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Az ifjúság megértése.

Irta: Weszely Ödön dr.

Az ifjúság megértése minden nevelő munkának előfeltétele. 
Csak az lehet hatással az ifjúság lelki életére, aki az ifjúság 
lelki életét ismeri és megérti.

A  megértés általában a logikai összefüggések értelemmel 
való felfogását jelenti, itt azonban mást és többet jelent. Az 
okozati összefüggések felismerése megismerés, a dolgok magya
rázata, a megértés több: a más lelki állapotába való beleélés, 
annak átérzése.

Meg kell tehát különböztetnünk a logikai megértést a pszi
chológiai megértéstől és a pedagógiai megértéstől. A  pedagógiai 
megértés is pszichológiai megértés, de a nevelésnek, a művelés
nek és a magasabbra emelésnek a célzatával.

A  pedagógiai megértés a nevelő jóindulatú beállítása a 
növendékkel szemben, azzal a szándékkal, hogy a növendéket 
segítse, istápolja, támogassa a fölemelkedésben.

E szerint a pedagógiai megértés imár értékelő beállítás az
zal a szándékkal, hogy minél több értéket fedezzen fel a nö
vendék egyéniségében.

A  történelmi megértés és az esztétikai megértés tisztán pszi
chológiai természetű élmények átélése, lelki élet és lelki hul
lámzás utánélése, s a történelemnek és a költészetnek ily mó
don való megértése. De a pedagógiai megértés nemcsak át
élése a más lelki életének, hanem egyúttal a növendék lelki 
életével való kapcsolatba lépés, kontaktus a végből, hogy ezt 
a lelki életet jótékonyan befolyásoljuk.

Ebben van épen a pedagógiai megértés nagy jelentősége, ez 
a különbség a pedagógiai megértés és a pszichológiai megértés 
között. A  pedagógiai megértés voltakép kölcsönös. A  nevelő, 
a tanár megértő a növendékkel szemben, s a növendék megértő 
a tanárral szemben. A  nevelő hatásnak csak így lehet ered
ménye. A  nevelő belehelyezkedik a növendék leikébe, a növen
dék átérzi a nevelő szándékát, s belekapcsolódik a nevelő 
leikébe.
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Hogy ez megtörténhessék, annak első föltétele a nevelő ré
széről a növendék megismerése. Már ez a megismerés is csak 
úgy történhetik, ha nemcsak adataink vannak a növendék lelki 
életének különböző megnyilvánulásaiból, hanem bele tudunk 
helyezkedni egészen a növendék lelki állapotába.

Ép ezért nem találták kielégítőnek a természettudományi 
módszerekkel dolgozó pszichológiai irányokat (tapasztalati pszi
chológiát, kísérleti pszichológiát), melyek főkép a lelki élet ele
meit vizsgálták, s okozati összefüggéseket nyomoztak. W. Dil- 
they munkássága óta új irányban fejlődött tovább a pszichológia.

Ennek a pszichológiának a tekintete az egész egyéniségre 
irányul. A  pszichológus most megérteni és átélni akar, nem 
okozati összefüggéseket keres: típusokat állít föl, nem törvé
nyeket; nem az elemeket vizsgálja, hanem a struktúrát, s így 
szellemtudományívá lesz a természettudományival szemben. 
„Die Natur erklären wir, das Seelenleben verstehen wir“ — 
mondja Dilthey, Ez annyit jelent, hogy a természettudomány 
okozati összefüggéseket állapít meg, a szellemtudomány a cél 
szerinti összefüggéseket vizsgálja.

Ezzel a pszichológiának új irányai indulnak meg, melyek 
mind az elemek helyett a lelki komplexumoknak, az egésznek, 
a megismerésére irányulnak, s így a nevelőnek, bírónak, orvos
nak, történésznek, esztétikusnak módot adtak a személyiség he
lyesebb megítélésére, megértésére.

A  fenomenológia is a maga lényeglátásával (Scheler, Jas
pers, Erísmann), a tipológia és charakterológía, a Freud-féle 
pszichoanalízis, az Adler-féle indíviduálpszíchológia, a Jung- 
féle analitikus pszichológia, mind hozzájárultak ahhoz, hogy az 
ember lelki életét, mint egészet tekintve, jobban megértsük, s 
hogy ma a „megértés” hozzátartozik minden kultúrtudomány 
fogalmi eszközeihez.

Ez a megértés azzal kezdődik, hogy az ember beleéli ma
gát a növendék lelki állapotába, A  beleélés (Einfühlung) külö
nös képesség, mely nem mindenkiben van meg egyformán ki
fejlődve. Akiben ez a képesség nincs meg a kellő mértékben, 
az nem lehet jó nevelő, nem értheti meg a gyermeket és az 
ifjúságot, s nem lehet rá hatással.

A  beleélés átélése a más lelki állapotának, átérzése a más 
érzelmeinek. De nemcsak ez. Hiszen az ember beleélheti magát 
a táj szépségeibe, a gyermek beleéli magát a paripa, vagy a 
vonat állapotába, pedig ezek élettelenek. Ekkor voltakép nem 
a tárgyak állapotát éli át, hanem a maga lelkének jelenségeit 
vetíti ki és viszi bele a tárgyakba. Hiszen a gyermeknek majd 
minden játéka ilyen természetű. Az a beleélés, melyre a nevelő
nek szüksége van, hogy növendékét megértse, más természetű. 
Ez voltakép utánélés, mely a növendék minden lelki megrezze- 
nését megérzi, s fokozva átéli.
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A  beleélés minden nevelő munkával együtt jár, de különö
sen a dicséret és jutalom, a rosszallás és büntetés, a buzdítás 
és megalázás alkalmával. E nélkül nemi lehetséges a megértés, 
nem lehet a nevelő igazságos, s nem is lehet jó hatású. Javítás 
helyett soha nem gyógyuló sebeket ejthet az ifjúi lélekben,

A  beleélés azonban a növendék megismerésén alapszik. A  
növendék megismerése történhetik tapasztalati úton a vele való 
érintkezés alapján. De ez a tapasztalati megismerés nem köny- 
nyű, s föltételez máris bizonyos ismereteket és tájékozottságot 
az emberi lélekről, az ifjúság sajátságairól, a gyermek és az 
ifjú fejlődéséről. De még így is külön adomány az, mely az 
embert alkalmassá teszi a megismerésre.

Két út vezet ehhez a megismeréshez. Egyik a tanulmány, 
a másik az intuíció, a megérzés. Mindkettő szükséges. Egyik 
erősíti a másikat. A  tudományos pedagógia ismeretekkel fog
lalkozik, a gyakorlati érzéket a gyakorlat tökéletesíti.

A  lélektan a pedagógiai megismerés fontos segítője. Nem 
szabad itt egyetlen irány egyoldalúságába esnünk. Az embert 
■a maga egészében, mint egységet fogjuk föl s igyekszünk meg
érteni, de ez nem zárja ki, hogy egyes működéseit külön is ne 
vizsgáljuk, s ezeknek a vizsgálatoknak a pozitív adatai ne já
rulhassanak hozzá az egésznek, mint egységnek helyesebb meg
ismeréséhez és fölfogásához. Lássuk meg a cél szerinti össze
gfüggéseket, de ez nem zárja ki, hogy megismerjük az okok sze
rinti összefüggéseket. Hiszen a lelki életben a célok igen gyak
ran lesznek okokká, s az okok alapján az okozati viszony meg
fordításával tűzünk ki célokat.

A  szellemtudományi lélektan kiegészíti a természettudomá
nyi alapon álló lélektant,

A  magatartás megfigyelése, mint azt a Behaviorizmus te
szi, nagyon jó módszer, de a tudatnélkülinek kutatását ki kell 
egészítenünk a tudatosnak a vizsgálatával, a külső jelek és je
lenségek vizsgálatát a belső folyamatok föltárásával.

Az általános emberi vonások vizsgálatát ki kell egészíteni 
a speciálissal, az egyénivel, az általános pszichológiát a diffe
renciális pszichológiával, az individuális pszichológiát a tömeg
pszichológiával, a szociális és néppszichológiával, A  tudatos 
lelki élet vizsgálatát a tudat-alattinak a nyomozásával. A  je
lenségek megfigyelését a lényeg-meglátásával, a lényegemléke
zetet a pszichotechnikával, a genetikus pszichológiát a karak- 
terológíával kell kiegészíteni.

A  módszerekben sem lehetünk egyoldalúak, egyszer egyik, 
máskor másik módszer vezet közelebb a célhoz. A  spekulatív 
és empirikus módszereket egyaránt alkalmaznunk kell. Meg
becsüljük az intuíciót, de értékesnek tartjuk az exakt megfigye

ld
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lést is. Fölhasználjuk a tesztmódszert, de alkalmazzuk a pszi
choanalitikus módszert is. A  kérdőíveket, s a pszichográfiát is 
használhatónak tartjuk, ép úgy, mint a szabad megfigyelést és 
a szabad leírást.

A  pedagógus fölhasználhat ¡minden járható utat, mely cél
jához: az ifjúi lélek megismeréséhez és megértéséhez köze
lebb visz.

T A N U L M Á N Y O K ,  É R T E K E Z É S E K .  

Gyermektípusok.
írta: Bognár Cecil dr.

Ha valakivel találkozunk, első látásra bizonyos képet alko
tunk testi-lelki tulajdonságairól. Erősnek, egészségesnek, vagy 
betegesnek, gyengének tartjuk, anélkül, hogy láttuk, tapasztal
tuk volna erejének megnyilvánulását, vagy észleltük volna a 
betegségnek valamely tünetét. Értelmesnek, vagy együgyűnek 
tűnik fel, pedig még a száját sem nyitotta ki, még egyetlen egy 
gondolatát sem közölte velünk. Arca bizalmat gerjeszt bennünk, 
csak úgy sugárzik róla a jóság, becsületesség, vagy pedig ide
genkedve tekintünk rá, mert ravasz, számító, rosszindulatú 
embert sejtünk benne.

Ha már néhány tulajdonságát megismertük, ezt a gyér 
vonásokból álló képet ösztönszerűleg is kiegészítjük. Elképzel
jük, hogy adott esetekben hogyan viselkednék, bizonyos kérdé
sekről míképen gondolkodik. Nem csak egyes megnyilvánulá
sait látjuk magunk előtt, hanem az egész embert, jellemének 
teljes képét.

Ez a mindennapi életből jól ismert eljárás több mozzanatot 
tartalmaz magában. Mindenekelőtt ki kell emelnünk, hogy nem 
tudatos következtetést végzünk, hanem teljesen ösztönszerűleg 
rajzoljuk meg az illletőnek lelki képét. Ha valakinek megjele
nése, arckífejezése visszariaszt, nem következtetek vonásaiból 
kellemetlen tulajdonságaira, hanem az arcvonásokból ösztön
szerűleg megérzem ezeket a tulajdonságokat. Ha valaki néhány
szor jó volt hozzám, ösztönszerű bizalommal fordulok feléje, 
anélkül, hogy a tapasztalt tényekből következtetést kellene von
nom további viselkedésére nézve.

Már a kis gyermeknél tapasztaljuk ezt az ösztönszerű 
megérzést. A  természet az emberbe oltotta ezt a képességet,, 
így gondoskodik róla, hogy tájékozódni tudjunk embertársa
inkkal szemben, anélkül, hogy megelőzőleg fiziognómíát és; 
jellemtant, karakterológiát kellene tanulnunk.
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Ez az ösztön sok esetben helyesen vezet bennünket. Meg
érzéseink közel járnak a valósághoz, az első benyomást meg
erősíti a későbbi tapasztalás. Többször azonban csalódást okoz, 
vagy legalább is nem elég pontosan és részletesen adja meg 
másoknak lelki képét. Éppen ezért van szükség a kérdésnek 
tudományos vizsgálatára is.

Egy másik mozzanat, hogy az ösztönszerű megérzés össze
függéseket állapít meg az ember külső, testi alkata és lelki 
sajátságai között. Ismeretes, hogy a fíziognómia és az antropo
lógia tudományos kutatások alapján megerősíti ezt az össze
függést. Az arcvonásokból, a test alkati sajátságaiból következ
tetéseket vonhatunk a jellem alapsajátságaira vonatkozólag. 
Bizonyos testalkati típusok megfelelő jellemtípusokkal szoktak 
egyiittjární. Természetesen óvakodnunk kell minden elhamar
kodott általánosítástól.

Nemcsak a testi és a lelki sajátságok között érzünk és kere
sünk kapcsolatokat, hanem a különböző lelki tulajdonságok 
között is. Az értelmi képességek, az érzelmi világ, a törekvések 
tekintetében számtalan típust különböztethetünk meg. Ezeket 
gondolatban mind kombinálhatnánk egymással, de az így meg
szerkesztett képeknek nem mindegyike lesz valószerű, nem 
minden vonás kapcsolódhatok a többi összes vonásokkal, hanem 
néhány adottság már mintegy meghatározza, hogy milyenek 
lehetnek a többi, még eddig ismeretlen tulajdonságok. Meg- 
érezzük, hogy az ismert jellemvonások mellett milyen más voná
sok férnek meg és melyek azok, amelyek éppen úgy nem illenek 
közéjük, mint pl. Attilának, az Isten ostorának hatalmas ter
metéhez és erős, kemény vonásaihoz egy pisze orr, vagy kicsiny, 
puhán kípárnázott nőies kéz. A  jellemtannak éppen az a fela
data, hogy az egyes jellemvonások közötti törvényszerű kap
csolatokat kiderítse és oksági összefüggéseket állapítson meg.

Éppen azért lehet jellemtípusokról beszélni, mert bizonyos 
jellemvonások állandóan egymással kapcsolatban szoktak fel
lépni. Egy típushoz soroljuk azokat, akiknél ezek a vonások 
leginkább megvannak, akik e tekintetben leginkább hasonlíta
nak egymáshoz.

Midőn a típust megrajzoljuk, a jellemző vonásokat sokkal 
élesebben húzzuk meg, kiemeljük a többinek a rovására. Ezért 
a típusrajz mindig közeli rokonságban van a karikatúrával. 
Mivel az előbbit tudományos célokra használjuk, vigyáznunk 
kell, hogy téves általánosítást ne kövessünk el. Ha valakit egy 
típushoz tartozónak mondunk, még nem következik, hogy a 
tipikus vonások kivétel nélkül mind megtalálhatók benne, még 
pedig mindegyiknél egyforma mértékben.

A  típusok tanulmányozásában az okoz nagy nehézséget, 
hogy az embertan és a lélektan, illetőleg jellemtan művelői túl
ságosan sok típust állítottak fel, anélkül, hogy pontosan meg
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jelölték volna, milyen alapon, micsoda vonások, képességek 
szerint történt a típusoknak megállapítása. A  különböző szer
zők típusfogalmai keresztezik egymást, úgy, hogy egy és 
ugyanaz az egyén sokszor egymástól egyébként meglehetősen 
különböző típusokba sorolandó.

Midőn a gyermektípusokkal akarunk foglalkozni, meg kell 
állapítanunk, hogy maga a gyermek szó is típusfogalmat jelöl. 
Beszélünk tipikus gyermekről, s ezt olyanról mondjuk, aki a 
gyermeknek jellegzetes vonásait szembetűnően magán viseli. 
Mivel mi elsősorban a 10— 14 éves gyermeket tartjuk szem 
előtt, megkíséreljük az ilyen korú gyermek tipikus vonásait 
néhány szóval megadni.

Az egészséges, normális gyermek ebben a korban inkább 
az optimizmusra, mint a pesszimizmusra hajlik. Derült, eleven, 
az akadályokon könnyen túlteszí magát. Érdeklődése élénk, 
sokirányú, inkább a külvilág felé fordult, kevésbbé saját lelki
világa felé. Később, a 15—-16 éves korban kezd magával fog
lalkozni, ilyenkor támadnak lelki problémái, Addig jobban 
érdeklik az állatok, növények, gépek, ezek is nem annyira 
elméleti, mint gyakorlati szempontból. Szívesebben cselekszik, 
mint elmélkedik, a gyakorlati tevékenység jobban megfelel haj
lamainak, mint az elmélyedés, fontolgatás. Még nem hajlandó 
az érzelgősségre, ábrándozásra. Bizonyos jóakaraté önzés jel
lemzi, nincs ellenséges indulattal mások iránt, nincs meg benne 
a lázongás, a dac a felnőttekkel szemben, mint később, a ser
dülőkor viharos időszakaiban, de nem is sokat törődik mások 
bajaival, kevés érzéke van embertársainak küzdelmei, a szoci
ális kérdések iránt. Ennek oka nem annyira keményszívűség, 
mint a tapasztalat hiánya, tudatlanság; mivel még nem, élt 
át hasonlókat, nincs meg benne a beleérzésre való képesség.

Ezek volnának azok a főbb vonások, amelyek a 10— 14 éves 
gyermekre más korúakkal szemben jellemzőek. Emellett azon
ban mennyi különbözőség található az ilyen korú gyermekek
nél! Mindazok a jellemvonások, amelyek a felnőtteknél meg
találhatók, már csirájukban benne vannak a gyermekekben. A  
gyermek és a felnőtt között nagy a különbség, az ember nagy 
átalakulásokon megy keresztül élete folyamán, mégis sokszor 
csodálkozva látjuk magunkon és másokon, hogy a felnőtt ember
nek hány jellemvonását megtaláljuk már — ha nem is egészen 
ugyanabban az alakban —  az illetőnek gyermekkorában is. 
Hányszor előfordul, hogy egy idősebb embernek különös szo
kásait, félszegségeit az öregkor megnyilvánulásainak, bizonyos 
öreges tempóknak minősítik, és kortársaí, akik gyermekkorától 
ismerik, rájönnek, hogy ezek a különösségek tulajdonképen már 
gyermekkorában is megvoltak, ha talán nem is ilyen szembe
szökően.
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A  gyermek jellemének megismerése éppen azért fontos és 
érdekes, mert megközelítőleg megtudhatjuk, milyen felnőtt 
ember lesz belőle.

Azok a típusok, amelyek a felnőtteknél szerepelnek, a 
gyermekeknél is megtalálhatók. A  legrégebben felállított típu
sok az u. n. vérmérsékletek, temperamentumok: a szangvinikus, 
kolerikus, melankolikus és flegmatikus.

A  szangvinikus gyermek könnyen tanul, de könnyen is 
felejt. Elég gyors felfogású, de felületes. Sok minden érdekli, 
de csak futólag. Hosszabb ideig nem tud figyelni, könnyen el
szórakozik. Szívesen vesz részt mindenben, készséggel vállal
kozik bármire, különösen olyanra, ami a mindennapi köteles
ségen kívül esik. Rendesen van valami kedvenc tantárgya, de 
kisebb ok is elég arra, hogy ettől elforduljon és másik tárgyat 
tüntessen ki érdeklődésével. Derült kedélyű, de érzékeny és 
könnyen elkeseredik. Szép szóval is lehet rá hatni, komolyan 
felteszi magában, hogy ezentúl nagyon szorgalmasan tanul, 
kifogástalanul viselkedik, de az első kedvező játékalkalom már 
elvonja könyveitől és nem tud ellenállani a kísértésnek, hogy 
valami csínytevésben ne szerepeljen. A z órák alatt beszélgető, 
nevetgélő, rendetlenkedő tanulók rendesen ebből a csoportból 
kerülnek ki. Az osztály képét ezek teszik derűssé, színesebbé, 
de viszont nehezebben fegyelmezhetővé. Társaikkal szemben jó 
pajtások, persze hamar készen van egy kis veszekedés, amit 
azonban ők nem vesznek tragikusan. Tanulásuk nem egyenletes, 
néha nekilódulnak, feltűnően jól felelnek, ezt azonban rende
sen egy megelőző szekunda-felelet, intő és az ezeknek logikus 
folyományaképen alkalmazott házi fegyelem szokta előidézni. 
A  nekilendülést azután csakhamar követi az elernyedés kor
szaka, míg újabb szekundák ösztökélő hatása nem jelentkezik. 
Legtöbb baj szokott velük lenni az év vége felé, az összefoglaló 
ismétlések idején. A  régebben tanult anyagot majdnem telje
sen elfelejtették, már únják az iskolát, kinn nyárias, szép az 
idő és minden érdeklődésük a vakáció reményteli élményei felé 
fordul. Nevelés szempontjából azok közé tartoznak, akikre 
könnyű hatni, ideiglenesen sikert elérni, de az eredmény nem 
maradandó. Állandóan újra és újra kell kezdeni velük a mun
kát, amint ők maguk is kénytelenek minduntalan újra neki- 
fohászkodni, mindig új és új eltökéléssel nekifogni, hogy hosz- 
szabb ideig ki tudjanak tartani.

A  kolerikus temperamentumúak közül szoktak kikerülni az 
osztály tehetséges tanulói, akik könnyen tanulnak és nehezen fe
lejtenek. Fogékonyak, élénkek, emellett kitartók. Ha jó hajla
maik vannak, a tanárnak és szülőknek nem sok dolgot adnak, a 
megkezdett irányban haladnak előre. Viszont esetleges rossz 
hajlamaikat nem könnyű visszafejleszteni, mert az erősebb hatás
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könnyen dacot ébreszt bennük. Önérzetesek, öntudatosak, néha 
kissé fölényesek társaikkal, esetleg a tanárral, vagy szülőkkel 
szemben is. Ve'íik szemben a legjobb nevelő-eljárás: komoly sza
vakkal irányt mutatni nekik, mgindítani öntevékenységüket, fel
kelteni ambíciójukat és azután a beavatkozást a minimumra kor
látozni. A  folytonos dirigálás dacot, ellenkezést vált ki belőlük.

A  melankolikus temperamentumot jellemzi, hogy a közvet
len hatás gyenge, ellenben sokáig megmarad. Az ilyen tanuló 
nehéz felfogású, de amit egyszer megtanult, nem egykönnyen 
felejti el. Lassan gondolkodik, de alaposan. Míg a szangvínikus 
első tekintetre kedvezőbb benyomást szokott tenni, többet mu
tat, mint amennyit valóban ér, a melankolikus még annyit sem 
tud mutatni, mint amennyi tudása valóban van. Mivel lassan 
gondolkodik, gondolatait nehézkesen tudja csak kifejezni: a tü
relmetlen tanár könnyen félreismerheti. Időt kell adni neki, tü
relemmel várni, míg nagy nehezen megindul a gondolkodási 
folyamat. Iskolai dolgozatai rendesen gondosak; ha még sem 
sikerülnek jól, azért van, mert az óra végéig nem tud elkészülni 
velük. A  megtanult anyagot elég jól adja vissza, de találékony
ság, fantázia kevés van benne. Ebből a csoportból kerülnek ki 
a szorgalmas, kitartó, egyenletesen tanuló, de kevésbbé tehet
séges diákok. Nem könnyen nevelhetők, mert nem nagyon fo
gékonyak a hatásokkal szemben. Néha azonban egy találó meg
jegyzés, egy szerencsésen alkalmazott komoly, gyengéd figyel
meztetés mélyen vésődik lelkűkbe. Zárkózottak, hallgatagok, 
de tudnak ragaszkodni az emberhez. Nem szívesen vállalkoznak 
valami szokatlan dologra, főképen azért, mert kevés az ön
bizalmuk.

A  flegmatikus temperamentumot a mindennapi életben sok
szor összetévesztik a hidegvérrel, önuralommal, lelki nyuga
lommal. Pedig a kettő között nagy a különbség. A  flegmatikus 
temperamentumot jellemzi a nagyon csekély fogékonyság min
den hatással szemben, és még a nagy nehezen kiváltott pszichi
kai mozgalmasság is nagyon hamar megszűnik. Az ilyen tanuló 
nehezen tanul, de annál gyorsabban felejt. Nem érdeklődik 
semmi iránt, — kivéve saját testi jólétét és kényelmét. Nála 
az iskolai életnek legkiemelkedőbb mozzanata a lehetőleg min
den óraközi szünetben elköltött tízórai. Ez a gondos táplálko
zás nem engedi résztvenni az udvaron végbemenő játékokban. 
Az óra alatt nem sok vizet zavar, csendesen üldögél, de ha fel
szólítjuk, kiderül, hogy sejtelme sincsen: miről van szó. Ren
desen gyenge tanuló, hogy mégis valahogyan átvergődik, nem 
is annyira tudásának köszönheti, mint inkább annak a közhie
delemnek, hogy alapjában jó gyerek. Lustasága megóvja attól, 
hogy nagyobbszabású diákcsínyekben részt vegyen. Nagyon ne
héz reá nevelőleg hatni. Persze ő maga sem tehet róla, hogy 
ilyen, rendesen testi alkatában, struktúrájában keresendő az ok.
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Ügy látszik, hogy a már a régi görögöknél szereplő eme 
négy temperamentum nagyon szerencsésen megalkotott típusok, 
mert nagyon sok ugyanazon egyéneknél előforduló jellemvonás 
foglalható velük egybe.

Nagy hasznát vehetjük azonban a többi típusoknak is, 
amelyeket a modern pszichológusok és jellemkutatók felállí
tottak. Itt csak megemlítjük Sese/nannak fickó- és kópé-, leá
nyoknál anya- és hetéra-típusát, Jungnak extravertált és íntra- 
vertált, Jcienschnek basedowoid és tetanoid típusát. Mindeze
ket megtaláljuk a gyermekek között is. Sokkal fontosabbak 
azonban a gyermeklélektan és a nevelés szempontjából az alább 
megemlítendő típusok.

Vannak ösztönszerű, impulzív és gátlási típusú gyermekek. 
Az előbbiek talán többször ütköznek össze a fegyelmi szabá
lyokkal, gyakrabban adnak meggondolatlan feleleteket, mégis 
könnyebben boldogulnak és idegrendszerüket kevésbbé viseli 
meg az iskola korlátokhoz kötött élete és szellemi munkája. Az 
utóbbiak közül kerülnek ki a „drukkoló“ diákok, akiknél a féle
lem hatása alatt néha olyan erős gátlások lépnek fel, hogy a 
legegyszerűbb kérdésekre sem tudnak feleletet adni. A  tanár 
nagyon könnyen félreismerheti őket és sokkal kevesebbre érté
keli tudásukat, mint amekkora a valóságban. Néha ez a „drukk“ 
okozta gátlás csak egy meghatározott tantárgynál lép fel, A  
tanár nem tudja megérteni, hogy az a tanuló, aki a többi tár
gyakból szép eredményt ér el, nála nem tud semmit. Kiderül, 
hogy nem a tudásban van a hiba, megfelelő tapintatos bánás
móddal, az önbizalom fokozásával ki lehet küszöbölni ezt a 
minden szellemi működést megbénító gátlást. A z is előfordul, 
hogy a tanuló szóbeli felelésnél minden nehézség nélkül meg
állja a helyét, írásbeli dolgozatait ellenben ugyanabból a tan
tárgyból nem tudja helyesen elkészíteni. Talán egyszer várat
lanul rossz dolgozatot készített és azóta annyira fél, hogy dol
gozatírásnál valósággal elveszti gondolkodó képességét.

Megkülönböztethetünk elméleti és gyakorlati típust. Az 
előbbi nagyon világosan megérti a matematika elvont okosko
dásait, minden tárgynál bizonyos filozofáló hajlamot árul el, 
ellenben a konkrét tárgyak és tények megfigyelésére nagyon ke
vés hajlama van. Az utóbbi viszont esetleg nagyon ügyesen 
összeállít egy rádiót, ellenben egy kissé elvont fizikai tételt 
már nagyon nehezen tud megérteni.

Némiképen rokon az előbbiekkel a verbális és a cselekvő 
típus. Az előbbinek nagyon jó előadása van, folyékonyan felel, 
még akkor is, ha nincs valami jól elkészülve, ki tudja vágni 
magát, szabad dolgozataival meglepi tanárát, ellenben kéz
ügyessége nagyon csekély, az egyszerűbb technikai feladatok 
megoldásában is ügyetlennek mutatkozik. Az utóbbi ellenben 
lagyszerűen tud ilyen feladatokat megoldani, de ha be kell szá-
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moinia róla, meg kell magyaráznia a dolgot, egyáltalában, ha 
valamit elő kell adnia: csak akadozva, hézagosán tud hozzá
szólni a kérdéshez,

Binet megemlíti, hogy a College de Francé egyik tanára, 
midőn a különböző diák-típusokról volt szó, úgy nyilatkozott, 
hogy kétféle diák van: szorgalmas és lusta, evvel a két kategó
riával ki van merítve minden. Ha ezt semmíképen sem fogad
hatjuk is el, tagadhatalan, hogy a fentebbi két kategória nagyon 
fontos szerepet játszik, Csakhogy a szorgalmas és a lusta diák 
típusa alá nagyon sok különböző altípus tartozik.

Vannak szorgalmas diákok, akiknél a szorgalom tudatos, a 
tanulás eszköz valamely kitűzött cél elérésére, A  mozgató erő 
lehet a kötelességérzés, vagy az ambíció. Viszont vannak olya
nok, akiknél a szorgalom ösztönszerű, mintegy független az 
elérhető, vagy elérendő eredménytől. Az ilyen a megszokott és 
a természetének megfelelő munkamennyiséget minden különö
sebb ösztökélés nélkül elvégzi. Nagyobb erőkifejtésre azonban 
nem igen lehet rávenni.

A  lusta diáknak nagyon sokféle faja van, aminthogy a lus
taságnak is különféle oka lehet. Van olyan gyermek, akit hiva
tásos lustának nevezhetnénk, mert mindenre egyaránt lusta. 
Nem szeret tanulni, de nincsen nagy kedve a játékhoz sem, kü
lönösen, ha fokozottabb tevékenységet kíván. Nem érdekli 
semmi, szívesen kivonja magát minden alól. A z ilyeneket leg
nagyobbrészt a fentebb tárgyalt flegmatikus vérmérsékletűek 
között találhatjuk.

Vannak olyanok, akik csak bizonyos tekintetben mutatnak 
lustaságot, egyébként nagyon elevenek és tevékenyek. Itt a lus
taság okát leginkább az érdeklődés hiányában kell keresnünk.

Néha a látszólagos lustaság nem más, mint ösztönszerű vé
dekezés a túlterhelés, kifáradás ellen. Gyengébb szervezetűek- 
nél hamarabb bekövetkezik a fáradtság és ilyenkor a legjobb 
akarattal sem tudnak tovább dolgozni. Az orvosság csak az 
oknak megszüntetése lehet, a gyermek szervezetét kell erősí
teni, minden felesleges munkától megkímélni.

Némelyiknél nem a tevékenységre való hajlam hiány
zik, hanem bizonyos gátlások akadályozzák :i tevékenység ki
fejtésében. Valami elvette a kedvét a tanulástól, a sikertelenség 
következtében elvesztette önbizalmát, valamely tantárggyal kap
csolatos kellemetlen emlékek idegenkedést váltanak ki belőle, 
valahányszor a könyvet kezébe veszi. Ilyen esetben a folytonos 
serkentés, nógatás többet árt, mint használ, míg a gátlások 
megszüntetése után a munkakedv magától megjön.

Az úgynevezett lusta diáknak még egy fajtáját kell meg
említenünk. Jó felfogású, gyorsan tanul, de keveset. Középszerű 
tanuló, szülei, tanárai abban a véleményben vannak, hogy sok
kal szebb eredményt érhetne el, ha szorgalmasabb volna. Meg
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lehet, hogy nincsen igazuk. A  gyors, intenzív munkával energi
ája kimerül, hamar kifárad, és ezért nem is tudna többet ta
nulni, ha ideje volna is még elég a tanulásra.

Vannak az embernek —  a gyermeknek is •— olyan tulaj
donságai, amelyek alapjelleméhez tartoznak, amelyeket tehát 
mintegy már születésekor magával hozott. De vannak olyanok 
is, amelyek nem tartoznak ilyen szorosan hozzá, hanem meg
szokás, a környezet hatása folytán fejlődtek ki benne. A  külső 
körülmények váltanak ki belőle bizonyos reakciókat. Vigyáz
nunk kell a gyermek megítélésénél, hogy ezeket a mintegy rá
vetített sajátságokat meg tudjuk különböztetni jellemének igazi 
vonásaitól.

Ha egy gyermekről helyesen megállapítjuk, hogy milyen 
típushoz tartozik, már sokat tudtunk meg róla —  de nem min
dent. Minden gyermek külön egyéniség, tehát a tipikus saját
ságokon kívül törekednünk kell egyéni tulajdonságainak, képes
ségeinek megismerésére is.

A  gyermektípusok ismerete jó szolgálatokat tesz a nevelő 
tevékenység irányításában. Emellett különösen a pályaválasztás 
szempontjából fontos tudni, hogy kikí milyen típushoz tartozik. 
Egy verbális típusú gyermeket technikai pályára irányítani sem
miképpen sem volna szerencsés dolog. A  pályaválasztásnál a 
szülőknek és tanároknak tanácsadó szerepe oda irányuljon, 
hogy a tanuló arra a pályára menjen, ahol legjobban meg tudja 
állaní a helyét, amely tehetségeinek legjobban megfelel.

Adatok a polgári iskolai tanulók 
pályaválasztásához.

Írta: Dobos László.

Társaságunk idei előadássorozatának tárgya a 10— 14 éves 
gyermek testi-lelki fejlődése. A  vizsgálandó tanulók életko
rának ez az elhatárolása az előadássorozatot elsősorban a pol
gári iskolai tanárság érdeklődésének tengelyébe állította, mert 
a polgári iskola az egyetlen olyan iskolafaj, ahol csakis a fenti 
korú tanulókat nevelik. Ehhez a kitűzött feladathoz talán nem 
lesz érdektelen néhány adatot szolgáltatnom, hogy miként gon
dolkodik a 14 éves gyermek, nevezetesen a polgári iskolai ta
nuló jövendő sorsa és választott életpályája felől.

Spranger is észrevette s megjegyzi, hogy az egyszerűbb 
néprétegnél korábban felébred a valóság iránti érzék és az ex- 
traveríált típus sokkal gyakoribb köztük. A  polgári iskola ta
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nulói pedig — kevés kivétellel —  az egyszerűbb néprétegből 
kerülnek ki. Valóban, akik azt hiszik, hogy ezek a 14 éves fiúk 
tapogatódzva keresik a jövő kapuját, amelyen beléphetnek az 
életbe, igen sokszor csalódnak. A  legtöbb esetben szinte konok 
elhatározással él bennük a hivatás tudata, s ha ez helytelen, 
csak a legnagyobb erőfeszítéssel lehet őket tőle eltántorítani. 
A z osztályfőnöknek ilyenkor szembe kell szállnia a gyermeki 
álmok vagy családi (baráti) rábeszélések lelkűkbe rögzített 
képével, mert az iskolából végkép távozó diákok osztályfőnö
keinek elsőrendű kötelessége az életképes és a zsúfolás veszé
lyétől még kevésbbé érintett foglalkozások felé irányítani a 
növendékeket.

Egyik fővárosi polgári fiúiskolában a múlt tanévben érde
kes mozgalom indult meg. Diákelhelyező Akció létesült a szü
lők, tanulók, az ipari és kereskedelmi vállalatok bevonásával. 
Célja az volt, hogy a polgári fiúiskola negyedik osztályát elvég
zett tanulók közül azoknak, akik tanulmányaikat folytatni nem 
óhajtják s az ipari vagy kereskedelmi pályára rátermettséget 
éreznek, valamely, a mai gazdasági viszonyok között is életké
pes ipari vagy kereskedelmi ágban való elhelyezését biztosítsák.1

Az akciót irányító tanár ezzel azt a feladatot is vállalta, 
hogy átvezeti a tanulókat az iskola padjaiból a gyakorlati életbe 
s lehetőleg minden erre szoruló növendéket oly foglalkozási ág
ban helyez el, mely egyrészt biztos jövőt nyújt a számára, más
részt a tanuló testi fejlettségének, egyéniségének, tehetségének 
megfelel. Ügy tudom, hogy hasonló mozgalmat középfokú is
kola végzett tanulói érdekében még nem indított. A  kishitűek 
előre elveszettnek vélték a körlevelezést, nem bíztak sem a vál
lalatokban, sem a szülői önzetlenségben, hogy manapság állást 
szerezzenek vagy közvetítsenek ellenszolgáltatás nélkül valaki
nek csupán azért, mert gyermeküknek iskolatársa. A  több, mint 
kétszáz körlevél szétküldése után, melyeket az akció vezetője 
az iskola környékén levő ipari és kereskedelmi vállalatokhoz 
eljuttatott, váratlan s előre nem is sejtett fordulat történt. K i
tűnt, hogy a „rideg szívű“ vállalatok karolják fel legmelegeb
ben a tanulók ügyét (sok lelkes, bátorító és elismerő levél ér
kezett tőlük az iskolához); kitűnt, hogy az „önző“ szülők siet
nek legönzetlenebbül az akció segítségére, de kitűnt végezetül 
az is, hogy az akció iránt a legkevesebb érdeklődést, megértést 
maguk az érdekelt tanulók tanúsították.

Mert ez történt. A  tanulók csak a legnehezebben törődtek 
bele, hogy az iskola padjaiban választott (s alig, vagy egyálta
lán nem ismert) életpálya helyett másikat válasszanak. Amilyen 
értékes lelki tulajdonság erős lélekkel kitartani a helyesen át-

1 A  budapesti V., Pannónia-u. közs. polg. fiúiskola Értesítőié-bői 
Mohácsy István tanár cikke a Diákelhelyező Akcióról 2— 3. 1.



18
érzett hivatás-tudat mellett, oly vétkes könnyelműség a déli- 
bábos és megvalósíthatatlan álmok után futkozni akkor is, ami
kor a való élet szép jövőt ígérő lehetőségei nyílnák meg az 
életbe kilépő tanuló előtt. így esett meg, ami hihetetlenül hang
zik, hogy több volt a kereslet, mint amennyi vállalkozó akadt, 
pedig csak elsőrendű helyről jött ajánlat, mert körlevél sem 
ment máshová.

A  megkérdezett 71 tanuló arra kérdésre, hogy mi a szán
déka a IV. osztály elvégzése után, a következőképen válaszolt:

A ) Iskolai tanulmányait folytatja 25 (36%)
B) Tanoncnak kíván elszerződni 36 (50%)
C) Egyelőre pihenni kíván (!) 10 (14%)

71 100%

A) A  tovább tanulók közül reálgimnáziumba ment 2, taní
tóképzőbe 5, felső-kereskedelmi iskolába 18; B) a tanoncnak 
készülők a következő ipari és kereskedelmi ágakban óhajtottak 
elhelyezkedni: műszerész 17, textil 6, autószerelő 3, szabó 2, 
villanyszerelő 1, nyomdász, vegyészgyakornok, kertész, könyv
kötő, hentes, pék, fűszerkereskedő 1— 1; C) tízen bejelentet
ték, hogy egyelőre pihenni akarnak s csak aztán döntenek to
vábbi sorsuk felől. (Legtöbbnél inkább a szülők voltak a hatá
rozatlanok, mert az évvégi bizonyítványtól tették függővé, hogy 
tovább taníttatják-e őket, vagy mesterségre adják.)

Az ipari és kereskedelmi pályára induló 36 tanulóból 10 
bejelentette, hogy nem veszi igénybe az akció közreműködését, 
hanem magánösszeköttetéseket használ fel elhelyezkedésére, 
így mindössze 26-ra olvadt le azoknak a száma, akiket az ak
ciónak kellett volna elhelyezni; ez azonban már eleve nehéznek 
bizonyult, mert nem volt remélhető, hogy 17 műszerésztanonc 
számára volna hely, egyáltalán a foglalkozási ágak szegényes 
skálája, amelyet megneveztek (az egyik negyedik osztály ta
nulói 4 iparág között választottak!), lehetetlenné tette a 100%-íg 
megnyugtató megoldást.

A  kétszáz vállalattól beérkezett 27 válasz. Nem sok, de 
éppen elegendő ahhoz, hogy 26 tanulónak helyet biztosítson az 
akció vezetője. Kértek: 1 műasztalost, 1 cégtáblafestőt, 1 hen
test, 1 kárpitost, 1 könyvkötőt, 6 műszerészt (egy műszergyár
ból), 7 autószerelőt, 1 motorkerékpárszerelőt, 4 gépgyári gya
kornokot, 1 textil (szövő) tanoncot, 1 magkereskedőtanoncot, 
1 papír- és 1 vaskereskedő-tanoncot.2

A  17 műszerész-jelölt persze megrohanta a 6 helyet! Az 
autószerelő-jelöltek is vígan válogathattak 7 hely között. De

2 A  Diákelhelyező Akció fenti adatait Mohácsy István tanár szíves 
készséggel bocsátotta rendelkezésemre.
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senki sem akart műasztalos, cégtáblafestő, hentes, motorkerék
párszerelő, papírkereskedő lenni! így történt, hogy bár 27 ta- 
nonchelyet ajánlottak fel 26 szerződést kereső tanulónk szá
mára, az akció vezetősége csupán 14 tanulót tudott elhelyezni, 
mert két jelentkezőt a vállalatnál nem találtai testileg elég erős
nek, 11 Hú pedig addig válogatott, míg —- egy kínálkozó alkal
mat sem ragadva meg —  szerződés nélkül maradt. Az elhelye
zett 14 végzett tanuló a következőképen választott iparágat: 
műszerész 6, könyvkötő 1, autószerelő 3, vaskereskedő-tanonc 1, 
textilgyári tanonc 1, gépgyári tanonc 2. (Megfelel az összes (71) 
végzők 20, illetve az akció segítségét kérők 54°/c-ának. Megjegy
zendő azonban, hogy az elhelyezést nem találó tanulók vala
mennyien önhibájukból maradtak szerződés nélkül.)

A  diákelhelyező akció első tanulságai szerint a legmaka
csabb akadályokat maguk az érdekelt tanulók okozták ügyük
ért önzetlenséggel dolgozó tanártársamnak. Ez a tény arra in
dította őt és a tanári testületet egyaránt, hogy az idei negyedik 
osztályokban, különösen az osztályfőnökök által, a tanulókat 
egészségesebb gondolkodásra kell nevelni. A  14— 15 éves pol
gári iskolai tanulók ismerik az életet, az apák sorsán keresztül 
átszenvedík a munkanélküliség, céltalan semmittevés lelketőrlő 
keserűségét, de sokszor mégsem tudnak okosan dönteni jövő 
hivatásuk tekintetében, mert egyrészt saját képességeikkel nin
csenek tisztában, másrészt igen sok ipari és kereskedelmi fog
lalkozási ágat egyáltalán nem ismernek. Ez a tudatlanság a 
legfőbb oka annak, hogy a divatos és tömegesen ellepett élet
pályákat választják ők is. A felvilágosító tanári munkának arra 
kell irányulnia mindenütt, hogy a polgári iskolai tanulóval meg
ismertesse mindazokat az életpályákat, lehetőségeket, amelye
ket a negyedik osztályt sikerrel elvégző tanuló számításba vehet.

Az újév első tanítási napján: „Mit hoz számomra az újév?“ 
címmel dolgozatot Írattam mindkét negyedik osztályban. Az 
előkészítés folyamán a tanulók lelkében fölmerült a dolgozat 
főproblémája, hogy ez az esztendő számukra a pályaválasztás 
sorsdöntő éve lesz. A  dolgozatot kísérletnek szántam, hogy a 
nevelői ráhatásnak volt-e kellő eredménye a választott élet
pálya eldöntésénél. Az írásbeli dolgozatok őszinte vallomásai 
alapján 88 tanulóm pályaválasztására vonatkozó adatokat az 
alábbiakban közlöm.

A ) Iskolai tanulmányait folytatja 31 (35.2°/«)
B) Tanoncnak szerződik 52 (59.1%>)
C) Teljesen határozatlan 2 ( 2.3%)
D) Külföldre készül 3 (3 .4% )

88 100%
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Aj A  tovább tanulók közül tanítóképzőbe készül 7, felső
kereskedelmi iskolába 14, felső mezőgazdasági iskolába 1, ka
tonai altiszti iskolába 9. B) Ipari és kereskedelmi pályán akar
nak elhelyezkedni, és pedig: műszerész 14, pilóta (motorszerelő) 
3, villanyszerelő 4, mozdonyvezető 6, távirdász 2, vegyészgya
kornok 2, gépgyári tanone 1, nyomdász 1, fodrász 3, kárpi
tos 2, vas- és rézesztergályos 1, kovács 1, litográfus 1, fény
képész 1, szabó 2, kertész 1, szakács 2, cukrász 1, hentes 3, pa
pírkereskedő 1, ruhakereskedő 1. C) Két tanulónak még fogalma 
sincs, hogy mihez van kedve. D) Három tanuló külföldön próbál 
szerencsét. (Az egyik Becsbe nagybátyja, a másik Romániába 
édesanyjától különvált apja, a harmadik belgiumi nevelőszülője 
üzemébe kerül.)

Feldolgozott adataim a polgári iskolai tanulók pályaválasz
tásához a következő eredményt adják:

1. A  legfeltűnőbb változás a tavalyi tapasztalatokkal szem
ben: a választott életpályák sokfélesége, Amíg a múlt eszten
dőben 15 lehetőség között választottak a tanulók, az idén 28-at 
neveztek meg. Bár a műszerészíparban és a rokonszakmákban 
még mindig aránytalanul sokan igyekeznek elhelyezkedni, né
hány túlzsúfolt iparág (textil, autószerelő) teljesen figyelmen 
kívül marad s az életképesebb élelmiszer- és húsipar felé te
kintenek nagyobb bizalommal. Tavaly hosszabb gondolkodási 
idő után is tízen akadtak 71-ből, akik tanácstalanul álltak, az 
idén 88-ból alig kettő nem tudott határozni hivatása felől. 
Mindez világosan bizonyítja, hogy céltudatos munkával már 
egy év alatt is nagy eredmény érhető el a tanulók helyes pálya
választásának irányításában.

2. Közszolgálatban álló szülők (vasutasok, hivatali, isko
lai altisztek, üzemi munkások) gyermekei szívesen tanulnak to
vább, hogy hivatalnokok lehessenek. De ugyancsak tovább akar
nak tanulni azok a gyönge tanulók is, akik jobb családi körből, 
esetleg már valamelyik középiskolából kerültek a polgári isko
lába. Ezekben erős vágy él, hogy továbbtanulás által eddig él
vezett társadalmi helyzetüket megőrizzék.

3. Apjuk foglalkozását ritka esetben folytatják örömmel, 
legtöbbször csupán családi kényszer következtében. „Szeretnék 
tovább tanulni, művelt és zenéhez értő ember lenni —  írja az 
egyik — , de apám maga mellé vesz a kovácsműhelyébe inasnak," 
—  „Életem legdélibábosabb pillanatában király szerettem volna 
lenni, majd később püspök vagy legalábbis kéményseprő. Most 
már tudom, hogy belőlem sem lesz egyéb, mint — vasutas." 
így zuhan álomlovagként a rideg valóságba a másik. Van olyan, 
aki józan meggyőződéssel száll szembe a szülői paranccsal. 
„Apám minden áron azt akarja, hogy én is nyomdász legyek, 
pedig tudhatná, hogy ebből van a legtöbb munkanélküli.“ Ter
mészetesen olyan is akad, aki boldogan folytatja apja hivatását.
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„Minden vágyam, hogy én is szabó legyek, mert így találom 
meg a legkönnyebben megélhetésemet.“ E húzódozások ellenére 
az ipari pályára lépő tanulók 30%-a követi apja mesterségét.

4. Előszeretettel választják valamelyik rokonszenves távo
labbi családtag, bérma- v. keresztapa, de legtöbbször édesapjuk 
legjobb barátjának a foglalkozását. „Anélkül, hogy akár maga, 
akár más tudna róla, az ifjú egy igazi férfi iránt lelkesedik, 
ennek révén érdekli az illető foglalkozása is“ —  írja Spranger.3

Azok közül a tanulók közül, akik ipari pályára szándékoz
nak lépni, közel 60% vallotta be, hogy ilyen hatás következté
ben választotta hivatását. Ezt a kérdést egyébként a jelzett dol
gozat javítása közben egyénenként tisztáztam.

5. Növendékeim a főváros legszegényebb területén laknak 
(külső Lipót- és Terézváros), több, mint felének munkanélküli 
gyári munkás vagy napszámos az apja. A  bizonytalan máról- 
holnapra élés sanyarúsága, az otthoni panaszok, az apák ri
asztó intelmei, a családtagok, rokonok beszélgetései rávezetik 
a gyermeket arra, hogy van egy álomvilág, ahol nincs küszkö
dés, bizonytalanság, nyomor: a biztos, nyugdíjas állások biro
dalma. Milyen vágyódással írnak erről! „Csak bejuthatnék az 
Elektromos Müvekhez! Ez legalább nyugdíjas állás. Öreg ko
romra, ha Isten éltet, lesz biztos megélhetésem.“ —  Van, akinél 
ez a hasznossági elv szinte kiabál, pedig utólag szépíteni is 
igyekszik: „A  Gáz-, Villany- vagy Vízművekhez szeretnék be
jutni, mert oda nagy hajlamom volna.“ —  A  harmadik így ír; 
„Még fogalmam sincs, hogy mi leszek, de mindenképpen nyug
díjas állásba akarok kerülni!“ A  legmerészebb álom a vasút 
vagy valamelyik fővárosi üzem.

6. A  14 éves polgári iskolai tanulók általában határozott
sággal ítélik meg az életet és jövő hivatásukat. Csak elvétve 
akadtak olyanok, akik határozatlan töprengésükben efféle inter
vallumokat fogtak: tanító —  műszerész, villanyszerelő —  cuk
rász, pilóta —  droguista, motorszerelő — szakács, műszerész 
—  hentes. A  legtöbb már előre szomjas vágyakozással tekint a 
választott életpálya felé. „Tanító akarok lenni! Ha ez nem si
kerülne, az élet mindegy volna számomra, kedvetlenül dolgoz
nék mindenütt.“ —  „Műszerész leszek, mert ez tiszta, egészsé
ges és tudományos szakma.“ —  „Minden vágyam, hogy bejus
sak a vasúthoz, mert mindig azt szerettem játszani.“ —  „Hentes 
leszek. Oly pályára kell lépni, mely szakmában kevés a munka- 
nélküli. Manapság nem azt kell nézni, hogy hangzik a pálya 
neve, hanem milyen megélhetést nyújt." —  Ez utóbbinál cél
tudatosabb elhatározást 14 éves gyermektől senki sem várhat 
s remélhet. Egyik tanulóm litográfusnak készül, mert „piszkos 
de biztos“ foglalkozás.

3 Az ifjúkor lélektana. A z ifjú és a hivatás. 225. I,
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Egyik-másiknál hiúsági szempont a döntő. „Kereskedelmit 
végzek, ne mondhassák a lányok, hogy nincs érettségim.“ Álta
lában, bár szorongással tekint valamennyi a jövője felé, opti
misták. Némelyiket a képzelődés túlságosan hatalmába keríti, 
a célhoz vezető utat nem is veszi figyelembe, csakis a cél iz
gatja: „Legjobban technológiára szeretnék járni, mert ezen 
érettségi után állomásfőnök, vagy legalábbis villanyos mozdony- 
vezető lehetek!“ A  képzelődő gyerekész itt nem keres és nem is 
talál reális alapot tervezgetéseihez. Hadd álljon e mellett egy 
másik idézet: a vívódó, kedélytelen és az élet reális oldalát 
jól ismerő, megkopott gyerekléleknek a szomorú tükre. A  tel
jes dolgozatot leközlöm.

M it hoz számomra az újév?

Régi szokás az újévi köszöntés. Mindig jobbat és szebbet kívánunk 
a réginél. Pedig ez is csak olyan lesz, mint akármelyik másik.

Nekem azért mégis egészen más! Nekem nem olyan, mint a többi. 
Az életemben ilyen több nem lesz. Most értünk el az utolsó tanévhez. 
Előttünk áll az élet. Összekeveredünk az emberekkel úgy, ahogy a kis 
patak a sárgás, piszkos vizű nagy folyóval.

Én nem kovácsolok terveket az agyamban. Ügyis tudom, hogyha ki
kerülök az életbe, ott bennem minden rombadől. Jön az élet a maga kér- 
lelhetetlenségével és az én akaratom ott nem számít semmit!

Ezzel az ifjúsággal foglalkoznunk kell! Nem szívesen hivat
kozunk a külföldi példákra, mert ott sem jobb minden, mint 
nálunk. De Berlinben most lépett nyolcadik évfolyamába a 
Jugend und Beruf, havonta megjelenő folyóirat, amely állami 
feladatnak tekinti az ifjúságnak a választott hivatásra való elő
készítését, tájékoztatását. Januári számában olvashatjuk a 
következőket: A pályaválasztás az egyeseknek természetes haj
lamaik értelmében való ösztönös elhatározása. Amely nép leg
jobban ért ahhoz, hogy minden tagját arra a helyre állítsa, 
amelyre bizonyos mértékig rátermett, az a nép fogja a nemze
tek életében a legnagyobbat létrehozni.

Sok angol iskolában olvasható ez a felírat: A csúcson még 
sok a hely! A  mi tanulóink még csak azt tudják, hogy sok a 
csúcs. Az útvesztők rengetegében segítsük őket a jövőben na
gyobb gonddal és eredménnyel.
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A serdülés kezdetén fellépő 
kedélyhullámzások.

írta: Kempelen Attila dr.

A  serdülésnél megkülönböztethetünk egy kezdeti, illetve 
bevezetőszakaszt („előserdülés", praepubertas) s egy főszakaszt. 
vagy tulajdonképeni serdülést (pubertás). Némelyek a serdülést 
követő kort (adolescentia) is a teljes serdüléshez számítják, — 
Alább csupán a serdülés kezdő, bevezető szakaszában fellépő 
kedélyhullámzásokat tárgyaljuk, de megjegyezzük, hogy ezen 
életszakasz előtti és utáni életállomások egyikét-másikát is igen 
feltűnő kedélymozgalmak jellemzik, sőt meg vagyunk győződve 
arról, hogy a fejlődő lélek életszakait épp ezek az érzelmeket, 
vágyakat, indulatokat, törekvéseket, akaratot, figyelmet és 
érdeklődést jellemzően irányító, illetve befolyásoló lelki hul
lámzások fel-fellépései és letűnései határolják el egymástól a 
legtermészetesebben.

Még mielőtt külföldön a lelki élet fejlődésszakaínak ritmu- 
sos természetét W. Hoffmarin, Ch. Bühler, W. Stern, O. Tumlirz, 
A. Busemann s mások felfedezték volna, már nálunk Nagy 
László a gyermek és ifjú korral változó irányú érdeklődésében 
találja meg azt a szerencsés pontot, amelynél fogva nem csu
pán az ismeretszerzés problémáit kutathatjuk, hanem könnyen 
és óvatosan megközelíthetjük a fejlődő lélek kedély-életének 
zárt területeit is. Valóban Nagy László többek közt a serdülés 
bevezető, illetve kezdő szakaszait is az érdeklődésből kiindulva 
tovább kutatgatja s pár vonással felvázolgatja a kedély-élet 
sok fontos hullámzási irányát is. —  így tehát magyar földön is 
meglelhetők problémánk gyökérszálai, —  Ha a külföldi főbb 
idevágó kutatásokat Nagy László és egyéb magyar kutatók 
eredményeivel, többek közt saját szerény adatainkkal és meg
figyeléseinkkel, egybevetjük, kell, hogy néhány errevonatkozó 
kérdés tisztázódjék. Mielőtt azonban részletekre térnénk rá, 
röviden jellemezzük az előserdülés kedélyhullámzásainak álta
lános természetét.

A fejlődő személyiség egészének keretében a lelki adott
ságok egyik legfontosabb tényezője a kedély —  minden lelki 
erő fészke — , amelyre gyermekkorban inkább a gyors lelki 
egyensúlyvesztés és gyors egyensúlyvisszanyerés, mondhatni 
rugalmas kilengésű állhatatosság (stabilitás) jellemző. A  gyer
mekkori kedélyhullámzások gyorsak, erősek, de felszínesek. 
(Nevetés, sírás gyors váltakozása.) —  A serdülés kezdetén levő 
ifjú lelki egyensúlya azonban már ingadozóbb (labilisabb), de 
kedélyhullámzásai erősebben kifelé feszülők ( expanzívak), 
kevésbbé felszínesek és kevésbbé gyorsan váltakoznak, mint a
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gyermeknél. — (A  serdülés főszakán pedig a lelki egyensúly 
még ingadozóbb, a kedélyhullámzások sokkal mélyebbek, be
felé feszülők, intenzívek, a tudatban gyorsan megjelenők és 
eltűnők, állhatatlanságuk miatt erőtlenebbek.) —  A  serdülés 
elközelgésével az eddig lappangó, de a fejlődés lendületétől 
megmozdított, alvásukból felébresztett önkibontakozó ösztönös 
lelki feszültségek és törekvések hamarosan összeütközésbe ke
rülnek (konfliktusok) egyrészt a környezet szokásaival, más
részt az eddigi gyermeki gondolat, érzés és értékelés-szokások
kal, az eddigi egész gyermeki lelki alkattal. Ezek az össze
ütközések benső — legnagyobbrészt nem is tudatos —  lelki 
forrongásokat okoznak, amelyek kedélyhullámzásokban is mu
tatkoznak. — Egyfelől a testi érés kezdetének hatásai, más
felől az új szellemi értékelések, kritikai érzék fejlődése a gyor
san szilárduló testszövetekkel, csontvázzal rendelkező ifjút 
nem csupán fizikai erőkifejtésre, de szilárd értékelés-alapok 
keresésére is késztetik. Ezt a szilárd alapot a serdülni kezdő 
egyelőre a külső természeti és technikai valóság feltűnő jelen
ségeiben, erőiben és erőösszetalálkozásaiban ragadja meg. Az 
ember is csak annyiban érdekli —  s a leányokat jobban, mint 
a fiúkat — , amennyiben természeti erőkkel küzd, azokat fel
szabadítja, uralma alá hajtja. A  természet különlegességei, 
hatalmas erői, méretei s az emberek életbátor és leleményes 
küzdelmei iránt igen fejlett érzék mutatkozik e korban. Az 
erkölcsi erőnek is csak akkor van nagyobb tekintélye, ha testi 
erőkifejtéssel, vagy legalább annak lehetőségével párosul. Ilyen
kor a fiúk és leányok telve vannak energiával s erőik kiegyen
súlyozatlanok. Önmaguk erőit egymáson próbálják ki, mert 
ilyenkor a győzelem önbizalmat erősít. Még feleselésekkel kap
csolatos naiv kritizálásaik is erőpróbálgatásokat jelentenek. A  
fiúk elsősorban verekedésben és fölényeskedésben, a leányok 
viszont civódásban és kelletlenkedésben tűnnek ki, noha már 
kisebb érdekközösségek is kezdenek kialakulni, melyeken belül 
azonban csupán ídeig-óráig van összetartás a közös ellenfelek
kel szemben. Leányoknál erősebb valamivel az összetartás, mint 
a fiúknál. A  két nem az eddiginél nagyobb mértékben vesz fel 
külön fejlődésritmust, ami igen elkülöníti egymástól őket. A  
fiúk a leányokat kényeskedőknek, a leányok a fiúkat nyersek
nek találják s lenézik, noha azért igen érdeklik már ez ellen
felek egymást, természetesen főleg külsőségek tekintetében, 
mivel e korban az erő realitása nagyon tetszik még bizonyos 
fokban a leányoknak is -— noha ők már az erő megfékezni 
tudását jobban becsülik — , sokszor azért méltányolják, legalább 
titokban a fiúk fölényes hősködéseit is. A  fiúk azonban e kor
ban még alig méltányolnak valamit a leányokban. A  nevelőben 
is csak a határozott fellépésű imponál, sőt a nyersebbek csak 
a szigorúságra hajlanak meg, ha az következetes. Minden lelki

2*



és testi gyengeséget lenéznek elsősorban a fiúk, s alig tudják 
azt a finomságtól, gyengédségtől megkülönböztetni. Leányoknál 
az erkölcsi bátorság —  a fizikai bátorságnál —  többet ér, 
mint a fiúk szemében. Főleg fiúknál a mesék hétfejű sárkánya 
csupán képzeleti volta miatt elveszti érdekességét, de annál 
érdekesebb lesz az oroszlán, az óriáskígyó és a tank; vadász- 
kalandok, detektiv regények, indián históriák és cow-boy tör
ténetek stb. (Egy vidéki fiú-nevelő otthonban1 azt találtam, 
hogy a 12— 13 éves fiúk kb. 10%-a cow-boy szeretne lenni, ha 
tehetné.) A  vadászó, gyűjtő, harcias természeti népek igen 
közel állnak ez életkor, főleg fiú képviselőihez. —  Az előser- 
dülés kifelé feszülő (expanzív) kedélyhullámzásaí inkább a 
fiúkra jellemzők, míg a tulajdonképení serdülés befelé mélyülő  ̂
(intenzív) érzelmi hullámzásai főleg a leányokra.

Az itt adott rövid kedély világ jellemzés persze nagyon 
általános, mert miként más lelki adottságoknak, úgy a kedély
hullámzásoknak is iránya, minősége, erőssége és fellépési ideje, 
tartama sok feltételtől függ, illetőleg sok körülménnyel függ 
össze. -—- Fontosabb körülmények, illetve feltételek a követ
kezők;

1. Az egyén egész személyiségének egysége. (Ennek fon
tossága legkirívóbban nagy emberek életrajzából tűnik elő.)

2. Az egyén egyes veleszületett és szerzett (testi-, lelki-,, 
szellemi-) személyes alkatelemei. Gyakorlatilag az utóbbi ténye
zőket sokszor igen nehéz a fönnebb említettől szétválasztani. 
[Busemann ezt a kétfajta tényezőt, illetve tényező-csoportot, 
együttes hatásában „idíostasénak" nevezi.) Az egypetéjű ikrek“ 
tulajdonságaira vonatkozó német s részben amerikai nagyará
nyú kutatások megmutatták, hogy nem csupán a testi, de a 
lelki hajlamok veleszületettségének is az embernél sokkal na
gyobb jelentősége van, mint azok szerzett mivoltának —  ellen
tétben az alsóbbrendű élőlényekkel. Ezzel szemben az sem 
lényegtelen megállapítás, hogy az átöröklés Mendel-iéle tör
vényszerűségeinek legkevésbbé a vérmérséklet, tehát a kedély- 
hullámzások legfőbb alapja van alávetve. El ne felejtsük egyéb
ként, hogy a veleszületettségnek csupán egyik összetevője az 
átöröklés, míg a másik a (már Darwin ismerte) egyéni variációs 
összetevő! Ami tehát veleszületett, nem okvetlenül egyszers- 1 2

1 Kempelen A. Egy fiúnevelő otthonban szerzett tapasztalataim, 
Jövő útjain 1932. VII.

2 Az egypetéjű ikrek egyazon petesejt két feléből fejlődnek ki egy
idejű megtermékenyítésre (szemben a kétpetéjű ikrekkel, amelyek két 
külön petesejt egyidejű megtermékenyítéséből származnak). A z egypetéjű 
ikrek testileg sokszor a megtéveszthetőségig hasonlítanak egymáshoz, álta
lában egyneműek s az átöröklés hasonlósága szerint sokkal kedvezőbb a 
helyzetük, mint más testvéreké. L. Forsch. u. Fortschr. újabb évf., és L. 
Stoddard: Lázadás a civilizáció ellen. Ford. Horváth D.
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mint átöröklött is, (Erre nézve az újabb örökléstani kutatások 
döntöttek.) —- Itt különösen ki kell emelnünk a vérmirigyrend- 
szernek (a kerületi idegrendszer kapcsolatában) fontos szere
pét az előserdülés kedélyhullámzásaíval összefüggően. A  kebel- 
mirigy (thymus) visszafejlődik, viszont az agyalapi mirigy 
(hypophysis) elülső lebenyének, majd az előserdülés végefelé 
a pajzsmirigynek (thyreoidea) izgató váladéka (hormonja) 
nagyobb mennyiségben kerül a vérbe, aminek hatására a szer
vezet egyrészt csontosabb, erősebb, szívósabb lesz, másrészt ez 
a kedélyélet nyugtalanul kiegyensúlyozatlan voltával függ ösz- 
sze.3 Érdekes, hogy épp az előserdülés elején (német adatok 
szerint 12 éves kor tájt) rendkívül nagy viszonylagosan a szer
vezet vérmennyísége. —- 2'. Az egyén testi-lelki készségi álla
pota is fontos tényezője az előserdülésnek. Nem csupán szervi 
eredetű és működéses, idült és hirtelen fellépő, idegrendszert 
s más testi szervrendszereket érintő betegségek, de a lelki egész
séget veszélyeztető bajok, a túl szokatlan szerkezetű és erős
ségű (helyesebben: „meredekségű” ), túl váratlan, előkészület
len, „lelki sebződéseket” (traumákat), tudatszakadásokat okozó 
benyomások, illetve tudatosulások lényegesen zavarhatják e 
korban is a kedélyhullámzások természetes folyamatát; noha 
talán kevésbbé, mint a kisgyermekkorban, vagy a serdülés dere
kán. A  serdüléses elmezavar (hebephrenia) inkább csak a túl 
gyorsan s túl korán érett, külvilágtól elszakadozott kedélyéletű 
(schizothym) egyént veszélyezteti. A  kimondottan betegség
eredetű hatásokat sokszor nehéz elválasztani a fönnebb emlí
tett (normális és nem normális) vérmirigyes váladék hatások
tól. így Ranschburg valószínűnek tartja, hogy a tuberkulózis- 
baktériumok a vérmirígyekre gyakorolnak olyan hatást, amely 
a betegek különös derűs hangulatával jár együtt. —  2". A nemi 
tényezők —  lelkileg nem kevésbbé, mint testileg — igen fontos 
szerepet játszanak már az előserdülésnél is. Erről pár szóval 
alább, s részletesebben egy más alkalommal szándékozunk tár
gyalni. —  2’". A rasszi tényezők elsősorban a testi fejlődést 
befolyásolják s csak másodsorban a lelkit. Az északi rasszba 
tartozók pl. általában még délvidéken is viszonylag lassan, a 
földközi rasszbelíek még északon is viszonylag gyorsan érnek 
testileg. A  népet sohasem szabad összetéveszteni a rassza!. Egy

3 Cannan, de la Paz, Hopkins és mások kísérletei óta (ísm. Ransch
burg P.: Az emberi elme II.) tudjuk, hogy nemcsak hormonos hatások vált
hatnak ki kedélyhullámzásokat, hanem legalább is u. annyira ezek hor
monom változásokat. [James-Lange elmélete megdőlt). Általában külföldön 
Lehmann, Verdgauth, R. Buias, P. Weisz, E. Wittkower, H. Stieve .íé's' 
mások s nálunk Ranschburg P. (anaesthesiásokon végzett vizsgálataival) 
bebizonyították az érzelmi, sőt ösztönös és egyéb lelki jelenségeknek (leg
alább gyakori) elsőbbségét a testi élet folyamatai felett. L. többek közt: 
Forschungen u. Fortschrítte utóbbi évfolyamaiban e szerzők cikkeit.
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nép többé-kevésbbé mindig rasszkeverék, mely közös nyelvvel, 
illetve egyéb lényeges közös történeti hagyományokkal bír. (Pl. 
magyar nép van, de magyar rassz nincs.) Egy rassz képviselői 
viszont többnyire különböző nemzetek népei közt fedezhetők 
fel, de egyes testi bélyegeik (koponyaméret-viszonyok, test- 
magasság, bőr és hajzat festéktartalma) szerint hasonlóságokat 
mutatnak. Persze a rasszkeverék képviselői mindig többen van
nak, mint a tiszta rassz képviselői. A  magyar serdülők bonyo
lult rasszösszetételét sokszor nehéz megállapítani. Jellemző a 
hosszúfejű (dolíchokephal északi és földközi) rasszok kevés kép- 
víseltsége és a rövídfejűek (brachykephalok: alpesiek, dináriak, 
esetleg turanoíd-törökös és egyéb fajták) gyakoribb előfordu
lása, mely utóbbiakat inkább a kedélyesség, illetve a csendes 
szemlélődés passzivitása jellemzi. Egyébként a rasszi tényezők 
pontosabb lelki jellemzését csak igen nagy statisztikai felszere
léssel lehetne egyszer nálunk véglegesebben megoldani.

3. A  természeti és kulturális, társadalmi környezet (Buse- 
mann „Peristasejának“ ) hatásai igen lényegesek. A  táplálkozás
nak pl. tudvalevő a kedélyéletet befolyásoló sokféle hatása. 
A  mérsékelt és kissé hűvös éghajlat úgylátszik kedvezőbb a 
bensőségesebb, de kifelé kevésbbé mutatós kedélyélet kifejlő
désére, míg a kissé meleg tüzessé s a túlhideg és túlmeleg 
tunyává tehet, de azért persze rasszoktól s egyéb, főleg egyéni 
variációs veleszületettségi tényezőktől is függően. Az erdő és 
hegy félénkké, a puszta, a síkság, a tenger, mint természeti 
környezet, bátorrá teheti az akaratot, miközben a mélyebb ér
zelmi életet olykor zavarja kifejlődésében az életet veszélyez
tető hatásokra való figyelés. Mondanunk sem kell, hogy a ter
mészeti népeknél van ennek csak feltűnőbb jelentősége. A  mér
sékelten kedvező életfeltételek, jó veleszületettségek s egyéb 
kedvező tényezők mellett mély kedélyt fejleszthetnek ki, míg a 
túl kedvező feltételek sokszor tespedést, minden küzdelemre, 
tehát még az ideálok érdekében is történő küzdelemre, való 
képtelenséget eredményezhetnek. A  túl mostoha életfeltételek 
természetesen a legritkább esetben hathatnak kedvezően. A  mű
veltebb néposztályok gyermekei testileg lassabban, szellemileg 
gyorsabban szoktak fejlődni, mint a műveletlenebbek. A  város 
hatásai gyorsítják a szellemi érést, de az idegéletre kevésbbé 
kedvezőek, mint a falu hatásai általában. —  A  szülői ház, az 
utca, a pajtások, a természeti és kultúrkörnyezet nevelő hatásai 
mellett az iskola sem elhanyagolható kedélynevelő tényező. Á l
talában bizonyos életritmust ad a fejlődő egyénnek napi foglala
tosságában. Összeszedettségre és kötelességtudásra nevelve med
ret nyújt a kedélyélet hullámzásának, melyben azonban sokszor 
nagyon túlárad a serdülő kedélye, ha nem áll az iskola eléggé 
reform-pedagógiai alapon. Utóbbi esetben azonban az ifjú lel
két megérteni, illetve megérezni s azt irányítani tudó nevelők
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óriási segítséget nyújthatnak az egyensúlyvesztett lélek önmaga 
megtalálására és önmagával s környezetével harmonizált önki
bontakoztatása irányában. —  3'. Az időbeli környezet kiszéle
sedve, azaz a korszellem és a hagyományok a jelenhez és a 
múlthoz való kapcsolódás tekintetében irányítják a kedélyéle
tet. Ennek tanulmányozása manapság különösen nagy jelentő
ségű. Itt csak azt jegyezzük meg, hogy az ideális reform-peda
gógia feladata az életképes valláserkölcsnek olymódon való ápo
lása, hogy a múlt hagyományaiból az örökéletű és el nem avuló 
elemeket folytonos lelki megújhodással és a korhoz való alkal
mazkodással igyekezzék egybekapcsolni.“ —  Ami a szűkebb körű 
időbeli környezetet illeti, a serdülés elején nagyrészt ledőlnek 
a bálványok (szülő, tanító, tanár s általában a felnőttek tekin
télye) s az a legnagyobb tragikum, ha ezek 100%-íg valóban 
csupán csak bálványok voltak eddig is és nem tartalmaztak, 
vagy nem tudtak tartalmazni a gyermek számára mélyebb gyö
kerű — legfeljebb ideiglenesen megingatható —  tiszteletet éb
resztő elemeket. Érdekes az a tapasztalat, hogy a természeti 
népek görcsösebben ragaszkodnak csekély és merev hagyomá
nyaik mankóihoz és korlátáihoz, mint a maguk „szellemi lábán" 
bátrabban járó műveltebb népek, kiknek viszont sokkal számo
sabbak és változatosabbak a hagyományaik. Nagyrészt ezért a 
kevés hagyományt kevés kritikával már korán felvevő, testileg 
is gyorsabban érő természeti nép serdülője hamarább befejezi 
szellemi érését, mint a művelt nép serdülője. — 3", A  térbeli 
tágabb környezet és otthon egyrészt néppé és népekből álló 
nemzetté, másrészt közös hazává kiszélesedve, ha nagyobb időre 
kiterjedő történeti hagyományokkal (a közös nyelvet is bele
értve) ékeskedik — mint a mienk is — egészen különleges ke
délyirányító tényezőcsoportot rejt magában. Ennek nagy hatá
sát a serdülés kezdetén alig vonhatja kétségbe valaki. Minden 
másnál meggyőzőbben és világosabban beszél e téren Nagy 
Lászlónak ,,A háború és a gyermek lelke" című műve, melyben 
az e kérdéssel foglalkozók kitűnő tájékoztatót találhatnak a mi 
szempontjaink tekintetében. A  serdülés kezdetén, mikor a gyer
mekkort elhagyó ifjú féktelen kedélybeli túlzásokra, mások ellen 
való összetartásra hajlamos, nagyon kell a nevelőnek vigyáznia 
arra, hogy a hazafiasság ápolásakor el ne veszítse szem elől a 
valláserkölcsí alapú egyetemes felebaráti szeretet, a humánus- 
ság ápolását sem,4 5

Ami az előserdülés kedélyhullámzásainak életkorhoz kö
töttségét illeti, sok külföldi s egyelőre még kevés magyar adat 
áll rendelkezésünkre. — A. Busemann szerint izgalmi, illetve

4 Kempelen A.: A  nevelő oktatás fő céljáról. Népt. Lapja, 1923. LVI. 
Frank A.; Lelki megújhodás, 1924., Önismeret, 1928.

5 Radványné Ruttkay Emma: Emberszeretetre való nevelés. A  Gyer
mek, XVIII. 1925— 26.



24

tevékenységi szakok (Erregungsphase, Aktíonsphase) a nyugodt 
szemlélődés szakaival (Qualitátsphase) váltakoznak mindkét 
nemnél kb. egyforma időkben s az izgalmi szakok mindenkor az 
érzelmi élet fejlettségével járnának együtt. A z előserdülés ide
jére az ő, leginkább északnémet, adatai szerint kb. a 13. (illetve
12—  14.) év jut izgalmi szakként. —< Erre nézve iskolában szer
zett tapasztalataink, valamint 6 fiún és 5 leányon tett tartós 
megfigyeléseink és naplógyüjteményünk eredményeit Nagy 
László, Domokos Lászlóné s munkatársai megállapításaival 
összeegyeztetve megállapíthattuk, hogy a magyar városi művelt 
szülők leányainál ez az előserdülési izgalmi idő átlagosan kb. 
Í21jí— 131/» évre tehető. Fiúknál városban kb. úgy, mint falun, 
cca. 12% — 13l/2 években kezdődik és a leányokkal ellentétben 
nagyobb zökkenések nélkül nyúlik át több éven keresztül felfoko
zódva a tulajdonképení serdülés másfajta s az előbbivel ősz- 
szekeveredő kedélyhullámzásainak idejébe. Míg az izgalmi sza
kok ritmusos váltakozásának tanát szépen dolgozta ki Buse- 
mann, addig elveti a sulykot azzal, hogy az érzelmi élet feF 
erősödéseinek idejét egybeejti a kedélynyugtalanság izgalmi 
szakaival, Azt hiszem e két dolog külön mozgását sikerült be
bizonyítanunk a „Gyermek" legutóbbi számában közölt nyelv- 
fejlődéslélektani adatainkkal. Az érzelmi élet fiúknál a gyermek
kor végétől kezdve az egész serdülő koron át lassan és egyen
letesen, leányoknál gyorsan és nagyobb hullámzásokkal erősö
dik folyton. —- Ch. Bühler és H. Hetzer délibb német, illetve 
osztrák, tehát a mieinkhez közelebb eső, adatok alapján leányok 
ú. n. „negatív fázisát", tehát az előserdülés szakát mutató — 
szerintük egy egész évig sem tartó —  féktelenkedő, illetve ked
vetlenül dacoskodó naivan antiszociális kedélymozgalmait mű
veletlenebb szülők gyermekeinél 11/12— 13, műveltebbeknél
13—  14 évek idejére teszik. Hogy fiúknál H. Hetzer 14— 16, 
Ch. Bühler 15— 17 évek közé teszi a negatív fázist, míg a 
württembergi O. Kroh 12— 13 (Tumlirz 11— 14) közé teszi a 
„dacoskort'', az a fönt elmondott tapasztalataink révén teljes 
magyarázatot nyer, (T. i. egyesek a praepubertas kezdetét ke- 
vésbbé szembetűnő jelentkezéseinél sietnek megrögzítení, hogy 
a pubertástól jól elválaszthassák, mások viszont a legkifejlet
tebb formáját későbbi korban találva meg, a pubertás idejébe 
helyezik azt.) — Az eddig említettek, valamint W. Hoffmann, 
H. Schlemmer és más külföldi szerzők az előserdülés legfőbb 
jegyének tartják azt, hogy a fejlődő egyének környezetük eddig 
magától értetődőnek vett viselkedéseivel szemben sűrűn tanú
sítanak tettekkel is kritizáló szembehelyezkedést, amelyben saját 
kibontakozni törekvő egyéniségük önvédelme rejlik az idegen
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befolyásokkal szemben.V A  külső gyakori nyerseség inkább 
csak eltakarja, gátolja, de nem fojtja el legalább maradandóan 
a benső mélyebb érzések titkos fejlődését.

Ha most mindezekkel egybevetjük Nagy László azon álta
lános megállapításait, amelyek az előserdülés kedélyfejlődé
sére vonatkoznak, alapjában feltűnő sok lényeges megegyezést 
találunk, főleg a délnémet és osztrák tapasztalatokkal, holott 
ő legnagyobbrészt már régebben és a külföldiektől teljesen 
függetlenül s magyar egyéneken állapította meg őket. Meg
jegyezzük, hogy Nagy L. megállapításai elsősorban csak fiúkra 
vonatkoztathatók. — Szerinte a 11— 12 éves kort kedélyélet 
terén az erő és ügyesség tisztelete és joga, elzárkózó titko
lódzás, esetleg titkos társaságok szervezése, önállóságra törek
vés és ellenzékieskedés jellemzik. Ezzel szemben a 13— 14 éves 
kort a magasabbrendű erkölcsi érzelmeknek az előbbi kor el
fogultságaival és nyerseségeivel való küzdelme s az erősebb 
érzelmek győzelme jellemzi. A  benső motívumküzdelmek a cse
lekvő hajlamot sokszor gátolják. Ezzel szemben a stílus több 
lelki elem részletező kifejtését és körülményesebb leírásokat 
mutat, szemben az előbbi kor primitív vaskosságával.6 7 A  nyers 
erőbe és az eddigi tekintélyekbe vetett hit meginog s felüti fejét 
a kétkedés, mivel az értelmi megerősödés nem tart lépést a 
kritika fejlődésével. A  testies és mélyebb lelki érzelmek válta
kozó uralomra jutása (pajzsmirigy hormonos hatása is közre
játszhat ebben. Szerző megj.) Szabadságkedvelésen, a társas 
élettől való elkülönülésen kívül esetleg szökések és otthonról 
való elcsavargások, vagy gyermektanyákba menekülés is elő 
szokott fordulni. — Nagy Lászlónak elsősorban fiúkra vonat
kozó kitűnő megállapításait szépen egészítik ki Kremsier Irmá
nak és Blaskovich Editnek7 az Űj Iskolában, művelt magyar 
szülők leánygyermekein végzett, sok évre kiterjedő megfigyelé
sei. Ezek szerint a 13. és 14. év közt leányoknál már a tulaj- 
donképeni serdülést (a főszakot) jellemző kedélyhullámzások 
lépnek fel. E. Sprangernek a serdülést jellemző három szellemi 
mozzanata (az én felfedezése, az életterv fokozatos kiépülése, 
az egyes [szellemi] életterületekbe való belenövés) közül az

6 Kempelen A .: Az ifjúság testi és lelki fejlődésének szakaszairól. 
Magy, Pedagógia, XXXVI. 1923. L. még H. Ruppert művéről íra kritikánkat. 
(Magy. Psychol. Szemle VI. 1933.)

7 Egy 13 éves fiú írja: „ . . . Kimentünk a temetőbe, hol sok körtét 
ettem." (Nógrády L. A  Gyermek 1909.) Egy 13 éves leány írja: „Borzasztó 
sok változás történt velem. Ami eddig nyugodt és csendes volt bennem, az 
most mind lázong. Nehezemre esik engedelmesnek lenni." Egy 14 éves 
leány: „Én egészen más életet akarok kezdeni. Olyant, aminek céljai 
vannak. . . ” Egy másik: „Milyen életfelfogást, milyen jellemet kövessek? 
ezt nem bírom eldönteni.”  Kremsier /• — Blaskovich E. (Jövő Ütjain VI. 
1931.); Domokos L.-né és Blaskovich E.: A  tört. és irod. tanítás új mód
szere a serdülő korban.
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első kettő már igen mély gyökerezettségű, de a tudatban hatá
rozatlanul ingadozó és változó tarkaságú érzelmi hullámokban 
jut kifejezésre e korban náluk. Az igazi előserdülés szaka tehát 
művelt városi leányainknál véget ér a 13— 14 év közt, ami fön- 
nebbi megállapításainkkal jól egyezik.

Sok érdekes különleges kérdést érinthetnénk még az elő- 
serdüléskori kedélyhullámzásokkal kapcsolatban, de e dolgozat 
kereteit nagyon szétfeszítenék. (Aki ide vonatkozó bevezető 
irodalmi utalásokat kíván e téren, annak ajánlhatjuk külföldi 
munkák közül főleg O. Tumlirz [Die Reifejahre] és Ch. Biihler 
több nagyobb munkájának; magyar szerzők közül Weszely 
Ödön, Ranschburg Pál pszichológiai és pedagógiai műveinek 
irodalmi útmutatásait, továbbá szerző Az ifjúság lélektanának 
alapvázlata (Bpest, 1928. Pfeifer F.] című dolgozatának iro
dalmi részét.)

F I G Y E L Ő .

A  Gyermek és az Ifjúság lett a címe e számával Társasá
gunk negyedszázados folyóiratának. E cím kibővítése a végből 
látszott célszerűnek, hogy eloszlassa sokak félreértését — fő
leg a polgár- és középiskolai tanárság részéről — , akik eset
leg azt hiszik, hogy mi csak a kis gyermekekkel foglalkozunk. 
Ma, mikor az ifjúság jobb megértése a nevelés alapja, kívána
tos, hogy a magasabb iskolák tanárainak érdeklődését is meg
nyerjük ennek a tanulmányozásnak s már a cím is világosan ki
fejezze, hogy Társaságunk az ifjúkort épen úgy tanulmányozza, 
mint a gyermekkort.

A  középiskolai reformmal kapcsolatban a nemzetnevelés 
sikerének feltételeit boncolgatta egyik beszédében a miniszter
elnök úr, s szemügyre vette legfontosabb tényezőit: a magyar 
gyermeket, a magyar nevelőt és a magyar iskolát (tankönyvet). 
Még a napi sajtóban is —  nagyon helyesen —  zengő visszhangja 
támadt érdekes meglátásainak, így nem kell különösképen in
dokolnunk, hogy nekünk szívünk legmélyéig hatoltak e szavak, 
különösen amelyek a magyar gyermeket illették. Hogy a magyar 
nemzeti eszmények és értékek mellett nekünk elsősorban a 
magyar gyermeket kell jobban megismernünk nemzetnevelé
sünk megteremtése érdekében, szakemberek részéről régen han
goztatott dolog. Társaságunkat már több mint 30 esztendeje 
egyenesen e célból alapította meg e törekvés legfáradhatatla
nabb magyar képviselője, Nagy László, s a maga köré gyűjtött 
kutatókból egész tábort szervezett akkor, mikor még világ



szerte a kezdet kezdetén állottak e kutatással. Köztudomású, 
hogy a világháború kitöréséig nemzetközi viszonylatban igen 
előkelő helyet foglaltunk el e téren. Az összeomlás Társasá
gunkat csaknem teljesen megsemmisítette, ugyanakkor pedig a 
világ csaknem minden nemzete soha nem tapasztalt mértékben 
vetette rá magát gyermekei megismerésére, amit részben a ne
veléstudomány újabb fejlődése, de legnagyobbrészt a nemzeti 
érzés egyetemes fellángolása tart lendületben.

E munka magas helyről elhangzott értékelése nemcsak a 
magyar életképesség újraéledésének biztató jele. Hisszük, hogy 
mikor a szavak s elméletek nacionalizmusát a tettek naciona
lizmusa váltja fel, munkába is áll majd a társadalom —  főleg a 
nevelőké —  s ezen keresztül az államhatalom is. A  magyar nép 
és gyermek megismerését ugyanis nem végezheti el néhány em
ber, ha még olyan nagy lelkesedés fűti is. A  munka természete 
hatalmas szervezkedést igényel, amelyben egyelőre nem is any- 
nyíra a kész, aprópénzre váltható s készen átadható eredmény, 
hanem —  mint minden szellemi mozgalomban —  a résztvevők 
egységes s fáradhatatlan tárgyra-feszülése a fontosabb.

És ez a gondolat vezet át a másik fontos tényezőre: a ne
velőre. A  tanító- és tanárképzésnek, illetőleg továbbképzésnek 
elsősorban is azzal kellene kezdődnie, hogy, miután a pályát 
anyagiak és az érvényesülés szempontjából a legkiválóbbak 
számára is vonzóvá tették, mélyrehatoló alkalmasságvizsgálat 
alapján valóban csak a legmegfelelőbbeket vennék fel e „szel
lemi Ludovika akadémiára" —  mint ahogy valaki igen találóan 
megjelölte őket. Ez a mai tanító-és tanárképzés teljes átalakí
tását kívánná meg, —  melyhez némíkép például szolgálhatna a 
már szétbomlott „Pedagógium", ahol sokszor 3— 4 iskolarend
szeren át tartó megfigyelés alapján válogathatták ki a legki
válóbb tanítványokat, s az Eötvös Kollégium — , azonban nem 
csakis a szaktárgyakra berendezve, mint ma, hanem magára a 
nevelésre. Talán kissé merésznek hangzik, pedig meggondo
landó kívánság az, hogy e mellett nyújtsunk több katonai kép
zettséget tanárainknak, viszont több nevelői képességet tisztjeink
nek. A  „védőképesség” ma csaknem minden nagyobb nemzet 
nevelési céljában lényeges mozzanat. Ha az angol, amerikai 
College-k diákjainak legnagyobb része mint tartalékos tiszt ke
rül ki az iskola padjaiból, akkor nekünk magyaroknak az év
ezredes harcokban mindenkor tisztelettel körülvett katona alak
ját, épen alaposabb önismeretünk alapján, jobban ki kellene 
domborítanunk nevelési célkitűzésünkben. S amint a katonás
kodás békében nevelőintézmény, vezetői tehát szintén nevelők, 
úgy az ő képzésükben viszont nagyobb szerepet kellene juttatni 
a pedagógiának. így lehetne találóan „szellemi Ludovíká” -nak 
neveznünk az ilyen értelemeben megvalósított tanárképzőt s



így lehet igaz az a mondás, hogy a jól kezelt kultusztárca tulaj
donképen hadügyi tárca.

A  tankönyv (iskola és tanterv) e két szélső pont: a gyer
mek és a nevelő közt feszülő íven nyugszik s bátran mondhat
juk: másodrendű velük szemben. Kétségtelen, hogy a legjobb 
szervezet és berendezés is holt gépezet az igazi nevelői lélek 
tüze nélkül, viszont a próféta lelkű és tettű nevelők minden, 
nehézségen átlendülnek. Hogy közoktatásügyünk — szebb és 
jobb kifejezéssel: nemzetnevelésügyünk — első reformjai e te
rület egyik kisebb, de fontosabb szakaszára, a középiskolára 
nézve készültek el legelőbb, több körülményből érthető. A  hír
adások nyomán tudjuk azonban, hogy e kérdés nem elszigetel
ten nyert megoldást, a fenti többi, tőle elválaszthatatlan prob
lémák is az újjá-, egységessé- és fokozatosabban nemzetivé for
málás kohójában izzanak. Ez kézzelfogható is. Nevelésügyünk 
sokszor sarokkal egymásnak fordított köveit végre egységes, 
összeillő rendszerbe kell csiszolnunk, hogy szilárd boltívei kö
zött a sajátos magyar életformát kiteljesedésre segítő új nem
zedék kibontakozhassék s ezzel elfoglalhassa méltó helyét a 
nemzetek sorában. Cs. J.

Kemenes Illés dr. tankerületi k. főigazgató, a Közoktatásügyi 
Tanács alelnöke, Társaságunk jan. 12-í előadóestjén, amikor is 
Bognár Cecil dr. egyetemi tanár Gyermektípusok, Schnell János 
dr. főorvos pedig Lelki higiéné c. előadások során rámutattak 
a gyermektanulmányi ismereteknek a nevelésben való óriási 
horderejére, felszólalt. Azt indítványozta, hogy nyújtson be Tár
saságunk egy tervezetet a kultuszminiszter úrhoz a tanárok gya
korlati lélektani továbbképzése tárgyában. Az eddigi nyári 
továbbképző tanfolyamok elsősorban a szakképzést szolgálták, 
pedig —  amint az előadók is meggyőzően megvilágították —  
a gyermek helyes megismerése legalább is olyan nélkülözhetet
len feltétele az eredményes nevelésnek, mint a szaktárgyban 
való jártasság. Megígérte, hogy a Közoktatásügyi Tanács ré
széről a legmelegebben pártfogolja Társaságunk törekvését. 
Majd Szokola Leó dr. szfőv. árvaszéki ülnök is felszólalt és 
kérte, hogy hívassák fel a kultuszminiszter úr figyelme a Társa
ság munkásságára. Kosa Ferencné pedig a rádiónak a gyermek- 
tanulmányi ismeretek terjesztése érdekében való megkeresését 
indítványozta. A  nagyszámú hallgatóság nagy tetszéssel fogadta 
a valóban korszerű és tettet ígérő gondolatokat.

Korunk lelki válsága címen óriási érdeklődéstől kísért elő
adást tartott f. é. január 19-én Tóth Tihamér dr. egyetemi ta
nár. A  Népművelési Bizottság által rendezett ankéten olyan 
nagy számmal jelentek meg az érdeklődők, hogy a szó szoros 
értelmében maguknak a hozzászólóknak alig maradt helyük.
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Liber Endre dr. alpolgármester, a Bizottság elnöke nyitotta meg 
az ankétet, s utána Tóth Tihamér tartotta meg véges-végig 
feszült figyelemmel kísért előadását; „Kötelességünknek érezzük 
— mondotta —  hogy a mai társadalomban pusztító erkölcs
telenség végső gyökereire rámutassunk. Rámutassunk arra a 
megdöbbentően léha világfelfogásra, amely a mai társadalom
ban pusztít, s amely gyilkos gyermekeket és gyermekgyilkoso
kat termel ki.“ A  megrázó erejű fejtegetések eredményeképen 
megállapította, hogy a mai erkölcsi válságnak és az ebből ki
robbanó szörnyű katasztrófáknak oka a keresztény női eszmény
kép elhomályosodása és a családi élet megbomlása. A felemel
kedés, a gyógyulás útját három poniban jelölte meg: 1, úgy kell 
nevelnünk a gyermekeket, hogy erősek legyenek önmagukkal és 
gyengédek másokkal szemben; 2. vissza kell emelni a családot 
újra' régi tisztaságába. Ennek egyedüli útja a házasságig tartó 
s mindkét nemre kötelező teljes nemi absztinencia. 3. A  leányo
kat a sok cicoma, öltözködés és hódítási ravaszkodás helyett 
több szerénységre kell nevelni a jól példával elöljáró igazi 
édesanyáknak.

Utána Finkey Ferenc dr. kúriai tanácselnök, Toperczer 
Ákosné fővárosi bizottsági tag, Csaba Margit dr. egyetemi ta
nársegéd, Schnell János dr. igazgató főorvos és Vajkai Júlia 
világítottak rá különféle szempontból a nagyhorderejű társa
dalmi kérdésre.

A  Népművelési Bizottság ezzel az ankéttel a társadalom 
nevelésének igen hatékony példáját teremtette meg. Az előadás 
vezérgondolatai is azt domborították ki, hogy a társadalom meg
újhodását nem várhatjuk a jövő nemzedéktől, tehát az iskolától 
sem, addig, amíg mi, felnőttek, önmagunkat meg nem változ
tatjuk. A  nevelés csak akkor lesz képes nemzetünket ismét fel
emelni, ha súlypontja áttolódik a legszélesebb felnőtt néptömeg 
nevelésére, amint ezt a legutóbbi évtizedek világtörténelmi pél
dái is harsogó hangon bizonyítják.

Kornís Gyula államtitkár, egy. tanár a fővárosi katolikus 
papság januári konferenciáján a serdülőkor lelki életéről adott 
elő. Rámutatott arra a nagy szakadékra, mely ma az apák és 
fiúk közt fennáll. Ennek okát abban látja, hogy a felnőttek úgy 
kezelik a serdülő, 15— 16 éves fiúkat, mint önmagukat, aminek 
következtében a tekintélytisztelet az öregekkel szemben termé
szetszerűen megcsökkent.

Gyermektanulmányi és gyakorlati lélektani előadások 
egyetemeinken az 1933— 34. tanévben. (Zárójelben a heti óra
számok.)

Budapesti kir. magy. Pázmány Péter Tudományegyetem. 
I. félév: Kornis Gyula: Az érzelmek pszichológiája (2). Br.
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Brandenstein Béla: Lélektani gyakorlatok (1'ú ). Bognár Cecil: 
Pszichológia (2). Somogyi József: Tehetség és lelki átöröklés 
(1). [Előadást hirdetett Kenyeres Elemér is: Gyermeklélektan. 
A  serdülést közvetlenül megelőző kor lélektana, tekintettel a 
nyelvi fejlődésre, heti 2 órában.] —  II. félév: Kornis Gyula: Az 
ifjúkor pszichológiája (2). Br. Brandenstein Béla: Lélektani 
gyakorlatok (11IÍ ) .  Bognár Cecil: Pszichológia: karakterológiaí 
vizsgálatok (2). Schiller Pál: Lélektani gyakorlatok (br. Bran
denstein Béla irányításával, 1 óra). —  A  tanárképzőintézetben: 
Bárczi Gusztáv: Iskolai egészségtan (heti 1 óra, I. félévben 
férfi, II. félévben nő tanárjelölteknek).

Debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem .1. félév: 
Mitrovics Gyula: Lélektani kísérletek (2). A  tanárképzőintézet
ben: Tankó Béla: Lélektani repetitóríum (gyakorló tanárjelöl
teknek, l ó ) .  —• II. félév: Tankó Béla: Lélektan (2). Mitrovics 
Gyula: Lélektani kísérletek (2). Lélektani kísérletek a közép
iskolai lélektan szolgálatában (1).

Pécsi m. kir. Erzsébet Tudományegyetem. I. félév: Br. Pod- 
maniczky Pál: Bevezetés a gyermeklélektanba (a teológiai ka
ron, 1 ó.). Weszely Ödön: Pedagógiai és pszichotechnikai gya
korlatok (2). Fenyvessy Béla: Egészségtan (gyak, tanárjelöl
teknek, 1 ó.), —  II. félév: Halasy-Nagy József: Az ifjúkor lé
lektana (1). —  Weszely Ödön: Szemináriumi gyakorlatok (2). 
Fenyvessy Béla: Egészségtan (gyak. tanárjelölteknek, 1 ó.). 
Hindi Szabó Sándor: Iskolai egészségtan (az orvosi karon, 2 ó.).

Szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem. I. félév: 
Bartók György: Lélektan (érzelem és akarat; 2 ó.). Imre Sán
dor: A  neveléstan mai állása (1). Várkonyi Hildebrand: A  ka- 
rakterológia alapelvei (3). Bevezetés a lélektanba (2). Pedagó
giai-lélektani gyakorlatok (2). Boda István: Az értelmiség szer
kezeti és gyakorlati vizsgálata (2). A  tanárkápzőintézetben: 
Tomcsik József: Iskolai egészségtan (1 ).  —* II. félév: Bartók 
György: Lélektan (4). Gyakorlatok a lélektan köréből (2). 
Imre Sándor: A  családi nevelés (1). Várkonyi Hildebrand: 
Bevezetés a neveléslélektanba (folytatás, 2 ó.). A  gyakorlati 
lélektan főkérdései (3). Neveléslélektani és kísérleti lélektani 
gyakorlatok (2). Sz. K.

Pályatételek. A  debreceni m. kir. Tisza István Tudomány- 
egyetem a pedagógiából ,,A reakciós idő pedagógiai vonatkozá
sai“ címen, a szegedi m. kir. Ferenc József Tudományegyetem 
pedig a pedagógiai lélektanból „A z ifjúkor viszonya a szép- 
irodalomhoz (adatok feldolgozása)“ címen hirdetett hallgatói 
számára folyóiratunk tárgykörébe vágó pályatételeket.

Itt említjük meg, hogy a Pestmegyei Ált. Tanítóegyesület 
Pestmegyében működő tanítók számára pályázatot hirdet: Mit 
lehet a tanító a családi élet erkölcsi felemelése érdekében c.
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tételre. A  legalább 8 gépelt lapra terjedő pályamű jutalma 
100 P; a határidő: május 31. Sz. K.

Az Országos Pedagógiai Könyvtár ez év elején megszűnt; 
anyagát részben a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, rész
ben más könyvtárak vették át. E nagymultú, neveléstudományi 
irodalmunk fejlődését és mélyülését kiválóan befolyásoló in
tézmény megszűnése fájdalmas vesztesége a magyar közmű
velődésnek.

„Mindent a gyermekért!“ (Néhány megjegyzés a Magyar 
Szülők Szövetsége kiállításához.) Csodálatos hangszer a nyelv! 
Egy-egy szava, egy-egy mondata a gondolatok egész sorát, az 
érzelmek valóságos viharát kelti életre. A  Magyar Szülők Szö
vetsége által rendezett kiállítás ügyesen választott jeligéje is 
ilyen gondolatoktól terhes, érzelmektől átitatott, akaratindító 
mondás: „Mindent a gyermekért!“ Álmatlanul virrasztóit éj
szakák és gondterhes nappalok; forró imádságok és titkon el
sírt könnyek; a korai dér a hajunkon, a mélyülő barázdák a 
homlokunkon; az áldozatos szeretet a szívünkben, az örökös 
aggodalom minden idegszálunkban: mindent a gyermekért! — 
Szakadt a cipő, rongyos a ruha; a kicsi fizetésből, a szüköcske 
jövedelemből csak nélkülözések árán futja új holmira: mindent 
a gyermekért! ■— Drága a tankönyv, sok a tandíj, költséges az 
iskoláztatás, mégis kell, hogy jusson erre is: mindent a gyerme
kért! Kell, hogy jusson, mert a mai gyermek nemcsak a család 
szemefénye, nemcsak a szülők álmainak és vágyainak tovább- 
álmodója és megvalósítója, hanem a Kárpátok medencéjében 
vergődő egész magyarságnak is a legfőbb kincse, minden re
ménysége. A  magyar gyermek, a magyar jövő: mindent, a 
gyermekért! . ..

Egy kicsit bántó volt, ahogy ezzel a M. Sz. Sz. szolgála
tába állított mélyértelmű jeligével először találkoztam. A  
Corvín-Áruház félúj ságlapnyi hirdetésében gyermekcipők, gyer
mekkötények és gyermek kötöttáruk által alkotott keretben 
akadtam rá: „Mindent a gyermekért!” Ez a, kicsit célzatosnak 
látszó, szomszédság újra felébresztette bennem azt a kellemet
len érzést, amely a M. Sz. Sz. tavalyi, az Iparcsarnokban ren
dezett, kiállítása nyomán támadt. Nem tudom, hogy ki rendezte, 
de rosszul rendezte. A  magasztos bibliai és pedagógiai idézetek, 
a csokoládé és virsli ízléstelen vásári keveréke felett a báb
színház sokszor erősen népligeti levegője lengedezett. A  Szö
vetség értékes és hangzatos célkitűzéseiből sehol semmi! .. . 
Mindezek után érthető kíváncsisággal indultam az idei kiállítás 
megtekintésére.

A  Corvin homlokzatán öles betűkkel a jelige. Csődül a 
nép, Az ötletes és erőteljes hírverés tudja, hogy a közönségnek
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változatosság kell. Gondoskodtak róla. Az őszibarack kiállítás, 
cigányzenés szüreti bor és mustvásár, kanári kiállítás és egyéb 
alkalmi vásárok után most a gyermek iránti ősi érdeklődés szol
gál a vásárlók könnyen lankadó vételkedvének életrekeltésére. 
Tudom, hogy a Corvin áruház a nagy célt megillető készséggel 
és önzetlenséggel adott otthont a M. Sz. Sz. kiállításának. Azt 
hiszem, hogy ennek meg is volt a jutalma. Sok olyan ember is 
megnézte a kiállítást, aki különben talán nem ment volna a 
Corvinba. S ha már ott volt, bizonyára vett is valamit, amíg az 
egész áruházon át feljutott a legfelső emeleten levő kiállításba, 
vagy talán még inkább, amikor annak megtekintése után („Min
dent a gyermekért!“ } haza felé igyekezett...

A  kiállítás ízléses és könnyen áttekinthető elrendezésben 
tárja elénk az egyes csoportok anyagát. „A  gyermek és a 
könyv“ : az ifjúsági irodalom néhány szekrényre való váloga
tott értéke, néhány illusztráció: a kiállítás legszebb, legtanul
ságosabb része. —  „A gyermek és a művészet“ : gyermekrajzok, 
Veres néhány szép felvétele. —  „A gyermek és a játék“ : né
hány gyermekjáték, bájos mesehangulatot árasztó barlangban 
művészi babák. •— „A gyermek és a sport“ : Lopos Gy. kis sport
eszköz gyűjteménye. —  „A gyermek táplálása“ : Óceán, Glóbus, 
Krompecher, Richter készítmények; néhány szemléltető kép 
(Őrig. D. Hygiene Mus.). —  „A gyermek oktatása“ : egy torna
terem és egy játéktér felszerelése; pad, íróasztal; Nemesné 
„Családi iskolá“-jának érdekes kis gyűjteménye. —  „A gyer
mek egészsége“ : egészségügyi cikkek, néhány gyermekkocsi, 
értékes német falitáblák. —  Végeredményben egy elég hézagos, 
elég szegényes kis árumíntavásár, amelynél teljesebbet minden 
szülő látott már azokban a kereskedésekben (illatszertár, já
ték-, könyvkereskedés stb.), ahol szükségleteit eddig beszerezte. 
A M. Sz. Sz. célkitűzéseinek megfelelő nevelő-oktató feladatot 
legfeljebb a gyermek egészségével foglalkozó terem anyaga tel
jesített. No, meg az egyik sarokban elhelyezett kis színpad, 
melynek kötelekkel körülkerített kis nézőtere előtt a kiállítás
sal kapcsolatosan rendezett előadás-sorozat értékes előadógár
dája kétségbeesett harcot vívott az áruháznak betolakodott ál
landó erős zsongásával, a jövő-menő látogatók bántó zajával, 
a terem süket akusztikájával és a nagy meleggel. Szánalom volt 
nézni. — De a hallgatók is kínlódtak. Az első sorok még csak 
hallottak valamit, a többi semmit. Az állóhely közönsége izgett- 
mozgott, a nyakát nyújtogatta és türelmetlen csoszogással ke
reste azt a helyet, ahonnan legalább néhány mondatot elkap
hatna az előadásból. Persze hiába. így ezeknek a bántó külső 
körülményeknek az eredményeképen a kiállítás legértékesebb
nek szánt anyaga is nagyrészt kárbaveszett. Lehetetlen, hogy a 
rendezőség ne látta volna előre ezeket a nehézségeket, meg azt, 
hogy ilyen nyilvános helyen nem zárhatja ki a hallgatóságból
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a gyermekeket. így ezek is végighallgatták a szülőknek szánt 
tanácsokat s — bizonyára okultak is belőlük.

Csak egy helyütt folyt zavartalan nyugalommal a munka: 
annál a kis asztalnál, ahol a M. Sz. Sz. új tagjait verbuválták 
fáradhatatlan buzgalommal. Azt hiszem, szép eredménnyel.

így hát jól járt a Corvin is, a M. Sz. Sz. is.
És a Szövetség által képviselt nagy ügy: az egytáborba tö

mörített szülők helyesirányú, lényegretörő, eredményes kép
zése és nevelése? Talán az is, csakhogy nem olyan mértékben, 
ahogy olyan lelkes és odaadó munka után, amelyet ez a kiállí
tás minden hibája mellett tagadhatatlanul felmutat, várható 
lenne. Még túlságosan sok a lényegtől független külsőség, amit 
feltétlenül le kell csiszolni. Mivel a tavalyi kiállításhoz képest 
az idei sok tekintetben jobb, joggal hihető, hogy a meglevő hi
bák is majd csak eltűnnek. Erre különben a Szövetséget a ma- 
ga-választotta jelige is kötelezi: „Mindent a gyermekért!“

Lenkei István.

A Katolikus Háziasszonyok Országos Szövetsége a Székes
fővárosi Iskolánkívülí Népművelési Bizottsággal karöltve Élet 
Iskolája címen előadássorozatot rendezett. Az előadássorozat 
tárgya: az iskola és család feladatai a nevelés terén; sorrendje:

Febr. 12.: Anna főhercegasszony ő kir. fensége megnyitója. Kemenes 
Illés dr. kir. főigazgató: A  programm rövid ismertetése. Szegedy-M aszák  
Aladárné elnök: A  nő szerepe a családban. Szívós Donát dr. tanár: A  
nevelés irányai (a mai kor kívánalmai terén.) —  Febr. 15.: Schnell Ján o s  
dr. főorvos: A  gyermek idegrendszerének védelme a születés előtt. A  gyer
mek a szülői házban. Frank Antal dr. tanítóképzőint, igazgató: A  gyermek 
az elemi iskolában. —  Febr. 19.: Vértes O. Jó z se f dr. igazgató: A z ideges 
gyermek az iskolában. Witz B éla  dr. hittanár: A  gyermek a középiskolában. 
—  Febr, 22.: Gelsyné Oroszlányi Erzsébet tanárnő: Gazdasági irányú nő
nevelés. Csapody Vera dr. tanárnő: Válaszúton (a továbbtanulás és a 
diploma). —  Febr. 26.: Jan d ik  Jó z se f  hittanári A  serdülő kor a fiúknál. 
Csiáné Leicht M ária dr.: A  serdülő kor a leányoknál. Szekeres Bónis 
lelkiigazgató: Fiúk és leányok közti viszony. — Márc. 1.: Spillenberg M ária  
tanárnő: Tánc, színház. Frank Antal dr. tanítóképzőint. igazgató: Mozi, 
olvasmányok, újságok. Stadler F rida  igazgató: A  szórakozás, társaság je
lentősége a leánynevelésben. —• Márc. 5.: Szukováthy Imre dr. főiskolai 
igazgató: Sport a leányoknál. Kerezsy Endre tanár: Sport a fiúknál. —- 
Márc. 8.: Kompolthy Ödönné: Édesanya és fia. Pétergálné K ardos Izabella  
tanárnő: Édesanya és leánya. —  Márc. 12.: Szokola Leó dr. árvaszéki ül
nök: Édesapa és fia. Simon K ároly dr. leánygimn. igazgató: Édesapa és 
leánya. —  Márc. 15.: M arczell Mihály dr. egyetemi tanár: Fiú az egye
temen. Csapody Vera dr. tanárnő: Leány az egyetemen, —  Márc. 19.: 
Mosson Izabella  tanárnő: A  kenyérkereső nő. Stum pf Károlyné alelnöki A  
modern észszerű háztartás. Zárszó (összefoglalás): Anna főhercegasszony ő 
kir. fensége.

Budapest Székesfőváros Népművelési Bizottsága női mű
velődési telepein a legváltozatosabb lehetőséget nyújtja a nők 
szellemi és gyakorlati továbbképzésére. A  főzőtanfolyamok,

5
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háziipari (kesztyűvarrás, kalapkészítés stb.j, egészség- és cse
csemőgondozó, különféle idegen nyelvi tanfolyamok gazdagon 
összeállított rendje valóban minden érdeklődést kielégíthet. 
Mídennemű részletes felvilágosítással készséggel szolgál a Nép
művelési Bizottság Központja: IV., Szép-utca 5. sz. Naponta 
9—2-ig, péntek d. u. 5— 7-ig. Telefon 845— 29.

Rádíóelőadás. Lenkei Lehel, a budapesti V III. kér. közs. 
Vörösmarty Mihály reáliskola igazgatója, január 5-én előadást 
tartott a budapesti rádióban e címen: Milyen játékot vásárol
junk gyermekeinknek?

f  Móra Ferenc, a szegedi múzeum igazgatója febr. 6-án, 
53 éves korában elhunyt. Tudományos és közművelődési mun
kássága mellett mint szépíró is kivált. Nagyok az érdemei az 
ifjúsági irodalom terén; első írásait az Én Újságom közölte, 
önálló és sokat olvasott kötetei: A  rab ember fiai, Dióbél ki
rályfi, Aranyszőrű bárány. Kitűnőek Voinovich Gézával együtt 
szerkesztett népiskolai olvasókönyvei is.

A VI. nemzetközi erkölcsnevelésí kongresszus 1934. szep
tember 11— 15-én lesz Krakkóban. Főtárgya: az emberiség kö
zös erkölcsi erői, forrásaik és a nevelés útján való fejlesztésük. 
Ezt négy oldalról: lélektani, neveléstani, társadalomtudományi 
és bölcseleti szempontból fogják megbeszélni. E főtémával kap
csolatosan szőnyegre kerülnek a következő speciális kérdések:
1. Az erkölcs és a munka. 2. A  gyermekirodalom. 3. A  népek 
együttműködése az ifjúság útján. 4. A  koedukáció. —  Rendes 
tagok 15, pártolók 5 zloty díjat fizetnek. Érdeklődők részletes 
felvilágosításért forduljanak a titkársághoz (Secréteriat du V Ie 
Congrès International d'Éducatíon Morale, Varsó, Hoza 88, 
Muzeum Oswíaty).

A  Német Lélektani Társaság (Deutsche Gesellschaft für 
Psychologie) május 22— 26-án Tübingenben tartja kongresszu
sát, amelynek főtárgya a közösség életének lélektana. Ezt há
rom csoportba osztva tárgyalják: 1. faj, lelkiség és közösség,
2. a közösség lélektana, 3. közösségre nevelés. Ezekhez 4. cso
portnak csatlakoznak egyes kísérleti kutatásokra vonatkozó 
előadások.

A Vili. Nemzetközi Pszichotechnikai Kongresszus, amelyet 
eredetileg 1933 őszén Bécsben szándékoztak megtartani, f. é. 
szeptember hó 11— 15-ike között lesz Prágában. Tárgyalási 
rendjének fő pontjai: 1. főiskolai pályaválasztási tanácsadás, 
2. kézügyesség, 3. gyakorlás és iskolázás, 4. a munkanélküliek 
visszahelyezése a termelésbe, 5. a közlekedés kérdései, 6. álta
lános pályaválasztási tanácsadás, 7. technikai iskolázás, 8. gaz
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daságlélektan, 9. a munka patológiája. —  Részvételi díj: 125 
francia frank vagy 200 cseh korona; jelentkezni lehet f. é. má
jus hó 15-ig a Csehszlovák Központi Pszichotechnikai Intézet
nél (Tschechoslovakisches Zentralinstitut für Psychotechník, 
Praha I,, Celetrá ul. 20. Unív. Prof. Dr. F. Seracky).

Gyermektanulmányi Füzetek című vállalatunk új folyamá
nak 3. füzete, Schmidt Ferenc dr. tanulmánya: Reál gimnáziumi 
tanulók képleírásai (adalék a képfelfogás pszichológiájához) 
megjelent. Kérjük tagtársainkat ez újabb, német kivonattal is 
•ellátott kiadványunk támogatására és terjesztésére.

A Magyar Cserkészleány Szövetség budapesti kerülete a 
Kácstapolcán (Bükk-hegység) létesítendő „Cserkészleányok 
Táborháza'1 javára vitéz dr. József Ferenc királyi fenség és 
.Anna királyi hercegasszony őfensége védnöksége alatt f. é. áp
rilis hó 21-én, szombaton este 7 órakor a Városi Színházban 
Magyar Estét rendez. Közreműködnek Cselényi József, Havas 
István, Vída Vilmos dr., Maróthy Magda, Táray Ferenc, ifj. 
Roubál Vilmos vezényletével az Országos Postás Zenekar és a 
budapesti cserkészleány-csapatok. Jegyek kaphatók a Magyar 
Cserkészleány Szövetség Központi Irodájában (VIII., Práter-u. 
15.) 10-től 2-ig, vasárnap 12-től 1-ig.

I R O D A L O M .
K o rn ís  G y u la : A z  á lla m fé r f i.  A  p o l it ik a i lé le k  v iz s g á la ta .  Franklin  

Társulat, 1933. 2 kötet, 637 1.
A z alábbi sorok nem akarnak ismertetést nyújtani. Erre kevés a rendel

kezésre álló hely. Bár nem szorosan gyermektanulmányi munka, mégis mu- 
iaszthatatlan kötelességünk e folyóirat olvasóinak figyelmét külön is felhívni 
arra a nagy nyereségre, melyet a mű tudományos irodalmunknak és közelebbről 
lélektani irodalmunknak jelent. A  könyv tartalmának közérdekűsége miatt 
általános érdeklődésre tarthat számot. A  szerző a rendkívül gazdag anyagot 
páratlanul világosan és áttekinthetően adja elő. Olvasás közben állandóan 
érezzük annak az életnek lüktetését, melyből a mű megszületett és érez
zük a szerzőnek munkája iránti nagy szeretetét.

A  mű két kötetből áll. A z  első kötetben a bölcselő író az erősebb, 
míg a másodikban az élesszemű, nagyszerűen megfigyelő pszichológus lép 
az előtérbe. A z államférfiúi lélek rajzát tárja elénk a szerző olyan szem
léletesen és olyan tárgyilagossággal, amínővel ritkán találkozunk az iroda
lomban. Minden megállapítása a mai élettel szorosan összefügg és talán 
ezzel is magyarázható rendkívüli hatása az olvasóra. Széchenyi, Kossuth, 
Tisza István államférfim jellemzésében a hivatástudatnak, a politikai el- 
küldetésben való fanatikus hitnek, mint legfőbb hajtóerőnek pompás raj
zát kapjuk. Ahogyan Európa nagy államférfiad elénk állítja, azok lelkisé
géből megkapjuk a nagy emberek jelleméből elmaradhatatlan lényeges je-
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gyeket. Különösen érdekelhet bennünket az a rész, amelyben a magyar 
ember politikai jellemvonását rajzolja meg. Ennek két szélső sarka „a kon
zervatív letargia és a szangvinikus fellobbanás“ . Ezek között foglal helyet 
a magyar politikusnak tipikus érzelmi jellege, amely azután a fényes reto
rikában éli ki magát. Nemzetünk tragikus sorsát magyarázza ama meg
állapítása, hogy nemzetünk nagy hősei egytől-egyig tragikus hősök. így 
Rákóczi, Kossuth, Zrínyi, Széchenyi, Tisza István stb. —  A  nevelés kérdé
seivel behatóbban ott foglalkozik, ahol az arisztokrácia szerepét világítja, 
meg. Azt mondja, hogy nagystílű kultúra és nagyszabású élet mindig csak. 
ott fejlődött ki, ahol arisztokrácia volt. Míg az arisztokrácia túlzott módon 
eszményíti az előkelő származás történeti jelentőségét, addig a demokrácia 
a self-made-man-nek tulajdonít értéken felüli jelentőséget. Míg az utóbbi
nál könnyen kitör politikai téren is a nacionalista parvenű jelleg, a tár
sadalmi gyökértelenség; addig az előbbinél könnyen uralkodóvá válik a 
múlthoz való oktalan ragaszkodás, a túlzott konzervatívizmus. Kornis az 
angol közép- és főiskolai nevelést látja célravezetőnek. Meg kell még emlí
tenünk könyvének azt a részét, melyben az angol, a francia és a német nép 
főbb lelki vonásait rajzolja meg és ezzel mintegy összehasonlítási alapot 
nyújt. Ez a könyv olyan könyv, amelyről beszélnek. A  mai ember leiké
hez szól. Oly érdekes olvasmány, mely az embert magas régiókba vezeti. 
Érdekesebb minden regénynél, mert a valóságnak mélyreható pszichológiai', 
elemzése. Révész Emil dr.

E rd é ly  A m á lia :  A z  is k o la i b ü n te té s  h a tása . Doktori értekezés. 83 1. 
Budapest, Somló B. Ára 1.50 P.

E füzet a szerzőnek a székesfőváros különböző fokú és fajú iskoláiban 
végzett kísérleteiről számol be. Összesen 1062 tanulót (724 fiút és 638 
leányt) vizsgált meg a St. Hall által kezdeményezett kérdőíves módszerrel’ 
és J. Wagner: Die Schulstrafe im Urteil dér Schüler c. tanulmányának szem 
előtt tartásával. Nyolc kérdése a büntetés céljára és súlyosságára vonat
kozott; a válaszokat rendezte és statisztikai módszerrel dolgozta fel.

A  kapott feleletek igen érdekesek. A  tanulók kivétel nélkül elisme
rik a büntetés szükségességét s céljául leginkább (a fiúk 63, a leányok 
65%-bán) a javítást tűzik ki; legsúlyosabbnak az iskolából való kizárást. 
(32%), majd a szülők értesítését (12%), a szórakozástól való eltiltást 
(8%) tartják. Meglepő, hogy a testi büntetést csak 4% találja a legsúlyo
sabbnak. A  tanulók 30%-a a testi büntetés ellen van, még pedig minél 
idősebbek, annál nagyobb számban; hatásául főként a testi fájdalmat és 
szégyent említik; megbánást egyikük sem érez.

A  szerző nemcsak adatokat gyűjtött, hanem az idevágó nagy iroda
lom felhasználásával felvetette a büntetéssel kapcsolatos összes problémá
kat (történetét, az igazságszolgáltatásban és az iskolában alkalmazott bün
tetés közti különbséget, a nevelő büntetés kérdésének mai állását). Mun
kája, mint nálunk első kísérlet e téren, elismerést érdemel.

Sz. K.

H a la s y -N a g y  J ó z s e f :  A  f i lo z ó f ia  k is  tü k re . Budapest, 1934. Könyv
barátok Szövetsége. 210 1. Ára 4 pengő.

Ez a könyv kitűnő bevezetés, a filozófus gondolat-világába. Nem filo
zófusoknak készült, hanem olvanoknak, akik távol állnak a filozófiától; 
őket akarja bevezetni a filozófiának a levegőjébe. Nem törekszik tehát a 
problémák teljességére, rendszerességére sem; főcélja a filozófia meg- 
kedveltetése.

Kiindulásul elénk állítja a filozófus alakját, felsorakoztatván mindazt 
a sok jellemző vonást, amelyből a filozófus lelke összetevődik, hogy végül 
kimondja; a filozófus igazi hazája az igazság. De mi az igazság? Erre az 
emberi gondolkodás többféle feleletet próbált adni; róluk a relativizmus, 
pragmatizmus, fikcíonalízmus álláspontjának tömör jellemzése tájékoztat.. 
S minthogy az igazság tudomásulvétele az ismeret formájában megy végbe,.
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felvetődik a kérdés: lehetséges-e egyáltalában a tárgy valójának megfelelő 
ismeret? A  filozófia tipikus válaszainak; az agnoszticizmusnak, irraciona
lizmusnak és racionalizmusnak végleteitől csak a Kant értelmében való ál
landó kritika óvhat meg, ez láttatja meg értelmünk korlátáit s győz meg 
róla, hogy a tapasztalatnak és az ész sajátos munkájának szintéziséből jöhet 
létre a világ igaz ismerete. A  kritikailag igazolt, tudatos világkép: a világ
nézet; tipikus végleteinek, a naturalizmusnak és idealizmusnak ellentéte 
többfélekép oldódhatik fel, amit a filozófia sorsa  Keleten, Görögországban, 
a közép- és újkorban bizonyít. A  világnézeti ellentétek leginkább a test 
és lélek  mibenlétének és egymáshoz való viszonyának a felfogásában feje
ződnek ki; materializmuson és aszketikus idealizmuson túl a test és lélek 
kölcsönhatása szükségesség, de lényünk tudatos részével kell uralkodnunk 
magunk felett, mert csak így valósíthatjuk meg az emberi élet értékeit s 
így hozhatjuk összhangba a test és lélek, egyén és közösség egyképen fon
tos értékeit. A  lélekformáló erők között külön hely illeti meg a művészetet, 
amely a tudománnyal és az erkölcsiséggel együtt bizonysága annak, hogy 
az ember több, mint a természet gyermeke. A  természettel szemben áll 
ugyanis a kultúra: az embernek a természet fölé alkotott új világa. Cél
jairól, leikéről az emberi alkotásnak tudata: a filozófia  ad nekünk hatá
rozott ismeretet. A  kultúra mai válságos állapotában minden okunk meg
van, hogy eleven érdeklődéssel figyeljünk a filozófusok szavára; ők van
nak hívatva a káoszban rendet teremteni. Hogy eddig mit mondtak a vi
lágnak, azt a filozófia kincstárából kiemelt tíz óriás jelzi néhány lapnyi, 
jól megválasztott szemelvényekben.

így a filozófusból indultunk ki s filozófusokhoz érkeztünk vissza. 
Közben hatalmas területet jártunk be, megílletődve álltunk az emberi gon
dolat csúcspontjain, ahonnan hatalmas távlatok nyíltak meg előttünk. Sze
rény vázlatunk csak az állomásokat jelezhette, de —  bár lehetőleg ragasz
kodni kívántunk a könyv szavaihoz —  nem érzékeltethette a világos, len
dületes, színes, szemléletes képekben és hasonlatokban gazdag előadást. 
A  könyv olvasása élmény; valóban alkalmas arra, hogy művelt emberekkel 
megszerettesse a filozófiát. Székely Károly.

H ít t r ic h  Ö d ön : D e r -d ie -d a s ,  M a r is k a  n ém e t k é p e s k ö n y v e ,  71 1. Buda
pest, Légrády. Ára 3 pengő.

A z alcím azt ígéri, hogy ebből a könyvből mindenki játszva tanul
hatja meg a der-die-das használatát. E célból 23 csoportban egy csomó 
főnevet ad, Somfay István ötletes rajzaival illusztrálva, E rajzokat, ame
lyekben a névelő r, e vagy s betűje van elrejtve, a tanulónak a nemek sze
rint pirosra, zöldre vagy sárgára kell festenie; így háromféle eszközzel: 
rajzzal, betűvel és színnel segíti a nemek megtanulását.

A  szerző először kis unokáját vezette be így a német főnevek nemé
nek rejtelmeibe, majd különböző iskolákban végzett kísérleteket. Ezekből 
az derült ki, hogy e szemléltető eljárás segítségével a tanulók helyes 
névelő-használata 60— 90%-ra emelkedett. Mekkora eredmény ez: német 
tanáraink ítélhetik meg legjobban, A  szerző könyvét nem tekinti késznek; 
bevezetésében azt mondja: akkor készül el, ha a tanuló maga is hozzá
járul ügyességével, leleményességével és munkájával, így a rajzolgatní 
szerető tanulók öntevékenysége biztosítja az érdeklődést és a sikert.

Megjegyezzük még, hogy ia szerző ez ötletes eljárásáról előadássoro
zatunk folyamán (május 4-én) fog beszámolni. Mind könyvét, mind elő
adását olvasóink figyelmébe ajánljuk. Székely Károly.

L á z á r  K á r o ly :  A  g y e rm e k ta n u lm á n y  v á z la ta .  Tájékoztató tanítók, 
szülők s mindazok számára, kik a gyermekkel foglalkoznak, továbbá segéd
könyv a tanítónövendékek pedagógiai tanulmányaihoz. A „G yakorlati P ed a
gógia Kézikönyvtára“ V ili. kötete. Sárospatak, 1933. A szerkesztő kiadása. 
8°, 192 l. Á ra: 4 P.
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E rokonszenves könyvecskét valóban a gyakorlati szükséglet szülte. A  
pedagógusok kiképzésében a gyermektanulmány fontosságának felismeré
sével együtt növekedett a gyermek valóságos —  és nem papírosízű —  meg
ismerésének hiánya. A z utóbbi évtizedekben világszerte fokozott melegség
gel fordultak a gyermek felé; hatalmas kutatótáborok és intézmények ala
kultak a még sok tekintetben ismeretlen gyermek minél teljesebb megisme
résére. S míg a háború előtti úttörő munkában hazánk a legelsők között 
volt, az utóbbi években mind fokozottabb mértékben érezhettük a magyar 
gyermek tanulmányozásának ki nem elégítő szélességét és egységességét. 
Elsősorban ez utóbbi hiányon segíthet e mű azzal, hogy az errevonatkozó 
magyar irodalom jórészét összefoglalván általános tájékoztatást nyújt a 
mostani állapotokról. Főkép a tanítóképzés igényeihez igazodik, ami leg
inkább „A  tanítónövendék pedagógiai gyakorlatainak munkaterve" c. Füg
gelékben jut kifejezésre. A  tájékoztatásban, a tárgykör alapkérdéseinek és 
eredményeinek bemutatásában, az anyag áttekinthető csoportosításában látja 
főfeladatát, s lemond a rendszerességről.

Ez a lemondás nyílván abból a nehézségből következett, amely ma 
minden pszichológus elé mered, s amely legnagyobb mértékben útját állja 
a nagyobb területet felölelő munkák megjelenésének, Pedig valamit átte
kinthetően csoportosítani s e mellett a rendszerességről lemondani —  véle
ményünk szerint —  lehetetlen. Ez az egyik kifogásolható pontja ennek az 
egyébként igen hasznos könyvnek, amely azonban a tárgyában gyökeredzik.

A  másik nehézség a tanítóképzés körülményeiből adódik. A  gyermek- 
tanulmánynak ugyanis rendszer- és módszertani szempontból szoros össze
függésben kell lennie a test-, de különösen a lélektannal. Ez a tanítóképzés 
mai rendje mellett újabb nehézséget jelent. A  lélektani tanulmányoknak 
ugyanis meg kell előzniök a pedagógiaiakat s így, mint az általánosan is
mert, korához képest túlkorán kényszerül ez elvont tanulmányra. De ez a 
felfogás abból a téves herbarti tanításból táplálkozott, hogy a pedagógia 
egyik segédtudománya a lélektan. Ma már azonban kétségen felül áll, hogy 
nem a lélektan, hanem a gyermektanulmány megállapításaira kell a neve
lésnek építenie. A  gyermektanulmány a gyermeket a maga egészében veszi 
tárgyául; ezzel szemben a test- és lélektan különválasztásával elvileg ana
litikus úton haladunk, ha ez gyakorlatilag nem is nagyjelentőségű. Ma in
kább a szintetikus felfogás az uralkodó; annyira, hogy újabban egy tágabb 
értelemben vett antropológia (perszonalisztíka stb.) kialakulásáról beszél
hetünk. Ezek alapján kívánatosabbnak látszanék, hogy a gyermektanulmány 
megelőzze s ne kövesse a neveléstant s az ötödik évfolyamban felszabaduló 
időt egy alaposabb és teljesebb filozófiai propedeutikával tölthetnők ki. 
E mellett szól még az a körülmény is, hogy a gyermeken megejtett észle
letek (megfigyelés, kísérlet) alapján, főkép tehát mások vizsgálatával sze
reznék meg a tanítónövendékek a lélektani jelenségek szemléletét, s nem 
kényszerülnének önmegfigyelésre olyan korban, amikor erre megfelelő mér
tékben nem is képesek (v. ö. Spranger tanításával). Nálunk, tudtommal, 
Kenyeres Elemér kísérelte meg e felfogást a gyakorlatban megvalósítani 
azzal a különbséggel, hogy a filozófiai résznek nem tulajdonít nagyobb 
jelentőséget. A  gyermek testi életének megismerésére pedig Quínt József 
könyve nagyszerű példa ilyen értelemben. —  E nehézségek aztán a munka 
több helyén érezhetővé válnak, amelyekre az alábbiakban a munka vázla
tának rövid ismertetésével kapcsolatban rámutatunk.

A  Bevezetésben  a gyermektanulmány rövid vázlatát adja. 1. A gyer
mektanulmány tárgya, célja  és felosztása, 2. A gyermektanulmány törté
nete, 3. A gyermektanulmányozás módszerei címek alatt. A  szerző igen 
jól látja, hogy a gyermektanulmány uralkodó gondolata a fe jlődés; a fejlő
dést alakító főtényezőknek —  az öröklésnek és környezetnek —  azonban 
itt nem juttat kellő hangsúlyt. A  magyar gyermektanulmányozás háború 
utáni történetével keveset foglalkozik. (A  Gyermek 1921 utáni évfolyamai 
hiányoznak az irodalomból!) Pedig akkor a tehetségvédelem és pályává-
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lasztás terén szintén úttörő munkásságot végzett Társaságunk. Nagy László 
halala és az ez alkalomból kiadott emléKszam szintén kaphatott volna 
néhány sort. —  A gyermektanulmányozás móaszerei c. tejezetből nem tűnik 
ki eléggé, hogy az említett módszerek az antropológiának és a lélektannak 
általános és differenciális módszerei, amit a növendék már tanult, vagy 
legalább is tanulnia kellett volna. Tehát már itt szükségesnek látszik a 
lélektan és gyermektanulmány szorosabbra vonása, (itt egyébként tudo
mányelméleti zavarok is mutatkoznak: tapasztalás, leírás, mérés, kísérlete
zés nem egymás mellé rendelt fogalmak.J A  teszt elméletére nézve pedig 
legalább Stern  és Claparède felfogásáig kellett volna elörehatolnia. A 
vizsgálati anyag feldolgozása  című lejezetet is kifogásolni lehet. A  mono
grafikus, biografikus, genetikus, összehasonlító és statisztikai módszerek 
lényegüknél lógva sokkal szorosabban összetartoznak, amint azt W. Stern  
differenciális pszichológiájában nagyszerűen ki is fejtette. A  statisztikai 
módszerrel, amennyiben komolyan gondol a növendékek kísérleteztetésére, 
részletesebben kellett volna foglalkoznia.

A  „tulajdonképeni" gyermektanulmány anyagának I. része a gyer
mek testi v izsgálata: A ) testmérések, B) érzékek vizsgálata. Itt is mutat
kozik a fentebb említett megkettőzés. A  testi élet megismerésekor az itt 
felsoroltakat Quint régibb kiadású könyve szerint, némely tekintetben töb
bet is, már hallotta és csinálta is a növendék. Anyaga nem elég új. K ívá
natos lett volna precízebben ismertetni az antropometriai mérések módját, 
szerszámait (hiszen még egyik egyetemi intézetben is lábbelivel együtt 
mérték a gyermekek súlyát és magasságát). Gondolunk itt elsősorban 
Martin munkásságára, de különösen A. Ruth  Pädagogische Anthropologie- 
jára (1932), amely mintaszerű e tekintetben. Itt újabb adatokat is talált 
volna a gyermek testi fejlődésére vonatkozólag. De még jobb lett volna 
magyar adatokat közölnie (Bartucz, Szondi stb.), hiszen a magyar nevelő
nek a magyar gyermeket kell megismernie. Ebből a szempontból nem lett 
volna szabad mellőznie a fa ji jellegzetességek  (haj szín, haj forma, szemszín, 
különféle indexek stb.), valamint a testi típusok ismertetését sem,

A  II. rész, a gyermekpszichológia a legterjedelmesebb. Itt is találko
zunk ismétlésekkel: a szemlélet ugyan elmaradt, de a gyermek képzetei, 
figyelme, képzelete, emlékezete, érdeklődése fejezetek előtti rövid általános 
lélektani ábrázolásoknak teljesen, vagy legalább is jobban a már korábban 
tanultakhoz kellene símulniok, hogy ezzel a gyermektanulmánynak a lélek
tannal való szoros kapcsolatát érezze is, ne csak higgye a növendék, más
részt pedig ne szaporítsa amúgy is túlsók tanulnivalóját. A z egyes lelki 
jelenségek vizsgálatára ismertetett módokon kívül ma már a hazai iroda
lomban is több megtalálható (pl. képzettartalom, figyelem stb. vizsgálata). 
Itt —  véleményünk szerint —  helyesebb lett volna az eljárásokat részle
tesen, utasítással közölni, amelynek alapján a kísérlet el is végezhető. Ha 
a növendék néhányszor megejti a vizsgálatot, vagy csak látja is, jobban 
megjegyzi magának, mintha csak tanul róla. A  gyermek érdeklődése jól 
megírt fejezet, de az érdeklődés pedagógiai jelentősége nem annyira a 
gyermektanulmányba, mint inkább a neveléslélektanba tartozik. A gyermek 
értelmi képességei (az intelligencia és vizsgálata) c. fejezetnek szorosabban 
kellett volna a fentebbiekhez kapcsolódnia, mert hiszen ez jórészt nem 
más, mint e képességeknek differenciálpszichológiai vizsgálata. A  gyermek 
érzelmi élete és akarata  ismertetéséiben kevés anyag van általában, ezért lett 
volna kívánatos Nagy László  megállapításait felhasználni ( A háború és a 
gyermek lelke), aki e téren is mint az érdeklődés lélektanában úttörő mun
kásságot végzett.

A gyermek munkaképessége (A  szellemi fáradtság és mérése) jó kép 
erről a valamikor túlsókra becsült kérdésről. A  továbbiak során (A  játék 
és utánzás, A  gyermek beszédje és alkotásai) a beszédet és a gyermeki al
kotásokat feltétlenül részletesebben kellett volna tárgyalnia. Itt Kenyeres 
Elemér eredményei hiányoznak, a rajznál ismét Nagy Lászlóéi, aki ebben
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szintén eredeti megállapításokat tett. Sőt az írásmagyarázatot (grafológiát) 
is meg lehetett volna említeni.

A fejlődési korok jellem zése (III. rész) a maga terjedelmében kiváló, 
bizonnyal a legnagyobb hatással is lesz a pedagógus olvasóra, amennyiben 
ez eredményeket közvetlenül értékesítheti nevelői eljárásában,

A típustan vázlata  (IV. rész) már nélkülöz több új felfogást, azonban 
ez még nagyon forrongó fejezete a lélektannak, mindenki megnyugvására 
nehéz lenne megírni. (Itt utalunk R. Reigbert: Ausdruckspsychoíogie und 
praktische Pädagogik c. munkájára, amit szintén e számunkban ismerte
tünk.) Különben jó szempontok érvényesülnek a felosztásában, s kellő mér
tékben adja a nemek közti különbségeket.

Az V, fejezetben, az egyéniségtan vázlatában  az egyéniség és karakter, 
személy, személyiség fogalma nem eléggé tisztázódik. Pedig ezzel a kér
déssel magyar kutatók is foglalkoztak (Weszely, Schütz, Imre, Boda stb.). 
E fejezetnek a munka legelején kellene állania. Hiszen a gyermektanulmány 
tárgya  a gyermeki (és ifjúi) egyéniség, jellem, személyiség (pszichológiai 
értelemben véve), amely személyiségnek test, lélek csak részmozzanatai, 
kutató módszerük pedig mind a kísérlet, mind a megfigyelés. Ha a szerző 
erről a pontról indult volna el, szinte önmaguktól rendeződtek volna szo
rosabbra az egyes problémák. —■ A tehetségtan vázlata  (VI. fejezet) igen 
időszerű kérdések ügyes foglalata. Ha a differenciális pszichológia szem
pontjai jobban érvényesülnek a műben, szerkezetileg is jobban belekapcso
lódott volna és a szerző kitérhetett volna az átlagon aluli képességűekre 
is, ami — gyógypedagógiai intézményeink révén —  egyelőre gyakorlatibb 
jelentőségű feladat, mint a tehetségesek lélektana.

A  Függelék; A tanítónövendék pedagógiai gyakorlatainak munkaterve 
nagyon jól hasznosítható fejezet. Igazi szemináriumi szellemet lehel s lel
kes szakember kezében óriási hatása lehet, —  A z irodalom  is sok dicséretet 
érdemel, bár —  mint már említettük —  A Gyermeknek 10 évfolyama, a 
M agyar Psychologiai Szemle, több cikk a M agyar Paedagogiából elkerülte 
a szerző figyelmét. Önálló tanulmány is kimaradt néhány. A z  sincs hasz
nára, hogy az önálló munkáknál a szerző neve, folyóiratcikkeknél pedig a 
cikkek címe van elől; ezt is egységesen kellett volna összeállítania. Lélek
tani intézeteinket, valamint a pályaválasztás kérdését is megemlíthette volna.

Több kifogásunk ellenére a könyv használhatóságát különösen ki kell 
emelnünk, hiszen megjegyzéseink is azt a célt kívánják szolgálni, amit e 
műé; a magyar gyermektanulmányozás minél gyorsabb és tisztultabb ki
alakulását. A  szerző igen jó érzékkel gyűjtötte össze anyagát, s dicsérendő 
stíluskészséggel öntötte formába. A  munka régen ásító űrt tölt ki a magyar 
neveléstudományi irodalomban. írója nemcsak szereti a könyvet és a kuta
tást, hanem —  és ez pedig a legnagyobb nevelői eredmény —  meg is tudja 
szerettetni. A  M agyar Gyermektanulmányi T ársaság  csak a legnagyobb 
örömmel üdvözölheti e becses munkában hosszú idők után az első  össze
foglaló magyar gyermektanulmányi kézikönyvet. Cser Ján os.

A  d e b re c e n i I. o s z t. e le m i is k o lá s  ta n u ló k  á tv iz s g á lá s a  e g é s z s é g ü g y i 
s ze m p o n tb ó l.  Végezték: Neuber Ede dr. egy. ny. r. tanár, az O rszágos 
Antiveneriás Küzdelem miniszteri biztosa és munkatársai. ■—  Budapest, 1933.

Neuber Ede dr. egy. tanár az 1930-ban végzett nagyszabású kísér
leteit ismételte meg az 1931— 32-es tanévben. Az első alkalommal 1909, 
a második alkalommal 1612 I. osztályos elemi iskolai tanulót vizsgált meg 
nagyszámú munkatársaival, A  vizsgálatnak tudományos intenciói mellett 
főcélja volt a prevenció, amely főleg a szifilisz, tüdőbaj, trachoma stb. fel
ismerésére szorítkozott. A  széles alapon nyugvó orvosi elgondolást je l
lemzi. hogy ezen vizsgálatokat anthropometriai és környezettani adatokkal 
is kibővítették. A  végzett munkálat nagy közegészségügvi értéke mellett 
érdeklődésünkhöz az alábbi vizsgálatok és javaslatok állanak közel. Az 
anthropometriai méretek felvétele 1909, majd 1612 tanulón történt a követ
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kező szempontokból: testsúly, állótesthossz-magasság, mellkerület, vízszin- 
tes-koponyakerület, legnagyobb koponya hosszúság és szélesség, érlökés- 
szám, koponyamagasság, bőr-, szem-, hajszín, arcmagasság, járomszélesség. 
Bár a nyert adatok Debrecent jellemzik, a nagy számok erejénél fogva 
általános érvénye nem vitatható el. A z  iskolázás kérdését érinti azon javas
lat, hogy az iskolába lépés előtt kötelezőleg kell minden 5— 6 éves gyer
meket „egészségügyi sorozásnak" alávetni. A  súlyosabb természetű bete
geket (szifilisz, tbc., trachoma) pedig az iskola padjaitól mindaddig távol 
kell tartani, amíg abból ki nem gyógyíttattak. E ponton az eddig érvény
ben levő 6 éves iskolaköteles kor fogalma mellett az iskolaképesség fogal
mának figyelembevételével javasolja. A  vizsgálatok szociálhigiéniai és tu
dományos értéke mellett ki kell emelni, hogy —  Neuber elgondolása alap
ján végzett —  hasonló vizsgálatot sem hazánkban, sem külföldön eddig nem 
végeztek, ami a munkálat becsét és jelentőségét szerfelett emeli.

Hamvai Vilmos.

D r. S zo n d y  G y ö r g y :  M it  o lv a s s o n  a  g y e rm e k ? . A jánlható ifjúsági iro
dalmi művek jegyzéke 3— 14 éves korig. Szülők könyvtára 12. sz. Stu
dium 43 lap.

Ez a füzet egyik leghasznosabb elgondolása az irodalmi ízlésre való 
nevelésnek, amelyre elsősorban nem a gyermekek, hanem a szülők szorul
nak. A  3— 14 éves kort világos rendszerezéssel hat kisebb csoportra osztva, 
szerző felsorol mintegy 400 olyan könyveimet, amely iránt bizalommal 
lehet az ifjúsági irodalomban járatlan, de gyermeke lelki épségét féltő 
szülő. Szemák István munkája mellett (A  magyar ifjúsági irodalom törté
nete), amelyben az irányító és magyarázó rész teljesebb, s amely szintén 
közöl könyvjegyzéket, ez a mű is úttörő munkának tekinthető, amelyben a 
szerző szigorú rostálást végzett és a gyermekirodalom dzsungeljéből pl. a 
kétes értékű May-regényeket teljesen száműzte. Kár, hogy indexére olyan 
írók is kerültek, mint Donászy Ferenc vagy Ujj Gyula. A z  Egri csillagokat 
csak a Függelékben ajánlja, pedig bátran besorozhatta volna a 12— 14 éves 
korú gyermekek olvasmányai közé, hiszen a negyedikes polgáriisták már 
az Abafít, Bánk bánt és A z ember tragédiáját is olvassák a kötelező olvas
mányok között. (Hogy milyen pedagógia eredménnyel, arról persze lehetne 
vitatkozni.) Másik hiánya a műnek, hogy az ifjúsági-folyóirat jegyzéke 
hiányos (pl. kimaradtak: Kis Pajtás, Ifjú Évek, Ifjú Polgárok Lapja stb.), 
—  viszont egy rég megszűnt protestáns lapot (Erő) ajánl.

Kiemelkedő értéke a könyvnek az, hogy a meséknél elsősorban a ma
gyar népmese-gyűjteményekre volt tekintettel, s ezzel hangsúlyozta azt a 
fontos elvet, hogy a gyermeket elsősorban magyaros lelki élmények érjék, 
amelyre első alkalom a magyar mese- és mondavilág tündérvarázsa. Min
dent egybevetve Szondy György dr. műve értékes és hézagot pótló alkotás, 
amely bátran számíthat újabb kiadásokra, amiből majd eltűnhetnek az 
említett hibák. Az új kiadásban azonban tanácsos volna az ifjúsági köny
veket fiúk és lányok  érdeklődése szerint külön-külön csoportosítani.

Dobos László.

W o ld e m a r  O s ca r  D ö r in g : „P ä d a g o g is c h e  P s y c h o lo g ie “  c. könyvéből 
(1929): „Gyermek és világ” c. fejezet ismertetése.

Az újabb irányú pedagógiában a gyermek aktivitásának uralkodó sze
repe van. Azzal a kérdéssel, hogy a különböző hatások milyen akciót 
váltanak ki a gyermekből, foglalkozik Woldemar O. Döring „Pädagogische  
Psychologie”  c. könyvének „Gyerm ek és a  világ”  c. fejezete. Szerző művét 
W. Stern „perszonalisztikus” lélektanára alapítja, mely szerint a személy
ben rejlő célratörések tartós képességekkel, diszpozíciókkal kapcsolódnak, 
ezek azonban csak a környezettel való találkozásban (konvergencia) telje
sednek ki. A  tanító is a környezet, a világ része, így befolyással van a 
gyermek diszpozícióinak kifejlesztésére.



42

A  konvergencia eredménye 2 jelenségben jut kifejezésre.
I. Mint pillanatnyi megnyilvánulás —  cselekedet,

II. Mint tartós hatás —  képzési, nevelési eredmény,
1, A  cselekedet lehet reakció vagy spontán akció.

a ) A reakció fa ja i:  1. a zavarok kiküszöbölése (jóvátétel, elfojtás). 
Egy kívánság megtagadása zavart okoz a lélekben és ez egyéniségek sze
rint különféle rekciókat vált ki, melyek a gyermek viseletében átmeneti, 
esetleg tartós, beteges elváltozásokat okozhatnak.

2. A lkalm azkodás a környezet ingereihez. Ez lehet a ) hasonulás (után
zás, passzív szuggesztíó) és b) beállítás. A  gyermek legtöbb értelmi mun
kája ilyen beállított reakció. A  régi típusú iskola csak ezeket a képessé
geket fejlesztette, c) A ktualizálás kiváltási inger alapján. (Spontán akció
val kevert reakció.) Pl. Egy szép lírai részlet felolvasása a tanulókból ol
vasási, fogalmazási, versírási lázat vált ki. Ebben az esetben a spontanei
tás csak egy lökésre várt, hogy teljesülni tudjon, A  tanító legelőkelőbb 
feladata a gyermek képességeit aktualizálódásra vezetni, az értéklehetősé
geket kiteljesedésre segíteni. Ennek a hivatásnak a szolgálatába állnak az 
új iskolák.

b) A cselekedetek második csoportját képezi a  spontán tevékenység. 
Ezekkel a gyermek formálólag vagy irányítólag hat a világra. Ha önként 
választott témáról ír vagy rajzol, ez alkotó spontaneitás. Ha feladatot old 
meg, tervet készít, ez irányító tevékenység.

Minden reakcióban több-kevesebb spontaneitás is van. Ez az inger
éhség jelenségében mutatkozik világosan. A z ember nem csupán a kéznél 
levő ingereknek adja át magát, hanem spontán keres ilyeneket, hogy ezek 
alapján tevékenykedhessék. A  tanító feladata, hogy az ingeréhséget észre
vegye és megfelelő ingerek nyújtásával munkát váltson ki.

A z ingerek kiválasztásában is szerepe van a spontaneitásnak. Kivá
lasztja közülük azokat, amelyek egyéni célratörésének megfelelnek,

A  spontán akciókban viszont reaktív alkotórészek mutathatók ki.
II. A  gyermek és világ összeütközésének másik eredménye a szemé

lyiség tartós átképzése (nevelés), mely csak akkor eredményes, ha a sze
mélyben megvan az erre való képesség: a plaszticitás diszpozíciója.

A  nevelhetőségnek 2 faja van: 1. megőrző vagy homogén plaszticitás. 
amely ismétlése vagy folytatása a benyomásnak. így sajátítunk el képessé
geket. A z átélt benyomásokon az egyén olyan átalakításokat végez, mely 
életcéljának megfelel. Ne várjon tehát a tanító soha szolgai visszaadást. A 
felejtés tényét is úgy kell tekinteni, hogy az az életcélok szolgálatában áll.

2. Feldolgozó heterogén képezhetőség a benyomások pontos vissza
adása helyett azok feldolgozására törekszik.

a) A kisugárzás. A z egyik funkció területére irányuló behatások más 
funkcióra is átterjednek. Pl. egy idegen nyelv megtanulása megkönnyíti 
mások elsajátítását. Pedagógiai területen ezt a jelenséget alaki képzésnek 
nevezzük,

b) A  bekebelező, beolvasztó képesség. A  képzés anyaga a személy 
egységébe olvad és részévé válik. A z így elsajátított anyagot, ha részletei
ben el is felejti, mint új beállítási forma fog tevékenyen hatni.

c ) Az immunizáció vagy védekezés. Ami fizikai területen az edzés, 
az a lelkifunkcíóknál az eltompulás, melynek a fejlődésre káros befolyások 
távoltartásában van szerepe. Ezt a tanító felhasználhatja saját céljaira.

A  tanítónak, mint nevelőnek a gyermek személyének átalakításában 
tehát a következő lehetőségei vannak: bizonyos határon belül előmozdíthat, 
gátolhat, irányíthat meglevő képességeket, megfelelő ingerek alkalmazásával.

Preyer M ária.

D r. H ild e g a rd  H e tz e r :  S ch ü le r  und S ch u lzeu gn is . Eine psychologische 
Analyse. Leipzig. Dürr’sche Buchhandlung. 1933. 62. p. 1.80 márka.

Egyre több olyan neveléstudományi és lélektani munka jelenik meg,
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mely a felvetett kérdést a növendék, a gyermek szempontjából vizsgálja. 
Érthető ez az új beállítás ma, a „vom Kinde aus” álláspontnak állandó 
hangoztatása mellett és jogos is, amíg a szóbanforgó problémának eddig 
elhanyagolt új oldalát világítja meg. De túlzásba esik, mihelyt ennek a 
szempontnak egyedüli figyelembevételét kívánja. Ez a munka nem lép fel 
ilyen követeléssel, csupán ráirányítja az iskola figyelmét a növendékeknek 
az iskolai bizonyítvánnyal szemben elfoglalt álláspontjára. S ezzel valóban 
számolnunk is kell!

A  tanító részéről u. i. már rég felmerült a kérdés, mily mértékben 
tűkrözteti vissza a bizonyítvány a növendék teljesítményét, vájjon az osz- 
tályszínvonal figyelembe veendő-e, csak az eredmény az irányadó-e, vagy 
a szorgalom is beszámítandó stb. A  növendék részéről pedig föltesszük, 
hogy számára a bizonyítvány valóban iskolai teljesítményének megfelelő 
mértéket jelent. Ezek a vizsgálatok megcáfolják ezt a feltevést. Az iskolás
kor első és második esztendeiében, 6— 7 éves korban a gyermek nincs 
tisztában a bizonyítvány rendeltetésével, nem igen érti, mi az. Ügy fogja 
fel, mint közömbös, megmásíthatatlan adottságot. Csak a szülőkre és más 
felnőttekre gyakorolt hatásából következtet a bizonyítvány és iskolai előme
netele közötti összefüggésre. Később, 8— 13 éves korban a gyermek a bizo
nyítványában saját teljesítményének a biztos mértékét látja és hiszi annak 
igazságosságát. Összehasonlítja saját bizonyítványát társaiéval. A  13— 18 
éves korban azonban már nemcsak a tanító igazságosságában kételkedik, 
hanem kétségbevonja a bizonyítványnak arravalóságát is, mintha azzal az 
ő teljesítményét mérni lehetne. Észreveszi, hogy benne nem az jut kifeve
zésre, hogy ő mit ér, hanem hogy őt a tanító hogyan ítéli meg. Tudatára 
ébred tehát a bizonyítvány gyakorlati értékének. —  Természetes, hogv a 
különböző felfogások eredményeképen 6— 18 éves korig más és más lesz 
a bizonyítványnak a növendékre kifejtett hatása is. A  vizsgálatok szerint 
pl. 6— 8 éves korban a fiúknak csupán 33%-át, 8— 13 éves korban 41%-át, 
13— 18 években 28%-át befolyásolta a bízonvítvány. Ebből az adatból is 
azt igazolja a szerző, hogv a bizonyítványnak nevelő értéke jóval cseké
lyebb, mint azt általában hiszik. Kitér a vizsgálat a jó és rossz bizonyít
vány hatásaira és ez utóbbiak nyomán keletkező diáktragédíákra is.

A  feldolgozott adatokat a szerző kérdőíves módszerrel az elbingi pe
dagógiai akadémia 50 hallgatóidtól nyerte amnézis segítségével. Erre főleg 
azért volt szüksége, mert fejlődési menetet akart nyújtani, nem pedig egyes 
gyerekeknek a beállítottságát vizsgálta a bizonyítvánnyal szemben.

Mindenesetre olyan kérdésre világít rá ez a kis munka, amellyel szá
molnia kell az iskolának a bizonyítvánnyal kapcsolatban. A  figyelem fe l
hívására, gondolkodtatásul elég, de hogv a növendéknek a bizonyítványhoz 
való viszonyát tisztázza és a mai iskolai bizonyítvány-rendszer megrefor
málásához komoly lélektani alapot nyújtson, ötven visszaemlékezésre ala
pított vizsgálati adat nem elégséges.

Jankovits Miklós dr.

D r. A lb e r t  H u th : P s y c h o lo g is c h e  E ign u n gsp rü fu n gen  im  D ie n s te  d e r  
B e ru fs b e ra tu n g . Landesarbeitsamt, Bayern. Harmadik kiadás. M. Schick, 
München, 1928.

E munka a bajor képességvizsgáié intézetekben használatos eljárás 
részletes ismretetése. Nem könyv, hanem vaskos boríték, amely több 
füzetet, ellenőrző eszközt és mellékletet tartalmaz. Egv füzetben alapvetés 
címén tárgyalja az általános irányelveket, többek között a pályaválasztás 
és a lélektani vizsgálatok kapcsolatát, a vizsgálat rendjét, a lélektani 
alkalmasságvizsgálat szervezetét, az eredmények értékelését és ennek a 
tanácsadásban való felhasználását. ÍEz utóbbiban 116 foglalkozás lélektani 
elemzésnek eredményét közli.) Külön füzetben foglalkozik a csoportvizs
gálatok leírásával, a próbák végrehajtásának részletes utasításával és ezek
nek gyors szkémák segítségével történő értékelését is bemutatja. Majd



44

külön kitér a csoportban nem végezhető általános és különleges egyes 
vizsgálatokra. A  mellékletek között van többek között 3 (A, B, CJ egyenlő 
értékű tesztfüzet, amelyeket felváltva használnak, hogy ezáltal elkerül
hessék a vizsgálatokra való előkészítés vagy előkészülés veszélyét. Külö
nösen a több ezer adatból kiszámított értékelő táblázatok hasznosíthatók, 
nemcsak a pályaválasztás, hanem az összehasonlító lélektan (differenciális 
pszichológia) szempontjából is, mert a kísérletek pontos megismétlése 
lehetővé teszi a délnémet és magyar ifjúság lelki képességeinek exakt 
összehasonlítását. Cs. J .

D r. A lb e r t  H u th : E x a k te  P e rs ö n líc h k e íts fo rs c h u n g . Begutachtungs- 
methoden dér praktischen Psychologie. Leipzig, Klínkhardt, 1930. 211 1.

A  könyv szerzője a Bajor Munkaügyi Hivatal (Landesarbeitsamt 
Bayern) képességvizsgáló és pályaválasztási tanácsadó intézetének vezetője, 
aki mintegy 30.000 személyiség megvizsgálása alapján nemcsak óriási gya
korlat bőséges tapasztalatára támaszkodik, hanem szigorú következetes
séggel világosan rendszerezni is törekszik tartalmas mondanivalóit. A  munka 
annál is inkább számot tarthat a pedagógus érdeklődésére, mert szerzője 
maga is tanárból lett a tanácsadó intézet vezetőjévé és e beállítottságát 
kellő mértékkel és bátorsággal az ügy hasznára hangsúlyozza is.

Először az „exaktság“ fogalmának lélektani értelmét tárgyalja és 
ezzel kapcsolatban röviden összefoglalja és kitűnő valóságérzékkel kriti
zálja: 1. az alkat- (konstitúció) tant; 2, a kifejezéslélektant (beleértvén a 
grafológiát s hasonlókat is) ; 3. a mélységlélektant és 4. a szellemtudományi 
tipológiát.

Majd a „személyiség“ fogalmát boncolgatja, amelyben két gondolat
pillérre épít. A z 1. „A z emberi személyiség nem sokezer kövecskéből ösz- 
szerakott mozaikkép, hanem eleven organizmus, egésziség  (Ganzheít)." 
(12. 1.) A  2. axiómája pedig: „A  lelki tartalmak rétegszerűen helyezkednek 
el egymás felett, még pedig úgy, hogy a korábbi rétegek minden későbbín 
áthatolnak“ . (13. 1.) —  E két sarkmegállapításból kiindulva fejti ki aztán 
világos menetben a személyiség fogalmát, elkülönítve az egyéniség és jellem 
fogalmától. „A  személyiség az, ami lényeges az emberben; testi tényezőkön 
kívül függ a megismerő és értékelő lelki tevékenységek és lelki tartalmak 
mennyiségi és minőségi fejlettségétől, különös tekintettel ezek kölcsönhatá
saira." (30, 1.) Huth ez utóbbi mozzanat aláhúzásával a korrelációtant 
teszi a differenciális pszichológia központi problémájává.

E fogalmak tisztázása után három főrész következik: 1. a személyiség 
megfigyelése, 2. vizsgálata, 3. értékelése. A z első kettő a személyiség 
tanulmányozásának két főmódszerét, az utóbbi pedig az olyan nagyon 
kívánatos egységes értékelést tárgyalja részletesen. Mind a megfigyelés, 
mind a vizsgálat mozzanatai a személyiség felépítése szerint tagolódnak; 
az értékelésben is (ideszámítja a variációs és korrelációs statisztikát, 
valamint a profilok elkészítését is) az egységességre törekszik és ezzel 
világos, imponáló rendszerességet sikerül elérnie. —  A z általa felállított 
és kipróbált „személyi lap“ , a teljességre törekvő, korokra kidolgozott 
kísérlet-sorozatok, de legfőképen a mellékelt eredménytáblák is olyan 
értékei e könyvnek, amelyek feltétlenül figyelmet érdemelnek a magyar 
lélektanulmányozók részéről.

Cs. J .

E n tw ic k lu n g s g e m á fle r  S ch a ífe n su n te r r ích t  als Hauptproblem dér Schul- 
paedagogik von E isa  K ö h le r ,  Wien, unter M itarbeit von K ari Reininger 
(W ien) u. Ingeborg Hamberg (Varberg, Schweden). Deutscher Verlag für 
Jugend und Volk Gesellschaft m. b. H. Wien— Leipzig, 1932. 236 l. 22.55 
Schilling.

A  szerző könyvének előszavában jelzi, hogy munkája 20 évi gyakor
lati és 9 évi elméleti tanítás eredménye. A  „több életet az iskolába“ és
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az örök pedagógiai probléma: a „van" és a „mi legyen" ösztönözte köny
vének megírására. Először az alkotva tanítás lélektani megalapozásának 
kialakulásával foglalkozik, s röviden ismerteti saját kutatásait. Foglalko
zik K erschensteiner és Gaudig drezdai vitájával (1908 és 1911), Gldser- 
rel (Hamburg), Rösger-rel (Leipzig), akik mind a gyermek kellő ismereté
nek fontosságát hangoztatják. E felfogás általánosságban mégsem terjedt 
el a pedagógusok között, mert nem nézték a gyermek személyiségének 
értékét. Dewey (1899) négy hajlamot kíván az iskola útján nevelni: a) tár
sas, b) tevékenykedő, alkotó, c )  kutató és d) művészi hajlamot. Ferrière 
(1912) e törekvésekben a gyermekhez való fordulást látja tudományos 
lélektani alapon, ami a gyakorlati pedagógusoknál általában hiányzik. Majd 
ismerteti Fischer A. felfogását a munkáról, mely •— szerinte —  önálló tevé
kenység: 1. mert valamely tett az én-ből indul ki, 2. az én a cselekvés 
ideje alatt mint cselekvő elv felismertetik, 3. az én a következményeket a 
cselekvésből levonja. Ezzel szoros összefüggésben feleletet keres arra, hogy 
mi a művelődés (Bildung), Fischer szerint: az én-nek a formakifejezése. 
Minden külső tényező (iskola) csak annyiban hat a művelődési törekvésre, 
amennyiben az én szabad tevékenységére hat.

A  munka és játék közti különbséget vizsgálva Fischerrel megállapítja, 
hogy az előbbi az ú, n. „komoly jelleg“ által különbözik az utóbbitól. A  
felnőtt minden munkát átél és e közben tapasztalja, hogy én-je munkájá
val együtt növekszik. Közvetlenül átéli énjének haladását. Ezt a belső át
élést nevezi Fischer „aszkézisnek". (E görög szó gyakorlást jelent.) A  gyer
mek játéka pusztán a tevékenység (funkcionális) gyakorlása. Ha az iskola 
a személyiség növekedéséhez hozzá akar járulni, akkor a tevékenységnek 
aszkétíkus formájához, a munkához kell igazodnia. A  régi Herbart-féle 
formális fokozatokat lélektani fokozatokkal helyettesíti, amit a munka fo 
lyamának törvényeiből vezetett le.

A  munkaiskola pedagógiájának az a főkérdése, hogy míkép jut el a 
gyermek az aszkétíkus tevékenységre. Önállóan-e, vagy segítséggel? Ha a 
tevékenykedési kedv hajtja objektív alkotásra, akkor az objektum újra 
visszahat a cselekvésre s újabb cselekvésre ingerli, mint valami perpetuum 
mobilét. E szerint a munka oly dinamikus elv, amellyel magát a munkát 
meg is magyarázhatjuk, Köhler erre a neveléslélektani feltevésre építette 
fel rendszerét.

A  gyermek három éves korig saját magával (kezével, ujjaival) van 
elfoglalva, majd tárgyakkal. Később utánozva játszik. További fejlődési 
fokozat, hogy fantáziáját foglalkoztatva mesékre kíváncsi, képeket néz. De 
a tárgyakkal való játék sem marad el, hanem érdekes fordulatot vesz fel. 
Az építőkövekkel és a homokkal való foglalkozás közben rájön, hogy abból 
építeni és formálni is lehet valamit. A  játékos gyermek magától rájön a 
mű, az alkotás gondolatára. A  gyermekek 75°/o-a ilyen típus. Ez igazolja 
Kerschensteinert abban, hogy a gyermek a kézimunka útján lesz a mun
kára alkalmas. E közben nő az én is. A  gyermek önkritika útján mindig 
jobbat akar.

Itt találkozik Kerschensteíner elmélete (törekvés az objektív érték 
felé) Físcherével (a munka aszkétíkus jellegével). E két elméletet tények 
igazolják. Ide kapcsolódik Biihler-nek az a megállapítása is, hogy az én 
alárendelődik az objektív világ által felállított formáknak.

Saját felfogását ismertetve Köhler először a játék, a tanulás, a gya
korlás és az alkotás problémájával foglalkozik. Bühler S. nyomán azt 
mondja, hogy a gyermek a játékból az intencionális haladási képesség út
ján jut a munkára. Ez a munka a funkcionális tevékenység kényszerű át
élésében különbözik a játéktól; a törekvő, illetve törtető tudásbeli anyag 
kényszerű átélésében különbözik a tanulástól; a céllal alakító erő kény
szerű átélésében különbözik a gyakorlástól; a személyes feltámadó „W erk
leistung“ kényszerű átélésében a teremtéstől (Schaffen). —  Igen fontos a 
tanulók munkájánál a jellem feltétlen alávetése az óra parancsának. Véde
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lembe véve a régi iskolát megállapítja, hogy a régi időben elrendelt gya
korlás tulajdonképen munka volt a mai értelemben. És ő is megköveteli 
munkájához a tanuló feltétlen odaadását.

Rendszerének alapja az ú. n, „nevelési helyzet“ , mely a tanulót, a 
tanítót, az ingert és a tanító szándékát együttvéve jelenti.

A  „munkaiskola" elnevezést elveti, mert ha a gyermek spontaneitását 
tekintetbe vesszük, akkor a munkaiskola elnevezés nem fedi azt, amit ki 
akar fejezni, ezért használja az alkotvatanítás (Schaffensunterrícht) szót. 
A  tanítási anyag szerinte objektív és szubjektív is. Objektív a kultúra ered
ménye, szubjektív a tanítás anyagának pszichikai és pedagógiai természete, 
ami a gyermek leikéhez közel áll,

A  tevékenykedés érlelődésében 3 fokozatot különböztet meg. 1. A z 
alsó fokon mutatkozik (10— 12 éves korban) a gyakorlati tevékenységi haj
lam, az anyaggal való bánásmód, az első célkitűzés a tanulásban és a 
gyakorlásban, Ez a műalkotás szubjektív (lelki) értelemben; indítéka a 
tanulásvágy minden kritika nélkül. 2. A  középső fokon (12— 15 éves kor
ban) jelenik meg a hajlam az anyag tövényszerűségébe való elmélyedésre, 
a fokozott determináció a tudás és képesség terén, a hosszabb munkába való 
beleilleszkedés, a kultúrértékeknek kritikai vizsgálata; további ápolása az 
aszkézisnek, (Kedvenc írót, költőt ekkor választ a tanuló.) 3. A  felső fo
kon (15— 18 éves korban) mutatkozik a technikai önálló működésre és al
kotásra késztető hajlam. Ekkor nyilvánul meg a kritikai szempontoknak 
az önálló aktivitás útján való megkeresése, a műalkotás kulturális 
értelemben.

A  tanító feladata többek között a kultúra közvetítése és kultúrér- 
tékek továbbfejlesztése. A  tanítónak objektív küldetése van. A  nevelési 
helyzet fölötti uralma következetességétől függ, amellyel tanítványainak az 
akaratára hat és amellyel megtisztítja a nevelési helyzetet minden oktalan
ságtól. A  nevelési helyzetet az anya és gyermeke közti viszonyból, az óvo
dai játékokból vezeti le és pszichológiailag igazolja.

Rendszerét összefoglalva összehasonlítja a különféle pedagógiai irá
nyok követelményeivel és a pszichológiával. Kimutatja, hogy mindegyik 
irány híve és a pszichológia is megtalálja mindazt, amit kíván.

Köhler könyvének II. részében az ídegennyelvi oktatás gyakorlati kér
déseivel foglalkozik. Leírja az alkotva tanítás elve alapján megkívánt dol
gozószoba külső rendszerét, bútorát stb. A z osztály belső szervezetét, 
amelyben a nevelési helyzet a fontos. A  tanító az osztállyal együtt tűzi ki 
a célt, vele állapítja meg a cél eléréséhez szükséges eszközöket és a se
gítséget, amit az osztály a tanítótól várhat. A z osztály munkája három fo
kon halad át; a) közös munka a tanító irányítása mellett, b) 3— 4 tanuló 
csoportjának munkája egy csoportvezetővel, c )  önálló egyéni munka.

A  tanítás menetére és helyes eljárási módszerére vonatkozólag közli 
Hamberg svéd tanítónő értekezését. Hambergnek 14 svéd tanítványból álló 
osztálya egy év alatt csodálatosan szép eredményt ért el a német nyelv 
tanulásában. Ezt a nagy sikert a fonetikai hangoztató módszerrel indította 
meg és a munkacsoportok szorgalmas tanulásával érte el.

A z emberi nyelv megtanulása négy fokot mutat; 1. hangzóelsajátítás, 
2, nyelvi megértés, 3. aktív beszéd, 4, nyelvi gondolkodás. Ezért tehát az 
idegen-nyelv oktatásánál fontos; 1. a fonetikai „előiskolázás“ , 2, a nyelvi 
megértés ápolása, 3. a beszéd gyakoroltatása, 4, a nyelvtani gondolkodás 
ápolása.

Majd újra a szerző veszi át a szót és a francia nyelvi oktatással 
kapcsolatosan leszögezi, hogy egy idegen nyelv elsajátításához 3 fokon át 
hat év munkájára van szükség,
1. fok; a nyelv keletkezése. a) hangoztatás

2 évig tart, b) nyelvi megértés
Fontos a cselekvő gyermek. c ) beszéd

d) elvont gondolkodás.
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2. fok: a nyelv megerősítése.
2 évig tart.
Fontos az idegen nyelv.

3. fok: nyelvhasználat.
Fontos az idegen műveltség.

a ) nyelvtani formálás,
gondolkodás

b) stílus

a )  kultúra-oktatás.

E három fokozat lélektani magyarázata után rátér a fegyelem kérdé
sére. Elismeri, hogy 8 gyermekkel lehetséges az alkotva oktatási módszer, 
de már 41 gyermekkel nem. Nagy szerepet tulajdonít az akarat nevelésének. 
Vizsgálja azt a helyzetet: 1. amikor a tanító beszél és az osztály figyel, 
2. amikor a tanító az osztállyal „kollektív“ beszédbe vegyül, 3. amikor a 
tanulók egymás-között beszélnek és végül 4. amikor a tanulók csendben 
dolgoznak. Mind a négy helyzet előnyét és hibáját meglátja, védi és állást 
foglal mellettük.

A  gyermekek egyéniségét kutatva vannak olyanok, akik: 1. önálló 
munkára képesek, 2. mással könnyen együtt dolgozók, 3. akikben sem ön
álló munkára, sem mással együtt való munkára való hajlam nincsen. E sze
rint három féle típusú gyermek van: 1. az önálló, 2. a szófogadó dolgozó 
és 3, az alárendelt típus. E három típusosztályba kell sorolnia a tanítónak 
tanítványait és e szerint vezetnie és oktatnia őket.

A  könyv III. részében az alkotva oktatás pszichológiájához szól a 
szerző. Egy osztály tanulóiról szóló tapasztalatait adja. Továbbá ír tanít
ványainak önálló munkálkodásáról. Közli, hogy egy hónapig tartó külföldi 
tanulmányútja idején tanítványai tanári vezetés nélkül, csupán az ő levél
beli útmutatásai mellett önállóan tanultak, még pedig kiváló eredménnyel, 
amit az osztálylátogatók írásban igazoltak.

A  könyvnek következő fejezetét K. Reininger írta. Közli egy osztály 
életére és munkájára vonatkozó megfigyeléseit. Ő is megerősíti, hogy 41 
gyermekkel az alkotva tanítás módszere csődöt mond, mert félévi munka 
után erős vizsgálatok alapján az illető osztály legnagyobb része elégségest 
kapott. E silány eredmény okát kutatva, maguk a gyermekek jöttek rá, 
hogy a csoportalkotásokban volt a hiba, mert a szabad csoportosulások fő
indítéka a barátság és ismeretség volt.

Köhler zárómondata valóban az egyedül üdvözítő egyensúlyra mutat 
rá: a tények és a filozófiai elmélkedések közti kölcsönhatás további k iala
kulásában láthatjuk a neveléstudomány további fejlődésének lehetőségét.

A  magyar neveléstudományra nézve súlyos hátrány, hogy a fejlődés
neveléstan s főleg legkidolgozottabb ága, a fejlődéstani didaktika, noha már 
közel negyedszázada megszületett Nagy László  elméjében —  még pedig 
minden tárgyra nézve —  és megvalósult az Új iskolában, még idehaza is 
ismeretlen maradt, így nem csodálkozhatunk azon, hogy eme átfogó idegen 
munkában a mi törekvéseink említés nélkül maradtak, bár a munkából 
kitűnik, hogy a szerzőnek magyar kapcsolatai is vannak. Arra azonban 
már ügyelnünk kellene, hogy ne idegenből hozzuk be azokat az eszme- 
áramlatokat, amelyek itthon régebbiek és tökéletesebbek is,

Soós Tihamér.

E rn st K r íe c k :  N a t ío n a lp o l ít ís c h e  E rz ieh u n g . Vierzehnte bis sechs- 
zehnte Auflage. Armanen-Vérlag. Leipzig, 1933. 186 l. 3.60 márka.

Noha e könyv első kiadása már 1932-ben megjelent, mégis az új 
Németország általánosan elfogadott, mondhatni: klasszikus neveléselméle
tévé lett. Szerző szavai szerint a nemzeti szocializmus filozófiai átszövé
sének első kísérlete már annak idején sok olyan követelménnyel, amely
nek nagy részét a mai politika meg is valósította. S amint óriási fordulatot 
hozott a politikai élet, úgy Krieck könyvében is meglepő ellentétbe len- 
düléssel találkozunk. Szinte az ütés erejével hat reánk a könyv bevezető 
részének első mondata: „A  „tiszta ész“ , az „előfeltevés“ - és „értékmentes" 
tudományok korszaka véget ért.” Természetesen a továbbiakban, szélesebb
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beágyazásban mélyebben megértjük, abból a körülményből, hogy ma min
denre, így a tudományokra is a politika üti rá a bélyegét. Ezzel így azok
nak a tudományoknak, amelyek az állam újjáépítésében részt kérnek, faji, 
népi és nemzeti-szociális szempont szerint kell meghatározva lenniük. Ez 
pedig legelsősorban a neveléstudományra érvényes.

Két főrészre tagolódik a mű: I. Nevelés, melynek fejezetei: a német 
forradalom, faj, nemzeti szocializmus, az ifjúság szövetsége, család, hivatás, 
állam, világnézet, A  II. rész: Műveltség és iskola fejezetei: természetes mű
veltség (gewachsene Kultur), a kultúra és műveltség mai helyzete, a mű
veltség és iskola népi reformja, teremtő kultúra és műveltség, a műveltség 
javai és a művelés módjai, szervezet, a főiskola, tanítóképzés.

A  munkában nem érezzük a rendszerességre való törekvést, hanem —- 
mint az egész mai német élettempón —  az „akarat irracionalizmusával" 
együtt járó intuitív jelleget, amely véget kíván vetni a „platoní spekulációk
nak” és inkább az életet biztosító pragmatizmus felé tolódik. Néhány 
gondolata:

A  német népnek az új átalakulás, a népi forradalom révén zárt poli
tikai, öntudatos hatalmi testületté és az igazságosság rendje szerint egy
séges szociális alakulattá kell válnia, amely fajának megfelelő életformá
ban tölti be hivatását. E forradalmi elvek hordozója a német ifjúság, amely 
a szubjektivizmus legyőzése után a nemzet új létfeltételeihez, nevelői fe l
adataihoz igazodik. A z ifjúság szövetsége (egyesületei) a nemzet védelmi 
alakulatainak az előkészítő iskolája, amelynek egyik legfontosabb feladata 
a faji emberformálás módjainak kialakítása. A  széthullani készülő család is 
új értékszínt és megbecsülést nyer a forradalomban a zárt rendbe való 
szorosabb beilleszkedéssel és az utódok nevelésében kapott fontos szere
pével. A  hivatásban tűnik ki különösen a néphez való tartozás, a „nép
tag” végzett szolgálatai által. Minden egyes tagnak a munkamódját, maga
tartását, hivatása megbecsülését és szükséges tudását a „szakszövetség” 
(Berufsverband) határozza meg s a nép életének szükségletei szerint sza- 
bálvozza. A z állami hatalom hordozói egy kiválasztott politikai-védőképes 
réteg, amelynek feladata, hogy az állam hatalmát biztosítsa, a nép egysé
gét létrehozza és azt a közös feladatokra (Gesamtaufgabe) irányítsa. E ki
válogatás előkészítő intézményeinek —- az ifjúsági egyesületeknek —  vezér
elvei: a test közösségben való nevelése, a népi világnézet törvényei szerinti 
viselkedés, a becsület, a védőképesség és a derekasság. —- A z iskola a 
szervezett nevelés eszköze. A z eddigi túlnyomórészt formális, szubjektív 
és individuális nevelést nem lehet iskolaprogrammal megváltoztatni. Ennek 
magától kell jönnie, ha az iskolát szervesen beillesztjük a nemzeti mozga
lomba. Ez hosszú átalakulási folyamat és sok más tényező —  állam, kultúra, 
társadalom —  függvénye és még kultúr javai sem állanak a nevelő rendel
kezésére s így egyelőre ezek megszületésének feltételeiről kell gon
doskodnunk.

A  tanítóképzés problémája csak a népiskolai nevelés céljának, módjá
nak, szervezetének teljes kiépítése után oldható meg. A  mai intézményeket 
elégtelennek látja és megállapítja, hogy: „A  német jövőnek elsősorban nem 
a szaktudományok művelőire van szüksége (filológus büszkeségnek mondja 
a tanárnak ezt a beállítottságát), hanem a német műveltség tanítóira, 
széles látókörű német nevelőkre (Bíldner).”

A  nevelőket képző főiskola vezetőgondolatai:
1. A  nevelőmunka megvalósítása minden iskolában a valóságra, annak 

az adott és leendő közti poláris feszültségére irányítva.
2. A  nemzetpolitikai tudat felébresztése a tanulókban s ezeknek szé

les és nagy célokat mutató népi világképhez való eljuttatása.
3. A  sok részletfeladatnak eleven és tanítható egységekben való össze- 

válogatása (Zusammenschau), amelyeknek megmunkálása a tudományágak 
feladata.

4. Ezen egységeknek átalakítása az általános műveltséget nyújtó ísko-
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Iák mindenkori szükségletei szerint a lépcsőzetes és tagolt nemzeti egysé
gesiskola széles keretein belül.

Minthogy e munka a mai Németország iránytszabó neveléselmélete, 
sokkal mélyebbreható tanulmányozást igényel, amire itt nincsen lehetősé
günk. Sok tételével nem érthetünk egyet, viszont igen sok van, aminek 
követése minden nemzet életének alapfeltétele s több helyt kifejeződésre 
is jutott. (A  magyar nemzeti nevelés gondolatépítőire gondolunk itt első
sorban.) Találni némi hasonlóságot a mai német „nemzeti-politika” és a 
háború utáni magyar neonacionalizmus fogalma között is. Csakhogy a né
met nép — mint az olasz is —  életerejének és faji jellegének megfelelően 
sokkal egyöntetűbb tömegességgel kísérli meg történelme új útjának meg
építését. Cs. J.

D r. R o b e r t  R e ig b e r t :  A u s d ru c k s p s y c h o lo g ie  und p ra k t is c h e  P ä d 
agog ik . H. Böhlaus Nachfolger, W eimar, 1929. Forschungen und Werke 
zur Erziehungswissenschaft. Herausgegeben von Prof. Dr. Petersen, Jena. 
151 1. 5.50 márka.

Jogosan hangsúlyozza a szerző, hogy bizonyos bátorságra van szüksége 
annak, aki a lélektan legjobban kitaposott útjáról letér és a fiziognómia 
„romantikusnak", „tudománytalannak" bélyegezett területeire merészkedik. 
A  munka célja ugyanis a tágabb értelemben vett fíziognómiának —  kifeje
zéslélektannak —  elméleti és gyakorlati szempontból való tárgyalása. 
Megkísérli a kifej ezéslélektan szerteágazó irányait kellő kritikai megros
tálás után rendszerbe foglalni, hogy aztán a karakterológia és kifejezés
lélektan iránt érdeklődők, elsősorban tehát a pedagógusok számára rövid, 
használható formában hozzáférhetővé tegye.

Először a fiziognómia szó jelentésbővülését mutatja be s kiváló 
karakterológusok véleményére támaszkodva próbálja igazolni a kifejezés
lélektan szó átfogó jellegét, amellyel minden tipológia egybefoglalható. 
Majd világos, rövid rendszert ad, amelyben legérdekesebb a kifejezés
lélektan terjedelmének vázlata. E szerint két fő ága van: a statikus és a 
dinamikus fiziognómia. A z első a (relatíve) mozdulatlan testformákkal fog
lalkozik, amely ismét két irányban halad. A  konstruktív fiziognómia az 
ember lényegének a megértését a test, főleg a fej egyes alkotó részeinek 
teljességében keresi. A  konstitutív fiziognómia az alkatból indul ki és 
empirikus, vagy intuitív úton törekszik a lelki-szellemi habitus megraga
dására. A  másik ág, a dinamikus fiziognómia a változó, az eleven moz
zanatokat veszi figyelembe, amennyiben ezek a személyiség kifejeződései. 
Ide tartozik: a mimika és a szőkébb értelemben vett pantomimika, ame
lyek a mozgásokban közvetlenül megnyilvánuló „kifejezésre“ épülnek 
(arcjáték, kézmozgás, járás, beszédtempó stb.). A  tágabb értelemben vett 
pantomimika felöleli mindazt, amiben a személyiség lényege közvetve 
kifejeződésre jut: a plasztikai, rajzbeli, zenei, nyelvi alakítások karakte- 
rológíai értelmezését, az írás, a közösségekben (család, iskola, hivatás, állam, 
egyház stb.) kíalkult viselkedés magyarázatát, valmint az értékek világával 
szemben tanúsított magatartás megértését.

A  nem nagyterjedelmű munka óriási anyagról ad áttekintést, igen 
világos táblázatokban és szövegezésben. Az eredeti művek közelebbi meg
ismerését ugyan nem minden esetben teszi feleslegessé, de megkísérli 
hozzáférhetővé tenni mindazt, ami e tanításokból a nevelésben hasznosít
ható. A  kellő filozófiai iskolázottság megőrzi a szerzőt az elfogultságtól, 
tárgyilagos hangon nyúl mindegyik felfogáshoz, kellőképen értékeli őket 
s nem esik túlzásba a nevelésben való hasznosításukat illetően sem, noha 
külön fejezetben ír a fíziognómiának az iskolában való alkalmazásáról. —  
A  mellékelt fiziognómiai megfigyelőlap-tervezet, valamint a két személyiség
rajz (pszíchogramm) Ízelítőt nyújtanak abból a munkából, amely felé a 
jövő iskolái, ha kisebb mértékben is, minden bizonnyal haladni fognak.

Cs. J .
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F O  L Y  Ó I R A T S Z E M L E .

M AG YAR  FOLYÓIRATOK

A  C s e le k v é s  Is k o lá ja . (5 — 6, sz .) Tettam anti B é la : A személyiség 
elve és a neveléstudomány. A  szerző a nevelés fogalmának és céljának 
Schneller I. és Imre S. gondolatai alapján való fejtegetésével azt kívánja 
igazolni, hogy a személyiség fogalmának az elmélkedés középpontjába 
állítása sikerrel kecsegtet abban az irányban, hogy a mai neveléstudomány 
legégetőbb kérdése megoldassék: kiépüljön egy központi fogalom által szer
vezett, minden részletében egységes, önálló neveléselméleti rendszer. Gya
korlati érdekű Szenes A dolfnak A tanuló tipikus szám olási hibái és az el
hárítás módja címen megkezdett cikke. Bevezetőül ismerteti a híbakutatás 
céljait és eddig alkalmazott módszereit, majd sorraveszi az egyes művele
teket. Nem saját kísérleteiről, hanem külföldi (német) eredményekről szá
mol be. A  füzet többi része a polgári iskola didaktikája és módszertana 
köréből közöl tartalmas és tanulságos tanulmányokat.

A  Jövő Ú tja in  4. száma Kenyeres Elemér emlékezetének van szen
telve. A. Ferriére-nek az özvegyhez intézett részvétlevele után Nemesné 
Miiller M árta vázolja Kenyeres Elemér és az „Ú j N evelés" viszonyát, főként 
az elhunytnak genfi tapasztalatai alapján, majd Szemelvények „ Évi napló
jáb ó l"  címen ízelítőt kapunk Kenyeresnek kisleányáról 131/2 éven keresz
tül sok szeretettel és rendkívüli kitartással készült feljegyzéseiből; öröm
mel vesszük tudomásul: megvan a remény, hogy ezen értékes hagyaték 
nyilvánosságra jut. Rojkó Antal összeállításában megkapjuk Kenyeres 
Elemér munkáinak pontos könyvészetét. Szemere Sam u  meleg Em léksorai 
Kenyerest, a „lélekembert" állítják elénk, —  A  lap többi részéből kiemel
jük Bencs Piroska  cikkét A kisgyermek játékairól, fejlődésének e fonto* 
tényezőjéről. Főkövetelményeí: bőséges idő és szép, tartós, a gyermek korá
hoz mért játék. Nem hagyhatjuk szó nélkül e szám egyik különös könyv- 
ism ertetését: egy nagy neveléstudományi rendszerről három suta mondat
ban emlékszik meg és mindössze azt emeli ki, hogy a szerző „saját felfo
gásának megváltozott voltát adja". Természetes, hogy a szerző 30 év előtti 
nézeteit megváltoztatta; az ismertetőnek azonban nemcsak az előszóról 
kellene írnia, hanem inkább arról, ami az előszó után van.

Énekszó. (3. és 4. szám.) Igen nagy figyelmet érdemel K odály  Zoltán 
cikke: Gyermekkarok. Jövő zenei műveltségünk szempontjából igen fontos 
a gyermekek helyes zenei nevelése. Különösen a karéneknek nagy a nevelő 
értéke: szolgálja a társadalmi összetartást, megnyilatkoztatja a lelket, mó
dot ad tökéletes művészi eredmények elérésére, beláttatja, hogy lelkiisme
retes munka nélkül nincs eredmény. Nagyon fontos azonban a tananyag: 
legyen teljes művészi értéke. A z alkalmas remekművek végtelen sora áll 
rendelkezésre az iskolának. A  lelkes cikk megmutatja az utat, amelyen 
a különböző fokú és fajú iskolákban a tömegeket a zenéhez, elsősorban a 
magyar szellemű zenéhez lehet vezetni.

Gyermekvédelem. (1. sz.) Kriegs-Au Em il: A vallásos nevelésben fon
tos a szülői ház és iskola együttműködése, a példaadás és a beleélés által 
való tanítás. Nemesné Miiller M árta: A nagyváros nevelő hatása egészség, 
idegélet, jellemfejlődés, munka- és kultúrteljesítmény szempontjából kü
lönbözik a faluétól; a nevelőnek főként nyugodtabb környezet kialakítá
sára kell törekednie. Fodor Károlyné: Apróságok egy gyermeküdülőből 
címen megmutatja, hogyan sikerült helytelenül nevelt gyermekeket az üdü
lőben helyes irányba terelni. M áday István: Elvált szülök gyermekei érde
keinek védelmét kívánja. Ez a tárgya a Magyar Szülők Szövetsége ankét- 
jának. —  A  2, sz. ismerteti e megbeszéléseket s közli Rottenbiller Fülöp- 
nek a szülők és gyermekek trogikurpát megvilágító, adatgyűjtést követelő
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felszólalását, valamint Révay Bódognak A gyermek és a szülők jogviszo
nyait fejtegető tanulmányát, amely a gyermek érdekének szem előtt tar
tását követeli. Fodor Károlyné külföldi (főként angol) tapasztalatok alap
ján meggyőzően bizonyítja; mennyi jót tehet a rendőrnő a gyermek- 
védelemben.

Is k o la  és  E g és zs é g . (2. s z .) Vezércikke az iskolaorvos és klinikus vi
szonyát tisztázza. Cser Já n o s  röviden vázolja a szellemtudományi lélektan  
néhány alapvető fogalmát, majd Dílthey, Jaspers és Spranger személyiség- 
típusait mutatja be, míg Tokay László  cikke az orvosi lélektan újabb irá
nyait: az ösztönpszichológia, karakterológia, örökléstani pszichológia és 
behavíorízmus főképviselőinek gondolatait ismerteti és értékeli. Sallay  
Imre szakszerű tanácsokat ad az iskolai felmentések  kérdésében, ennek 
egy részletét, az éneik alól való felmentést tárgyalja K arper Józse f. A  ta
nonciskolák egészségügyével Őrei Géza és M aksay Ferenc foglalkoznak. 
Zsindely Sándor cikkének tárgya a mandulák befolyása a gyermek gy ara
podására és növekedésére, míg Czappán Elemér azt kutatja; mit tehet az 
iskolaorvos a fogegészségügy szolgálatában. Budapest iskolaegészségügyi 
intézményeit ismerteti Braunhoffer Jenő, Oxfordét Hergloz Jenő, az ame
rikai viszonyokat Loczka A lajo s. Szorosabban nevelői vonatkozású Móritz 
Dénes elmélkedése a gyermek és mozi viszonyáról; elismerve a mozi mű
velő értékét, élesen rámutat azokra a károkra, amelyeket a gyermek testi
lelki egészségében, jellemének és világfelfogásának kialakulásában okozhat; 
ennek megakadályozása az állam, a szülők és iskola feladata. —- Külön 
ki kell emelnünk a számos szakbavágó cikket és könyvet alaposan ismertető 
kisebb közlemények rovatát.

K is d e d n e v e lé s .  (1. s z .) Im re Sándor: A kisdedóvóintézetek jövőjéről 
ír abból az alkalomból, hogy most döntenek új helyükről az állami szer
vezetben. Feladatuk kettős; mostani helyük inkább a nevelési feladatot 
hangsúlyozza, a belügyben népgondozóintézmény lennének. Munkájuk min
denképen nevelés, ezért •—• az egységes szervezet szempontjából, mint köz
nevelésünk alapvető tagjának —  helyesebb volna maradníok a közoktatás- 
ügy keretében. Bárhova tartoznak is azonban, értéküket a bennük folyó 
munka szabja meg.

M a g y a r  P a e d a g o g ia  (1933: 9— 10. sz.). Som ogyi Jó z se f : A tehetség 
m egállapításának problém ája c. székfoglalójában rámutat a tehetségvizsgá
lat szükségességére. A  tehetség —  öröklött hajlam —  megállapításánál 
1. a régi, szubjektív becslés nem lehet megbízható. 2. Tárgyíasságot ígér
nek a tesztvizsgálatok, de kétségtelen előnyeik mellett bőven vannak ne
hézségek is (ezeket igen behatóan ismerteti); e „pszichikai kémlelőpróbák
nak" nagy értéket tulajdonít, ha ismeretlen egyénről kell rövidesen hozzá
vetőleges tehetségképet alkotni, de teljesen exakt tehetségképet, tökéletes 
prognózist nem fognak adni soha. 3. W. Stern a huzamosabb, módszeres 
lélektani megfigyelésen alapuló intelligencia-becslést ajánlja; bizonyos irá
nyokban csak ez ígér eredményt, de ennek is vannak nehézségei. Somogyi 
a két módszer; a tehetségbecslés és tesztvizsgálat egyesítésétől vár meg
bízható eredményeket, de kívánja annak ellenőrzését: hogyan váltak be a 
prognosztíkonok a későbbi életben? A  tartalmas tanulmány eredményét 
abban foglalja össze a szerző; a tehetségnek semmi abszolút kritériumát 
nem találjuk, csak bizonyos fokú valószínűséget érhetünk el.

M a g y a r  T a n ító k é p z ő .  (1— 2. sz .) Frank A ntal: Bevezetés a pedagógiai 
ifjúságtanulmányba. A  tanítóképzők ifjúságának testi és lelki világát 
fokozottabban meg kell ismernünk, hogy bizonyos cél irányában vezethes
sük őket. A  pedagógiai ifjúságtanulmánynak tehát két feladatköre bonta
kozik ki; a növendéknek a múlt alapján való megértése és a jövő érdeké
iben való fejlesztése. 1. A  megértés annak a belátása, hogy a nevelendő a
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múlt hatása alapján olyan, amilyennek a jelenben megismertük. A  múltat 
az intézetbe lépéskor, adott szempontok szerint megíratott önéletrajzokból 
ismerhetjük meg; a jelent pedig az ifjúkor általános jellemvonásai alapján 
igyekszünk megérteni. 2. A  fejlesztés érdekében egységes képünknek kell 
lennie az egész emberről. Ezért megkeressük az ifjú cselekvéseiben megnyil
vánuló uralkodó tényezőt; a )  írásbeli beszámolói alapján („Fejlődésem 
története az elmúlt évben"; az értelmi, érzelmi és akarati életre, testi és 
lelki életének kapcsolatára, hibáira, bizonyos általános kérdésekre vonat
kozó vallomás); b) a tanároknak egy közös füzetbe bejegyzett, az ifjú 
minden jellemző vonását feltüntető megfigyelései alapján. Teljes képet 
csak többoldali vizsgálat adhat. Ez áldozatos munka, de a szerző szerint 
a tanítóképzés belső reformjának legfontosabb tényezője ez az ifjúságtanul
mány, amely lényegében ifjúságszeretet.

N é p ta n ító k  L a p ja . (1933: 24. sz .) Frank A ntal: Az erkölcsi haladás 
a tanításban. A  jellemfejlesztés ügyének előtérbe tolulásával meg kell olda
nunk azt az eddig kevéssé vizsgált kérdést; hogyan lehet erkölcsi értékeket. 
meggyökereztetni, vagyis: milyen menetben fejlődik az emberben az erköl
csi kultúra. Szerzőnk saját kisfiáin és más gyermekeken végzett kísérleteit 
egyéb tapasztalataival egybevetve, azt találja, hogy egy irodalmi alkotás 
erkölcsi értékébe való behatolásnak általában négy foka van; 1. A  gyermek 
csak szószerint érti az olvasottakat. Külön rávezetés kell hozzá, hogy az 
olvasmány erkölcsi tartalmát 2. másokra is, 3. önmagára is vonatkoztassa,, 
végül 4. ebből cselekvés legyen. Fontos tapasztalata, hogy a gyermekek 
önmaguktól, kicsiny életükre való vonatkoztatás nélkül nem kapnak az 
irodalmi alkotásból helyes irányítást. Különösen nehéz a 4. fokig, a cse
lekvésig eljutni, pedig e nélkül egész munkánk értéktelen. —  Loczka A la
jo s : Egészségvédelem az am erikai iskolában. Az Egyesült Államokban hiva
talosan is állami feladatnak nyilvánították a gyermek egészséges fejlődé
séről való gondoskodást, főként az iskola útján. A  főcél, hogy a tanulók 
az iskolázás után is egészségesek maradjanak, ezért nemcsak tanítják az 
egészségi szabályokat, hanem követésükre rá is nevelnek. Eszközeik; a 
tanulók egészségi állapotának gondos szemmeltartása, egészséges környe
zet létesítése az iskolában és otthon, egészségtani oktatás és megfelelő test- 
gyakorlás; mindezek részletes ismertetése igen tanulságos, —  (1934: 1. s z . ) ‘ 
Kemény Ferenc: Pszichologizmus. Korunk minden téren, de különösen a 
pedagógiában, a pszichológia századának nevezhető; annyira, hogy a túl
zások már ellenhatásokat váltottak ki. Münsterberg, W. Stern, Wahle: 
óvatosságra intenek; a lélektani kísérletezésre csak rátermett tanítókkal 
bíró, kis létszámú iskolák valók. —  Nyáry László  biofizikai alapon magya- 
rázgatja: hogyan keletkeznek az em lékképek? —  Fenyő Im re: Az iskolai 
fogászat és a tanítóság viszonyát úgy látja, hogy az orvos csak megállapít
hatja és gyógyíthatja a már meglevő bajt, míg a megelőzés; a rendszeres, 
száj- és fogápolásra oktatás és szoktatás a tanító feladata. —  Felczán  
Jó z se f  elmondja, hogy a gyermekszórakoztató délutánok munkatervébe 
Büky Béla  szföv. festőművész-rajztanár színpadon, kézzel mozgatható 
figurákkal lejátszódó, a magyar versben, dalban, mesében, zenében, tánc
ban, népviseletben rejlő szépséget és értéket megérzékeltető „m agyar 
já ték “ -ot állított be. A  Budapesten és Kaposvárott már bemutatott magya
ros gyermekszórakoztató eszköz a nemzeti érzés és ízlés nevelésének nagy 
szolgálatokat tehet. —  (2. s z .) Sugár B é la : Az ügyes és ügyetlen gyermek. 
Minthogy az ügyességnek —  a helyzethez való legészszerűbb alkalmazko
dásnak—  nagy a sorsalakító szerepe, azért a nevelőknek nem szabad meg
elégedniük az értelem egyoldalú művelésével, hanem az egész gyermeket: 
végtagjait, izmait, érzékszerveit is foglalkoztatniok kell. Ezzel nemcsak az 
egyén boldogulását könnyítik meg, hanem a magyarság életrevalóságának 
általános szintjét is emelik. —  (3. sz.) ■—y: A nevelő harca a hajlam okkal. 
Bár a nevelés nem mindenható, mégis vannak lehetőségei. A  velünkszüie-
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lett hajlamokat kormányozni tudjuk; a szabályozó mindig az embert tevő 
erkölcsi felfogás legyen, eljárásunkat pedig a nevelés központjában álló 
gyermek egyéniségéhez kell alkalmaznunk. —  Sz. Sólym os Bea  azt fejtegeti, 
hogyan szerepeljen a köszönés, az öltözködés és helyes életheosztás a ne
velésben. Igen érdekesen rajzolja Bodor Ákosné a pestszentlőrinci állam i 
lakótelep szociális m unkaiskolájának  kialakulását, céljait, munkatervének 
vázlatát, eredményeit és reményeit.

O rsz, K ö z é p is k o la i  T a n á r e g y e s ü le t !  K ö z lö n y ,  (6. s z .) Faludy Ferenc: 
A négyszemközti beszélgetés mint nevelőeszköz bevált a papnevelésben és 
a cserkészetben, a cikkíró sikeresen kísérelte meg alkalmazását az isko
lában is. A z osztályfő év elején és végén, de szükség szerint máskor is 
tapintatosan beszélje meg fiaival legfontosabb problémáikat. E bizalmas 
vallomásokból tudomást szerezhet osztálya tanulmányi ás erkölcsi szükség
leteiről, jobban megismerheti tanítványai különleges hajlamait, segítségük
kel osztályegyéníséget alakíthat ki, megjavíthatja esetleg nem kívánatos 
szellemét. A  legfelső osztály lelki gondozásában jusson kellő szerep az 
igazgatónak is. Ilyenformán közelebb juthat tanár és tanuló; ennek nevelő 
hatása az ifjúra kétségtelen, de bölcs tanulságokat vonhat le a nevelő is.

O rsz . P o lg á r i  Is k o la i  T a n á r e g y e s ü le t i  K ö z lö n y .  (6. s z .) Kokovai L a jo s: 
A budapesti közs. polg. iskolák tanulóinak vizsgálata a szülők társadalm i 
állása szerint 1899— 1931-ig azt mutatja, hogy míg 1899-ben még minden 
5. fiú, íll. 3. leány tanult szülőik gyermeke, s az önálló iparosok és keres
kedők is nagy számban küldik gyermekeiket (különösen leányaikat) a pol
gári iskolába, addig ez az elem 1931-re fokozatosan felére-harmadára csök
ken; viszont ugyanilyen arányban emelkedik az ipari és kereskedelmi al
kalmazottak gyermekének száma. Ma a fiúk 77%-a, a leányok 70%-a az 
alsóbb néposztályokból kerül ide; ez egyfelől az iskola társadalmi szintjé
nek süllyedését, másfelől azonban az általános műveltségnek emelkedését 
bizonyítja. A  polgári iskola ma a gyakorlati pályán élők iskolája, ezt a 
szempontot egy kívánatos helyi tantervnek fokozottan érvényre kellene jut
tatnia. —  Rosznáky M ária eleven, példákkal megtűzdelt cikke: Mikor a 
gyermek tanít, sok érdekes gyerimekmegfigyelést és tanításban-nevelésben 
hasznosítható tanulságot nyújt.

P e d a g ó g ia i  S zem in á r iu m . (1. sz .) Ozorai Frigyes Kilpatrick nyomán 
ismerteti a tanulás törvényeit és gyakorlati alkalmazásukat, K eleti Adolf 
egy el. isk. III. oszt. kislány naplójából közöl néhány szemelvényt s von 
le belőlük bizonyos tanulságokat. —  (2, sz.) H avadi B arn abás: Az iskola 
a nemzetnevelés szolgálatában. Azt fejtegeti, hogy 1. további megmaradá
sunk attól függ, tudunk-e végre nemzetté lenni, 2. az iskolának kell ezt 
a feladatot elvállalnia és elvégeznie, még pedig (a szerző egyéni fejlődé
séből levont tanulság alapján) főként az iskola körül kifejlődő magyaros 
szellemű diákélettel. —  Mindkét számban Zuckermann Frigyes közöl feje
zeteket Az iskolaegészségügy kézikönyvéből (testnevelés, testmérés; a ta
nulók szociális viszonyai, szegénysegélyezés, betegségek).

P ro te s tá n s  T a n ü g y i S z e m le .  (2. s z .) Tankó B éla : A középiskolai filo
zófiai oktatás reform járól. A  filozófia becsülete korunkban igen megna
gyobbodott, a középiskola mégsem akar róla tudomást venni. A  régi filo
zófiai évfolyam összezsugorodott egy csonka évi, nem is szakember által 
adott heti kétórás oktatásra, melyet a különféle szaktárgyak tanítása alig 
készít elő. Pedig a gondolkodó fiúkban szükségszerűen felvillannak a végső 
kérdések; filozófiai igényüket okvetlenül ki kell elégíteni azzal, hogy ele
gendő időn (két éven) át erre képesített, tehát lelkes tanár vezesse be őket 
a filozófiai látásmódba. A  debreceni tanári kör mozgalmat indított a meg
okolt javaslat megvalósítására. Vitéz Bessenyey La jo s  a tanulók gondos, 
■szigorú és igazságos m egrostálásanak kérdését fejtegeti, s kimondja: mint
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hogy a benső színvonal emelkedését várhatjuk tőle, nem ellenkeznünk kell», 
hanem várnunk és követelnünk. Cziriák B é la : A középiskolai vallásos neve
lés kérdéséhez szól hozzá és újabb kívánalmakkal szemben óv a túlzásoktól..

S zü lő k  L a p ja  (1. sz .) Schmidt Ferenc: A gyerm ekrajzok lélektanáról. 
A  gyermekrajzok fontosságára való rámutiatás után vázolja a különböző 
vizsgálati módszereket, majd a rajzolás fejlődésének korszakait; különö
sebben fejtegeti a szellemileg fogyatékosak rajzolási készségének, valamint 
a tehetséges rajzolóknak fejlődését, kitér a díszítéses rajzolás fejlődésme
netére és végül a gyakorlati pedagógia szempontjából értékeli vizsgála
tainak eredményét.

T á rs a d a lo m tu d o m á n y . (1933: 3— 4. sz .) Bobula Id a : A férfilélek vál
ságát fejtegeti női szempontból. Ez a jelenség egyrészt a gazdasági, más
részt a családi válságban gyökerezik, A  fiatal férfiúnemzedék a gazdasági 
élet bizonytalanságától kimerült idegzetével irtózik minden felelősségtől, 
de megrendült benne a család tradíciója is. Sikere nála a testileg-lelkilag 
hitvány nőtípusnak van, ami végeredményben az asszonytmegvető férfiak
hoz és a női lélek igazi válságához vezet. A  ma vergődő férfi és nő lelke 
akkor fog újjászületni, ha az anyagi jólét biztosítani tudja a család élet- 
lehetőségeit. —  A jam boreeról és a cserkészetről szociológus szemmel ír 
egy nem cserkész (—y  — n.). A  cserkészet kerek és önálló életforma, amely 
az ifjúságnak sajátszerű, egyszerűsített környezetet teremt, módot ad al
kotó találékonyságának kifejtésére, a sorsközösséggé vált csapatkeretben 
személyes odaadásra nevel, táplálja az életrugékony Ságot és a fantáziát. 
A  cserkészet lényegében kisközösség, amely életegészet ad.

Székely Károly..

KÜLFÖLDI FOLYÓIRATOK,

E u gen ícs  R e v íe w .  Jan u ary  1934, vol. XXV., No. 4. —  Dufton, A. F.r 
The Interitance of Acquired Characters. (Szerzett jellemvonások á t
öröklése.)

Kiindulván azon megfigyelésből, hogy igen sok kiváló tehetségű em
ber származik magas korú apától, a szerző azt igyekszik bizonyítani, hogy 
az ilyen apától származó gyermekek között tetemesen több a nagyobb szel
lemi képességű egyén, mint az alacsony korú apák gyermekei között. Ezen 
célból az angol és skót népszámlálási adatokból kiválasztott egy ú. n. 
„normális" csoportot és ezt összehasonlította egy ú. n. „kiváló" csoporttal, 
melyet az Angol Tudományos Akadémiának és az angol képviselőháznak 
tagjaiból, valamint az Encyklopaedia Brítannica-ban szereplő neves egyé
nekből állított össze. Azt találta, hogy a kiváló csoportban 45 éves koron 
felüli atyja volt kétszer annyinak, 60 éves koron felüli tízszer annyinak 
és 70 éven felüli ötvenszer annyinak, mint a normális csoportban. —- Igen 
valószínű tehát, hogy a szerzett képességek is örökölhetők és ha ez így 
van, ezt hasznosítani lehetne eugenikaí szempontból is.

P s y c h o lo g íc a l B u lle t in . 1934. vol. 31., no. 1. 47— 66. —  Hurlock, E. B .: 
Experim ental Investigations of Childhood Piay. (A  gyermekkor játékainak  
kísérleti vizsgálata.)

A  tanulmány célja a gyermek játékáról szóló nemzetközi irodalom 
anyagának rendszerbefoglalása. A  születéstől a 21. évig terjedő „játék- 
korszakot" négy részre osztja [1. csecsemőkor (születéstől a 3. évig), 
2. gyermekkor (3— 6 évig), 3, ifjúkor (6— 12) és 4. serdülőkor (12— 21)] és 
e felosztásnak megfelelően ismerteti 128 szerző könyv- vagy tanulmány
alakban közölt megfigyelésének lényegét, a gyermek játékának különböző 
típusait, anyaga, ideje és társadalmi vonatkozásait illetőleg.
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R ív is ta  P e d a g o g íc a .  (Gennaio-febbraio 1934, anno XXVII.  Fasc. I. 
pp. 30— 58.) —  Zambaldi, Ida: La scuola attiva e il metodo d'insegnamento. 
— II  disegno. (A  munkaiskola és a tanításmód. —  A  rajz.)

A  gyermekrajz lélektani vizsgálata, a jelenlegi rajztanítási módszerek 
kritikája és a munkaiskola módszereinek ismertetése. A  tanulmány vázlata 
a kővetkező:

1. A  spontán gyermekrajz jellemző tulajdonságai: a) firkálástól az 
értelmes rajzig; b) párhuzam a rajz tökéletesedése és a nyelv fejlődése, 
valamint az intelligencia fejlődése között; c) a rajz mint tisztán örömfor
rás; d) első kísérletek a reális világ ábrázolására és a model szeretete; 
e) a tárgyválasztási: befolyásoló, nem esztétikai motívumok; f )  a gyermek
rajz viszonya a művészethez. —  2. A z elemi iskola jelenlegi rajztanításának 
általános jellemzése. —  3. A  rajztanítás módszere: a) a módszer alapja; 
fej a tradicionális iskolai módszerek kritikája; c )  a munkaiskola célja. —  
Függelék: a francia, belga, olasz és osztrák iskolák rajztanítási tanterve.

K— ts A. dr.

Z e íts c h r íf t  fü r a n g e w a n d te  P s y c h o lo g íe  (1— 2. sz .). Kiadói bejelentik, 
hogy az alkalmazott lélektan hagyományos kutatási területeit kibővítik a 
népi egység lelki alapjainak, jellemtani és hivatás pszichológiai kérdések
nek új német szellemben való kutatásával. E szám két nagyobb tanulmányt 
közöl: 1. a gondolkodási teljesítmények állandóságáról és begyakorolható- 
ságáról (H. Ldmmermanntól)  intelligencia-tesztek alapján és 2. a nehezen 
nevelhető gyermekek otthonában alkalmazható büntetésekről ( W . Gerson- 
tói). Ugyané szám közli R. Hivpius beszámolóját a német pszichológusok 
októberi lipcsei kongresszusáról, amelyen új akarások nyilvánultak meg: 
nem atomizáló szemlélet, hanem az embernek, mint nagyobb közösség, első
sorban saját népe tagjaként való felfogása volt jellemző vonása a tárgya
lásoknak. Kiderült az is, hogy az egyes kísérleti kutatások egymással mesz- 
szemenően konvergáló eredményekre jutnak. Sz. K.

I F J Ú S Á G I  I R O D A L O M .
FOLYÓIRATOK.

Mai számunkban újból megindítjuk az ifjúsági irodalommal foglalkozó 
rovatunkat. Ez alkalommal a gyermeklapok felett tartunk rövid szemlét, 
bevezetésül ismertetjük néhány szempontunkat.

A  folyóiratok színvonalában két arc tükröződik, az egyik a szerkesztő 
egvénísége, ízlése, célja, a másik a lap olvasóinak kollektív lelki alkata és 
érdeklődése. Művészi egyensúlyi áték a lapszerkesztés, az olvasónak azt 
adni, amit kívánnak, de mégsem adni át a vezetést annyira, hogy csak azt 
nyújtson, amit kérnek. Ezért nehéz különösen az ifjúsági folyóiratok szer
kesztése. mert az ifjúság a legkiszámíthatatlanabb olvasó-publikum: ítél, 
kifogásol, sőt ajánlgat is, bár még maga sem tudja biztosan, hogy végkép 
mi az, ami érdekelné. A  lapok nevelni és szórakoztatni egyaránt kívánják 
a gyermeket, bár néha az előbbi cél túl sötét hátteret fest a derűnek. 
Mindig azt nyújtani, ami az érdeklődésűkkel találkozik és mégis többet 
adni. mint amennyit várnak, ez probléma a javából! Mert a szerkesztők 
felnőtt írók. akik amikor az ifjúság számára alkotnak, legtöbbször azon 
az alapon indulnak el, hogy saját ifjúságukban mi kötötte le a figyel
müket íaz pedig régen volt), —  vatfy működő tanárok, akik naponta 
ismerkednek a mai gyermeklélekkel, növendékeiknek az ízlésével, érdeklő
désével, de ki merné állítani, hogy a gverek iskolai arca az igazi? Az 
ifjúsági lap szerkesztője tehát állandó jóhiszemű tévedés rabja •—■ volna, 
ha nem vezetné be a postaláda intézményét; a gyerek ugyanis az újsághoz 
írt leveleiben legtöbbször tisztán adja önmagát és azt mondhatjuk, hogv 
minél elevenebb levelezést bonyolít le a szerkesztőség az olvasóival, annál 
inkább remélheti a velük köthető lelki rokonságot.



Az ifjúsági könyvek és folyóiratok legeredetibb bírálata mindenesetre 
az volna, ha a gyerekek  töltenék be a kritikusok tisztjét, ők mondanák 
el véleményüket arról a könyvről, amit a kiadó meg akar jelentetni, a 
cikkről, amit a szerkesztőhöz beküldtek. Önálló és egyedüli bírói fórum a 
gyerek mégsem lehet, mert túlságosan szubjektív ahhoz, hogy ítélete min
den esetben értékálló legyen. Ellenőrző  szerepe azonban kétségtelenül 
jelentős, vagyis amit a lektorok jónak találnak, végső ítélethozatal előtt 
olvastassák el egy gyerekkel vagy ifjúval is (hát még ha többel, sokkal!), 
azt hiszem, nem volna ritkaság, hogy a gyerekek felháborodva tiltakozná
nak az ifjúsági irodalomnak sokszor művirág-illatú alkotásai ellen, túljutva 
régen azon a színvonalon, amelyet csak az író tételezett fel róluk. Nem 
szabad a gyereket sem túl-, sem lebecsülnünk, mert nagyon hamar meg
járhatjuk, hogy majd a gyerek becsüli le azt, aki nem ismeri őt eléggé. 
Ha nem tudunk mindig jót írni a számukra, legalább ügyesen válogassunk!

Nem tartozunk azok közé, akik a gyermek lelki fejlettségét lebecsül
jük, sőt jól tudjuk, hogy a gyerek sokkal több fogalmat ismer, mint gon
doljuk, legfeljebb egészen más fogalmakat, mint amiket feltételezünk 
róluk. Aki a gyerek részére ír vagy válogat, annak elsősorban a gyerek 
fogalom- és szókincsével kell tisztába jönnie, mert ennek a bővítése is 
csak ismert alapból indulhat ki. Folyóiratszemlénk során átnézett ifjúsági 
lapjaink közt van néhány, melyik nyomasztó terheket gördít az ifjúság 
lelkére, elveszítvén azt a közvetlen hangot, ami egyetlen lehetősége annak, 
hogy a gyerek a maga lapjának tekintse a folyóiratot és azt szeretettel az 
elrongyolódásig forgatgassa!

Egyik legrégibb és talán a legnemesebb hagyományokat követő lapunk 
már hónapok óta közöl a legrészletesebb alapossággal művészettörténeti 
fejtegetéseket, az egyik cikket Budapesttel, a másikat egyik külföldi vá
rossal kapcsolatban. A  gyereket pedig nem annyira az érdekli, hogy a 
Curía mikor épült, hanem sokkal jobban az, hogy pl. Munkácsy hogyan 
dolgozott, mik voltak emberi szokásai, művészi munkamódszere, szóval a 
művészi cselekvés, mert hiszen a gyermek is cselekvő egyéniség, a létre
hozott mozdulatlan kőpalota a befejezettségével már érdektelen előtte. M i
lyen szívesen olvasnak azonban arról, hogy hogyan épült a Vár vagy a 
Bazilika! Ennek a lapnak a képanyaga imponálóan szép és gazdag, de ha 
már épületekről van szó, miért nem adnak egy-két alaprajzot is? Annak 
tud aztán örvendeni a gyermek! Ugyanez a lap a kisebbekre is gondol és 
tréfás elbeszélést közöl az egyébként jóhumorú Puskapor  tollából, kérdés 
azonban, hogy vájjon a kisdiák hogyan érti az efféle stílust? ,,Ujjuj a 
derekam! —  kacagott kínos ijedtében hátahoporjás Pepi néni olyan dele
jesen citerázva, mintha másodnapos hideglelés csiklandozná kukkra álló 
lapockája  délkeleti csücskít. Pedig alaposan berittyentett a kis vaskály
hába, melynek rácsos tetején bárzsingrángató csokoládéhabarcs rotyogva- 
rotyogott. . A z ismeretlen szavakat a gyerek még hamarabb megérti, 
mint a fenti szokatlan szókapcsolatokat, amelyeket akárhány felnőtt is 
mesterkélteknek tartana. A  gyermek részére nemcsak tárgyat kell válo
gatni, hanem stílust is,

A  M agyar Cserkész XV. évfolyamába lép a népszerű „Koszter atya" 
szerkesztésében. Ebben az újságban nyoma sincs annak a terhes tudásnak, 
amelyet más ifjúsági olvasmányok szerzői diákolvasóikról feltételeznek; 
csupa változatosság, repülő tempó, jókedvű tréfálkozás ez a legújabb szám 
is, amikor végiglapoztuk, az volt az érzésünk, hogy vidám tábori műsor 
pergett le előttünk. A  Négyszemközt rovat különösen nevelő értékű írás. 
Á rokszállásy  Zoltán Élet c. verse túlnő egy diáklap keretein és szépiro
dalmi folyóiratba kívánkozik.

Hála Istennek, ma már ott tartunk, hogy minden rendű és rangú diá
kunk találhat magának olyan lapot, amit éppen az ő számára szerkeszte
nek. A  Levente kissé túlmereven érintkezik az olvasóival, csupa törvény, 
rendelkezés, életparancs, nincs eléggé elhatárolva, hogy tulajdonképpen az
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oktatóknak vagy a levente-tömegeknek szól-e? A z új évfolyam első szá
mából a manapság sokat emlegetett sportszívről írt cikket emeljük ki és 
azokat az ügyesen szerkesztett lapszéli rovatokat, amelyek a különc angol 
foglalkozási agakról vagy a még különösebb amerikai találmányokról szól
nak, s amelyek hitünk szerint elsősorban érdeklik a levente-ifjakat.

A  M agyar Ifjú ság i Vöröskereszt elsősorban a tanulók szociális érzékét 
fejleszti, s lapról-lapra beszámol kis olvasóinak jótékonyságáról. Hangula
tos elbeszélések mellett változatos művelődéstörténeti cikkeket közöl, kü
lönös érdeklődést kelthet az „Egészségügyi híradó a XV II. sz.-ból''.

A z Ifjú ság  és Élet azoknak a tanulóknak az olvasmánya, akik tör
ténelmi és földrajzi tudásukat szeretik bővíteni. Legutóbbi számában ügyes 
cikkek váltakoznak, egyedüli hiánya, hogy novellisztíkus és vidám olvas
mány még kis-rovatban sem élénkíti. —  A  Csabai A kkordok, a kis mu
zsikusok lapja, a lapszerkesztés terén valósítja meg a tanulók öntevékeny
ségét. Valamennyi cikkét középfokú iskolák tanulói írják a zene iránti 
elmélyedő szeretettel. A  gyerekírások különösen a zenével kapcsolatban 
igen érdekesek volnának, ha önmagukat adnák, sajnos, a legtöbb sok után
érzéssel és nem egészen pózmentes módon dolgozza fel tárgyát. Olyan korú 
tanulók számára, mint akikből a munkatársak kikerülnek, egy-egy zenei 
mű meghallgatásának vagy átértésének az élménye lehetne a leggyakoribb 
probléma, amit feldolgozhatnának, de az orgona szerkezetéről, akusztiká
ról vagy a magyar népdalról tudományos részletességgel csak önképzőköri 
színvonalon értekezhetnek, nem akarván ezzel néhány dícséretreméltó hazai 
önképzőkörnek a munkáját lebecsülni. A  magyar népballada dallamszületé
sének egészen délibábos és önkényes magyarázatánál a szerkesztőnek is 
bele kellett volna mártania a tintába a tollát.

Az Ifjú  Évek az evangélikus diák lapja. Ebben Ruzícska László bre
viáriumszerű elmélkedés-anyagot állít össze minden napra a Bibliából, 
amivel az értelmes gondolkodásra való nevelést szolgálja. Ügyesek a fürge 
bírszolgálatú apró rovatai. A  vele rokon D iákvilág  elvontabb cikkeket 
közöl, a hangulat sötét árnyékait itt nem deríti fénysugár. —  A z Ifjú  
Polgárok L ap ja  változatos tartalommal jelenik meg a 10— 14 éves pol
gári iskolai tanulók számára. A  mai fiúk-lányok érdeklődését valószínűleg 
nem ragadják meg a gyengébben sikerült elbeszélések, annál ügyesebb 
a benne közölt ismeretterjesztő anyag, amellyel kis olvasóit otthoni mun
kára ösztönzi. Dicséretes, hogy talán egyik lap szerkesztője sem tart fenn 
olyan közvetlen és meleg kapcsolatot az előfizetőivel, mint Sik lak i István, 
de talán éppen ezért gyakori a szerkesztői válaszokban a gyerek lelkét 
ki nem elégítő üres szólam. Dobos László.

T Á R S A S Á G U N K  É L E T E .

Előadássorozatunk kevés változtatással a megállapított 
munkaterv szerint folyt tovább. F. é. január 12-én Schnell János 
dr. igazgató-főorvos Lelki higiéné címen tartott előadást. K ifej
tette, hogy úgy, ahogy a testnek is megvannak a maga higiéniai 
szabályai abból a célból, hogy a fizikum minél egészségesebbé, 
edzettebbé fejlődjék, épen úgy vannak lelkihigiéniai szabályok 
is a lelki egészség védelmére, ápolására és minél erősebb, egész
ségesebb egyéniség kifejlesztésére. — A  gyermeki lelki higiéné 
legfontosabb területe elsősorban a gyermek közvetlen környe
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zete, vagyis családi nevelése, az iskola, továbbá a társadalom, 
melyben a legfőbb szerepet a helyes példaadás játssza. A z is
kolának részt kell vennie az egyéniség nevelésében, melyet a 
szülővel, íll. az orvossal karöltve kell végeznie. Érdekes pél
dákat sorolt fel gyakorlatából, melyekkel élénken illusztrálta 
annak szükségességét, hogy a tanároknak, ill. tanítóknak a mai
nál még sokkal alaposabb lelkihigíéníaí ismeretekkel kell ren
delkezniük, mely körülményt a tanár- és tanítóképzés, íll. to
vábbképzés nem hagyhat már figyelmen kívül. —  Beszélt to
vábbá előadó többek között az újságok romboló hatásáról. Sze
rinte a sajtónak arra kellene törekednie, hogy a jelenlegi káros 
befolyás helyett inkább tanító és nevelő befolyását érvényesítse. 
Ennek elérésére felkérte a Magyar Gyermektanulmányi Társa
ságot, mint arra leghívatottabbat, a kezdeményező lépések meg
tételére. -— Az érdekes előadáshoz hozzászóltak: Kemenes 
Illés dr. tanker. kír. főigazgató, Tuszkai Ödön dr, főorvos, 
Szokola Leó h. szfőv, árvaszéki ülnök, Kosa Ferencné az Iskola- 
nővérí Intézmény vezetője. Erről lapunk más helyén külön 
szólunk.

Majd Bognár Cecil dr. egyet. rk. tanár beszélt a gyermek- 
típusokról. Előadását folyóiratunk e száma közli.

Január 26-án Buday László dr. egyet, tanársegéd Az alkat
tan eredménye a fejlődés elvének szemszögéből c. előadásában 
vetített képekkel illusztrálta a serdülés forrongó korszakát, 
amely mint nyugtalan átmenet szerepel a gyermekkor harmo
nikus fejlődése végén. A  serdülést az egyéniséget alkotó té
nyezők időleges meglazulása jellemzi, amely mind testi, mind 
lelki téren átmeneti diszharmóniákban ütközik ki. Ezeket a vál
tozásokat legnagyobb részben az öröklés irányítja, de külső té
nyezők is szóhoz jutnak, Bizonyító adatok erre, hogy a háborús 
éhezésekkel kapcsolatban a serdülés! idők megkéstek; viszont 
észszerű tornáztatással kiegyensúlyozólag lehet hatni a szerve
zetre, A  szülőnek szeretettel és megértéssel kell nézniök a for
rongásnak ezt az idejét, hogy az mielőbb feloldódhassék az 
általuk is egyedül óhajtott harmóniáiban.

Szentpál Olga erre a napra hirdetett előadása március 23- 
ára tolódott. Az igen érdekes, bemutatásokkal élénkített elő
adást jövő számunkban közöljük.

Február 9-én Cser János dr. tanár beszélt újabb értelmes- 
ségi vizsgálatokról a 10— 14 éves korban. —  Az előadás tulaj
donképen beszámoló volt a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium 
lélektani laboratóriumában folyamatban levő újabb vizsgálatok
ról. Előadó vázolta az általános lélektan és az összehasonlító lé
lektan (differenciális pszichológia) közti különbséget, mely utób
binak egyik része az értelmesség-vízsgálaí. Ismertette az eddigi 
eljárások kritikáját és az ezek alapján felállított újabb követel-
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ményekeí. Majd vetítéssel bemutatta a laboratóriumban szer
kesztett próbafüzetet, amelyben az újabb tapasztalatok alapján 
a jó próba és vizsgálat követelményei a lehetőséghez mérten 
érvényesültek. A  több száz gyermeken megejtett vizsgálat szem
léletes grafikonokba foglalt eredménye éles különbséget muta
tott a népiskola felső és a középiskola alsó négy osztályába 
járó gyermekek értelmességi szintje között. Az egységes vízs- 
gálás és értékelő eljárás lehetővé teszi, hogy e módszer nagyobb 
körben is ismertté váljon. Gyakorlatilag a magyar gyermek ér- 
telmességí fejlettségének adatain kívül a módszertanban és a 
tanulók objektív megítélésében (kiválogatásában) hasznosítható.

Blaskovits Edit dr. tanár A fantázia szerepe a történelem 
és irodalom tanításában c. tartott előadást. Felvetette a kérdést: 
miiért kap a képzelet az aktív iskolában az eddiginél nagyobb 
szerepet és milyen szerepet tölt be az a történelem és irodalom 
tanításában a pubertás korában? •—• Az első körülmény törté
neti fejlődés következménye. Természetes igénye a XX. század 
embertípusának. Előadó szembeállítja a XIX. és XX. század 
belső karakterét, utal a századok lélektani elképzelésére és be
mutatja, hogyan nőtt ki ebből a szellemi talajból az iskolák 
három típusa: a receptív, reaktív és az aktív iskola. —  A  fan
tázia uralkodó szerepe az aktív iskolában a XX. század menta
litásából, a modern lélek igényléséből következik. Lélekformáló 
erővé az iskolai munkában a fantázia a pubertás korában emel
kedik, —  Előadó bemutatta errevonatkozóan kísérleteinek ered
ményeit, melyet hosszú időn keresztül az Új Iskolában Domokos 
Lászlóné íntuítív-beleélő módszerével végzett. Szemelvényeket 
olvasott fel a 13— 14 éves gyermekek történelmi és irodalmi 
munkafüzetéiből, amelyek a hallgatóság igaz elismerését és tet
szését váltották ki.

Február 23-án Hamvai Vilmos tanár ismertette a figyelem 
jellemző vonásait a 10— 14 éves korban. Kísérleti úton nyert 
adatait az egész egyén felismerésének szolgálatába állította. A  
fogalmak elemzése után az eddigi kísérletek alapján megálla
pítja a 10— 12 éves gyermek figyelmének közös sajátságait, 
amelyek, főleg annak percenkénti ingadozása (fluktuálása) alap
ján, még „gyermekinek” nevezhető. A  13— 14 éves gyermekek 
figyelmének üteme már nyugodtabb, magatartásukkal már a fel
nőttéhez hasonló természetet árulnak el. A  bemutatott figyelem
panaszok egyike igazolta, hogy a figyelmet az organizmusban 
mutatkozó zavar (az endokrin rendszer anomáliája) befolyá
solta. Egy másik példa látszólagos fígyelmetlenségi panaszt lep
lezett le, ahol a családi környezet a lelki egyensúly bomlását 
idézte elő. Végül a figyelem-hibák javításának elérhető mód
jait világította meg.

Ugyanekkor Kremsier Irma tanár: A beszéd fejlettsége. A
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szóbeli és írásbeli kifejezőképesség fejlesztése címen tartott elő
adást; ezt folyóiratunk legközelebbi száma közli.

Március 9-én Vértes O. József dr. igazgató beszélt a peda
gógiai környezettanról. Szerinte a milíeu nem holt anyag és az 
emberi elme tevékenysége nélkül el nem képzelhető. Milieu és 
ember szorosan egybekapcsolódó két tényező, melyek között 
állandó kölcsönhatás van. Elméletét az alábbiakban foglalta 
össze: 1. Minden ember maga teremti meg milíeujét. 2. A z em
beri lélek a múlt (hajlam) és jelen (milíeu) tényezőiből tevő
dik össze. Elsődleges a hajlam. 3. A  milieu hatását az ikrek 
tanulmányozásával, a hajlamét (öröklését) egy meghatározott 
milieu vizsgálatával mutathatjuk ki. 4. Az egyénalkotta milieu: 
szubjektív milieu. Ezzel szemben áll a reális világ: objektív 
milieu-]e (természet, kultúra, ember). Mindegyik lehet normá
lis vagy abnormís. 5, Minél nagyobb aránytalanság van az 
objektív és szubjektív milieu között, annál lazább a milieu kap
csolat s viszont. 6. A  gyermek milíeuje élesen különbözik a 
felnőttétől. Minél fiatalabb a gyermek, annál nagyobb az arány
talanság az objektív és szubjektív mílíeu-tényezők között, 
7. Szociális milíeu és lelki élet párhuzamban vannak egymással. 
Cél az, hogy a gyermek számára kedvező objektív milieut 
teremtsünk.

Vajkai Júlia igazgató: A gazdasági krízis hatása a munkás
gyermekre címen tartott általános érdeklődés közepette elődást.

Következő előadásaink. Ápr, 6. A  cserkészet a 10— 14 éves 
korban. Kosztolányi István dr. híttanár, A  leánycserkészetről. 
Lindenmayer Antónia tanár. —  Ápr. 20. A  nép- és középfokú 
iskoláztatás között fennálló hézagok áthidalása. Fodor Márk dr. 
tanár. Öntevékeny munkacsoportok az osztálytanításban. Do
mokos Lászlóné igazgató. —• Máj. 4. A  der-díe-das tanításának 
új módszere. Hittrich Ödön dr. ny. főigazgató. A  természettu
dományi 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.) •—- Az előadások ideje a hónap első és har
madik péntekjén délután 6 órai kezdettel. —  Belépődíj egy-egy előadásra 
30 fillér. A  Magyar Gyermektanulmányi Társaság tagjai, iskolák, vala
mint a fővárosnál működő pedagógusok belépődíjat nem fizetnek, tagsági 
jegy az előadások helyén váltható.



I N H A L T S A N G A B E .  —  R É S U M É .

(Übersetzt von K. Székely.)

Das Verstehen der Jugend.

Von Prof. Dr. Edmund Weszely.

Auf das Seelenleben der Jugend kann nur einwirken, der 
es kennt und versteht.

Das Verstehen bedeutet im allgemeinen die Auffassung lo
gischer Zusammenhänge durch den Verstand, Doch gibt es ein 
logisches, ein psychologisches und ein pädagogisches Verstehen. 
Das pädagogische Verstehen ist die wohlwollende Einstellung 
des Erziehers dem Zögling gegenüber mit der Absicht, ihn in 
der Entfaltung zu unterstützen. Das pädagogische Verstehen 
ist eigentlich ein gegenseitiges: der Erzieher lebt sich in die 
Seele des Zöglings, der Zögling in die Absicht des Erziehers ein.

Dessen erste Bedingung ist die Erkenntnis des Zöglings. 
Das geschieht auf dem Wege der Psychologie, besonders ihrer 
neueren Richtungen, die anstatt der Elemente das Ganze, die 
Seelenkomplexe kennen zu lernen trachten (geisteswissenschaft
liche Psychologie, Phänomenologie, Typologie und Charak
terologie, Psychoanalyse, Individualpsychologie, analytische 
Psychologie), und alle dazu beigetragen hatten, daß wir das 
Seelenleben, als eine Ganzheit, besser verstehen.

Dieses Verstehen beginnt damit, daß man sich in den See
lenzustand des Zöglings einfühlt; ohne die Fähigkeit zur Ein
fühlung kann keiner ein guter Erzieher werden, die Jugend ver
stehen und auf sie einwirken. Die Einfühlung, deren der Er
zieher bedarf, ist eigentlich ein Nacherleben, das ein jedes Er
beben der Seele des Zöglings mitfühlt und gesteigert erlebt.
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Die Einfühlung beruht aber auf der Kenntnis des Zöglings. 
Das erfahrungsmäßige Erkennen des Zöglings setzt schon eine 
gewiße Orientiertheit in der menschlichen Seele, in der Eigen
art und Entwicklung der Jugend voraus, Zum Erkennen führen 
zwei Wege: Studium und Intuition, die beide notwendig sind. 
Eine wichtige Hilfe des pädagogischen Erkennens ist die 
Psychologie; doch dürfen wir nicht der Einseitigkeit einer 
einzigen Richtung anheimfallen: die geisteswissenschaftliche 
Psychologie soll durch die in den Naturwissenschaften wur
zelnde Psychologie, die Beobachtung des Verhaltens durch die 
Untersuchung des Bewußten, die allgemeine Psychologie durch 
die differentielle, die Individualpsychologie durch die Massen-, 
Sozial- und Völkerpsychologie usw. ergänzt werden. Auch mit 
den Methoden darf man nicht einseitig verfahren; spekulative 
und empirische Methoden, Intuition, exakte Beobachtung, Tests, 
Psychoanalyse; Fragebogen, Psychographie, freie Beobachtung 
und freie Beschreibung müssen alle angewandt werden.

Der Pädagoge soll alle gangbaren Wege benützen, die ihn 
seinem Ziel: Kenntnis und Verstehen der jugendlichen Seele, 
näher bringen.

Kindertypen.

Von Prof. Dr. C. Bognár.

Nach einer allgemeinen Erörterung der Charaktertypen 
wird darauf hingewiesen, daß der Begriff „Kind" schon an sich 
einen Typus bezeichnet: das typische Kind trägt die charakte
ristischen Züge des Kindes in sich. Die Charakterzüge des Kin
des sind wichtig, weil man aus ihnen auf die Eigenschaften des 
zukünftigen Mannes folgern kann. —  Die Typen der Erwachse
nen lassen sich schon an den Kindern erkennen. Die ältesten 
Typen der Wissenschaft sind die sogenannten „Temperamente” 
der Griechen: die sanguinische, cholerische, melancholische und 
phlegmatische Gemütsart; Verfasser zeigt, wie diese bei Kin
dern hervortreten. Für die Kinderpsychologie und Erziehung 
sind außer anderen besonders folgende —  eingehend bespro
chene —  Typen ausschlaggebend: 1. der instinktive, der impul
sive und der Hemmungstypus, 2. der theoretische und der 
praktische, 3, der verbale und der aktive, 4. der fleißige und 
der faule Typus, Wissen wir von einem Kinde, welchem, Typus 
es angehörf, so wissen wir zwar viel, doch nicht alles; wir 
müssen auch seine individuellen Eigenschaften, seine Befähigun
gen erforschen. Diese Kentnisse vom Kinde kommen uns beson
ders bei der Berufsberatung zugute.
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Zur Berufswahl der Bürgerschüler.

Von L. Dobos,

Eine Bürgerschule im Arbeiterviertel der Hauptstadt Buda
pest machte den Versuch, den Absolventen den Weg in den Be
ruf zu ebnen. Sie forderte 200 Handwerker und Betriebsleiter 
im Bezirke auf, die Schulentlassenen aufzunehmen. Eingelaufen 
sind 27 Angebote, doch fanden nur 14 Schüler (von 26, d. i. 
54%) einen Platz, weil die Jungen bei den sich bietenden Mög
lichkeiten zu wählerisch waren. Der Lehrkörper entschloß sich 
daher, im laufenden Schuljahr die Schüler des letzten (IV.) 
Jahrganges auf diesen entscheidenden Schritt ihres Lebens 
durch den Klassenvorstand vorbereiten zu lassen. Das Ergebnis 
dieser Arbeit war sehr interessant: 1. Die gewählten Berufe 
zeigten eine viel größere Mannigfaltigkeit (28 gegen 15 im vo
rigen Jahre); die Zahl der Unentschlossenen ist erheblich ge
ringer (2.3% gegen 14%) geworden. 2. Kinder der öffentlich 
Angestellten wollten meistens weiter lernen (35.2%), 3. Der 
Beruf des Vaters wurde nicht gerne gewählt (bei Handwerkern 
jedoch im 30%). 4. Vielmehr wurde die Beschäftigung eines 
Freundes der Familie bevorzugt. 5, Im allgemeinen zeigten die 
Schüler Entschlossenheit, Bewußtheit und einen gewissen Op
timismus. —  Der Erfolg unserer Arbeit überzeugte uns davon, 
daß den Schülern bei der Wahl des künftigen Berufs gehol
fen werden muß.

Die Gemütswallungen zu Beginn der Pubertät.

Von Dr. A. Kempelen.

Die Gemütswallungen zu Beginn der Pubertät, bezw. in der 
Präpubertäl hängen von mehreren Faktoren ab. Solche sind: 
die persönliche Einheit des Individuums, die einzelnen körper
lich-seelisch-geistigen Strukturelemente der Person, das Natur- 
und Kulturmilieu. Die mit großem Material durchgeführten Un
tersuchungen des Verfassers bestätigen die Feststellungen H. 
Metzgers gänzlich, die A, Busemanns nur teilweise. Verfasser, 
der seine eigenen Untersuchungen mit den Resultaten L. Nagy's, 
Frau L. Domokos' und anderer ungarischer Forscher verglich, 
legt die Erregungsphase der gebildeten ungarischen Knaben un
gefähr in die Jahre 12; 6— 13; 6, die der Mädchen in die 
Jahre 12; 6— 13; 6. Er beweist, daß die Entwicklung des Ge
fühlslebens und die der Erregungsaktivität voneinander unab
hängig laufen.
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Kind und Jugend.

Die Zeitschrift der Ungarischen Gesellschaft für Kinder
forschung wurde im Jahre 1907 von Seminardirektor Ladislaus 
Nagy begründet; somit vollendete sie —  da das Jahr 1929 aus
gefallen ist — mit dem letzten Hefte des vorigen Jahrganges 
das erste Vierteljahrhundert ihres Bestehens. Während dieser 
25 Jahre führte die Zeitschrift den Titel A Gyermek (Das 
Kind), obzwar sie sich nicht nur mit dem Kleinkind, sondern 
in beträchtlichem Maße auch mit den Jugendlichen beschäf
tigte.

Da dieser Umstand zu gewissen Mißverständnissen führte, 
beschloß die Gesellschaft, vom 26. Jahrgange an den Titel der 
Zeitschrift zu erweitern. So erscheint die jetzige Nummer schon 
unter dem neuen, unserem Arbeitsgebiete entsprechender klin
genden Titel: A Gyermek és az Ifjúság (Kind und Jugend).

Die Schriftleitung.

A kiadásért fe lelős: Cser János dr.

Sárkány Nyomda Részvénytársaság, Budapest, Horn Ede-utca 9„
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