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lmpulzivitás és lelki mélység vizsgálata 
a gyermek- és ifjúkorban.

Irta: Dv. N oszlopi László.

A Fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumában készült köz
lemény. Felolvastatott német nyelven 1939 augusztus 27-én a zürichi nemzetközi 
pszichotechnikai és karakterológiai megbeszélésen és magyarul a Magyar Gyer

mektanulmányi Társaság 1935 december 5-iki ülésén.

A karakterológia, mint nem csupán jellemlélektan, hanem 
mint az egész egyéni személyiség jellegzetességeiről, sajátosságairól 
szóló tudomány, újabban nagy jelentőségre tett szert a gyakorlati 
lélektan területén. A kutatók közül a különböző nemzetek körében 
mindazok, akik a gyakorlati lélektan valamely területén évtizedes 
bevált tapasztalatokra támaszkodnak, karakterológiai vizsgálatok és 
szempontok szükségességének belátásához és ilyen vizsgálatok be
vezetéséhez érkeztek el. Ez a tény legjobban az 1939 augusztus 
végén Zürichben lefolyt pszichotechnikai megbeszéléseken tűnt ki. 
Nem csupán a különböző —  német, cseh, francia, sveici és magyar 
—  résztvevők szögezték le a saját képesség- és alkalmasságvizsgáló, 
pályaválasztási tanácsadó vagy egyéb gyakorlati lélektani munkás
ságukkal és intézetükkel kapcsolatban, hanem maguk a megbeszé
lések is főtárgyul választották a jellemészlelést, az üzemi karakte- 
rológiát és a karakterológiai módszerkutatást.

Ebben az irányban folytattunk mi is vizsgálódásokat —  a már 
régebben is kiépült képességvizsgálatok mellett —  mintegy két esz
tendő óta a Fővárosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laborató
riumában. Célunk az, hogy a saját régebbi karakterológiai és világ
nézetlélektani munkásságom adataira építve, jellemészlelő (karak
terdiagnosztikai) eljárásokat próbáljunk ki, és ezeket egyfelől hiva- 
táskarakterológiai, másfelől etikai karakterológiai irányban és az 
erkölcsi-világnézeti nevelés lélektanának körében hasznosítsuk. Ed- 
digelé három új lélektani próbát (teszt) alakítottunk ki, ezek közül 
egy csoportos vizsgálatra, a másik kettő pedig egyénenkénti vizs
gálatra alkalmas. Az elsőt, vagyis a csoportvizsgálatosat más alka
lommal és helyen szeretném ismertetni. A második kettőt a követ
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kezőkben fogjuk tárgyalni. Ezek a próbák a képességvizsgáló és 
teljesítmény-mérő próbákkal szemben észlelő, diagnosztizáló pró
báknak nevezhetők, vagyis a próbáknak ama csoportjába tartoznak, 
amelyet pl. a R orschach-p ióba  is képvisel. A két, tárgyalandó próba 
két erkölcslélektanilag fontos lelki tulajdonságon és az utóbbiak 
kapcsolataiból adódó karakterológiai tipológián épül fel. E  két 
tulajdonság: az impulzívitás és a lelki mélység.

Az impulzívitás alapja a felfogás mozgékonysága, lényege 
pedig a megnyilatkozás közvetlensége. Az impulzív ember kifelé 
vezeti le érzelmeit, tehát szangvinikus és kolerikus, továbbá „extra- 
vertált“ (Jung  ismeretes elnevezésével), és legtöbbnyire érzelmi 
ember. —- R orschach  jellemzése az impulzívitás mivoltáról nem tel
jesen egyezik meg a mi felfogásunkkal, noha több részletében igen 
találó.1 E  szerint impulzusnak a hirtelen kedélyhullámzás-kirobba- 
násokat kell neveznünk, ugyancsak hirtelen mozgásos kirobbanások
tól kísérve. Az impulzus a kedélyhullázás ingatagságának legerő
sebb foka. Az impulzívitás mindig az alkalmazkodóképesség hiányát 
jelenti. E  jellemzésből az ingatagságot és a kifelé-fordulást elis
merve, még hozzáfűzzük, hogy az impulzív ember egyúttal aktív, 
tevékeny embertípus is, olyan ember, aki sokat és szívesen dolgozik. 
Megosztó figyelmi teljesítménye rendszerint jó. Gyakran találha
tunk nála gyors és biztos elhatározóképességet, nem ritkán éles 
kritikát embertársaival szemben. Gyenge oldala minden impulzívnak 
a logikai következetlenség. Impulzusaik és érzelmeik uralkodnak 
intelligenciájukon, noha utóbbi mindazonáltal jó lehet. Egyébként 
rugalmas lelkek, nem sokat töprengenek, hanem mindenféle kelle
metlen élménytől tevékenység útján szabadulnak meg.1 2

Az impulzívitás biztos karakterológiai tünete a bizarr, minden 
életmegnyilatkozásban: beszédben, ízlésben, nézetekben, öltözkö
désben, modorban stb. Bizarr minden, ami eltér a mindennapitól, 
megszokottól, átlagostól, de anélkül, hogy torz volna.

Az impulzívitás jelentősége a pályalélektan és pályaválasztási 
tanácsadás területén nyilvánvaló. Ha csak a felfogás mozgékony
ságát és a vele kapcsolatos eleven megosztó figyelmet tekintjük is, 
már kitűnik, hogy impulzívitásra szüksége van a tanítónak és ta
nárnak, gépkocsivezetőknek, szónoknak, vezénylő katonatisztnek, 
bíráknak stb. De az impulzívitás pályalélektani fontossága ennél 
sokkal tágabb körben és mélyebben is mutatkozik. A Fővárosi

1 H. Rorschach: Psychodiagnostik. Bern, 1937. —  96. 1.
2 Impulzívitás és mélylelkűség, valamint a belőlük adódó pszichológiai típu

sok jellemzésénél megelégszünk rövid vázlattal. Bővebb részletekre és a meg
alapozásra vonatkozólag utalunk könyvemre: „Jellemlátás és jellemigézés“, 
Budapest, 1935. Szent István-Társulat —  Az impulzívitásnak és mélylelküség- 
nek, amint a következőkből ki fog tűnni, gyermeklélektani és neveléslélektani 
fontossága nagy, de mielőtt rátérhetnénk vizsgálatainkra, amelyeket nagyrészt 
serdülőkorúnkon végeztünk, valamint a  különleges gyermeklélektani megállapí
tásokra, előre kell bocsátanunk egy általános karakterológiai megalapozást.
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Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumában két esztendőn 
át legalább másfélezer esetben tett megfigyeléseinket összevetve 
Ehrig W actegg  erfurti pályakarakterológusnak a már említett zü
richi pszichotechnikai megbeszéléseken közölt eredményeivel, pálya
lélektani szempontból az impulzív embernek a következő altípusait 
különböztethetjük meg:

1. Feszült impulzívitás. Acélos akarat, tevékenység, cselekvés 
esetén megtéveszthetetlen ítélőképesség, mozgékonyság, gyakorla
tiasság, ügyesség, ernyedetlenség. Elfajulásos esetben: hatalomra 
törekvő, törtető, vakbuzgó.

Megfelelő pályák: önálló kereskedő, vállalkozó, pénzember.
2. Izgalmi impulzívitás. Nyugtalan mozgékonyság és tevé

kenység, vidám és rugalmas kedély, kifelé villámgyors felfogás, 
gyors képzetkapcsolás, társas hajlam, ösztönösség, természetesség, 
szórakozásvágy, élénkség, könnyedség, önelégültség, beszédesség, 
hangosság, munkakedv, lendület, merészség, sváda, szeretetremél- 
tóság, tűz, impresszionizmus. Elfajulás esetén: rapszódikus, állha
tatlan, megbízhatatlan, durva, megfontolatlan, elfogult, ingatag, ön
telt, tapintatlan, gondatlan, felületes, csapongó, szeszélyes, követ- 
kezetlen, ugrásszerűen megszakadó törekvésű.

Megfelelő pályák: szerelő, artista, riporter, propagandista, 
szónok, politikus, ügynök, táncos, kéményseprő.

3. Erős, nemes vitalítású ember. Vidám, bátor, hódító akarat, 
nagylelkű, bőkezű, kalandvágyó, vállalkozó szellemű, ajándékozó, 
jóságos, önfeláldozó, önfeledt szeretetre képes, lovagias, úri. El
fajulásos esetekben: féktelen, zabolátlan, zsarnokoskodó, tobzódó, 
mértéktelen, esetleg vérengző.

Megfelelő pályák: felfedező, katona, földbirtokos.
4. Erős, parlagias vitalítású ember: őserő, nyerseség, tősgyö

keresség, gyakorlatiasság, keménység, szívósság, darabosság, lele
ményesség, kezdetleges szellemi élet, esetlenség, vaskosság. Elfaju- 
lásosan: póriasság, tompaság, kíméletlenség, ravaszság.

Megfelelő pályák: földmíves, pék, mészáros, állattenyésztő, 
vegyész, biológus.

5. Lobbanékonyság. Nyíltság, őszinteség, naivitás, gyakorla
tiasság, realizmus, jószívűség, természetesség, hevülékenység, meleg 
kedély, ösztönösség, elfogulatlanság, nyitott szem, békülékenység, 
munkában hűség, fáradhatatlanság, jókedv, társas hajlam, humor, 
kezdeményezés. Értékellenes, elfajult irány: indulatos, türelmetlen, 
zsarnokoskodó, illúziókban élő, az akadályok fennállását elfelejtő, 
az élettapasztalatokból nem tanuló, tunya, henyélő, élhetetlen, köny- 
nyelmű, tékozló, kicsapongó.

Pályák: egyesületi funkció, gondozó, ápoló, orvos, házimunka.
6. Esztétikai impulzívitás. Esztétikai és szociális formaérzék, 

ízlés, gyors és biztos ítélet, emberismeret, éles kritika, villámgyor
saság mindennemű küzdelemben, életművészet, ügyesség, alkalmi 
segítőkészség, munkakedv, önbizalom, érzelmektől vezetett gondol
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kodás. Értékellenes irány: gyanakvás, fenhéjázás, önteltség, meg
bízhatatlanság, szemtelenség, álnokság, ál-okoskodás, ingatagság, 
kegyetlenség, igazságtalanság, önkény, a szeretetre való képesség 
hiánya.

Pályák: elárusító, fodrász, pincér, ügyvéd, rajztanár, diplomata, 
újságíró, a vevőket fogadó főnök, ruhatervező, kirakatrendező, női 
kézimunka, varrás.

7. Fantázia-impulzivitás. Képzelőerő és találékonyság, érzé
kenység kifelé. Elfajulás: csökkent valóságérzék mellett önkényes 
képzelőerő, számot-nem-vetés az adott viszonyokkal, ideális 
anarchizmus, doktrinär forradalmi beállítottság, világboldogító, 
ideológus.

Pályák: festő, kárpitos, hangszerkészítő, játékszerkészítő, zene
kari muzsikus, könyvkötő, díszítő, fa-szobrász, fényképész, arany
műves, iparművész, könyvkereskedő, könyvtáros, teológus, művé
szettörténész, művész.

A lelki mélység ellentétes az impulzivitással: befelé való for
dulás. Ha figyelembevesszük a fenomenológiai lélektannak, pl. 
M ax ScheZer-nek felismeréseit a lelki élet mélységrétegeiről, akkor 
mondhatjuk, hogy lelki mélység esetében a lelki élet hajtóerői a 
mélyebb rétegekből származnak és ott működnek főleg. Ezek a ré
tegek a szó szűkebb értelmében vett lelki, valamint a szellemi réte
gek, szemben a kevésbbé mély és egyúttal kifelé irányuló vitális és 
érzéki rétegekkel. A lelki mélység ép ezért nem azonos fogalom 
azzal az „introverzióval“, amit Jung nevez így. Amit ő így nevez, az 
valami nemleges fogalom: a megnyilatkozási készség gátoltsága. Az 
„introvertált“ ember Jung szerint erős indulati hullámzást, vitális 
affektusokat mutat kedélyéletében, csupán azoknak kifelé való le
vezetésében és kielégítésében gátolt. ,,Introverzió“ ebben az érte
lemben nem más, mint gátolt extraverzió, gátolt impulzivitás. A 
lelki mélység ezzel szemben valami pozitívum, tehát valódi intro- 
verzió, pozitív introverzió. Ebben a pozitív értelemben, nem pedig 
Jung negatív elgondolása szerint nevezzük a lelki mélységet intro- 
verziónak, az impulzivitást ellenben Jung extraverziójával nagyjából 
megegyező valaminek fogadhatjuk el.

Mélylelkű emberek mindig .délektől áthatottak“, bár nem egy
úttal „átszellemült“ lelkek is. A gondolkodás mélysége főleg az 
egyetemes és átfogó eszmék és összefüggések iránt való fogékony
ságban áll. Az érzelem mélységéhez elsősorban a hűség, a szív 
állandósága tartozik. Az egyoldalúan impulzív ember tárgyat keres 
ugyan érzelmeinek, de a végleges és állandó tárgyat nem találja meg. 
Odaadja, de aztán megint visszaveszi önmagát, vonzalmát, szere- 
tetét, érzelmi igenlését valamely tárgy iránt, és újra meg újra más
más tárgy felé fordul. Egy barátot pl. előbb nagyon megszerethet, 
aztán esetleg megharagszik rá, és végleg szakit vele. Ezért az impul
zív ember, bármennyire társas hajlamú és társaságban kedvelt le
gyen is, végül mégis bizonyos értelemben egyedül marad, magá
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nyossá válik. Itt találkozik életútja a mélylelkűvel. Ez is magányos, 
mert a magányt kedveli, csendes és érzékenylelkű. Ép oly váloga
tós, mint az impulzív ember, a barátság és szeretet dolgában, de 
egészen más alapon és más eredménnyel. Csak keveseket fogad 
szívébe, de ezeket tartósan és mélyen. Akit megszeretett, az iránt 
szívében mindig ugyanaz, változatlan marad.

Az érzelmek mélyebb rétegei lényegüknél fogva ,,tartósiak‘. 
A boldogság és a boldogtalanság pl. nem ingadoznak, ha az egyes 
vidám és szomorú hangulatok, öröm és bánat, a lélekben —  amint 
e körülmény az élettel mindig együtt jár —  egymást követik is. Az 
aktuális tudat nem időzhet tartósan az egyes élményeknél, hanem 
tovább siet, új élmények felé fordul. De a lélek mélyén minden él
ményből visszamarad valami, élményeink nem vesznek el nyomta
lanul. E mély rétegek nélkül a személyiségnek nem volna egysége: 
ezért az egyoldalúan impulzív emberek azt a benyomást keltik 
gyakran, mintha ma másik személyek volnának, nem ugyanazok, 
akik két nappal ezelőtt. Úgy látszik, mintha egészen feloldódnának 
az egyes élményekben.

Az állhatatossághoz tehát elsősorban lelki mélység szükséges. 
Szükséges hozzá a tűrés, elszenvedés képessége is. Az állhatatos
ság ép ezért lélektanilag ellentétben áll a tevékenységgel. Az állha
tatosság passzivitással szokott együttjárni. A tevékeny ember 
ugyanis nehezen tűr, rosszul viseli el a szenvedést. A lelki mélység 
szintén passzivitást jelent. Az elmélyedő emberek nemes, finom lel
kek, de a létküzdelemben kevésbbé állják meg helyüket. így hát 
rendszerint többé-kevésbbé pesszimisták. Kezüket lemondóan az 
ölükben tartják. Csak a legritkább és az átlagember fölött egészen 
kimagasló esetekben egyesül ugyanazon személyben ez a két ellen
tétes pszicho-etikai erőpár: állhatatosság és tevékenység. Az átlag
emberben a kettő egymást kizárja vagy legjobb esetben is egymást 
váltogatja.

Amint az impulzivitás esetében, úgy a mélylelkűségnél is talál
hatók altípusok, és ezeknél alkalmazhatunk pálya-karakterológiai 
szempontokat. Hogy valaki milyen pályára alkalmas, azt részben 
testi-lelki képességei és képességhiányai döntik el. Ugyanazon ké
pességek mellett azonban valaki akár egész sereg pályára is alkal
mas lehet, de a teljes rátermettséget ez a képességbeli pálya-alkal
masság még nem mutatja meg és nem dönti el. Képességeinken 
felül tulajdonságainkkal, lelki sajátosságainkkal is összhangban kell, 
hogy álljon a pálya. Csak azon a pályán működhetünk érdeklődés
sel, kedvvel és sikerrel, amely karakterológiai jellegzetességeink irá
nyával megegyezik.

1. Kontemplatív mélylelkűség. A szemlélődés, kontempláció 
jellemzi, tehát nem elvont elmélkedő. Ez az érzelmi elmélyedés 
típusa. Költői, lírai kedély, néha rajongó. Az álmodozó ember kép
viselője, szemben az impulzív ember éberségével. H erakleitos  sze
rint az álmodóknak megannyi külön világuk van, az ébereknek csak
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egy közös. Értékellenes módosulásai főleg passzivitásából erednek.

Megfelelő pályák: kertész, virágkertész, zenész, zeneszerző, 
lírikus, szerzetes.

2. Elmélkedő mélylelkűség. Meditativ, vagyis elvont elmélkedő. 
Reflexív, vagyis tudatos, töprengő, tépelődő, önbíráló és kétségek
től gyötört. Kislelkű. Az elmélyedésnek intellektuális faja. Érték
ellenes módosulásban elméleti idealista, aki sokat gondolkodik, be
szél, vitatkozik a jóról, de keveset él és cselekszik ugyanabból. 
Másik értékellenes elfajulása az autisztikus, én-re irányuló ember, 
aki nem tud el vonatkozni énjétől, mindent arra vonatkoztat, lelki 
életének középpontjába tehát mindig önmagát állítja.

Megfelelő pályák: a típus szélsőségesen tiszta előfordulása ese
tén nagyon kevés, ilyen pl. a bölcselő.

Nagyobbarányú impulzivitás elég gyakori az emberek között. 
Előfordulását tekintve, már sokkal ritkább a nagyfokú mélylelkűség. 
Az emberek legnagyobb része pedig sem nem impulziv, sem nem 
mélylelkű jelentékenyebb mértékben, hanem józan, nyárspolgári, 
átlagos, középszerű lelkűiét, akinél impulzivitás és mélylelkűség, 
extraverzió és introverzió egyaránt kicsiny, jelentéktelen vagy leg
feljebb közepes.

Nem csupán az inkább impulziv vagy inkább mélylelkű mivol
tát kell tehát valamely személyiségnek diagnosztizálnunk, észlel
nünk, hanem ezeknek fokát is. Csak mellékesen említjük meg, hogy 
ebből az okból nem tarthatjuk az Amerikában keletkezett, ú. n. 
introverzió-extraverzió-próbákat kielégítőknek: nem vizsgálják a fo
kozatot, az introverzió vagy az extraverzió egyéni előfordulásának 
mérvét, mennyiségét. Ugyanezen próbák természetesen még azért 
is felületesek, mert átveszik Jung eredeti hibáját: nem különböztetik 
meg a valódi intreverziótól, a pozitív intreverziótól, vagyis a mély- 
lelkűségtől a negatív introverziót. Utóbbi, amint említettük, csupán 
az impulzivitásnak, a megnyilatkozásnak gátoltsága. A létért való 
küzdelem azt követeli tőlünk, hogy elrejtsük fogyatkozásunkat, cse
kélyebb értékűségeinket és hibáinkat. így válik a gyengeségből a 
megnyilatkozás gátoltsága.

Ha tehát az introverzió fogalmát valódi, pozitív értelmében 
vesszük, és számolunk impulzivitás és mélylelkűség felfokozottságá- 
nak vagy közepességének, lefokozottságának lehetőségével is, akkor 
a következő variációkat kapjuk teljes tipológia gyanánt e területen:

I. A józan ember vagy nyárspolgár. (Introverzió és extraverzió 
egyaránt csekély vagy közepes.)

II. Impulziv emberek. (Introverzió csekély, gyenge, extraver
zió nagy.)

III. Mélylelkűek. (Introverzió nagy, extraverzió csekély.)
IV . Erkölcsileg kiváló emberek, gyakorlatias idealisták. (Intro- 

verzió és extraverzió egyaránt nagy, erős.)
A negyedik típus megvalósulása igen ritka. Nagy moralisták, • 

vallásalapítók, szentek tartoznak néha ebbe a csoportba. Itt nagy
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-elmélyedés és nagy tevékenység egyensúlya található. Ezek volná
nak a szintétikus emberek, a teljes emberek, akik egészebb, gazda
gabb életet élnek, mint az átlagember. Noha ez a tipus a valóság
ban csak kivételesen jelenik meg, mégis ez volna az a lélektanilag 
és etikailag a régi lélekismeret maradandó vívmányaival és a modern 
igények szerint egyaránt megalapozott személyiség-eszmény, amely 
az erkölcsi nevelés célkitűzése kell, hogy legyen: a finom, nemes 
lelkiség, amely a létküzdelemben is megállja a helyét, vagy, más 
szavakkal: nagy idealizmus, amely nem pusztán rajong, hanem ango
los gyakorlatiassággal cselekszik is.

Az impulzív és a mélylelkű ember típusait már tárgyaltuk. A 
következőkben még a nyárspolgárt kell röviden jellemeznünk. A jó
zanság lényege, hogy lelkileg minden szempontból és minden irány
ban közepes, és, hogy e közepességének tudatában is van. „Addig 
nyújtózz, ameddig a takaród ér“, ez a közmondás fejezi ki a józan 
lélekbeállítottságot. E  lelki lefokozottság folytán csekélyebb értékű, 
mint az impulzivitás és a lelki mélység, mert ezek egy-egy irányban 
nagyok. Lelki egyensúlyozottság dolgában ellenben utóbbiak cseké
lyebb értékűek a józannal szemben. A nagyság az, ami hiányzik a 
józan nyárspolgáriságból. Sem a nagy erő, jóság, egészség, gazdag
ság, szépség, sem a nagy gyengeség, gonoszság, betegség, szegény
ség vagy rútság nem nyárspolgáriak. Nincs a nyárspolgárban sem 
nagy, forró szeretet, sem nagy, jeges gyűlölet, hanem langyos lélek. 
Legfőbb törekvése a biztonság, minden egyébre csak biztonsága ér
dekében törekszik. Ha egyszer biztonságáról megfeledkezve bocsájt- 
kozik valamely vállalkozásba, akkor utólag mindig megbánja. Al
típusai, pályalélektani szempontból is:

1. Intellektuális irányú józanság. A józan beállítottság bizonyos 
intellektuális színvonalat ér el, tudományos vagy legalább is intel
lektuális rátermettséggel. Kitartó, megbízható, mérsékelt, kritikára 
és figyelemösszpontosításra képes. Elfajulásos esetben száraz, ri
deg, kicsinyes, betokosodott, formalisztikus, filiszteri, vagy pedig, 
intellektuális érdeklődésének elvesztésével: közönyös, tompa.

Megfelelő életpályák: mechanikai, technikai, könyvelői, közép
szerű hivatali pályák.

2. A moralizáló nyárspolgár. Utilitarisztikus jólét-morál vagy 
puritán kötelességmorál elvei köré összpontosul lelki élete. Erényes 
elveket vall, de erényét és hasznát, biztonságát egyensúlyban tudja 
tartani. Ragaszkodik a mindennapi beosztáshoz és körforgáshoz, 
esztétikai képességei csekélyek, Elfajulásos esete: filiszteri farizeus- 
kodás.

Megfelelő pályák: portás, őr, pénzbeszedő, szállodás, bizonyos 
körülmények között némely önálló kisipari vagy kiskereskedelmi 
foglalkozás. Impulzivitással ötvözve: altiszt, gépkocsi-ipar, tanító, 
jogász.

3. Szilárd józanság. A józan ember lelki életének inkább szta
tikus erői, az akaratnak tartós mozzanatai vannak nála túlsúlyban.
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Testileg-lelkileg kitartó, szilárd és céltudatos. Minden dolgot biz
tossággal fog meg. Elfajulás esetén erőszakos kriminalitásos cse
lekvések, pl. betörés.

Ajánlatos pályák: szállítómunkás, kőműves, betonmunkás, ko
vács, épületlakatos, gyaluló- és fúrómunkák, köszörűs, géplakatos, 
nehezebb gépek technikusa. Impulzív ötvözéssel: teherautó- és moz
donyvezető, rendőr, katonatiszt, ügyész, sebész.

Vegyes típusok:
1. Érzékeny józanság (józan-kontemplatív vegyülök): lágy 

alaptermészet, érzelmi reábatások iránt érzékeny és fogékony, józan, 
gyakorlatiasság és valóságérzék, ipari kézügyesség és kézbiztonság. 
Elfajulásos esetek: kicsapongás, pl. iszákosság, kisebb pénzügyi 
megbízhatatlanság.

Megfelelő pályák: cipész, szabó, nyerges, kötélverő, kefekötő, 
ács, asztalos, bádogos, idomszerész.

2. Pontos józanság. (Józan-intellektuális és meditatív kevere
dés.) Érzelem és intellektus kissé elmélyült kiegyenlítettsége. Érzé
keny pontosság és finom kiegyenlítettség mind kézügyességben,, 
mind gondolkodásban. Elfajulás: nihilisztikus lelki irány, bajiam 
csalásra.

Ajánlatos pályák: minta-asztalos, optikus, órás, szerszám
lakatos, finom-mechanikus, szelencekészítő, tanárnő felsőbb leány
iskolákban, szakorvos, szellemtudományos kutató.

3. Kényelmes élvező. (A  józanság közönyös irányú elfajulásá
nak és a szangvinikus típusnak keveredése). —  Eudaimonisztikus- 
beállítottság, megelégedés triviális és szerény életörömökkel. Társa
dalmilag nem feltűnő, derűs, békés, megfontolt, csendesen megeiége- 
dett epikureus. Megalkuvó, türelmes. Életművész: élvezője az élet
nek, ügyes védekező sebzésekkel szemben. Elfajulás: cinikus,- 
passzív gúny, akadékoskodás, az érzelmi megvilágosodás hiánya, 
erkölcsi színvakság, lelki üresség, a tisztelet hiánya, kellemetlenke
dés, komoly ügyek elviccelése, bábfigura-szerep a társaséletben.

Ajánlatos pályák: igen különféle foglalkozások, de mind olyan, 
amely nem vezető pozíció, védett és szélcsendes hely, nem harcot 
és erőfeszítést, ellenben kedélyességet kíván.

Már pályalélektani fontosságuknál fogva is kívánatos, hogy 
típusaink észlelhetők legyenek a gyermek- és ifjúkorban is. Ezek 
a típusok azonban elsősorban erkölcslélektani és etikai-karakteroló- 
giai típusok, ezért hasznavehetők a pálya-lélektanban is. Az élet
pálya megválasztása ugyanis egész életre szóló kell, hogy legyen* 
mert a pálya nem csupán a megélhetést, hanem az egész életet is 
jelenti, tehát az etikai szférába tartozik, ép úgy, mint pl. a házasság, 
a házastárs megválasztása. Típusainknak a fejlődő gyermek lelki 
életére való alkalmazása és vizsgálatukra megfelelő próbák kidolgo
zása tehát a gyermek és az ifjú erkölcs-lélektani megismeréséhez visz 
közelebb, mind a törekvéseknek, mind az etikai belátásnak világát



illetőleg. Piaget kutatásaival a gyermek- és neveléslélektan ezeken 
a területeken is sikerrel törte meg a jeget.

Már a csecsemőkorban mutatkozik a józanságnak, impulzivitás- 
nak és mélylelkűségnek némely csirája és tünete. Egyik csecsemő 
erősebben hat vissza minden impulzusra, másik nyugodtan figyel, 
ismét másik határozottan közönyösebbnek ítélhető stb. Gyakorla
tiasság vagy elméletiség, vidám közöny vagy érzékeny lelkűiét, 
szangvinikus és kolerikus vagy rajongó és magábaszálló vérmérsék
let, megingathatatlan vagy labilis önértékérzelem, aktivitás és 
passzivitás stb. is igen szépen elkülönülnek és észrevehetők a kü
lönböző gyermekévekben. Az érzelmi megnyugvás és az érzelmi 
nyugtalanság nagyjából háromévenként váltakozó szakaszai, ame
lyek sorában hozzávetőleg és átlagosan a születés ideje, a 3, 6, 9, 
12— 13 évek képviselik az érzelmi nyugtalanság betörését, szintén 
fejlődésbeli típuskülönbségeket adnak. A megnyugvásos korszakok 
kiegyenlítettek és extravertáltak ,A gyermek ilyenkor jobban alkal
mazkodik és sikerrel illeszkedik bele környezetébe, simán megbir
kózik gyermeki életfeladataival, otthonosnak érzi magát a világban. 
A nyugtalanság korszakai hozzák a gyermeki lelki problémákat, az 
összeütközéseket a környezettel. Ezek a kiegyensúlyozatlan kor
szakok, amelyekben a gyermeki lélek introvertálódási folyamaton 
esik át, mindenesetre nem csupán ¡az igazi introvertálódásnak, vagyis 
a lelki elmélyülésnek, hanem a negatív introverziónak, a megnyilat
kozás gátoltságának értelmében is. A legnagyobb introvertálódási 
folyamat a gyermeknél a pubertás, de az előző nyugtalansági kor
szakok is apró pubertásoknak foghatók fel. A gyermekkor realiz
musa itt átfordul az ifjúkor idealizmusa felé, és az erkölcsi nevelés 
feladata, hogy átmentse a -tudat alatt részben úgy is fennmaradó 
gyermeki realizmust, gyakorlatiasságot az ifjúkor idealizmusának 
szolgálatában, és így a gyakorlatias idealizmus eszményét meg
közelítse.

A kísérleti és általában laboratóriumi vizsgálódás feladata leg
először is, hogy a különböző gyermeki életszakaszokban impulzivi- 
tás és mélylelkűség arányát észlelni tudja. E célt szolgálja a Fő
városi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratóriumában kialakí
tott próba, színes fénymozgásokkal,

A vizsgálatok ideje mindig a délutánra esett, 4 és 7 órák között. 
A hely a laboratórium egy elsötétített szobája volt. Itt egyszerre egy 
vizsgálatvezető és egy vizsgálati személy volt jelen. A vizsgálati 
személyek száma 55 volt, köztük 22 leány és 33 fiú. Valamennyi a 
főváros különböző polgári iskoláinak növendéke, leginkább IV . osz
tályosok, tehát 14 és 15 év tájékán.

A vizsgálat eszközei egyszerűek: először is két autó-szemüveg, 
amelyeknek lencséi 22 dioptriásak, mégpedig az egyik kéken, a másik 
vörösen színezve, úgy, hogy a vizsgálati személy rajtuk keresztül 
színeket láthatott, de tárgyakat nem. Ezekhez tartczott még két 
zseblámpa, egyikben kék, másikban vörös körtével. A vizsgálati sze
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mély a következő utasítást kapta: „Először a kék, később a vörös 
szemüveget fogod feltenni. Az elsőn keresztül kék mezőben lassan 
úszó hold- vagy csillag fényt fogsz látni, a másodikon át ellenben 
vörös mezőben villámgyorsan mindenfelé cikkázó vörös napfényt. 
Figyeld meg jól, hogy a kettő közül melyik lesz erősebb hatással a 
lelkedre. Tehát nem a szemedre, hanem a lelkedre. Nem az a fontos 
továbbá, hogy melyik a kellemesebb és melyik a kellemetlenebb vagy 
kevésbbé jóleső, az sem fontos, hogy melyik izgalmasabb és melyik 
megnyugtatóbb. Csak egy a fontos: melyik gyakorolt lelkedre erő
sebb hatást, akár kellemeset, akár kellemetlent stb. Más szóval: 
melyik hagyott kevésbbé közömbösen.“ Azután meggyőződtünk 
róla, hogy a vizsgálati személy megértette-e az utasítást. Ha nem 
állt volna —  főleg kisebb vagy kevésbbé értelmes gyerek esetén -— 
előtte tisztán az „erősebb hatás“, a „lelki“ (és nem testi) „hatás“, 
a „közömbös“ stb. szavak jelentése, ezeket más szavakkal („megra
gad", „hidegen hagy“, „nem törődsz vele“, „unalmas“, „hittanban 
tanultad, hogy az ember testből és lélekből áll“ stb.) megérttettük 
vele. Utána kényelmes helyzetben egy székre ültettük le a vizsgálati 
személyt, behúnyt szemére feladtuk a kék szemüveget. A vizsgálat 
3 percig tartott, és a.„Most nyisd ki a szemedet és figyelj!“ vezény
szóra kezdődött. Utána ismét behunyattuk a szemet, levettük a 
szemüveget. Egy perc pihenés nyomán, ugyanezt a vörös szemüveg
gel ismételtük meg, azzal a különbséggel, hogy a vizsgálatvezető 
első esetben rendkívül lassú kézfogással ide-oda vitte a kék körtét 
kb. 10 cm távolságra a vizsgálati személy szemei előtt, illetőleg szem
üvege előtt, második esetben ellenben ugyanilyen távolságban, de 
rendkívül gyorsan mozgatta minden irányban a vörös lámpát.

A vizsgálat minden egyes esetben rövid kikutatással (explo- 
ráció) végződött, kettős célból: egyrészt megállapítandó, hogy való
ban az a szín tette-e az erősebb hatást, amelyet a vizsgálati személy 
megjelölt, másrészt kikutatás útján meg akartuk állapítani, hogy a 
vizsgálati személy tényleges egyénisége inkább impulzivitást vagy 
inkább mélylelkűséget mutat-e, vagyis, hogy a vizsgálat beválik-e, 
megfelel-e kitűzött céljának. Utóbbi már rövid kikutatás által is 
elérhető. Pl. az esetleges, inkább szangvinikus és kolerikus vérmér
séklet, vagy ellentéte, a töprengő és álmodozó finomlelkűség arány
lag könnyen napfényre kerül a kikutatás által.

A kikutatás mármost minden egyes esetünkben igazolta a 
próba eredményét, vagyis a piros szín erősebb hatása mindig együtt
járt a impulzivitásnak, a kék színé pedig a mélylelkűségnek túlsú
lyával. Ha tehát próbánkat ezek a vizsgálatok, mint elővizsgálatok, 
igazolni törekedtek, akkor ez teljes mértékben sikerült, amenyiben 
a próba alkalmasnak bizonyult impulzivitás és lelki mélység egyéni 
arányának észlelésére. A próba természetesen nem az abszolút nagy
ságot, csak a két tulajdonság arányát adja az egyénben. Szándé
kunk az, hogy intézetünk a próbát egyfelől a hivatáslélektan, más
felől a gyermeklélektan területén használja fel, amennyiben kutatni



fogja vele a budapesti gyermek impulzivitásának és lelki mélységé
nek arányát, főleg a pályaválasztás szempontjából fontos évjára
tokban. Az eddigi vizsgálatok eredményei számokban:

Fiúk:
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Életkor: Túlnyomólag
impulzív: mélylelkű: összesen :

14— 15 é. 25 14 39
Leányok:

14— 15 é. 18 4 22
Összesen: 43 18 61

Bár az elővizsgálat már mutatja a valószínű megoszlást impul- 
zivitás és lelki mélység túlsúlya dolgában a 14— 15. éves budapesti 
gyermeknél, az elvégzett próbák száma természetesen mindazonáltal 
legalább 250 fiú és ugyanannyi leány adataira egészítendő ki, még
pedig a főváros egész területéről arányosan összeszedve. Hasonló 
számú próbák elvégzése szükséges más évjáratokban is. Érdekesek 
a vizsgálati személyek nyilatkozatai a színek hatásáról. Az impul
zív gyermekek a kék színről ilyenfajta megjegyzéseket tettek: 
„Unalmas...“, „Semmiség...“, de számos impulzív is elismerte, hogy 
a kék hatása: „Megnyugtató...“, M ély../', „Nyugodt...“. További 
nyilatkozatok a kékről: „T iszta ...“, „Fenséges...“, Olyan, mint az 
é g ...“, „A végtelenség és örökkévalóság íze ...“ stb. •— Nyilatkoza
tok a piros színről: „Izgató...“, „Mint a villám ...“, „Mint nagy 
tovahömpölygő tömegek...“, „Mozgékony...“, „Érdekes...“, „Nem 
egyhangú...“, de mélylelkű vizsgálati személyek számára: „Unal
m as...“, „Közönyös...“, „Jelentéktelen...“, „Felületes...“ is, stb.

Valamely szín kellemetlen hatása mindig azt jelenti, hogy a vizs
gálati személyben az illető lelki tulajdonság erősen megvan, de el- 
nyomásos, gátlásos. Főleg a piros színnél fordult ez az eset elő. A 
piros színnek kellemetlen, de erős hatása tehát nem mélylelkűséget 
jelent, nem introverziót pozitív értelemben, hanem elnyomott impul- 
zivitást, a Jung-féle introverziót, a szó negatív értelmében. Megfigye
léseim szerint tehát sohasem valamely szín kellemetlen, zavaró ha
tása, hanem csak a hatás hiánya, a közöny a bizonyíték arra, hogy 
annak a színnek élménye a vizsgálati személlyel kevés, csekély lelki 
rokonságban áll.

Próbánk telivér karakterológiai vizsgálat, mert azon a karak- 
terológiai és kifejezéstani alapelven épül fel, hogy a külső világ érzé
kelhető képei és benyomásai lelket fejeznek ki, hangulatkarakterük, 
fiziognómiai értékük van. Ez a kifejezéstani tény alapjában véve 
tovább már nem magyarázható, intuitív, majdnem misztikus. Egyes 
konkrét esetben azonban a megfelelést érzékszervi szemléleti be
nyomás és kifejezett lelki tartalom között egyfelől beláthatóvá kell 
tenni, másfelől tapasztalati adatokkal igazolni. A mi vizsgálatunknál 
a kifejezés beláthatósága megvan, az empíriát pedig a vizsgálatok 
száma és a csatlakozó kikutatás hivatott nyújtani.
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Második próbánk nem csupán impulzivitás és mélylelkűség ará

nyát, hanem nagyságát vagy lefokozottságát is észleli az egyénben,. 
E vizsgálathoz a hipnoid állapotot használtuk fel. A hipnoid állapot 
egy fajtája a módosított tudatállapotoknak, és nem tévesztendő össze 
a hipnotikus állapottal. Amíg utóbbi esetben idegen akarat hatol be 
a vizsgálati személy lelki életébe, addig a hipnoid állapot az álom
hoz, de még inkább a félálomhoz hasonló, amennyiben mindezen 
állapotoknál a tudatalatti lelki élet, annak emotív adottságai hatol
nak be a tudatba, mégpedig képáramlás alakjában.

A kép jelentőségére a lelki életben, már számos kutató rámu
tatott: Jung, Símmel, Klages stb. Alapvető emotív adottságaink vagy 
közvetlenül, vagy pedig közvetve, tagoltan, képek alakjában nyil
vánulhatnak meg tudatunkban. A hipnoid állapotban, szemben az 
álommal, ilyen képáramlás az éber, nappali tudatban megy végbe. 
Ezzel a jelenséggel főleg francia, angol és amerikai pszichológusok 
foglalkoztak, köztük számos valláspszichológus: Baudouin, S pear- 
man, ]ames, Thouless stb.1 A hipnoid állapot abban is hasonló a 
félálomhoz, hogy mindkét állapotban észlelhető bizonyos fokú sugal- 
mazhatóság (szuggesztibilitás). A hipnoid állapotból való felébre
dés után közvetlenül szintén van még a vizsgálati személyben bizo
nyos sugalmazhatóság a vizsgálatvezetővel szemben. Mindezek a 
körülmények adják okát, hogy hipnoid kísérleteket vagy próbákat 
csak a serdültebb ifjak, de nem a 16 éven aluli gyermekek körében 
szabad végeznük, legalább is mindaddig, amíg ki nem tudjuk kü
szöbölni annak a pedagógiailag és a lelki egészségre némileg hátrá
nyos hatásnak lehetőségét, amelyet a gyermeki lélekre mindennemű, 
még oly gyenge és futólagos, esetleges szuggesztió is jelent. Vizs
gálatainkat tehát nagyobbrészt serdülőkön, kisebbrészben pedig fel
nőtteken végeztük el.

A hipnoid állapot felkeltésére nem szükséges akarati erőfeszí
tés, hanem épp ellenkezőleg, ennek abbahagyása. A szellem felhagy 
a szavakban lefolyó gondolkodással is, és azonnal képek egymás
utánja kezdi foglalkoztatni. Külső feltételei: a kényelmes, fekvő vagy 
ülő testtartás, mozdulatlanság, izmaink elengedése, kikapcsolása 
lehetőség szerint a külső világi érzékszervi ingereinek, főleg a fény
nek és zajnak. Vannak azonban érzékszervi hatások, amelyek a 
hipnoid állapotnak egyenesen felkeltésére és serkentésére alkalma
sak. Többé-kevésbbé mindnyájan átéltünk már ilyen képáramlást, 
éber-álmodozást, de rendszerint olyanféle behatásokra, mint pl. a 
zene, a hullámok moraja, az esőcseppek zöreje az ablaküvegen, vagy 
az erdő lombjain, a templomban a gyertyavilág félhomálya és az 
imádság mormolása, a szél zúgása stb. Ha azonban határozott muzi
kalitás fordul elő, akkor a zene épp ellenkező hatással van: gátolja 
a hipnoid állapot keletkezését. Másik gátló tényező a személyiség

1 Thouless, R. H.: An Introduction to the Psychologie of Religion, 
Cambridge 1923.
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nek erős és józansággal színezett reflexivitása és tudatossága. Azt 
az érdekes benyomást szereztem továbbá, hogy talán vagy 15 év
vel ezelőtt a legtöbb embernél általában sokkal könnyebben és tar- 
tósabban lehetett előidézni hipnoid állapotot, mint a mai embereknél. 
Mindazonáltal ma is némi fáradsággal valószínűleg minden ember
ben felkelthető ez az állapot, ha mindjárt csak rövidebb időre is. 
Csupán mellékesen említem meg a hipnoid állapotnak jelentőségét a 
valláslélektan és a művészetlélektan, általában a tehetséglélektan 
területén. A vallásos élmény és a vallásos látomások rendszerint 
hipnoid állapot keretében folynak le. Az alkotó művészek pl. a zene 
területén valószínűleg két csoportra oszlanak lélektanilag, aszerint, 
hogy a zenei alkotás útján kifejezett érzelmeik képekkel kapcsolato
sak-e, vagy képektől mentesek, szemlélettelenek. Előbbi esetre min
den bizonnyal W agner  egyik jellegzetes példa: e körülmény lehet 
lélektani forrása a wagner-i „Allkunst" elgondolásának.

Kísérleteinknek, amelyek egy mesterségesen előidézett hipnoid 
állapoton alapulnak, egyelőre nem volt semmi vallás- vagy művészet
lélektani célkitűzése, hanem hármas programot óhajtottak előkisér- 
letek formájában megvalósítani: 1. először is magát az állapotot, 
mint módosított tudatállapotot óhajtottam behatóbb elemzés és le
írás alá venni; 2. ezen az úton rokonállapotokkal, mint pl. az álom
állapot, összehasonlítani; végül 3. karakterológiai vizsgálóeszközül, 
észlelő-próba gyanánt felhasználhatóvá tenni és a felhasználhatósá
got igazolni. Bennünket most közvetlenül csak az utóbbi pont érde
kel, de ehhez, amint látni fogjuk, közvetve hozzátartozik az előző 
két pont is. Vizsgálataink tehát előkísérletek, ama kérdés eldönté
sére: vájjon egy hipnoid képáramlás tartalmának jellegzetes sajá
tosságai és a valódi egyéniség, személyiség sajátosságai között van-e 
megfelelés, rokonság? A kettő fedi-e egymást annyira, hogy a hip
noid képzeleti kép egyúttal az egész személyes érzület közvetlen 
és el nem torzított megnyilvánulása gyanánt volna felfogható? 
Ugyanez a kérdés felvethető és vizsgálataink nyomán eldönthető az 
álmok képei szempontjából is. Itt azonban fennáll az a köztudomású 
hátrány, hogy rögtön felébredés után, vagypedig később, álmaink
nak több, mint 99% -át elfeledjük.

Kérdésünket így is megfogalmazhatjuk: Mind az álomképek, 
mind pedig a hipnoid fantázia-képek ugyanolyan viszonyban állnak 
a személyhez, mint a műalkotások az alkotó művészhez. Lényeges 
különbség, de nem a mi karakterológiai szempontunkból lényeges, 
hogy a művészi alkotásoknak esztétikai értékük van, az átlagember 
álmai vagy képzeleti alkotásai pedig ilyen értékkel rendszerint nem 
rendelkeznek. Sokkal lényegesebb —  és célkitűzésünkkel szemben 
egyelőre, elöljárójában, aggodalmakat támaszthatna ■— , hogy lélek
tanilag nem mindig található megegyezés ama tartalom között, amit 
a műalkotás kifejez és igenei, valamint az alkotó művész tényleges 
egyénisége között. Előfordul ugyan, hogy a műalkotás teljesen ki
fejezi és tartalmazza, fedi az alkotó személyiséget, de lehetséges az



78
is, hogy annak csak egyik oldalát képviseli, sőt arra is szolgálhat 
a műalkotás, hogy a művész igazi valóját egyenesen elfedje, vagy, 
hogy épp azokat a tulajdonságokat hirdesse és igenelje, amelyek a 
művész valóságos lelkületéből hiányoznak. Nietzsche, a filozófus
művész, a heroizmus hirdetője, pl. félt a mezőn legelésző tehéntől. 
A helyzet azonban az, hogy ügyes pszichológus számára minden 
műalkotás tartalmaz egy szellemi rést, egy pontot, ahonnan a való
ságos egyéniség minden elrejtőzés, valamint képességek és tulajdon
ságok minden eltérése ellenére is megpillantható és hozzáférhető. 
Művésziélek és műalkotás továbbá valószínűleg csak azért és csak 
annyiban nem fedik egymást, amennyiben a művész nem ösztönö
sen, hanem tudatos célokat követve, akaratlagosan és esetleg cél
zatosan jár el. A művészi ihlet és alkotóképesség alapja azonban 
épp úgy a tudattalanban keresendő, mint a hipnoid képáramlásé. 
Az ihlet egyfelől olyanféle ugyan, mint a kényszer, másfelől viszont 
soha sem érzi magát a művész szabadabbnak, soha sem tud annyira 
önmaga lenni, mint akkor, amikor legbensőbb impulzusból alkot. 
Ahol tehát a képzelet termékei a tudattalanból származnak és 
torzíttatlanok maradnak, ott feltehető, hogy van megfelelés kép
zeleti kép és valóságos személyiség között, sőt, hogy a kettő egymást 
megállapíthatólag fedi. Hogy valóban ez a helyzet, azt a hipnoid 
állapotra vonatkozólag kísérleteink bizonyítják. Előkísérleteinknél 
vizsgálati személyek gyanánt többségben nőket vettünk igénybe, 
mert nőknél, mint ösztönös, érzelmi lényeknél a hipnoid állapot 
könnyebben idézhető elő és tanulmányozható. A későbbiek folya
mán természetesen mindkét nemet egyenlő arányban kell vizsgál
nunk.

A vizsgálatokat csak nagyobbrészt végeztük a Fővárosi Peda
gógiai Szeminárium lélektani laboratóriumában. Némely vizsgálatot 
a budapesti egyetemi bölcsészetkari Lélektani Intézetben, az intézet 
asszisztensei segítségével végeztem, egy-két kísérletet végül magán
lakásokban. A kísérletek az utolsó két év lefolyása alatt mentek 
végbe, a legtöbb délutáni órákban, vagy este, egy-kettőt azonban a 
lélektani önmegfigyelésben képzett és megbízható vizsgálati személy 
reggel, rögtön felébredés után hajtott végre önmagán. Ama vizs
gálatoknál, amelyeket a fővárosi lélektani laboratóriumban végez
tünk, tehát a vizsgálatok többségénél, a vizsgálati személyek ülő 
helyzetben voltak, a többinél fekvő helyzetben. Az utóbbiak közül 
egy-kettőnél zene alkalmazását is megpróbáltuk. A zenét gramofon 
szolgáltatta és összeállítása olyan volt, hogy ugyanazon vizsgálati 
személynél először a lehetőség szerint tisztán impulzív, majd józan, 
végül lelkileg mély érzelmi tartalmat fejezett ki, pl. először a wal- 
kürök rohama Wagnertől, majd egy egyszerű dal a szántásról, végül 
Erzsébet imája a „Tannháuser"-ból. Az egyes részek között az időt 
egyenlően osztottuk meg, szükség esetén valamely darab ismétlése 
útján.

A vizsgálati személyek szeme és füle kendővel és kézzel el volt
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takarva. A fővárosi laboratóriumban csoportosan végzett vizsgála
toknál ezt maguk a vizsgálati személyek végezték el, könyökükre 
támaszkodva, a többi vizsgálatoknál, amelyek nem voltak csoporto
sak, rendszerint a vizsgálatvezető, kezének ujjaival a szemet, a te
nyérrel ugyanekkor a fület takarva. A hipnoid képáramlás idejét 
mértük, bár a kezdet nem volt mindig egészen pontosan megállapít
ható. Semmiféle különleges berendezkedést nem alkalmaztunk, csak 
egy csendes, zavartól mentes szobát, stoppert, kényelmes ülő- vagy 
fekvőalkalmatosságot, néha gramofont. A vizsgálat feladása a kö
vetkező utasítással történt: „Képzeleti képáramlást fog átélni, olyas
félét, mint álmai, de most éber állapotban. Élt már át ilyesmit? Talán 
magányos szobában vagy templomban vagy erdőben stb. Ha igen, 
akkor jól tudja, hogy ebben nincs semmi nehéz vagy különös. Min
denki át szokott élni ilyesmit. Csak annyi a szükséges hozzá, hogy 
nyugodtan feküdjön (üljön), ne mozogjon, hanem egészen kényel
mesen, izmai megfeszítése nélkül maradjon. Fontos, hogy ne törőd
jön most gondolataival, sem mindennapi gondjaival. Semmit se 
akarjon: még azt sem, hogy valamit lásson majd. Csak kíváncsian, 
mintha moziban ülne, várja, mit fog látni, és a képek akkor majd 
önként jönnek.“ Ezután meggyőződtünk róla, hogy a szem és a fül 
az említett módon el van-e szigetelve, anélkül, hogy nyomás által 
ingereket kapna. Az elszigetelés természetesen nem volt abszolút, 
pl. nem oly nagy, hogy a bizonyos esetekben alkalmazott gramofon
zene tompítottan át nem hatolt volna rajta. A kísérlet a „Kezdje! 
Figyeljen jól!“ utasítással kezdődött, és azzal végződött, hogy a 
vizsgálati személy kézmozdulattal jelezte, hogy a képáramlás véget 
ért. Összesen 51 vizsgálatot végeztünk el, a következő megoszlással:

Életkor: Férfi: Nö: Időtartam: Eredmény inkább:
10 perc 15 p. 20 p. 30 p. józan impulzív mélylelkü

30 és 40 é. k. 1 3 2 1 1 — 2 1 1
25 és 30 é. k. 2 5 3 3 ' 1 — 4 3 —-
20 és 25 é. k. 1 4 2 2 1 — 4 1 —
17 és 20 é. k. — 35 7 6 7 15 17 11 7

Összesen: 4 47 14 12 10 15 27 16 8

A vizsgálati személyek mind iskolázott emberek voltak, az 
értelmiség tagjai, jórészt pedagógusok. A Fővárosi Pedagógiai Sze
minárium lélektani laboratóriumában végzett vizsgálatokat, tehát a 
csoportos vizsgálatokat budapesti és vidéki tanítónőképző intézetek 
IV . osztályos növendékein végeztük.

A vizsgálatok teljes megegyezést mutattak fel a képánamlás jel
legzetességei és a vizsgálat után következő kikutatás nyomán a vizs
gálati személy megállapítható jellegzetességei között. A vizsgálat 
után azonnal leírtak a vizsgálati személyek mindent, amit láttak. A 
csoportos vizsgálatoknál mindazok, az egyes csoportoknak kb. erős 
fele, akiknél hipnoid állapot nem jött létre, leírtak egyet álmaik 
közül. Ez alkalommal csak a hipnoid állapotokkal foglalkozunk, az
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álmok eredményeit most nem tárgyaljuk, és természetesen a fenti 
kimutatásban is csupa hipnoid állapot szerepel. Anyagot azonban 
kaptunk így nem csupán a hipnoid, hanem az álom-állapot vizsgá
lata számára is. A kikutatás egyúttal azt a körülményt is ellenőrizte, 
hogy a vizsgálati személyek valóban teljesen és hűségesen azt írták-e 
le, amit láttak.

Ilyenmódon megállapítható volt, hogy a túlnyomók g józan 
emberek képáramlása a következő jellegzetességeket mutatja:

1. mindennapi tartalom,
2. az időtartamhoz viszonyítva, kevés és szegényes tartalom,
3. kisméretű és csekély tevékenység,
4. csekély mélység,
Impulzív személyiségek hipnoid képáramlásának ismertető

jelei:
1. bizarr történetek, vagy képek,
2. gazdag tartalom,
2. változatos tartalom,
4. tevékenység,
5. szenvedélyes kedélyhullámzások,
6. nagy mozgás,
7. tömegesség,
8. impulzivitás,
9. némi rapszodikusság.
A lelki mélység ismertetőjelei:
1. szemlélődés vagy elmélkedés,
2. nagy összefüggés,
3. a tevékenység és cselekvés hiánya,
4. mély érzelmek és gondolatok,
5. gazdag tartalom,
6. csekély mozgás,
7. csekély indulati hullámzás,
8. halvány, fehér, világoszöld és világossárga színek.
Rövidség okáért csak két példával világítom meg a fentieket.

Egy meglehetősen impulzív, bár józan adottságokat is mutató vizs
gálati személy (leány, 18 éves) a következő képeket látta: „Kerget
tek bennünket, engem és barátnőmet. Rokokó ruhákban voltunk, 
főleg kék és rózsaszín voltukra emlékszem. Két férfival is együtt
voltunk, nem tudom, kik voltak, bár igen ismerősnek látszottak. 
Végül sikerült megmenekülnünk, úgy, hogy vizet fecskendeztünk a 
kergető tömegekre, majd vízzel árasztottuk el mögöttünk a terüle
tet, azáltal, hogy a vízvezetéket mögöttünk levegőberöpítettük. V é
gül szabadok voltunk, de vizesek és fáradtak. Elhatároztuk, hogy 
ezentúl mindenkivel csak jót fogunk tenni.“ —  Ebben a történetben 
eléggé világosan kiütköznek az impulzív ember képáramlásának 
jelei, de józan ötvözettel. —  Másik példánk egy 33 éves hölgy kép
áramlása, akinél viszont a lelki mélység jelei találhatók meg vilá
gosan: „Három kertet láttam függőkert-szerűleg egymás felett, tér
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jászokon. A legalsó volt a legkisebb, a legfelső a legnagyobb. A 
legalsó tele volt vörös, a középső sárga, a legfelső pedig hófehér 
rózsákkal. Mindegyik kertben volt egy igen mély és nyugodt tó, 
amelyben a rózsák tükröződtek, úgy, hogy minden piros, sárga, 
illetőleg fehér volt, de mégis észre tudtam venni a fáknak és a nö
vényzetnek zöld színeit. Mindegyik kertben teljes nyugalom volt, 
sem ember, sem állat egyetlen mozdulattal sem zavarta meg. Csak 
a legfelső kertben láttam alig észrevetőleg, mintha fehér, magas ala
kok fel és alá mozognának.“

Amint láthatjuk, mind a két próbánk alkalmasnak bizonyult az 
impulzivitásnak, a lelki mélységnek és az alapjaikon adódó pszicho
lógiai típusoknak vizsgálatára, ezekkel a módszerekkel lehet vizs
gálni és diagnosztizálni típusainkat.

Három lehetséges hibaforrást jelölhetünk meg a hipnoid vizs
gálatnál, de mind a három erősen csökkenthető, vagy megszüntet
hető. Első gyenge oldala, hogy a vizsgálati személy utólag részben 
vagy egészben megmásíthatja azt, amit látott, hozzákölthet, elhagy
hat belőle stb. Azonban tekintetbe kell vennünk azt a körülményt, 
hogy a vizsgálati személyre az is jellemző és diagnosztikai értékű 
lesz, amit hozzátesz, ha csak valami regényből nem veszi át a tör
ténetet. Utóbbi esetben gyakran ismertebb regényekből vagy egyéb 
elbeszélésekből merít, és ezekre a vizsgálatvezető könnyűszerrel rá
ismer. Mindazonáltal fennáll itt bizonyos mértékben a lehetőség a 
vizsgálatvezető félrevezetésére, és e lehetőséget intézményesen csak 
akkor küszöbölhetjük ki, ha ismerjük a hipnoid állapotnak olyan 
lelki és testi tüneteit, amelyek kritériumot szolgáltatnak nekünk az 
egyes esetekben annak a körülménynek eldöntésére: valóban hipnoid 
élményről van-e szó, hipnoid eredetű-e valamely képsorozat? Épp 
e célból óhajtottuk és óhajtjuk a jövőben is vizsgálataink útján egy
ben a hipnoid állapot jellegzetességeit is megkeresni és az álom
állapottól pontosan megkülönböztetni. Az álomra vonatkozólag az 
amerikai és angol pszichológia ezeket a kritériumokat pontosan össze
gyűjtötte, és gazdag adatokkal rendelkezik az álmok jellegzetes
ségeinek köréből. Ugyanez kívánatos a hipnoid állapot esetében is, 
az ellenőrzés céljából.

Második lehetséges hibaforrás, hogy a vizsgálati személyben 
megvan ugyan az őszinte beszámolásra való készség, de nincs ele
gendő szóbeli kifejezőképessége az esetleg igen fontos és jellemző 
árnyalatok számára. Itt a tüzetes kikérdezés használ. —  Végül har
madik hibaforrás, hogy a vizsgálati személyt esetleg valamely aktuá
lis, egyszeri érzelem vagy indulat tölti el, és ez befolyásolja a ki
alakuló jellemképet, vagyis, hogy nem tudjuk eldönteni: mi az 
állandó és mi az átmeneti, az elmúló? Ezen a nehézségen azonban 
szintén lehet segíteni, mégpedig úgy, hogy nagyobb időköz után 
másodszor, esetleg harmadszor is elvégezzük a vizsgálatot. Egyéb
ként is jellemző, hogy valakinek milyen érzelmei szoktak olyan erő
vel keletkezni, hogy jellemképét átmenetileg befolyásolják. Kérdéses
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továbbá, hogy egyáltalában hogyan viszonylik az aktuális kedély- 
állapot az állandó egyéniség megnyilvánulásaihoz a hipnoid állapot
ban, és e kérdés épp szintén még kivizsgálásra szorul.

Mindenesetre lehet e két vizsgálat útján észlelnünk a személyi
ségből annyit, amennyit csak egy próbával egyáltalában észlelni 
lehet. Szabály a lélektanban, hogy mindig több és többféle, soha sem 
egyetlen vizsgálat alapján alkossuk meg véleményünket a vizsgálati 
személynek akár képességeiről, akár tulajdonságairól. Próbáink 
eredményeit össze kell vetnünk más észlelő-próbáknak, továbbá a 
megfigyelésnek és kikérdezésnek stb. adataival és ezenfelül a képes
ségvizsgáló próbák eredményeivel is, mert minden képesség-észlelő 
próbának megvan a maga karakterológiai észlelésekre, megfigyelé
sekre alkalmat nyújtó oldala is.

E két próba tehát szerves kapcsolatba kerül a Fővárosi Peda
gógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának többi vizsgálataival, 
és részt vesz a laboratórium végső célkitűzésének megvalósításában: 
a fővárosi gyermek és ifjú megismerésében, hogy így a budapesti 
iskolákban folyó, erkölcsi, nemzeti és világnézeti nevelés számára 
mind a célkitűzéseket, mind az eszközöket illetőleg, biztos lélektani 
alapot tudjunk nyújtani.
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I. Frequencián alapuló értékszámkiosztás 

problémájának megoldása.

1. A feladatrészek nehézségi különbségének megítélése 
a tesztmódszerben.

A több részletfeladatból álló tesztek értékelésénél állandóan 
felmerül az a probléma, hogy vájjon az egyes részletfeladatok a 
teszt megoldásához szükségesként feltételezett képességeket egy
forma intenzitással és azonos összefüggésben váltják-e ki?

Erre a kérdésre felelni, pusztán pszichológiai szempontokat 
tekintetbe véve, rendkívül nehéz és legfeljebb a pszichológia ismert 
és rendkívül kényes módszere, az introspectió útján lehetséges oly 
módon, hogy minden egyes vizsgálttól megkérdezzük, hogy melyik 
részletfeladatot Ítélte legkönnyebbnek, illetve legnehezebbnek. 
A feleleteket összehasonlítjuk és gyakoriságuk szerint rendezzük 
nehézségi sorrendbe. Ha egy kisebb, mondjuk 50-es létszámú cso
port vizsgálatáról van szó, akkor ez a módszer könnyen alkalmaz
ható és az egyéni sajátságok  megítélését határozottan megkönnyíti, 
mert a vizsgált egyén szubjektív véleményét ismerjük meg. Azonban 
ilyen kis csoport véleménye alapján még nem állíthatunk fel normát.

A standard-tábla felállításához, valamint az itt felmerült nehéz
ségi különbség problémájának megoldásához, nagyobb homogén 
tömegre van szükségünk, amelynek eredményeit matematikai 
viszonylatba állítva, kapjuk meg a nehézségi különbségeket. Viszont, 
ha a vizsgálati személlyel magával Íratjuk oda a feladatrészek ne
hézségi sorrendjét, az a feladat megoldásának rovására megy és 
végeredményben ez is megkívánja a frequencián alapuló statisztika 
felállítását.

A nehézségi különbség megállapításával már mások is kísérle
teztek a gyakoriságot vévén alapul. Azonban a nehézségi sorrend 
megállapítása után is ugyanazon értékszámmal, 1-e 1 értékelték végig 
az összes részletfeladatokat.

Az 1-es értékszám használatában az a gondolat vezette eddig 
az értékelőket, hogy aki nem oldja meg a könnyebb részletfeladatot, 
hanem csak a nehezebbet, az nem végzett értékesebb munkát, mintha 
csak a könnyebbet oldotta meg. Általában természetes, hogy min
denki a könnyebb feladatokat oldja meg előbb, különösen, ha sor
rendben egymásután következnek. De viszont, ha a könnyű és nehéz 
részletfeladatok váltakoznak egymásután, m agasabb nívójú képessé
get mutat az, aki nem hagyta ki a nehezebb részletfeladatokat. Kü
lönben is tapasztaltuk, hogy az egyes részletfeladatok nemek szerint 
különböző nehézségűek és már maga ez a tény is megkívánja a kü
lönböző értékszámok kiosztását.

Itt azonban felmerül az a probléma, hogy vájjon nem túlságos 
elmatematizálása-e az értelmi képességek m egítélésének a különböző 
értékszám okkal való értékelés? Eltekintve attól, hogy minden részlet
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feladat megoldása külön munka, nem matematizálunk jobban, 
mintha /-el értékelünk. Mi mindenesetre tekintetbe vesszük a gya
korlati eredményeket.

Felmerülhet az az ellenérv, hogy: a m atem atika nem fejezheti 
ki a pszichés különbségeket. Azonban, ha jobban megnézzük a 
problémát, voltaképen nem is pszichés kü lönbségeket hasonlítunk 
itt össze, hanem a számunkra határozott m ennyiségekben adott 
eredm ényeket, amelyeket egy ilyen, feltételezhetően homogén tömeg 
eredményei alapján, előfordulásaik szerint mennyiségileg osztályo
zunk nehézségi sorrendbe. Tulajdonképen a mindennapi élet össze
hasonlítási mértéke is a matematika, éppen úgy, mint a pszicho
technikáé, tehát nyugodtan nyúlhatunk mi is hozzá.

Hivatkozhatunk különben Baumgarten  Franciskára is, ha bi
zonyítani akarjuk, hogy ez a gondolat nem új.1

*
E  kérdés megoldásánál különösen előnyös helyzetben voltunk 

akkor, amidőn a M , Kir, G yerm eklélektani Intézet több mint 4000 
budapesti középiskolás tanulón végrehajtott vizsgálatának anyagát 
vehettük alapul. Ezek a vizsgálatok u. i. I— V III. osztályig tartal
mazzák 8 budapesti gimnázium tanulóinak eredményeit. Alkalmunk 
nyílott megfigyelni minden egyes tesztnél, hogy vájjon az egyes 
részletfeladatok a nyolc korosztályon keresztül ugyanazon nehéz
ségi sorrendbe kerültek-e vagy sem. Azonkívül, minthogy nyolc fő
városi gimnázium között négy fiú- és négy leánygimnázium van, 
megfigyelhetjük azt is, hogy vájjon a nehézségi különbség milyen 
eltérést mutat nemek szerint?

A probléma megoldása felé vezető első lépés a frequencia- 
táblázatok  elkészítése, amelynek eredményeiből, százalékban ki
fejezve, kiemeltük az adequát válaszokat.

Könnyebb áttekintés céljából grafikonban rajzolhatjuk fel 
I— V III. osztályig és nemek szerint differenciálva az egyes részlet
feladatok adequát eredményeit, mégpedig úgy, hogy a vízszintes 
tengelyre felvesszük az osztályokat, a függőleges tengelyre pedig 
az adequát feleletek számát, természetesen %-ban kifejezve, 
0 -/ 0 0 % -  ig.

Ha a görbék teljesen elkülönülnek egymástól, a grafikonok 
alapján könnyen kioszthatjuk az értékszámokat. De mi történjék 
akkor, ha a görbék nem különülnek el élesen egymástól, vagy ha 
csak egy s ugyanazon korosztály, vagy homogén tömeg vizsgálati 
eredményei állanak a rendelkezésünkre?

2. Az értékszámkiosztás problémájának megoldása.

Az mindenesetre vitathatatlan tény, hogy azok a részletfelada
tok a legnehezebbek, amelyekre legkevesebben adtak adequát vála

1 Baumgarten Franciska: Berufseignungs Prüfungen 181. o.
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szokat és viszont azok a legkönnyebbek, amelyekre a legtöbben 
tudtak helyesen felelni.

Azonban, ha nem csak két, hanem több részletfeladat szerepel a 
tesztben, akkor, hogyan oldjuk meg a többi értékszám kiosztásának 
a problémáját, vagyis a többi, százalékban kifejezett eredménynek 
mekkora értékszámot adjunk, ha lefoglaltuk a minimális értékszámot 
a legkönnyebb, a maximális értékszámot pedig a legnehezebb rész
letfeladat számára?

Az általános használat megkönnyítése céljából kerestünk tehát 
olyan megoldást, amely a frequencia-eredm énijekeri alapszik.

Célszerű a könnyebb megértés kedvéért problémánkat rajzban 
feltüntetni. Evégből vegyünk fel egy tetszőleges Q R  alapegyenest 
és annak két pontjában Q Q ’, R R ’ merőlegeseket.

Jelentse most a QQ' minden egyes pontja az értékszámokat és 
az R R ’-é  pedig ia százalékértékeket. Mégpedig Q-nál legyen a mi
nimális értékszám, (amely a számolás leegyszerűsítése céljából a 
legkisebb egész szám az 1), R-nél legyen a minimális százalék
érték (m) és a Q'-nél a maximális értékszám (p ), és R ’ a maximális 
százalékérték (M ).

Feltételünknek megfelelően Q-nak R ’
R -nek Q ’ felel meg.

A Q R ’ és az R Q ’ megfelelő pontokat összekötve a 
QR' és a Q ’R  egyenesek 0 szögpontú szögpárt alkotnak, amelyet 
R R ’ és Q Q ’ párhuzamosokkal metszettünk.

Ezekután a problémánk megoldása a következő:
Keresendő pl. egy A  %-nak megfelelő értékszám. Ezt az érték

számot rajzunkról, mint nomogrammról könnyen leolvashatjuk, ha 
megnézzük, hogy a %-tengelyen  A %-nak megfelelő pontot 0-val 
összekötő egyenes Q Q ’-t melyik értékszámban metszi.

Ki is számíthatjuk pontosan. Jelöljük a keresett értékszámot 
x-el. Akkor az xQ távolságérték ( x — 1), az xQ ’ távolsága 
(p  —  x ), RA  távolság (A  —  m ), R ’A  távolsága (M  —  A ).

Mivel a 0 szögpárt Q Q ’ és R R ’ párhuzamosokkal metszettük, 
a párhuzamosok metszeteinek aránya egyenlő
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Tehát (p— x ) :(x — 1) =  (A — m ):(M — A ),

de tudjuk, hogy a helyes aránylatban az első és második tag összege 
úgy aránylik a második taghoz, valamint a harmadik és negyedik 
tag összege a negyedik taghoz. Tehát

(p— *  -)- x— 1): (x— 1) —  (A — m +  M — A ) :  (M — A ) ebből 
(p— l ) : ( x — 1) =  (M — m ):(M — A ) és  

U - i )  =  ( M ~ A ) J L z ±

* = 1 + ( M - A ) i ± l
Értelmezve

(M  —  m )~nek megfelel p -— 1 értékszámkülönbség 
1 — ,, ,, x  —  1

(M  —  A^-nak ,, p ~ x  ,,
mivel pedig az értékszám-tengely í-e l kezdődik, ez x — 1 érték- 
számkülönbséggel egyenlő, tehát:

x =  (M — A) P— 1 +  1*M -  m
Az értékszámokat leolvashatjuk egy grafikonról, amelynek 

vízszintes tengelye jelenti a maximális és minimális százalékérték 
közötti különbséget. A minimális százalékérték pontjába merőlegest 
bocsátunk, amelynek mindenegyes pontja jelenti 1-től p-ig az érték
számokat. A két végpontot összekötjük (p —  M ). A százalék
tengelyre a szóbanforgó százalékértéknek ( A % )  megfelelően me
rőlegest állítunk. Abból a pontból, amelyből a merőleges a grafikont 
metszi (b),  az értékszámtengelyre húzunk merőlegest. E  merőleges 
talppontjának megfelelő érték az értékszám (x) .  Ha az értékszám 
nem egészszám, akkor 0.5-től felfelé, azon alul lefelé kerekítünk.

* Az értékszám-képletet levezette és felállította Tarchányi G yörgy  gim
náziumi tanár.
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3. Az értékszámok kiosztása.

Előfordult, hogy tesztjeink egy-egy résztényezője nemek sze
rint nagy eltérést mutatott. Tehát másképen alakult ki a nehézségi 
különbség a fiúknál, mint a 'leányoknál. Célszerűnek találtuk tehát, 
hogy az adequát eredményeket nemek szerint külön-külön állítsuk 
viszonyba.

Ez a nemek szerint is különböző értékszámkiosztás természete
sen a standarderedményt is befolyásolja, de véleményünk szerint 
csak igazságosan és a reális eredményeknek megfelelően. Különben 
is, ha tekintetbe vesszük az egyes részletfeladatok eredményeinek 
különbségét, tekintetbe kell vennünk az egyes részletfeladatokon 
belüli különbséget is. Gyakorlatilag is kimutattuk, hogy ennek az 
elhanyagolása nem felel meg a reális eredményeknek.

Tehát a standard szempontjából sem mellékes, hogy tekintettel 
vagyunk-e a freguenc/a-eredményekre vagy sem. Az összehasonlítás, 
lehetősége így sem vész el, mert az eredményeket %-ban kifejezve 
összehasonlíthatj uk.

Nyitott kérdés maradt még, hogy az egyes teszteknél hány 
értékszámot használjunk. Minimális értékszámként legegyszerűbb a 
legkisebb egész számot az /-et használni. De melyik legyen a maxi- 
lis értékszám?

Ha grafikont készítünk, akkor esetleg láthatjuk, hogy kb. hány 
csoportot alkotnak az egymást keresztező görbék. Ez azonban bi
zonytalan. Ha pedig, mint fentebb említettük, nem készíthetünk 
grafikont, ez az alap is elvész.

Az értékszám kiosztásánál mindenesetre arra kell törekednünk, 
hogy a primér megoszlási táblázat minél keskenyebb legyen, s így az 
értékek minél sűrűbben tömörüljenek. Azonkívül ügyelnünk kell 
arra, hogy az egyes értékszámok egyenletesen osztódjanak el a kü
lönböző részletfeladatok között, vagyis ne forduljon elő, hogy pl. 10 
részletfeladat között 1— 5-ig osztunk ki értékszámokat és akkor 
pl. egyikre se jusson 4-es értékszám. Ez ugyanis azt jelentené, hogy 
nincs a 10 részlett eladat között 5 számbavehető nehézségi különbség.

Szemmértékkel, esetleg a /0-es, /00-as megoszlásokra való te
kintettel vehetjük fel a maximális értékszámot.

A 10%-ban való elkülönülés nem jelent biztos elhatárolást és; 
a képlet használatának mellőzését, mert közelebb állhatnak egymás
hoz pl. a 21 és 18% -os eredmények és könnyen azonos értékszámokat 
kaphatnak, míg a /5%-os és a /2%-os eredmények között igen nagy 
lehet a különbség.

Hátramaradt még a tesztértékelés leegyszerűsítésének a problé
mája. Ha azonban meggondoljuk, hogy eddig is minden tesztet más
más szempont szerint értékeltünk, ezután is készíthetünk minden 
teszthez egy-egy táblázatot, amelyről leolvashatja az értékszámokat 
a mindenkori értékelő.



II. Logikai relációk alkotása.

1. „Analógiaí“-probléma.

Az „analógia"-teszt, amely a logikai viszonylatok felismerésé
nek és kötött alkotásának képességét vizsgálja, része annak a teszt- 
sorozatnak, amelyet a M . Kir. GyermekléLektani Intézet 8 budapesti 
(4 fiú és 4 leány) gimnáziumban több mint 4000 tanulón végre
hajtott.

Meg kell azonban állanunk az „A nalógia-teszt" elnevezésnél, 
amely Stern után a pszichológiai teszt-methodikában ezen a néven 
ismeretes. Mi is az „analógia"? Kovnis szerint „a legkülönbözőbb  
tárgyak részleges hasonlóságának felism erése"  .* A mi feladatunk
ban azonban nem erről van szó, hanem fel kell ismerni két fogalom 
egymáshoz való viszonyát és ugyanazt a viszonyt megalkotni egy 
megadott és egy keresett szó között. A két relációnak teljesen  azo
nosnak kell lennie minden jegyében, az „analógia“ pedig nem teljes, 
hanem csak részleges identitás.

Ha csakugyan az „analógja" ~alkotás képességét akarnánk vizs
gálni ezzel a teszttel, sokkal több választ ítélhetnénk megfelelőnek, 
mint a jelen esetben, de akkor nem a logikai viszonyok iránti érzék
ről kapnánk képet, hanem csak a képzet-kapcsolatokról.

A felsorolt okoknál fogva idézőjelben használjuk az „analógia 
elnevezést, amely helyett alkalmasabbnak látnánk a reláció~teszt 
címet.

A  legalapvetőbb relációk  a logikai alapelvek.** A Paulertől fel
vett logikai princípiumok: azonosság, összefüggés  és az osztály 
voltaképen magukba foglalnak minden relációt, mert az összefüggés 
magában foglalja a hasonlóságot és a különbséget is, de végered
ményben idesorolhatjuk az oksági viszonyokat és a kölcsön
hatást, stb.

Kérdés azonban, hogy lehet-e logikai képességet vizsgálni ak
kor, ha egy, a relációk felismerésének képességét vizsgáló feladatot 
oldatunk meg? A logikai relációk felismerésében a  képzetek csak 
segédeszközként szerepelnek. De vájjon tudunk-e olyan helyzetet 
teremteni, amelyben tisztán a logikai képesség funkciónál? Tekin
tettel arra, hogy bármilyen feladatról legyen is szó, az időhöz kö
töttség és az ambíció sürgető volta folytán a gondolkodás kevésbbé 
fegyelmezett és a nemtudatosból könnyen előretörhetnek a hívó
szóval asszociált képzetek és azok közül is különösen egy-egy.*** 
Tehát a perseverációnak is juthat szerep.

Hogy az asszociációnak egy, logikai képességet vizsgáló fel
adat megoldásában milyen szerep juthat, azt majd a gyakorlat dönti

* Kornis Gy. dr.: Lelki élet. II. 407 old.
** Pauler Gy. dr.: Bevezetés a filozófiába. 222 old.

* * *  Ranschburg P.: Emberi elme 135 old.

89
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el. Az azonban feltétlenül biztos, hogy a relációk felismerése logikai 
művelet és az idevágó feladat rendkívül alkalmas az értelmi munka 
középpontjában álló logikai viszonylatok iránti érzék vizsgálatára.

Tulajdonképen a tesztet különféle formában alkalmazzák. 
Pl. két szó között felismert reláció alapján kell egy harmadikat meg
keresni (produktív „analógia“ -a lkotás), vagy a megadott reláció 
alapján kell több szó közül a megfelelőt kikeresni (kritikai „analó
gia" -a lkotás). Mi az előbbi formát alkalmaztuk. E célból felhasznál
tuk a Síern-féle fogalompárok közül a következőket:

Ismert, ismeretlen, bátor.........
nadrág, ruhadarab, kenyér, ..
mozdony, fűteni, ember,
egyetértés, hatalom, szorgalom,
takarékosság, fösvénység, bátorság,
fül, telephon, szem, ......
katona, fegyver, kutya,
szántóföld, földműves, egészség,
vaj, margarin, ércpénz, ..
baba, játékszer, ibolya,
falióra, súly, malom, ...
erdész, erdő, tanító,

2. A próba ismertetése.

A feladat instrukciója röviden a következő. Felírjuk:

lámpa, fény, kályha..........................................
jó, rossz, szép, .........................................
madár, repülni, hal................................................

A próbaszavakat elolvastatjuk és megmagyarázzuk a feladatot. 
„K eressetek egy olyan negyedik szót, amely úgy tartozik a harma
dikhoz, mint a m ásodik tartozik az elsőhöz. H ogyan tartozik össze 
a lámpa és a  fény?" (A  lámpa fényt ad .) „H át a kályha mit ad?" 
(M eleget.) Felírjuk: „m eleg". És így tovább. Megcsináltatjuk a há
rom próbát. Az instrukció megadása után felhívjuk a gyermekek 
figyelmét a mi vizsgálati lapunkon 18-as sorszámmal jelzett teszt-re, 
amelyben a margarin szó is szerepel. Tekintettel arra, hogy ezek a 
korosztályok kevés kivétellel, sohasem hallották ezt a szót, meg
mondjuk, hogy vajpótló. Ezzel azután már meg is határoztuk a 
relációt. A feldolgozásnál azonban láttuk, hogy ennek a meghatá
rozásnak gyakorlatilag nem volt semmi jelentősége. A munkaidő :4'.

3. A feldolgozás módja.

a) A  részletfeladatok összehasonlítása.
A feldolgozási methodus első lépését azon problémának fel

merülése vezette, hogy vájjon ezek a szócsoportok, amelyek külön
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böző relációkat tartalmaznak, egyformán nehezek, illetőleg 
könnyűek-e?

Az első lépés az osztályonként felállított frequencia táblázatok  
elkészítése volt.

A következő lépés az összesítő táblázatok  elkészítése.
Az összesítő táblázatok abszolút számait pedig a reális össze

hasonlítás egyetlen lehető módja szempontjából százalékban is ki
számítottuk.

b) A nehézségi különbség megállapítása.

Már a frequencia táblázatok készítésénél könnyű volt észre
venni, hogy I— V III. osztályig haladva csökkenő számban ugyan, 
sokan adtak inadequat válaszokat. Azonban annak a megítélésében, 
hogy melyek az adequat feleletek, nem szabad túlzott szigorral el
járnunk. Tekintetbe kell vennünk egyrészt a gyermek gondolkozás
módját, másrészt azt, hogy egyes szópárok több relációkat is tartal
maznak. A megítélési szempontokat a qualitatív értékeléssel foglal
kozó részben fogjuk tárgyalni.

Az adequat és az inadequat válaszok szétválasztása után, az 
adequat válaszokat kétféle szempontból grafikonon  ábrázoltuk. A 
vízszintes tengelyen felvettük az osztályokat a függőlegesen ia szá
zalékokat.

Az első  esetben külön koordinátarendszerben  rajzoltuk fel a 
fiúk  és leányok  százalékban kifejezett eredményeit. Minden görbe 
más-más szót jelent.
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A m ásodik esetben minden szónak külön grafikont készítettünk, 

szintén /— VIII. osztályig ugyanazon koordinátarendszerben, de 
együtt a fiúkét és a leányokét.

Fűk:
leanyoV.
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Az első  grafikoncsoportból két dolog tűnik azonnal szemünkbe. 

Az első —  a magától értetődő — , hogy /— V III. osztályig emelked
nek a görbék. Néhány görbe a V II— V III. osztálynál visszasüllyed. 
Ebből azonban, mint később az osztály-átlagok összehasonlításából 
kitűnt, nem következik a V II— V ili. osztály gyengébb nívója.

A másik, amit szembeötlően tapasztaltunk, az egyes görbék 
közötti távolság, vagyis a nehézségi különbség. Különösen a bátor 
szóra adott adequat válaszok görbéje tér el a többitől. A fiúknál az I. 
osztályban majdnem 70% -nál kezdődik, a leányoknál pedig majd
nem 90-nél. Tehát ez a reláció annyira könnyű, hogy a többihez ké
pest szinte nem is értékelhető. Ennek a jelenségnek a magyarázatára 
később térünk rá.

A többi szó görbéjét tekintve, általában háromféle csoporto
sulást látunk, amelyek azonban nem különülnek el elég világosan 
egymástól.

Ha megnézzük a 2. grafikoncsoportot, lehetlen észre nem ven
nünk, hogy az egyes szavak görbéje nemek szerint nagy különbsé
geket mutat.

Különösen kitűnnek ezek a különbségek a bátor, kenyér, ember, 
ibolya, malom, tanító szavakra adott feleleteknél, de észrevehető a 
többinél is.

Az 1. grafikoncsoportból kitűnik, hogy mindenegyes relációt 
azonos számmal értékelni nem felel meg a reális eredményeknek. 
Ugyanez áll, ha összevetjük a fiúk és leányok eredményeit.

Kérdés azonban, hogy hány értékszám ot használjunk az „Ana
lógia" -fesztnél, s milyen szem pontok szerint osszuk ki azokat?

A második kérdésre könnyebben adódik felelet: az a reláció a 
legkönnyebb, amelyre a legtöbben adtak megfelelő válaszokat, tehát 
az a legkevésbbé értékes. Ebből következik, hogy amelyiket a leg
kevesebben találták meg, az a legnehezebb, tehát annak a megtalá
lása képviseli a legnagyobb értéket.

Azonban itt van a másik kérdés, hány értékszám ot osszunk ki?
Láttuk az 1. grafikoncsoportban, hogy a bátor szóra adott 

adequat válaszok görbéje mennyivel magasabban fut, mint a többié. 
Az eltérés igen nagy, de mivel az eredmények sehol sem érik el a 
100% -ot, értékelnünk kell. Értékeljük hát a legkisebb egész szám
mal, az /-el, függetlenül a többihez való viszonyától.

A többi görbe úgy a fiúknál, mint a leányoknál kb. nagyjából
3. csoportba tömöríthető. Ez a tömörülési forma adta a gondolatot, 
hogy /-tői 3-ig osztályozzuk a helyes feleleteket. Mindenesetre 
igyekeznünk kellett azon, hogy a primér megoszlási táblázat minél 
keskenyebb legyen, és az értékszámok egyenletesen osztódjanak el 
az egyes relációk között és így az értékek minél sűrűbben tömörül
jenek.
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A görbék úgy a fiúk, mint a leányok grafikonján több pontban 

metszik egymást. Tehát pusztán grafikai ábrázolás alapján érték
számokat kiosztani nem lehet. Azonkívül tekintettel kell lenni a 
nemek közötti különbségre. Ennélfogva külön állítottuk viszonyba a 
fiúk és leányok 11 relációban megadott adeuat válaszát.

c) Az értékszám ok kiosztása.
___2

Az x —  1 -j- (M — A ) ------ képlet alapján kiosztottuk az

egyes relációk értékszámait, mégpedig nem minden osztályra külön- 
külön, hanem mert a fejlődés I— VIII. osztályig mindenütt kimutat
ható, az osztályonként elért %-ban kifejezett eredményeket I — V III. 
osztályig összeadtuk.

A fiúknál a legtöbb adequat választ a kenyér  szóra adták, a 
leányoknál az ibolya szóra. Ezek tehát 1— 1 értékszámot kapnak. 
Azonban úgy a fiúknál, mint a leányoknál a takarékosság-fösvény
ség  reláció bizonyult a legnehezebbnek, tehát a bátorság  szóra adott 
adequat feleletek d-as értékszámot kapnak.

A számolás megkönnyítése céljából minden értéket végigosz
tunk 1 0 -e\ és az értékszám-képletbe helyettesítjük.

Végül is az értékszámok megoszlása a következő:

Fiúk.

O -z tá ly o k  : 1. 11. II. IV . V . VI. V II. V ili. 2 É sz .

b á t o r : 67 78 83 87 88 88 90 92 673 1

k e n y é r : 30 41 44 45 55 61 62 56 3 9 4 1

e m b e r : 13 24 31 4 6 46 55 61 69 341 1

s z o rg a lo m : 5 9 13 22 30 41 39 45 203 3

b á to r s á g : 7 9 13 23 22 24 37 39 173 3

s z e m : 4 14 16 28 33 29 43 3 8 207 3

k u ty a  : 9 26 23 28 37 47 46 48 264 2

e g é s z s é g : 9 17 18 29 45 41 55 51 264 2

é r c p é n z : 11 12 15 21 34 32 38 49 212 3

ib o ly a : 35 43 51 49 4 9 51 52 4 6 377 1

m a lo m : 9 14 27 22 27 36 42 39 216 3

t a n í t ó : 6 13 19 26 24 27 36 36 187 3
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Leányok.

O s z t á ly o k ; I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vil i . 2 É sz .

b á t o r : 88 91 92 96 94 96 96 9 6 758 1

k e n y é r : 38 63 60 69 76 8 0 83 79 54/ 1

e m b e r : 7 16 25 34 34 .3 5 46 53 248 3

s z o r g a l o m ; 27 22 20 26 41 38 55 42 248 3

b á t o r s á g : 2 11 10 18 23 36 28 42 171 3

s z e m : 11 18 23 28 2 9 43 4 0 35 228 3

k u t y a : 14 31 27 25 35 o5 43 45 255 3

e g é s z s é g : 13 21 30 3 6 47 51 59 56 315 2

é r c p é n z : 5 14 16 25 26 38 29 50 2 0 4 3

i b o l y a : 4 8 62 68 77 77 82 77 ; 8 568 1

m a l o m : 11 17 22 33 45 53 47 47 275 2

t a n í t ó : 10 27 32 4 4 39 53 4 0 3 8 284 2

Ebből is kitűnik a nemek közötti különbség. A bátor szóra 
adott adequat feleletek értékszámának hozzáadásával a maximális 
lehetőség a fiúknál: 26, a leányoknál: 27.

d) A  standardfelállítás.

Ezek után kezdődik a tulajdonképpeni standardfelállítás. A ki
osztott értékszámokkal végigértékeljük a helyes feleleteket, minden 
egyes esetben feltüntetve az összes teljesítményértékeket, osztályon- 
kint felírjuk 0— 26-ig, illetve 27-ig. Vonalakkal jelezzük az 
előfordulások számát, ellenőrzésképpen összevetve az osztálylétszá
mokkal. Az osztályonkénti feltüntetés már azért is előnyös, mert 
megkönnyíti az egyes osztályok közötti különbség összehasonlítását.

Ideális esetben az előfordulások száma a teljesítményértékek 
közepe felé tömörül, vagyis a G auss-görbének  megfelelő módon 
oszlik meg és a G auss-görbe maximális pontjában kapjuk meg a 
gyakorisági értéket, amelyet átlagértéknek  tekintünk. A maximális 
ponttól jobbra-balra egyenlő elosztásba kerülnek a többi értékek. 
Ez az Amerikában elterjedt módszer ezrekre menő óriási tömeget 
kíván vizsgálati alapul, amelyből selectálni lehet a standard szem
pontjából meg nem felelő anyagot.
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A mi vizsgálati anyagunk többcsúcsú hullámzó görbét 
adott, amelyek alapján a standardét felállítani nem tudtuk. Kiszá
mítottuk tehát a teljesítmények arithmetikai átlagát.

2  v
A  =  —— —> ahol v a teljesítményérték, m a modus, vagyis a gya- 

n
koriság, n a tagok száma. Ezenbelül az átlag körül való elhelyezke

dés megismerésére kiszámitottuk az átlagos eltérést E  =  e  ■ m

ahol e az átlagtól való eltérést jelenti.
A standardöv felállításánál nem a Galton~féle rangsorgörbét 

használtuk,* mert az csak 0— 200-ig állítja fel a standardövet, ha
nem tekintetbe vettük az extrémvariánsokat is. Összehasonlítás 
szempontjából azonban mégis felállítottuk a rangsorgörbét és így 
kiszámítottuk a valószínűségi közepet a mediánt (M e) is.

A fiúosztályok teljesítményértékeinek arithmetikai átlaga, módusa, medianja és
az eltérések.

Oszt. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

A 31 4 9 ti-2 7'9 9-1 lu 1 11-7 122

Mo 1 1 1 1 9 I 17 13

Me 8 10 11 12 11 Íz 12 12

E 2-4 3-5 3-8 4 5 4 5 5-2 5 6 3 9

A leányosztályok teljesítményértékeinek arithmetikai átlaga, módusa, medianja és
az eltérések.

Oszt. I. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

A 3-5 6-8 8-3 9-9 10-8 12-7 13-2 14-1

Mo I 2-3 5 11,13 5,8 13 19 8,22

Me 7 10 11 12 12 13 13 14
E 2-7 3-3 4-2 4'7 5-1 5 3 5-5 5'6

* amelyet a magyar pszichológusok közül különösen dr. Cser János ajánl. 
Dr. Cser J.: Az emlékezet terjedelmének és minőségének vizsgálata a 9— 14 éves 
korban. Budapest, 1932.



Fiúosztályok standard táblái.

°/0 - 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 +

I. 0. — — — 0 1 2 3 4 5 5 6 7 8—26

11. 0 . — — — 0 1 2, 3 4 ,5 ,6 7, 8 9 10 11 12 1 3 -2 6

III. 0. — — — 0 1 2 ,3 ,4 5, 6, 7 8, 9, 10 11 12 13 14 1 5 -2 6

IV. 0. — — 0 1 2, 3 4, 5 6, 7, 8, 
9, 10 11, 12 13, 14 15 16 17 18—26

V . o. — 0 1 2 3, 4 5, 6 7, 8, 9 
10, 11 12, 13 14, 15 16 17 18 19—26

VI. o. — 0 11 2 3, 4 5, 6 ,7 8, 9, 10, 
11, 12 13,14,15 16, 17 18 19 20 2 1 - 2 6

VII.  o. — 0, 1 2, 3 4, 5 6. 7 8 ,9 , 10 11,12,13 14,15,16 17, 18 19, 20 21,22 23,24 2 5 - 2 6

VIII. o. — 0, 1 2, 3 4, 5 6. 7 8. 9. 10 11.12,1 14,15,16 17, 18 19, 20 21,22 23,24 2 5 - 2 6

Leányosztályok standard táblái.

<Vo ! 0 10 to o co o 4 0 50 60 70 80 90 100 +

I. 0. — — — 0 I 2 3 , 4 , 5 6 7 8 9 10 1 1 - 2 7

II. 0 . — — 0 1 2 3 , 4 , 5 6, 7 , 8 9, 10, 11 12 13 14 15 1 6 - 2 7

III. 0. 0 1 2 3 4, 5 , 6 7, 8 , 9 10, 11, 2 13 14 15 16 17— 27

IV. o. — 0 1 2 3. 4 5, 6 , 7 8, 9, 10 
11, 12 13,14,15 16, 17 18 19 20 2 1 - 2 7

V. o. 0 ! 2 3 4, 5 6 , 7 , 8 9, 10, 11 
12, 13 14,15,16 17, 18 19 20 21 2 2 — 27

VI.  o. 0. 1 ,2 3 4 5 6, 7 8, 9, 10 11,12,13 
14, 15 16,17,18 1 9 ,2 0 21 22 23 2 4 - 2 7

VII. o. 0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 1 0 ,11 12,13,14 15, 16 1 7 ,1 8 19, 20 2 1 , 2 2 23, 24 2 5 - 2 7

V i l i .  o. 0, 1 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 '0,11,12 13,14,15 16,17,18 ¡9, 20 2 1 , 2 2 2 3 , 2 4 2 5 , 2 6 27
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4. Konklusió.

Amint a táblázatokból kitűnik az ogive centrális közepe, illető
leg a valószínűségi közép (M e) és arithmetikai átlag (Á ) csak a 
felsőbb osztályokban közelítik meg egymást, az alsóbb osztályokban 
ellenben messze esnek egymástól. Ha most ezeket a maximális gya~ 
korisági értékhez (M o) hasonlítjuk, látjuk, hogy az arithmetikai 
átlag közelebb áll hozzá, mint a valószínűségi közép. Legideálisabb 
a helyzet a VI. leányosztályban, ahol mind a három egybeesik. 
Azonban a szóródás jobbra-balra olyan egyenetlen, hogy a Gauss- 
görbe segítségével itt sem állíthatunk fel standardövet.

Az átlag megoszlása úgy a fiúknál, mint a leányoknál I— VIII. 
osztályig egyenletes'. Azonban az alsóbb osztályokban csak maxi~ 
máltesztnek használható az „Analógia“ítészt. Sőt, a felsőbb osztá
lyokban sem mondható könnyűnek. Csak a V III. leányosztály átlaga 
esik túl a centrális középen. A fiúosztályokban csak a VII., V ili. 
osztály átlaga jut középre, az alsó extrémvariánsokra pedig egyálta
lában nem jut érték, a leányoknál is csak a felsőbb osztályokban.

5. A fiú- és íeányosztályok átlagainak összehasonlítása.

A arithmetikai átlagnak a maximális értékhez való viszonyát 
%-ban kifejezve, láthatjuk, hogy a fiú- és leányosztályok eredmé
nyei között eltérések  mutatkoznak a leányok javára. Aránylag leg
kisebb az eltérés az I. és a VII. osztályokban.

■A ú i; ■---------
ítasVayoK :*■

Á tlagok %~ban:

O sztályok: I. I I . M . IV. V. VI. VII. VIII.
F iú k : 11-5 19 23 30-7 34'6 38-4 45-3 4.V3

L eán yo k : 14-8 25-9 29-6 3/ 40-7 4 s - i 48-1 5L8
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Az irodalomban eddig fellelhető vizsgálatok eredményei szerint 
a serdülő leányok  logikai képessége lem arad  a velük egyenlő korú 
nyugodtabb, lassúbb fejlődésű fiúké mögött, sőt még az alsóbb osz
tályokban is a leányoknál korábban jelentkező praepubertás idején  
is mutatkozik retardáció.

A  mi vizsgálataink más eredm ényt mutattak. Azonban nem 
szabad elfelejtenünk, hogy a rendelkezésünkre bocsátott vizsgálati 
anyag leányiskolái között igen kiválóak szerepelnek, amelyeknek 
kisgyermek koruk óta iskolázott gondolkodású növendékei a kellő 
komolysággal fogtak feladatuk megoldásához.

Különben is ezeknek a korosztályoknak értelmi tevékenységét 
—  ha a természet törvényei szerint át is esnek a serdülő korral járó 
zavarokon —  a mai középiskolai tanterv állandó permanenciában 
tartja. Azonkívül éppen a mai viszonyok között a leányok közül 
kiválogatottabb anyag  kerül a gimnáziumokba, főleg a felsőbb osz
tályokba, mint a fiúk közül. Hozzátehetjük még azt is, hogy 
ez a teszt nem tartalmaz semmi olyat, ami a két nem egyikének 
speciális érdeklődési körébe esik.

6. Korosztályok szerint felállított standard.

Ugyanezen anyagból évek szerint is felállítottuk a standardét.

Fiúk standard-táblája.

°/o — 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1~T
10 é. — — — 0 1 2 3—5 6 7 8 9 10 11—26

11 é. — — 0 1 2 3 4—6 7 8 ,9 10 11 12—26

12 é. — — - 0 1 2 - 4 5—7 8 — 10 11 12 13 14 1 5 -2 6 .

13 é. — — — 0 1 - 3 4 —6 7—9 10— 12 13— 15 16 17 18 19—26

14 é. — 0 1 2 3 4 - 6 7 - 9 10— 12 13 14 15 16 17—26

15 é. — 0 1 2 3 - 5 6 - 8 9— 11 12— 14 15— 17 18 19 20 2 1 - 2 6

16 é. 0 1 2 3 4 - 6 7 - 8 10- 12 13 - 15 16— 18 19 20 21 22—26

17 é. 0— 1 2 3 4 5 - 7 8 - 1 0 11— 13 14— 16 17— 19 20 21 22 23—26
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Leányok standard-táblája.

■ o/o -  ¡o 10 |2 0  | 30 4 0 50 60 70 8 0 90 100 +

10 é. — 0 1 1 2 3 4 - 6 7 8 9 10 11 1 2 - 2 7

11 é. — — 0 1 2 3 - 5 6 — 8 9 — 11 12 13 14 15 1 6 - 2 7

12 é. — 0 1 2 3 — 5 6 - 8 9 - 1 1 12 13 14 15 1 6 - 2 7

13 é. 0 1 2 3 4 5 - 7 8 - 1 0 11— 13 14 15 16 17 1 8 - 2 7

14 é. 0 1 2 3 4 - 6 7  9 1 0 - 1 2 13— 15 16— 18 19 20 21 2 2 - 2 7

15 é. 0 - 1 2 3 4 5 7 8 - 9 11 — 13 14 - 16 17— 19 2 0 21 22 2 3 — 27

16 é. 0 1 2 3 4 — 6 7— 9 1 0 - 1 2 1 3 - 1 5 1 6 - 1 8 19 20 21 2 2 - 2 7

17 é. 0 - 2 3 4 5 6 - 8 9 - 1 1 1 2 - 1 4 1 5 - 1 7 1 8 - 2 0 21 22 23 2 4 — 27

A z osztályokra és az évekre felállított norm aövek átlagának 
összehasonlítása.

Fiúk: Leányok:

O s z t . : 4 7 8 10 11 13 13 14

É v e k : 5 7 7 9 11 12 11 13

O sz t . : 3 5 6 8 9 10 12 12

É v e k : 4 5 8 8 8 10 11 12
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Az átlagok összevetéséből és grafikai ábrázolásából kitűnik, 
hogy a korosztályok átlaga mindkét nemnél az osztály átlagon alul 
m arad, ami természetes is, mert a gyengébb tanulók lemaradnak ré
szint bukások miatt, részint, mert somatikus és intellektuális 
képességeik retardált fejlődése miatt későbben kerülnek iskolába.1

7. A magyar és német standard összehasonlítása.

Összevetettük sfcandardjeinket a Bayerische Landes-Arbeitsamt 
eredményeivel. Azonban itt a 13— 15 éves fiúkat és leányokat egy
azon standarddal értékelik. A mi eredményeinkben a 13— 15 éves 
korosztályok köpött nagy különbségek mutatkoztak, úgyhogy egy 
standardbe nem állíthatók. Az összehasonlítások kedvéért azonban 
összevontuk mi is a 13— 15 évesek teljesítményeit és az átlagokat 
%-ban kifejezve, összehasonlítottuk.

A német fiúk átlaga %-ban kifejezve: 41.60 
A magyar „ ,, ,, ,, : 34.50
A német leányok ,, ,, ,, : 41.60
A magyar ,, ,, ,, ,, : 44.40

Tehát a magyar fiúk átlaga 7 .1% -kai gyengébb a német fiúké
nál, a magyar leányok átlaga 3.3% -kal jobb a német leányokénál, 
ami végeredményben nem nagy különbség. Azonban szerintünk ezek
nek a korosztályoknak egy standardbe állítása nem ad hű képet az 
eredményekről. Ezeket a korosztályokat el kell egymástól választa
nunk. Ez a véleményünk nemcsak az ismert fejlődéskülönbségekre, 
hanem a standard eredményeire is támaszkodik.

8. Az „analógia“-teszt és az iskolai osztályzatok eredményeinek
összevetése.

Megpróbáltuk összevetni az iskolai osztályzatokat az „A naló
gia ‘-teszt eredményeivel. Ezen a téren nagy nehézségeket okoz az 
1— 4-ig szóródó iskolai osztályzat a mi 0— 26-ig, illetve 27-ig szó
ródó osztályzatainkkal szemben. Megpróbáltuk így is összevetni a 
kettőt. Áltálában természetesen a jelesrendűek  eredményei a legjob
bak, de ez nem törvényszerű, mert helyenként az elégséges  tanuló 
is elért maximális, vagy közepesnél is jobb eredményt, míg viszont 
a jeleseknél is található a közepesnél is rosszabb eredmény. Az előbbi 
könnyen megmagyarázható, hiszen gyakran akad a gyengébb tanu
lók között intelligens, logikus gondolkodású. Az utóbbi —  a szór
ványosabb jelenség —  már csak egyénenkénti sajátosságokkal ma
gyarázható.

1 Lásd ugyanezt az eredményt a Ped. Szeminárium lélektani laboratóriu
mának vizsgálatainál.
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Lehet azonban, hogy a törvényszerűségek kimutatása előnyö
sebb beosztású koincidencia-táblázattal sikerülni fog, ez azonban 
még külön nagy munka.

9. A qualitatív feldolgozás.

Az „analógia '-teszt kétségtelenül képet ad a 77— 18 éves gyer
mek logikai fejlődéséről, de a gondolkodásba való bepillantáshoz a 
teszt ilyen formájában nem elegendő. Erre sokkal alkalmasabb a 
Baurngarten Franciskától* ajánlott mód, amikor a relációk mellé 
odairatjuk a megokolást is. így gyakran kapunk jó megokolást rossz 
felelettel és viszont, de mindenesetre pontosabb képet kapunk a 
gyermek gondolkodásáról, mert így csak találgatásokra vagyunk 
utalva.

N ézzük egyenként a feladatokat (a könnyebbség kedvéért sor
számmal jelölve). Az 7-nél a reláció ellentét, a 2-nél anyagmeghatá
rozás, 3-nál valamely cselekmény, amely mozgásra, életre képesít, 
4-nél elvont tulajdonságok eredménye, 6-nál eszköz, amely meg
felelő érzékszervhez közelebb hoz valamit, 7-nél támadó vagy védő 
fegyver, 9-nél pótlóanyag, 70-nél genusmeghatározás, 77-nél hajtó
erő, 72-nél munkahely.

Sidándfekosan hagytam ki az 5. és a 8. relációt. Az előbbinél 
elvont tulajdonság hibás túlzása a reláció. Itt t. i. a reláció két rész
ből áll, egyik a hiba, a másik a túlzás. Minthogy logikai képességet 
vizsgálunk, nem tekinthető inadequat válasznak az, amelyik csak a 
túlzás relációt tartalmazza. Megfelelőnek ítélhetjük tehát a hősies- 
ség  és a vitézség  feleleteket is.

A 8. feladat relációjának megfelelő feleletet nehezebb meghatá
rozni. A föld csak akkor lesz szántófölddé, ha a földműves megmű
veli? És az egészség? A Huth-tól elfogadott válasz: az orvos nem 
fedi teljesen ezt a fogalmat, mert egészség van orvos nélkül is. 
Mindenesetre a gyakorlati életben az egészség és az orvos fogalma 
összekapcsolódik, ezért helyesnek ítéltük mi is. Ugyancsak helyes
nek fogadtuk el a tisztaság feleletet is. tekintettel arra, hogy a 
,.tisztaság fé l egészség“ elve annyira átment a köztudatba, hogy a 
gyermek gondolkodásában elfogadhatjuk a tisztaságot, mint' az 
egészség okozóját.

Helyesnek Ítéltük azonkívül az em ber szót, mint általános fogal
mat.

Meg kell még említenünk, hogy a szem  hívószóra adott vála
szok közül megfelelőnek ítéljük a szemüveg választ is, tekintettel 
arra, hogy a gyermek és az ifjúkorban a szemüveg használatát túl
nyomóan a rövidlátás okozza, tehát a szemüveg is távolról közelebb 
hoz valamilyen tárgyat.

* Baurngarten F.: Dér Analogietest. Praktische Psychologie 1923. 201. old.



A dequatnak ítélt válaszok:

1. bátor szó mellett 4. fogalom:

2. kenyér „ „ „ „ ;

3. em ber „ „ ,, „ :

4. szorgalom  ,, ,, ,, „ :

5. bátorság

6. szem

7. kutya ,, ,, ,, ,, :

8. egészség  „ „ „ ,, :

9. ércpénz  „ „ „ „ :

10. ibolya  ,, „ „ ,, :
i

gyáva, bátortalan, 
félénk, félős, nem 
bátor.
ennivaló, élelem, 
táplálék, étel, élel
miszer, eledel, táp
szer, tészta, búza
termék, pékáru, 
evésre szolgál, 
lisztből készült 
táplálék, étkezési 
cikk.
enni, etetni, táp
lálni, táplálkozni, 
élelmezni, étkezni, 
enni adni. 
dicsőség, jutalom, 
tudás, tudomány, 
haladás, érvénye
sülés, jó bizonyít
vány, jó eredmény, 
jólét, gazdagság, 
győzelem, siker, 
előmenetel, 
vakmerőség, me
részség, túlzásba 
vitt bátorság, vir
tuskodás, szemte
lenség, elszántság, 
hősiesség, vitéz
ség, hősködés, kra- 
kélerség.
messzelátó, guk- 
ker, látcső, távol
balátó, távcső, te
leszkóp, nagyító
lencse, szemüveg, 
fog, köröm, uga
tás, harapás, 
orvos, tisztaság, 
ember.
papírpénz, bankó, 
váltó.
virág, növény, vi
rágfajta.
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11. malom szó mellett 4. fogalom: kerék, víz, szél,
gőz, vitorla, gép, 
villany, motor.

12. tanító ,, ,, „ ,, : iskola, tanterem.
osztály.

Amint a megítélésből látható, igyekeztünk a gyermekek gon
dolkodásába beleilleszkedni és nem ítélni túlzott szigorral.

Fejlődéstani szem pontból érdekes képet alkothatunk magunk
nak, ha megnézzük, hogy melyek is azok a relációk, amelyeknek a 
felismerése már alsóbb osztályban is könnyebb és mélyek azok, 
amelyeknek felismerése csak később sikerül.

Szemmelláthatólag úgy a fiúknál, mint a leányoknál alsóbb 
osztályokban is rendkívül könnyű az ellentmondást tartalmazó vi
szony felismerése, felsőbb osztályokban pedig elenyészően csekély 
azoknak a száma, akik az ellentmondás viszonyát nem ismerték fel. 
Különben ennek a relációnak I— V III. osztályig csökkenő számban 
ugyan, más viszonyok felismerésében is jutott szerep.

Azonkívül, különösen a leányoknál, már az alsóbb osztályok
ban sem bizonyultak nehéznek azok a relációk, amelyeket az osztá- 
lyozás princípiumába sorozhatunk. Felsőbb osztályokban pedig 
egyenesen könnyűnek mondhatók.

Ezekkel szemben a legnehezebbnek mondható a qualitativ vi
szony felismerése a takarékosság-fösvénység  fogalompárnál. 
I— VIII. osztályig seholsem haladja meg az 50% -ot az adequat fele
letek száma. Itt azonban nagy szerepe jutott a később tárgyalandó 
perseverációnak is.

I. osztályban mindkét nemnél elenyészően csekély azoknak a 
száma, akik az okozati összefüggést felismerték. A fejlődés során 
ez a szám nő, azonban csak a V II. leányosztályban haladja meg 
az 50% -ot, tehát ennek a relációnak a felismerése még a felsőbb 
osztályokban is nehéz.

Végeredményben azt látjuk, hogy a fejlődés folyamán a logikai 
princípiumok közül legelőször az ellentmondás relációja  lép fel, 
aztán pedig az osztály. Nem állíthatjuk, hogy a P au ler-féle össze
függés princípium a legkésőbb jelentkező logikai princípium. Az 
összefüggés fogalma alá tartozik a különbség  is, ennek felismerése 
pedig már a középiskolás kor előtt kialakul. Legfeljebb azt állapít
hatjuk meg, hogy az okozati és qualitativ összefüggések felismerése 
jelentkezik a legkésőbben. Azonban a pontos fejlődésmenetet és az 
egyes relációk nemek szerint mutatkozó különbségét csak akkor tud
nánk helyesen megítélni, ha odairattuk volna a megokolásokat is. 
így csak találgatásokra vagyunk ráutalva.

10. Az inadequat válaszok osztályozása.

Az indadequat feleletek négy csoportra oszlanak. Az 1. cso
portba tartoznak azok, amelyeknél láthatjuk, hogy milyen nagy sze
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repe jutott a perseverációnak a feladat megoldásánál. A feladat 
élén ellentétes reláció áll és ez perseveráltan tér vissza a többi 11 
reláció megkeresőnél is. Ellentétet kereshetünk abban is, hogy a 
kenyér szóra kalács feleletet adtak, a szemre fül, orr stb., az ibo
lyára liliom, rózsa, szekfű  stb. virágneveket írtak. De kimondottan 
ellentétet találunk:

ember ...............................  állat
szorgalom ........................... lustaság
kutya ...............................  macska
egészség ...........................betegség

feleletekben. A legtöbb ellentétet tartalmazó feleletet kaptuk a bátor
ság  hívószóra,' tekintettel arra, hogy a gyökérszava, az 1. re- 
leáció hívószava, ellentétes. A perseveráció itt érvényesült a legjob
ban.

Felmerülhet az a gondolat, hogy vájjon a papírpénz feleletet 
nem, mint az ércpénz ellentétét kaptuk-e? Ennek ellentmond az a 
tény, hogy a papírpénz feleletek száma, épp úgy, mint az adequat 
feleleteké, I— V ili. osztályig felfelé nő.

Az ellentétet tartalmazó inadequat válaszok %-ban kifejezve:

Fiúk.

O s z tá ly o k : 1. II. III. IV. V. VI. VII. Vili.

k e n y é r : 14 17 18 21 18 11 8 12

e m b e r : 22 15 10 10 10 9 4 5

s z o r g a lo m : 27 27 22 20 19 13 13 12

b á t o r s á g : 47 53 55 48 5 ! 42 34 42

szem  : 18 13 4 9 4 1 1 4

k u t y a : 23 22 2 7 11 7 4 3 4

e g é s z s é g : 42 33 24 24 14 1 6 6

é r c p é n z : — — — — — - — -

i b o l y a : 13 9 3 9 5 6 7 e

m a l o m : — — - 1 — — — —

ta n ító  : — — — — — — —
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Leányok.

O s z t á l y o k : I. 11. III. IV. V. VI. VII. VIII

k e n y é r : 20 16 17 13 7 3 •2 —

e m b e r : 31 17 10 8 7 5 4 5

s z o r g a l o m : 34 18 18 18 14 2 9 14
b á t o r s á g  : 53 30 53 54 52 4 6 46 41

szem  : 18 4 6 5 4 4 2 1

k u t y a : 20 8 7 8 ' 3 2 2 -

e g é s z s é g : 42 24 22 17 10 13 11 9

é rc p é n z  : — — — — — — —

i b o l y a : i3 10 4 4 o
kJ 2 1 2

m a l o m : — — — — — — — —

t a n í t ó : — — — — — — —

Kérdés most, hogy ugyanez történt volna, ha az ellentétes relá
ció nem a feleletek élén áll, vagy ha egyáltalában nem is szerepel a 
próbák között? Valószínű, hogy igen, ha nem is ilyen nagy meny- 
nyiségben. Ugyanis .amint fentebb említettük, fejlődésbelileg  leg
először fellépő logikai princípium az ellentmondás princípiuma.

A 2. csoportba tartoznak azok az inadéquat válaszok, amelyek 
a hívószóval leggyakrabban asszociált szót tartalmazzák. így:

bátor ...................... erős, nem fél,
kenyér .................  kő (1. Tompa verse), liszt, kés,
ember .................  asszony, gyerek, járni,
szorgalom  ............  igyekvés, buzgóság,
bátorság  ............  erény, erősség,
kutya .................  lánc, gazda, őrzés, hűség, állat, póráz,

nyakörv,
egészség  ............  sport, egészséges,
ércpénz .................  pengő, fillér,
ibolya .................  nap, tavasz, csokor, név,
malom  .................  molnár, gabona, kő, őrölni, henger,

garat,
tanító .................  tanít, tanár, tanítónő.
Ezek között több olyan van, amelyet meghatározásnak is te

kinthetünk.
A 3. csoportban vannak azok, amelyeken keresztül leginkább 

bepillanthatunk egy-egy gyermek gondolkodásába és amelyekben 
■ szemmelláthatólag nagy szerepe jutott az affektív  elemnek, 

így a legjellegzetesebbek:
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bátor ...................... odamegy mindenkihez,
kenyér .................  a munka áldása, de jól esnék (V II.

fiú),
em ber .................  barát, lélek, Isten legkiválóbb teremt

ménye,
szorgalom  ............  jóság, stréberség, olvasni, írni (III.

leány),
bátorság  ............  fiú (V . fiú) verekedésre hajlamosság

(V . fiú),
kutya . . , ............  barát,
egészség  ............  fiatalság, Isten áldása, drága kincs,
ércpénz .................  ha van pénz, minden van,
ibolya .................  hölgy, szép, szerénység, kisleány, ud

varló, kisasszony,
tanító .................  jó, mert műveltséget nyújt.
Mint jellemzőt említjük meg, hogy az ibolyára adott kétségte

lenül érzelmi alapú válaszokat csakis a fiú IV — V ili. osztályban 
találjuk, a leányoknál egyáltalán nem. Különösen a IV . és V. osz
tályban szembetűnő ez a különbség, amelyet talán a feladat komoly
ságának különböző felfogásával lehet megmagyarázni.

A 4. csoportja az inadéquat válaszoknak az, amelyiket semmi
féle kategóriába nem sorolhatunk. Talán megérthetnénk, ha a meg- 
okolást is odaírattuk volna. így azonban csak, mint figyelmetlenségi 
hibákat tekinthetjük.

A 0 válaszok  megoszlása nem törvényszerű sem nemek, sem 
osztályok szerint.

A 0 válaszok megoszlása %-ban kifejezve:
Fiúk.

O s z t á l y o k : I. 11. III. IV. V. VI. VII. Vili.

b á t o r : 7 6 7 3 4 4 4 4

k e n y é r : 18 15 12 11 7 9 6 10

e m b e r : 24 28 16 4 14 12 11 12

s z o r g a lo m  : 35 33 34 26 26 24 23 23

b á t o r s á g : 26 20 17 16 11 16 12 9

s z em  : 23 22 17 11 9 9 8 12

k u t y a : 21 7 19 12 12 15 10 14

e g é s z s é g 28 25 3 2 21 17 27 16 24

é r c p é n z : 38 31 3 2 24 10 24 19 16

ib o ly a  : 27 21 22 2 0 20 21 20 23

m a l o m : 3 9 34 31 2 8 23 26 19 22

t a n í t ó : 25 14 18 9 12 15 14 11
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Leányok.

O s z t á l y o k : 1. II. III. ÍV. V. VI. VII. VIII.

b á t o r : 7 2 5 1 3 1 3 1

k e n y é r : 19 8 10 5 7 7 5 4

e m b e r : 27 23 21 16 16 13 8 6

s z o r g a l o m : 31 39 37 33 28 28 20 22

b á t o r s á g : 32 21 24 16 11 9 10 7

s z e m : 27 17 21 14 18 11 8 12

k u t y a : 27 21 23 14 22 13 11 14

e g é s z s é g : 31 26 30 25 23 13 14 18

é r c p é n z : 44 39 3 8 29 32 17 14 16

i b o l y a : 24 12 16 9 10 6 11 14

m a l o m : 34 41 41 31 27 16 22 26

t a n í t ó : 20 11 13 8 22 5 6 16

A teszt-eredmények fáradságos és hosszadalmas feldolgozása 
után elértük célunkat. Kaptunk mindegyik korosztályra —  még ott 
is, ahol maximális értékű a teszt —  egy olyan standardét, amelyhez 
viszonyíthatjuk a budapesti középiskolai tanulók logikai képességét. 
Természetesen a teszt egymagában nem elegendő a logikai képesség 
megítélésére. Elengedhetetlen feltétele a diagnózis felállításának a 
más tesztekben elért eredményekkel való egybevetés és elsősorban 
a vizsgált egyén sajátságainak figyelembevétele.



Az etikai nevelés kérdése 
a 10— 12 éves korban.
írta: Kremsier Irma.

Ha a 10— 12 éves gyermek etikai fogalmait vizsgáljuk s a 
tárgyba mélyebben behatolunk, akkor különös tapasztalatra teszünk 
szert. Azt látjuk, hogy az ilyenkorú gyermek igen szépen elmond 
egy-egy erkölcsi tartalmú mesét. Némelyikük kérdéseinkre ki is fejti, 
hogy mi a mélyebb értelme a dolgoknak. Ez nagyon tetszetősen 
hangzik, de ha jobban vizsgáljuk a kérdést, rá fogunk jönni, hogy 
az erkölcsi fogalm ak  tere ebben a korban nagyon szűkre szabott. 
A legtöbb 10 éves gyermek az erkölcsi fogalmak közül csak a 
nagyon egyszerűeket érti meg. Ha a fogalom többrétű, akkor igen 
keveset tud róla. Azonkívül gyakran összekeveri őket. A helyes 
cselekedetet összezavarja, pl. a jótett fogalmával. Kis cserkész- 
lányok naplót vezetnek jótetteikről, melyeknek naponta való gya
korlása a cserkészpróbák közé tartozik. Ezekben a naplókban a 
jótett rovatában ilyesmiket olvashatunk: „Ma megetettem a kutyá
mat.“ „Nem feleseltem édesanyámmal.“ Nem tud különbséget tenni 
a 10 éves gyermek az önfeláldozás és a nagylelkűség között sem. 
Gyakran mindkettőre csak annyit tud mondani, hogy az illető jó  
volt. Tehát általános fogalommal elégszik meg.

Egyik évben megpróbáltam 11 éves gyermekekkel meghatároz- 
tatni, azaz körüliratni egyes erkölcsi fogalmakat. Pl. mi a hála, a 
hűség, önzetlenség, önfeláldozás, nagylelkűség, alázatosság, továbbá 
az ellenkezőket is: pl. hálátlanság, ravaszság, önzés, hiúság, gőg 
stb. Az eredmény azt mutatta, hogy rendkívül sok a zavar. A gyer
mek tisztán és világosan csak azokra a fogalmakra tud felelni, 
amelyeket a maga kis gyakorlati életére alkalmazni tud, azaz, ame
lyeknek nem az elm életét ismerte meg először olvasmányokon, 
hanem a gyakorlatát a pajtásaival való együttélésben, vagy a szülői 
házban. S mégis meglepi az embert, hogy a gyermek néha feltűnő 
szépen beszél erkölcsi kérdésekről már az I. osztályban. Ha meg
figyeljük, hogy mit mond, akkor rájövünk, hogy irodalmi sémákba 
siklik, melyeket különösen az ifjúsági irodalom ad meg számára. 
22 kifogástalanul értelmes tanuló használta pl. fogalmazásában az 
„állhatatos“ szót, de mikor megkérdeztem, hogy értik-e a fogalom
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tartalmát, csak egy gyermek tudott világos feleletet adni, kettő 
homályosan sejtette, hogy miről van szó, a többi számára megtanult 
szólam volt csupán.

A nevelő feladata tehát az, hogy a 10— 12 éves korban tisztáz
zon bizonyos erkölcsi fogalmakat, amelyeket a gyermek már megért, 
s amelyek világos ismerete nélkül sem közös élet, sem pedig szellemi 
fejlesztés nem lehetséges. De hogyan? A 10— 12 éves kor fejlődés
tanilag a gyakorlati cselekvések kora, tehát gyakorlati erkölcsi cse
lekvésekre, erkölcsi próbákra  kell a gyermeket beállítanunk. Ezzel 
neveljük belső látóképességét, ráirányítjuk figyelmét az önmaga 
cselekedeteinek megvizsgálására és irányítására. Ez utóbbi igen 
nehéz feladat, mert hiszen a leggyakoribb a spontán, ösztönös csele
kedet ebben a korban. A meggondolás igen ritka. Egy kiváltó inger
nek ellentállni nagyon nehéz. Ezért kell a nevelőnek egészen tuda
tosan a gyermeket bizonyos erkölcsi skálán keresztül vezetni, mely 
olyan fogalmakból áll, amelyeknek befogadására ez a kor már alkal
mas. Ezt a célkitűzést látjuk a cserkészetre való előkészítés pro- 
grammjában is. Ha sok tanuló tagja az iskolai cserkészcsapatnak, 
az nagyon megkönnyíti a nevelő tanár munkáját.

Az erkölcsi skála összeállításának két módja van. Az első a 
beszélgetésből alakul ki. Erre alkalmas az osztályfőnöki óra, mely
nek jelentőségét és szükségességét a középiskola alsó négy osztályá
ban nem győzzük eléggé hangoztatni. Itt a közös életben felmerülő 
szükség teremti meg a beszélgetés anyagát, ezt mélyíti a hozzáértő 
tanár oly módon, hogy egyénileg és kollektív is erkölcsi gyakorlat, 
próba lesz belőle. A  másik mód az, amely olvasmányból indul ki. 
Példát tárunk a gyermek elé, megindítjuk vele s erkölcsi cselekvésre, 
vagy legalább is a rossztól való tartózkodásra bírjuk.

Azt tapasztaltam, hogy az erkölcsi fogalmak körének terje
delme az I. és II. o.-ban igen csekély különbséget mutat. Körülbelül 
ugyanazok az erkölcsi fogalmak szerepelnek mind a két osztályban. 
Csak az a különbség, hogy 12 éves korban a fogalmak már differen
ciáltabbak, többrétűek, mélyebben lehet beléjük hatolni.

Összeállítottam, hogy körülbelül melyek azok az etikai körök, 
amelyeken az I. és II. o. növendékeit végigvisszük. Az olvasmány
anyag, mely a példákat tartalmazza, szabadon választható. Förster: 
„Az élet művészete“ c. könyve csak egy a sok közül, ami kitünően 
használható, de legritkább esetben olvasható fel. A tanárnak előbb 
le kell fordítania az ott előforduló történeteket gyermeknyelvre, azaz 
rövidebbé, kisebb gverek eseteire alkalmazottá, magyar lélekre 
szabottá kell tenni. Esetleg a napi aktualitásoknak megfelelően az 
iskolai életre kell alkalmaznia. De a magyar- és világirodalom ifjúsági 
irodalmának remekeiből mindig könnyen választhatunk, ha tisztán 
látjuk magunk előtt az erkölcsi fogalomkört, amellyel foglalkozni 
akarunk.

Alábbiakban bemutatom az Uj Iskola erkölcsi skálafokozatait 
az I. és II. osztályban. Mindegyik osztályban kilenc-kilenc egységet
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állítottam össze. Körülbelül ennyire terjedt a szellemi befogadás 
mértéke.

1. o. (10— 11 évesek.) Az együttélés legfőbb törvénye: a rend. 
Förster: „Rend és rendetlenség" c. meséje egészíti ki a megbeszélést. 
Eredménye osztályrendezés, rendfelügyelet, közös rendtartás.

2. Az együttélésben  mindenki munkája fontos. Förster: A kis 
csavar c. története alapján.

3. Egym ásra szorulunk, segítünk egymáson. Az árulkodásnak 
nincs haszna. Erős segíti a gyengét. Beállítjuk a „segítőket“, . akik 
lassabban haladó osztálytársaikat segítik. Munkájukat állandóan 
ellenőrizzük az osztályfőnöki órákon. Segítünk állaton és növényen. 
Olvasmány: Gárdonyi: A gyerekek.

4. Engedelm esség és séolgálatkészség  otthon és az iskolában. 
Engedelmeskedjünk szó nélkül édesanyánknak! Szolgálatkészség 
szüléink, testvéreink, tanáraink és társaink iránt. Gyakorlati próba 
az engedelmességből. Naplót vezetünk arról, mikor volt nehéz enge
delmeskednünk, hányszor voltunk engedetlenek, hányszor voltunk 
szolgálatkészek, s mikor húzódoztunk tőle. Olvasmány: De Amicis: 
Az anya.

5. A karácsony előtti fogalmak erős kapcsolatban vannak a 
gyakorlati „Vörös kereszt“ tevékenységgel. Jótékonyság, adakozás, 
önkéntes lemondás alapján. Olvasmányok: Jókai: Melyiket a kilenc 
közül?;. Lagerlöf: Krisztus-legendák.

6. Hogyan viselkedjünk otthon alkalmazottainkkal szemben? 
Olvasmány: Förster: A reggeli; A szolgáló. Próbák és beszámolások: 
„Udvarias voltam-e az alkalmazottakkal szemben?“

7. A testvéri szeretet. Milyen legyek kis testvéremmel szemben? 
Olvasmány: Herczeg F.: A lószőrvitéz.

8. Anyák napjának előkészítéséül az anya iránti szeretet. Pél
dák elsősorban Petőfi költeményei alapján.

9. A hazaszeretet. Ez a fogalom át-átszövi tanításunk egész 
menetét minden tárgy keretében, de az év végén még különösebben 
elmélyítjük. Olvasmányok Petőfi költeményeiből. Olvasmányok a 
világháborúból. Irredenta költemények.

II. o. (12 évesek.) 1. A z együttélésben hatunk egym ásra. Az 
önzőt kiközösítik. Jó és rossz hatások. Felelősek vagyunk egymásért, 
csak jól hassunk egymásra. Olvasmány: Förster: Hogyan hatunk 
egymásra?; W ilde O.: „Az önző óriás“.

2. A z összetartás ereje. Osztályösszetartás, iskolai összetartás. 
Osztályközösségi tudat fejlesztése. Miben tartsunk össze? A hely
telen osztályterveket vessük el, jóban tartsunk össze. Ne árulkod
junk, magunk közt intézzük el a vitákat. Milyen jelentősége van az 
összetartásnak az emberek életében? Példák Försterből.

3. Segítsünk a családban. Olvasmány: De Amicis: „A Szív“-ből 
(A kis másoló. A kis újságárus). Hogyan segíthetünk otthon szü
léinknek, testvéreinknek? Gyakoroljuk a segítést a családban! V e
zessünk naplót, mikor miben segítettünk és szívesen tettük-e?
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4. Engedelm esség és alázatosság. Az előbbi erényt mindig újra 
gyakorolnunk kell, mert rendesen nehezünkre esik. A z alázatosság  
fogalmával 12 éves korban találkozunk először magyar olvasmá
nyainkkal kapcsolatban. Boldog Margit életéből a 12 éves kordák
nak való példákat olvassuk fel.

5. Irgalmasság és önfeláldozás. Szent Erzsébet, az irgalmas 
szent az olvasmányi anyagunk, ebből mélyítjük ki a fogalmat. Az 
önfeláldozás példája De Amicis: Kis betegápolója. Förster: ,,A lát
hatatlan jóság“ c. története. Hatásos W ilde O.: Boldog királyfi és 
Ifjú király c. története.

6. H ogyan viselkedjünk osztálytársainkkal és az alkalmazottak 
gyerm ekeivel szemben. Ez a kérdés rendesen a 12 éves korban 
ébred, mikor a gyermek tudatára ébred szülei társadalmi helyzeté
nek. Nincs rangkülönbség közöttünk, csak erkölcsi. Példa: De Ami
cis: A zöldséges kofa fia.

7. A  megbánás hatalma. Középkori olasz legenda: ,,A megbánás 
könnyei“ és Andersen: ,,A leány, aki kenyérre lépett“ c. meséje a 
kiindulópontunk. Amit megbántunk, tegyük jóvá!

8. Anyák napjára való előkészület. Olvasmányok: Móra F.: 
A jó Isten kenyérsütögetője; Förster: Az anyai lelkűiét; Mécs L.: 
A királyfi három bánata.

9. Áldozatkészség. Á ldozatkészség a hazáért. Ennek az anyaga 
mindig aktuális. Alapul a magyar irodalmi tanulmányokkal kapcso
latban „Petőfi a szabadságharcban“ c. költeménysorozatot vesszük. 
Ide tartozik minden olyan ifjúsági olvasmány is, amely hős gyerme
kekről szól. Ezeket felújítjuk és rendezzük.

Mint a felsorolás mutatja, az erkölcsi fogalmak gyakran majd
nem azonosak az I. és II. osztályban, különösen azok, amelyeknek 
gyakorlati próbái sok nehézséget okoznak a gyermeknek. Általáno
san elterjedt hit, hogy a gyermek az erkölcsi próbákat célzó olvas
mányokat nem szereti. Nem szereti őket, hia rosszak. De ha művé
sziek, fordulatosak, megragadok, akkor rendkívül jól lehet őket fel
használni. A gyakorlati próbák pedig, ha naplót iratunk róluk s 
azokat közösen megbeszéljük, igen kedveltek. Összehasonlítjuk az 
otthoni eredményeket az iskolaiakkal, s a gyermeket lassan az ön
bírálat nehéz feladata elé állítjuk.

Az erkölcsi skála alkalmazása nem jár mindig egyforma ered
ménnyel. Nagyon sok függ attól, hogy az osztályközösségben milyen 
egyéneknek van ható erejük. Volt már olyan II. osztállyal dolgom, 
mely teljesen önmagától, mindig felírta a tábla sarkára az erkölcsi 
fogalmat, mellyel foglalkoztunk, csak azért, hogy amint kisértésbe 
esik hogy helytelenül cselekedjék, rögtön maga előtt lássa. Egy 
hónapig volt olvasható ebben az osztályban a táblán e szó: „Ön 
uralom“. Gyakran azonban látszólag jóformán semmi eredményt 
nem látunk. De az erkölcsi mag, melyet lélektanilag és fejlődéstani
lag megfelelő korban és időben hullattunk bele a gyermekközös
ségbe, sohasem vész kárba.



A serdülőkori első szerelem.

Irta: Kem pelen Attila dr.

A serdülőkori első szerelem tanulmányozásához csak a frissen 
kibontakozó lelket megillető tisztelettel szabad kezdenünk. A nek
tárból. virágillatból, napsugárból élő pillangó szárnyát sem szabad 
durva kézzel megragadnunk, mert hímporát — egyik lényeges és 
legszebb részét —  veszti el akkor. A serdülőkori első szerelmet sem 
szabad pusztán biológiai szempontból nézni, mert akkor igen lénye
ges és épp a legszebb mozzanatait töröljük el. Amint a lepke libe
gősét sem lehet teljesen a hernyó tapadó mászásából levezetnünk, 
úgy a szerelem tiszta szárnyalásait sem lehet a nyers érzékiség test- 
hezkötöttségéből teljesen megértenünk, még akkor sem, ha a lepke 
állapotot mindig a hernyó állapot előzi meg s még ha a serdülők 
tiszta szerelmét gyakran válogatja is az érzéki indulat.

Az életben az első szerelem sokszor már 4— 5 éves korban is 
fellép ugyan, vagy később a serdülést megelőzően, de félreértések 
elkerülése végett mi itt csak azzal az idealisztikus, esetleg naiv sze
relemmel foglalkozunk, ami a serdülőkorban elsőként jelentkezik, ille
tőleg e korban az elsők közé tartozik. Szabadjon minden általános 
keret jellemzés és irodalomközlés mellőzésével azonnal speciális tár
gyunknak, főleg saját gyűjtésű anyagon való induktív tanulmányo
zásába kezdenünk. A serdülőkor eleji kedélyhullázások közelebbi 
leírása és irodalmi utalások tekintetében néhány dolgozatunkra 
utalnunk.1 —  Annak a kérdésnek eldöntését, hogy adatainkban és 
értelezéseinkben mennyi az újszerű, a szakemberekre bízzuk.

Következő táblázat az I. kér. áll. Verbőczy I. gimnázium 
1935/36. tanév végén a VH/b. osztálybeli tanulóknak iskolás koruk- 
beli „legélénkebb, legfelrázóbb élmény emlékeiről“ szól. Névtelenül 
feleltek s bizonyára nem mindenre emlékeztek jól, néhány dolgot 
elfelejtettek, másokat felfújtak s i. t. Mégis általánosságban statisz
tikus értékeiben nagyjában megbízható tájékoztatónak tekinthetjük 
e táblázatot.
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A legélénkebb, legfelrázóbb élmény emlékeim.

Kor É l m é n y e k Éím.
sz.

Első
szer.

7 Első vizsga 1. i
8 Első áldozás 1, utazás 1, népszerű tud. könyv olv. 1. 3
9 0

10 Gimnáziumba lépés 3, cserkészetbe lépés 2, súlyos be-
tegség 1, apja halála 1. 7

11 0
12 Súlyos betegség 2, bérmálkozás 1, öccse születése 1. 4
13 E lső szerelem 2, papi pálya vál. 1, utazás 1, cserké-

szetbe 1. 1, első futball meccs 1. 6 2
14 Első szerelem 4, Bpestre kerül 2, konfirmáció 1, jó-

barát 1, nemi érés jelentk. 1, súlyos betegség 1, első
kereset 1. 11 4

15 Első szerelem 6. leány társ. járás 2, utazás 2, „fölvilá-
gosulás" 1, nemi érés jelentk. 1, önmunkálkodás 1.
zenével fogl. 1. 14 6

16 Első szerelem 4, nemi érés jelentk. 3, első nemi érintk.
2, filozofálás 2, biblia olv. 1, Manréza 1, leány társ. j. 1,

apja hal. 1. 15 4
17 Második szerelem 2, nemi érés jel. 2, első nemi érintk. 1,

Bpestre kerül 1, zenei pálya 1. 7

Első szerelem 23.5%, szex. érzéki 14.7%, vallási 7.3%. 68 16

Láthatjuk, hogy minden más élmény közül százalékban kiemel
kedik az első szerelem, utána következnek számban a szexuális érzéki 
és a vallásos élmények. Viszonylagos legnagyobb %-uk a serdülő
kori élménytorlódások idejére (14., 15., 16. évre) esnek. —  A 17. év 
csupán azért szerepel csökkent élményszázalékkal, mert általában 
ezen évükben írták a diákok visszaemlékezéseiket.

Ezek után nézzünk néhány jellemző serdülőkori fiú, majd leány 
naplórészletet.

*

Egy 16 éves vidéki városi realista fiú2 így ír:
1916. április 10.
„...Mostanában igen érzem a szívemet. Nem mintha szívbajom volna. Nem. 

Hanem szerelmes vagyok szörnyen. Ebbe is, abba is, de legfőképpen amabba. 
Még a nevét sem tudom, de nagyon helyes leány, emellett nem olyan majom, 
mint sok más. Egyszerű, természetes, reális. Ilyen kell nekem. Majd máskor, 
ha már ismerni fogom, többet fogok róla írni. Most még csak látásból ismerem."

1916. április 13.
„A kedvesem már régen nem láttam. Miért nem néz ki az ablakukon? 

Talán ki fog ma nézni? Óh nézne csak ki. De úgy látszik elutazott, nincs itt."

1916. április 14.
„Sn közben megpillantottam régen látott gyönyörűségemet, ...mentem utána.
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Rám mosolygott, mikor betette házuk kapuját s azóta megint nem láttam, pedig 
szerettem volna látni nagyon."

1916. április 19.
„Most igazán szép álmot álmodtam. Láttam álmomban szívem hölgyét, 

megismerkedtem vele, sétáltunk együtt. Egész nap csak rá gondolok. Hol is lehet? 
Álmomban megmondta, hogy ö  nem rokona B.-éknek, hanem csak koszton van 
ott és jövőre végleg elmegy Gyulafehérvárra. Hogy miért éppen Gyulafehérvárra, 
azt nem tudom. De így álmodtam. Ó, ha igazán itt volna, ha látnám, ha ismer
ném, ha...szeretne! Egy másik helyes leány is van a Hosszú-soron. A. R. kályhás 
felé lakik. Csinos, okos kis leány. Még ezt se ismerem. M.-mel (ismerős leány)* 
már nem igen törődöm. Nem, mert nagyon büszke, ideges, hideg. E.-vel se. Ez 
meg nem hozzám való."

1916. április 23.
„Nagyon, nagyon szeretném ismerni már kedvesemet. A szívem csupa sze

relem. De nincs senki, akinek kiönthetném. Hisz ez nem egyszerre megy. Oly 
jó volna vele sétát, egy kirándulást tenni, úgy, amint azt álmodtam."

Tipikus példa a serdülőkori kezdő szerelemre. Még álmában is
—  mikor a lelki gátlások csökkennek —  csak „sétált“ vele. Legfőbb 
vágya, hogy lássa, megismerhesse, beszélgethessen vele, de még 
csókra sem gondol. Beszélhetnek a freudisták itt elfojtott vagy szub
limált érzéki vágyakról, lényegében akkor is hasonló itt az eset, mint 
a vad gyümölcsfába oltott nemes hajtásnál. Hiába szed erőt a vad 
alanyból, csak nemes virágot és gyümölcsöt fejleszt. Hiába szívja 
fel a liliom a megtrágyázott földet, csak liliom virágokat fejleszt.
—  E példából láthatjuk azonban, hogy az ilyen lelkes szerelem nem 
okvetlenül állhatatos. Még az álomszimbolumokban is elutazik vég
leg az ideál. Határozatlanság, változékonyság, sőt párhuzamosság a 
szerelem tárgyaiban gyakori jelenség, főleg kamaszoknál, noha egy 
időben többnyire csak egy az „igazi“. Színes kritikátlan képzeteivel 
és vágyaival a serdülő sok mozzanatot ismerni vél. Lejellemzi szerel
mének tárgyait is, ha még meg sem ismerkedett velük, sőt hírből 
sem hallott róluk. Kevés ismerkedéssel gyorsan fejlődik ki a rokon- 
szenv, de az ellenszenv is.

Egy másik (17 éves) serdülő naplórészlete, -— melyet Bühler 
Sarolta könyvéből3 vettünk át —  érdekesen példázza ezt az ingado
zást, illetve párhuzamosságot, részben más oldalról is:

„Tegnap este csúnya realisztikus hangulatban voltam, a vérem égett és 
szégyen kimondani, de minden leányt szívesen megöleltem volna. —  A hegedü- 
lés később lecsillapított és visszatértem igazi szerelmemhez Gretchenhez. —  Min
den bűnt, minden gondolatot le akarok győzni; benned akarok élni Uram. De 
Gretchent továbbra is szeretni akarom. Ez a szerelem Istentől és Istenből van. 
A szerelem, melyet Gretchen iránt érzek, nem e világból való. Ó, ha vele egye
sülve az égbe szállhatnék a mennyei Atya karjaiba. Ö, milyen boldogság! Mikor 
jössz el te boldog óra? — Kék, hűséges csillagszemek, piros, szerelmet kérő 
szív s aztán egy eleven, életerős, életvidám test, az egész olyan egyszerű és 
mégis oly pompás, arra teremtve, hogy szeressem; példakép, mit csak nézni 
szabad —  érinteni nem — és imádni! Ó Gretchen, bárcsak kisírhatnám magam 
sziveden! Mily jót tenne ez nekem! Egvedül te értenél meg engem, egyedül te!
— Irjak-e, ne írjak-e? —  Ki kell beszélnem magam valakivel, de nincs senkim; 
neked gyónok hát, kedves könyvem. —  Tudod, bűnt követtem el, bűnöztem tes
tem ellen. Tegnap este egyetlenegy vigyázatlan, szomorú pillanat, egy helytelen
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gondolat. — Egész valóm ellene szegült; de testem már nem engedelmeskedett. — 
Megint csak ott vagyok tehát, mint tavaly ilyenkor..." (Várkonyi H. fordítása.)

Az igazi ideál, az „örök-nőiség“ eszméjének képviselője távol áll 
az érzékiségtől, sőt kiemeli a serdülő fiút abból. A lélek altalaján 
lappangó érzékiség-kígyó fejét tehát lábbal tapossa az ideál képzete, 
de megtörténik, hogy a kígyó néha hétfejű sárkánnyá erősödik, 
amelynek minden levágott feje újra kifejlődve, ismét betolakszik a 
tudatba.

Egy budapesti 16 éves cserkész gimnazista4 naplótöredékeiben 
pedig ezt találjuk:

1938. II. 18. „Függetleníteni az érzést, a gondolkodást és a testet, akkor 
nem fogja egyik sem akadályozni a másikat.

1938. 11. 20. „...Tavaly ilyenkor, 1937 telén már megkezdődött az át
alakulásom, nem akarom azt mondani: férfivé, de legalább kamasszá. Irány: tiszta, 
erős férfiúság. —  Az első nagy esemény, hogy megismertem, vagy mit is mon
dok „megismertem", megismerkedtem G.-vel (gimnazista leány).* Akkor csillant 
fel először a cél előttem. Nem mondom, addig is előttem állt egy cél. Igyekeztem 
jó cserkész, jó vezető lenni. Minden vágyam volt a jó vezetnitudás. — De attól 
kezdve élesen állott előttem a tökéletes íérfiideál és csak az a férfiideál állhatott 
az a nőiideál mellé, amit én láttam G.-ben. Természetes, hogy az első lépés az 
volt, hogy összehasonlítottam magamat az igazi férfivel. Az eredmény siralmas. 
Megállapítottam hogy mit kell tennem. — Annyit mindenesetre megállapítottam, 
hogy ez volt még életem legnehezebb éve. Hozzájárult az is, hogy amikor ma
gammal kellett küzdenem, ügyelnem kellett az őrsöm hasonló küzdelmeire is. 
(Érzékisége elleni küzdelemre céloz.*) Melettük talán nem állt olyan erős őrző 
és ösztönző, mint mellettem. Ez az ösztönző volt G."

1938. II. 27. „Ma templomban voltam, vasárnap lévén. — Imám többek 
közt ez volt: Uram áldd meg annyiszor, ahányszor megalázott, áldd meg annyi
szor, valahányszor megvetett, valahányszor haragudott rám, bár ha az én hi
bámból is. Áldd meg annyiszor, valahányszor kedves volt velem. Alázzon, ves
sem meg, utáljon, de szeressen valakit annyira, mint én Öt és szeresse Öt az, 
akit szeret fele annyira, mint én szeretem. Add Uram, hogy boldog legyen, áldd 
meg számtalanszor, ezerszer. Annak a kérése, aki Öt igazán szereti. Ámen."

1938. VI. 21. „G.l Kimcndtam a nevét és imádkoztam, mert az Ö nevét ki
mondani imádságos áhítatra van szükségem. — G.l Valami, ami felettem áll. 
Valaki, aki előtt fejem meg kell hajtanom. Neve szó, mit nem ejthetek ki tisz
telet nélkül. Alak, amire nem gondolhatok szeretet nélkül. Szépség, ami előtt nem 
állhatok meg lebomlás nélkül. —  G.l Meg kell semmisülnöm, hogy emelkedhes- 
sem. Emelkednem kell, hogy megsemmisülhessem. — G.! A kör, az önmagába 
visszatérő, újraélő, magasztos Ö. A „végtelen“. G.l G.l —- Ez Ö nekem! —  Lá
tom a zöld mezőre ráboruló égbúrát. Érzem a levegő nappal párosult simogató 
melegét. Hallom a kék csodaburok alatt csobbanó zöld víz partmosó zaját. — Ez 
Ö nekem! —  Szellem, aki csúcsra hajt. Igaz szellem. ■— Ez Ö nekem. Csobogó 
csermely előtt éltető vizéért borulok térdre szomjasan, harsogó vízzuhatag előtt 
a Fenségest érzem és leborulok. — Kérlek Téged Uram, ami áldást rám pazarol
nál, a méltatlanra, inkább Neki add Uram! Ami büntetést Neki adtál volna, rám 
halmozd, kettőzd, hogy tisztuljak az igaz Végtelen tüzében. És könyörgöm, 
emelj, emelj a tiszta magasba! Ámen.“

Milyen önmunkálkodásra vezeti az ifjút a női ideál! A vallási 
felszárnyalás, erkölcsi erő, heroizus és művészi szárnypróbálgatás 
milyen fejlődése! — Megtudtam a naplóírótól a következő részlete
ket: G. nem vette észre az őt ostromló udvarlók lármás seregétől 
visszaszorított szerény imádóját. Ezért a naplóíró megértőbb, ideáli- 
sabb barátnő felé fordult, kivel azóta az élet mélységeiről és szépsé



1 1 7

geiről, tapasztalataikról gondolataikat és érzéseiket kicserélve leve- 
leznek. Az első ideálnak azonban örökre hálás, mert ő indította 
meg magasabbrendű érzéseinek és önmunkálkodó akaratának óriási 
hullámait.

Egy másik 16 éves budapesti gimnazista5 igy ír:
(Levél tervezet naplóból.*) „Kedves E.-ke! Nem tudom, hogy lettem sze

relmes Magába, hisz az egész oly gyorsan jött. — S. I.-től lassan távolodtam 
és egy tavaszi napon (III. 28.) arra jöttem rá, hogy Magába lettem szerelmes. — 
Maga nem is sejti, hányszor sétáltam el a házuk előtt azt lesve, hogy mikor látom 
meg csak egy pillanatra is az ablakon keresztül. Sokszor szerettem volna ezt 
megmondani Magának, de attól féltem, hogy kinevet és esetleg csalódom Ma
gában. Nem is gondolja, hogy mennyire fájt nekem, mikor este a Halászbástyá
nál és csendes kis budai utcákon sétáló szerelmes párokat láttam. És nekem 
titkolnom kellett szerelmemet mindenki előtt. —  Néha láthatom, ritkán beszél
hetek Magával és sohasem mondhatom meg, hogy mindent megtennék Magáért, 
csakhogy Magának bármiben segítségére legyek, mert ha Magát boldognak látom 
és ha Magát örülni látom, én is boldog vagyok. —  Ezt Maga talán sohasem 
tudja meg, hisz ezt csak magamnak írom. Jól esik leírni, azt, amit az ember 
nem mond el senkinek.“

1939. I. 14. „Kedves E.-ke! Nem tudom, mit csinálnék, ha csalódnék Magá
ban. Ez a félelem ugyan alaptalan, mert nem emlékszem, hogy két éves ismeret
ségünk alatt bármit is tett volna, amire máskép, mint boldog szeretettel gondol
nék vissza. Mégis, ha erre gondolok, szinte megrémülök. Mi lenne, ha bármikor 
Maga eltűnne az életemből és én tudnám, hogy sohasem látom többé, vagy ha 
csalódnék Magában és a Magára gondolás csak fájdalmat okozna nekem. •— 
Nem tudom szavakkal kifejezni, hogy mit érzek, ha Magát látom. Valami jóleső 
boldog megelégedettség fog el és hálát adok Istennek, hogy láthatom. Sokszor 
egy megmagyarázhatatlan kóborlási vágy fog el. Össze-vissza járkálok a Duna- 
parton, a Várban, a Bástyán és ilyenkor valahogy boldognak érzem magamat. 
Ezt nem tudom megmagyarázni Magának, de ilyenkor énekelni szeretnék és nem 
cserélnék senkivel. A legnagyobb boldogságot Magának köszönhetem.“

Jellemző a lelkesedés melletti bátortalanság s a kedélyhullám
zás. —  Az ilyen bátortalan szerelem ritkán talál viszonzásra. Sajnos, 
ennél az ideálista ifjúnál sem. (Alábbiakban láthatjuk majd ennek az 
éremnek a másik oldalát is.) Ez a kis bakfis szintén körülrajongott 
s nem oly jó megfigyelő, hogy idealista udvarlóját a talán felülete
sebbek közül kitűnőbbnek találná, hisz alig ismeri.

A következő 16 éves diák6 egészen más beállítódású:
1914. nav. 14.
„Óh, bár sohse ismertem volna R.-t! (Rossz útra térítő barátja*) Rám 

hullott váratlanul az első csapás, mely süllyedő utamban érhetett. Midőn' ott 
álltam a választás előtt, mámoros fejemmel a rossz felé törtem. Bár lett volna 
akkor jobb eszem.

De vissza, ah, még nem léptem bele a mocsár vízitündéres ingoványaiba. 
Lábam alatt mérges kígyó sziszeg. Vissza! Még fölemelkedhetek!“

1914. dec. 24.
„...Legkedvesebb karácsonyi ajándékomat már ma délelőtt megkaptam: 

találkoztam S.-val. Nem beszéltünk ugyani, de láttam őt és valóban kedves lát
ványt nyújtott. Teljes zöld kosztümben volt, a kabátka feszes, a szoknya rövid. 
Alig ismertem meg messziről, a lábacskái megváltoztak. Máskor egy kilométer
ről fölismerem telt vádlicskáit, de most a szokottnál is teltebbek voltak. A 
kicsike egész nagy leány volt.

Csak akkor tekintett felém, mikor már köszöntem, addig dacosan: meredt 
az utca közepén lustán elterülő sárra. Mire véljem ezt? Neheztel tán, hogy mel
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lőztem a jégen? Haragszik? V agy... vagy — legyünk optimisták —  vagy nem 
akarja, hogy szemünk találkozzék, mert...mert zavarba jönne tán.

Tele torokkal köszöntem nagyot s ez a nyílt köszönés is boldoggá tett, 
noha bólintása közben el sem mosolyodott.

Ilyen beszámíthatatlanná teszi az embert a .gyengéd érzelem'."
Azzal a viszonylag kedvező esettel állunk itt szemben, mikor 

a serdülő hamar kiábrándul az érzéki kalandokból és szerencsésen 
visszatér egy bakfis ideáljához, kit becsületes —  és csak kevéssé 
érzéki —  csodálattal szeret. Mert sok ifjút tett sötétlátásúvá és 
fanyarrá, meghasonlottá a korai és kalandos nemi élet. Épp a női- 
ségükből kivetkőzött, fásult, szánalomra méltó szerencsétlen teremté
sekben vélték először megismerni közelebbről a nőt. Ez a serdülő 
az egész életet, világnézetet megfertőzni képes beállítódástól sze
rencsésen visszamenekült régi ideáljához.

Milyen szomorú, mikor az első szerelem bimbóját jégverés éri, 
mint a következő 16 éves diáknál:7

„...Ajánlatot kaptam egy oly lánytól, akit mindenképen ideálnak tekin
tettem, akit szerettem. Annyira megrendített ez a csalódás, hogy egy hónapig 
kerültem a társaságot. Ez a csalódás természetesen (sic) megváltoztatta az eddigi 
idealista felfogásomat a lányokról. Azóta állandó küzdelemben vagyok magam
mal, sexuális érzéseimmel."

Egy 17 éves diák8 már így emlékszik vissza pár évvel előbbre:
„Ebből a korból való a nemi élet örömeivel való megismerkedésem. Közép- 

iskolás korom emlékei közé tartozik az első szerelmem is. Még most is azt mon
dom minden leánynak, hogy ö az első, de hát ez csak szédítés."

Ez az ifjú, sajnos, már valóban csapodár. Nem tiszteli a nőt 
és a szerelmet. Az érzékiség durva ,.rezgései“ elhangolták  a fino
mabb rezgésekre való hangolódástól a törékeny lélekhangszert, -— 
Hasonló a másik visszaemlékező, testileg korán érő diák:9

„A lányok után a III. osztályban kezdtem járni. Attól az időtől kezdve 
állandóan űzöm ezt a „sportot“. Komoly viszonyokba nem keveredek soha. Öt 
vagy tíz csók és tovább már nem érdekel a leány, akárki legyen is az.“

Nem véletlen, hogy visszaemlékezéseit így folytatja:
„Az utóbbi 3—4 évben megdőlt a hitem az Istenségben. Saját meggyőző

désem alapján a materializmus követője lettem. A lélek létezését sem hiszem. 
Ezért minden erőmmel testem fejlesztését kultiválom.

A lélekhangszer elhangolódása a vallási érzék eltompulásával 
jár együtt. Amint láthattuk, hogy a tiszta szerelem felfokozza a 
vallási érzést.

Még szerencsétlenebb a következő visszaemlékező diák:10
„16 éves koromban az érzéki vágyódás elvitt egy magánházba. Az ott levő 

szenny erről a részről is teljesen felvilágosított.“
Szomorú, hogy ilyen ifjú már a nemi kérdésre nézve, melyet a 

szerelemmel azonosnak tart, abszolút tapasztaltnak hiszi magát.
Mennyivel boldogabb a következő visszaemlékező diák:11
„A női nem iránti tiszteletem vátozatlanul megmaradt. Sőt, ez még foko

zódott, mikor első leányismerősöm csak félévi ismeretség után engedte magát 
megcsókolni. Ugyanis, nem szeretem azokat a lányokat, akik olyan természetűek, 
mint mi fiúk, akik nem igen tudnak vágyaiknak ellentállni.“
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Ismét példa az egészséges, derűs idealizmusra:12
„16 éves korom után, nyáron megszerettem egy lányt és az viszonozta a 

szerelmemet. Mintha éreztem volna, hogy most már érdemes élni, csak azért a 
kislány kedve miatt is.“

Egy másik13 pedig így ír:
„Rájöttem arra, hogy mennyivel szebb a diákélet, ha van valaki, akit sze

retünk és akivel kellemes órákat tölthetünk el a jégen vagy másutt. Azóta kere
sem a leánytársaságot és mindig van valaki, akit különösebben szeretek. T a
nulni sem tudok, ha nincs kilátás arra, hogy rövid időn belül találkozhatok szívem 
hölgyével. Különben megelégedett vagyok diákéletemmel."

Bizonyos az, hogy a lelkes szerelem, mint minden igaz élm ény, 
szomorú kontrasztot vet a tanár vagy diák által át nem lelkesített 
tanulnivalók sivárságára, de az igazi komoly szerelem kedvet is ad 
a tanulásra a kötelességtudás hevítése révén. Lássunk erre példát:14

„Az első szerelem 16 éves koromban egészen megváltoztatott. Addig egé
szen gyerek voltam és az olyan hatással volt rám, hogy megkomolyodtam és 
azóta kezdtem el igazán tanulni. Habár most megint leromlottam a tanulásban, 
de most újra nekikezdtem ennek a  hatása alatt."

Noha ritkán írnak róla, ritkán árulják el a kamaszok, ha náluk- 
nál idősebb leányba, fiatal asszonyba szerelmesek, mégis ez elég 
gyakori eset. főleg a serdülés elején. íme egy példa15

„15 éves koromban kegyetlenül beleszerettem egy nálam három évvel idő
sebb lányba. Természetesen nem vett komolyan. Azóta a lányokat csak a köny- 
nyebbik oldalukról néztem. Egészén két héttel ezelőttig. Most t. i. megint sze
relmes vagyok egy édes kis lányba, aki fiatalabb nálam. Mind a ketten komo 
lyan vesszük egymást.“

Végül minden fejtegetésnél világosabban beszél a 16 éves gim 
nazista16 verse, amely eléggé gyakori serdülő lelkiállapotot ír le:

ÉN  M EGYEK.
Tizenhat évvel lábaimon,

' Szívemben tele vággyal, örömmel és bánattal
Megyek.
Én a kamasz.
Felnőttnek gyermek, gyermeknek felnőtt.
Tele benyomással, dühhel és erővel, vággyal, élettel.
Mindig csak, örökké csak vággyal.
Kamasz. — Szegény
Járok az utcán, járok az úton,
Szeretem a fényt, transzparenseket,
Az életet. A nőt.
Nézem a nőt.
A nőt, a nőt. —  Mindig csak a nőt.
Az utolsót, aki mindenkié,
Az elsőt, aki látszólag senkié.
Csak semmiképpen nem az enyém 
Senki, semmi.
Élni akarok, élni szeretnék.
Csókolni, ölelni, szeretni, élni.
Mindent és mindenkit ölelni.
Élni, repülni, szállni magasba.
— És fölébredek a hideg valóságba,
A semmibe.

*
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Nézzük most már, hogyan éreznek a „másik oldalon“.
A bakfisoknál a serdülőkori első szerelem legalább olyan jelen

tőségű s legalább olyan sokféle és bájos, mint a kamaszoknál.
Kamasz fiúknál is előfordul, hogy náluk idősebb fiatalembere

ket —  felsőosztályos diákokat, ifjú filmszínészeket stb. —  példa
képül választanak s (többnyire titokban) rajonganak értük, de leá
nyoknál az ennek megfelelő —  t. i. nagy leányokért, ifjú tanárnőkért, 
filmszínésznőkért való —  rajongás általánosabb és nem titkolgatott. 
Persze a sajátnemű példakép odaadó bámulása távol áll minden 
homoszexuális vonástól, amelyre való célzást is felháborítva utasítja 
vissza a serdülő. Sőt, bakfisok barátságának sokszor épp a közös 
rajongás a legfőbb záloga. •— A következő 12 éves kislány17 bár 
még nem tipikusan serdülő, de érdekes példát nyújt a serdülés elő
szelére. Még a rajongó naiv csodálatot, szerelmet és fokozott szere- 
tetet nem tudja jól szétválasztani:

1906. jan. 31.
Mi a nyolcadikból nagyon szeretjük a két B. lányt. N.-t és E.-két... 

„Cukiknak“ nevezzük őket. Nagyon kedvesek. Sötétkék szeműk és szőke hajuk 
van."

1906. február 17.
U. Elza virágot küldött az iskolába. A virágot U. Elza és B. Tériké oda

adták a „Cukik“-nak. Ezenkívül az emlékkönyveket is odaadták a leányok. Ne
kem nem volt emlékkönyvem és ez kissé rosszul esett.

Azután...azután megcsókoltak minket!... Cs. Babci, a nyolcadikos barát
nőnk azt modta, nagy komolyan: „Ez az első stádium, a második az lesz, hogy 
beleszerettek P. K.-ba tanárjuk*).“

„Soha...soha..." Igaz ugyan:, hogy az év elején én Őt nagyon szerettem! 
Mikor az év elején meghalt az anyja, azt álmodtam, hogy az órában sírt. Erzsiké 
meg én megcsókoltuk, Sz. Emma cirógatta és megvigasztalódott. Később azon
ban beláttam, hogy e nagy szeretet hiába való. Kedves fiatalember, ez az egész. 
De nem oly rövid ideig tartott a szeretet K.-val. Őt, amióta ismerem, szeretem. 
Kedves, kékszemű, szőke hajú, 14 éves fiú.“

1906. március 2.
„Olyan jól folynak napjaim. Nagyon sokat kézimunkáztam, olvasok és 

írok.. .sokat. Talán kzépet is. Nem? Lehet. Ha valaki jóról és szépről ír, az nem 
lehet csúnya! Különösen olyanról, mint a B. leányok. Még valakiről... valaki
ről, szeretem őt nagyon! Miért? Mert jó ... mert szép... mert... ő is szeret engem... 
Igen. ..igen! Űgy-e, ez nem haj! Kis napiócskám, mondd meg, szerethetem őt? 
Én azt hiszem...igen...De jó! De jó!!

Ideáljaim B. N. és E. (nyolcadikos leányok*), S. K. a (14 éves fiú*).“
1906. március 4.
„Milyen jó lesz, mikor én nagy leszek... 18— 19 éves. Külön szobám lesz... 

ott fogok imádkozni...írni és...sírni. Lesz benne egy ágy, mosdó, szekrény, 
varró asztalka, könyvespolc, székek, zongora...és...virágok. Valakinek...az... 
arcképe előtt fehér rózsák..."

1906. március 8.
„Ide írok egy emléket:

Őrzőangyalainknak. Emlékül.
Vájjon mikor nagyok lesztek, fogtok-e reánk gondolni?
Mi most mindig rátok gondolunk és ti nem gondoljátok, hogy mi olyan 

jók és szépek akarunk lenni, mint ti! Azért nevezlek „őrzőangyalainknak“ drága 
Cukik, mert ha szomorúak vagyunk és rátok tekintünk, rögtön elmúlik rossz 
kedvünk és boldogság váltja fel azt!

Vájjon, mikor mi E.-vel (barátnője*) 14— 15 éves korunkban rózsalugas
ban álmodozunk rólatok és még „Valakiről" (a két leányka ideálja zárójelbe
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téve), vájjon gondoltok-e reánk? Mi akkor is úgy fogjuk szeretni a mi E.-kénket, 
N.-unkat, mint most! Hogyne, hiszen ti olyan édesek vagytok. —  Persze, persze!“

1906. március 11.
„Itt vannak a csendes esti órák.. .elmélkedni! Nagy dolgok történnek az 

iskolában. Olyanok, melyekről a világ nem tud...melyek el vannak rejtve! 
Olyanok történnek... A B.-ek...ők legjobban szeretik Cs. E-t, B. F-et és S. L.-et 
szeretik... és minket nem... Legalább mi azt hittük. Borzasztó nyugtalanok vol
tunk megmondtuk nekik...hogy mi őket hogy szeretjük és hogy ők minket nem 
szeretnek. Ök erre...megcsókoltak...azt mondták, hogy szeretnek...Mikor elmen
tünk, akkor is megcsókoltak.

így tehát nincs ok a szomorúságra és a szomorú gondolatokra!...
Mint látjuk, nálánál idősebb leányokért rajong, de már ,,hiába

valónak“ tartja a nála sok évvel idősebb ifjú tanár iránti ,,nagy 
szeretetet“. Inkább a nálánál csak (!) két évvel idősebb fiút szereti 
ártatlan ábrándozó naivsággal. E bájos naplórészletek kitűnő be
pillantást adnak a serdülés felé haladó kislányok rajongásáról s a 
VlII-ikosok baráti vagy anyáskodó leereszkedéséről.

A leányok serdülése egy-két évvel általában megelőzi a fiúkét. 
—  A következő 14 éves kis bakfis18 első szerelmének idealizmusa 
korán hajótörést szenved a valóságos tényen s mint a csiga a házába, 
úgy húzódik vissza idealista képzeletvilágába:

„1908 dec. 13. Eljött a fehér királyfi, elvitt karján messzire, magához ölelt, 
melegített és csókolt. Elvitt oda, hova szenvedés’, baj, gond nem juthat el —  az
álmok országába.------------ Álmodtam szépet, gyönyörűt —  és mikor felébredtem,
nem hagytam elszállni az álmot, megfogtam, édes szóval marasztaltam és —  itt 
maradt. Köröttem már nem sivár az élet, tele van tarka képekkel, melyek tán nem 
is képek, hanem élő alakok, melyek éreznek és alkotnak. Azt hiszem, az eddigi 
életem mind csak egy rossz álom, melyet egy igen veszélyes altató okozott: az 
ábránd, a fényes gyönyörű szép szappanbuborék. Nem érzem magamat olyan 
gyermeknek; élek és tudom miért. Vége annak, hogy fő gondolatom a saját 
lelkem legyen, vége a siránkozásnak. Más emberek szíve és gondolatai foglalkoz
tatják ezentúl gondolataimat és ezeknek boldogítása lesz célom.“

Majd barátnőjének csakhamar így ír:
„Máriám, azt kívánod, hogy boldogságomról meséljek. Igen, fogok, de nem 

úgy, amint remélted. Az a boldogság nincs többé. Elmúlt. Az is csak álom volt,
a régi álmok utóhangja — és elhiszed Máriám, jólesett a felébredés.-------- Itt
volt S. Nem az én S.-em volt az. Más, egészen más volt. Nem az az ideál, nem 
az a gyöngéd férfi, akit én gondolok. Vége a szép álomnak. Amilyen szép volt 
álomnak, olyan más a Valóság. A valóság talán még szebb. Valóság pedig az, 
hogy van ideálom, de csak — a szívemben. Az nem él, az nincs, de talán lesz. 
Az én kis világomban, melyet magamnak alkottam, él és érez. És én ebben az
ábrándvilágban boldog vagyok. Ott az emberek szépek, nemesek, ideálok.-----------
Volt egy lány, aki akart szeretni. Szeretni szenvedélyesen, lágyan, kínosan és 
édesen. Szeretett egy ifjút. Büszke volt az ifjú. Büszke és szép. Játszott a lánnyal; 
vagy nem is játszott, hanem a bolondos lány azt hitte, hogy játszik. Büszke volt 
az ifjú, de a lány még büszkébb. A lány kezdett figyelni és látta, amit eddig nem 
látott. Látott egy nemes, jellemes fiút, akit a környezete —  külsőleg —  elrontott
és akit nagyon tud szeretni, de nem nevezheti ideáljának.------------ Boldog vagyok
Mariskám, mert tudok szeretni mindenkit, mert nyugodt vagyok. Boldog vagyok, 
mert ti szerettek. Szeressetek engem; ez ne legyen álom.“

Később ezt írja barátnőjének arra célozva, hogy S. mást szeret 
s ő S.-sel erről megértőén beszélt:

„Ne gondold, hogy könnyű nekem lemondanom. Sok keserű könny tanúja
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annak, mennyit szenvedtem. De most határtalanul büszke vagyok, hogy tudtam 
lemondani. Boldog vagyok, mert jót tettem azzal, akiért az életemet dobnám oda!“

Nincs ennél a kis bakfisnál féltékenykedés, sértett hiúság, csak 
szeretet nyerésére és adására való vágyódás.

A következő vidéki 14 éves kislány19 így vezeti be naplójába 
naiv „kis szive“ első szerelmét, amely főiskolás zongoratanárjára 
irányul:

„Édes kicsi naplóm, ezentúl veled fogom közölni kis szívem titkát. Mától 
kezdve nekem is van titkom, egy édes boldog titok, melyet senkinek el nem 
árulok, csak neked, édes kicsi naplóm. Az nem baj, ha nem is igazi naplókönyvbe 
vezetem az én kis szivem titkát és ha nem is aranyszélű, hanem csak egyszerű 
piros, de bearanyozza az én lelkivilágom.------------ Az édes titok: egy szerelem. '

Majd előbb Szűz Máriához imádkozik, engedje azt a kegyelmet, 
hogy ideálja viszont szeresse s azután levelet csúsztat ideálja kabát
jába, amelyben többek közt így ír:

„Az ujjamon meg tudnám számolni, hogy hányszor volt velem kedves. Én 
nem is kívánom, hogy velem kedves legyen, csak arra az egyre kérem, hogy ne 
mondjon nekem ilyen szavakat. (T . i. hogy „beképzelt és megátalkodott a tanu
lásban“.) —  Tudom, hogy ki fog nevetni, mikor elolvassa ezt a levelet, de nem 
baj. Fő az, hogy leadhattam azt, ami nekem fájt. Ha valami olyasmit írtam, 
amivel megbántottam, akkor bocsásson meg, mert én nem akarom magát meg
bántani, sőt ellenkezőleg.-------------Ne gondolja, hogy én ezt szemrehányásból
írtam, csak nagyon fáj, hogy maga így tesz velem.“

A levél bizony nem érte el hatását. A főiskolás zongoratanár 
csak még jobban kinevette és még inkább gyereknek kezelte 14 éves 
növendékét.

A következő temperamentumos, de idealista 16 éves gimnazista 
kislány20 első szerelmének fejlődésszakaszai:

„Voltak fiúk, akik szerettek, de én nem bírtam őket. És most, mikor én 
szeretek egy fiút, akkor az nem szeret viszont. Nem vagyok benne biztos, hogy 
szerelmes vagyok-e bele, de tény, hogy szeretem. Pedig olyan jó lenne, ha sze
retne. Akkor volna valaki, akivel terveimet megbeszélhetném, akihez bizalmas 
lehetnék és aki nekem tanácsot tudná adni, ha kell. Eddig minden barátomnak én 
adtam tanácsokat, meghallgattam a bajaikat, de nem volt és sajnos nincs is, aki
nek én kipanaszkodhatnám magamat.------------ Vigyázok, hogy miattam senkinek
se legyen szomorúsága. Az ideáljaimat is mind átengedem másoknak és ha D.-nek 
más lány tetszik, egy szót sem fogok szólni, átengedem a helyemet annak. De
énnekem senki sem engedi át a helyét.------- Mindig vártam egy komoly fiúra,
aki szeretni fog, aki megért, aki segít nekem; de nem jött. Sokat imádkoztam, de 
mégsem jött el az a fiú. Akkor nagyon fájt, hogy nem jön, de most, ha már jönne, 
nem kell! Akkor jó, nagyon jó lett volna. Most már nem ér semmit. Akkor sokat 
és nagyon fájt, ma már olyan az egész, mint egy régi,1 be nem teljesedett álom. 
Pedig még most is vágyódom valaki ütán, de tudom, hogy sohasem fog a vágyam 
beteljesedni.

1937 jún. 28. D. mégis eljött, hála az Istennek. Eleinte nagyon utálatos 
voltam hozzá; de azután nagyon jó volt. Most már biztos, hogy szeret. Édes pofa. 
Azért nem mondja meg nyíltan, mert magától értetődő dolognak tartja. Szóval
remekül éreztük magunkat.------------ Hanem mikor azután hazamentünk, jött a
családi fejmosás. Igaz ugyan, hogy nem volt nagy hatással rám, de mégis gyalá
zat, hogy a szép délutánt szidással rontják el. H u h!-------------Édes szivem (t. i.
D.) megmondta, hogy őt is összeszidta a b. mamája. Sőt mi több! ezután nem 
engedi este sétálni. Hát ezt nem fogjuk kibírni. (Titkos írással:) Ilyen bestia. 
Hagyja a fiát szenvedni. Pedig ilyenkor igazán nem megfelelők a radikális neve
lési eszközök. Ügy dühöngök. —  Szegény D. Ő issza meg a levét mindennek.
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1937 szepí. 1. Volt valami, ami az egész nyarat széppé és emlékezetessé 
tette Ez a D. szerelme. Ez legalább kárpótolt mindenért. Ezért érdemes élni. 
Gyönyörű az, ha szerethetünk valakit, de valami fenséges dolog, ha azt a sze
retetek amit adunk, viszonozzák is. Gyönyörű az, ha az ember tudja, hogy az, 
akiért minden rosszat eltűr, az megérdemli. Nagyon bánt és szégyenlem, hogy 
mégis annyiszor megbántottam, hogy annyi rossz órát okoztam neki. Pedig vég
telenül szeretem. Én azt hiszem, hogy Ő ezt nem is tudja, hogy mennyire sze
retem. Ez a szeretet nálam nagyon mélyen fekszik. Nem tudom kimutatni 
annyira az érzést, mint amennyire az bennem él. Hogy hideg vagyok. Pedig 
mennyire iparkodom ezt a hidegséget leküzdeni. De hát fájdalom, amint látom, 
ez nem igen sikerül. Ó pedig hányszor lángol fel bennem ez olyan erővel, hogy 
szinte minden erőmet össze kell szednem, hogy valahogy ki ne törjön. Azután 
a múltkor olyan hülye voltam. Egy régi fogadásunkról volt szó. És én nem 
mertem kimondani, hogy miben fogadtunk. (T. i. csókban.) A végén azonban 
mégis megtudta és azt mondta, hogy, ha szégyenlem megmondani, akkor miért 
fogadtam, és hogy nagyon csalódott! Ez pedig nekem nagyon fáj. A szamár, 
ha tudná! Inkább megcsókolom, csak ne kelljen erről nekem beszélnem. Ezt én 
olyan komoly, olyan szent dolognak tartom, hogy nem merek róla beszélni. Olyan 
sok mindent tud, bár csak ezt is tudná. Néha úgy szeretném, ha mellettem lenne. 
Tegnap egész nap nem láttam, Ez olyan rémes! Pedig ez még semmi. Mi lesz, 
ha majd hetekig nem fogunk találkozni? Rettenetes lesz.“

Alábbi szemelvény már kevésbbé idealista 16 éves kis „hisz- 
terika" 21 naplójából, való.

1926 okt. 24. ,, ...Visszagondolok egy nekem kedves emlékre, mely azonban 
furcsa eset és mások talán megbotránkoznak rajta. —  Hogy is volt... igen, 
vasárrtap délután volt és kicsikartam apától, hogy egy fél óráig sétálni mehetek 
a barátnőmmel. 5^7 óra volt. G.-vel (barátnője) a körút felé haladtunk. Vissza 
jövet a 61-es villamos jött, amelyen ott volt az a férfi, kit imádok. Köszönt... 
és én erre intettem neki, majd olyan hangosan mondottam a nevét. Utána, 
mikor láttam, hogy ő nem szállt le a villamosról, G.-nek a karjaiban összeestem, 
Nem tudom, hogyan jutottam haza. Lázas lettem és két napig feküdtem. Szívemet 
vasmarokkal szorította a keserűség és meghalni kívántam. Utána napokig szótlan 
voltam s legkisebb szidásnál görcsös zokogásba törtem. —  Ó, ha akkor anyám
nak mindent elmondhattam volna! De torkomat valaki összeszorította, ajkamra 
nem jött szó...

És mégis, ha most visszagondolok rá, örülök, hogy legalább láttam s nem 
baj, ha szenvedtem is miatta.

Sokszor elgondolom, hogy az a férfi hogy tud három héten keresztül nem 
jönni. Pedig azt mondta, hogy szeret...

Szeretnék mindent, mindent feledni... de oly borzasztó nehéz...
54 5 van. A vendégeimnek már kellene jönniök. Kicsit késnek. De ha el

jönnek, úgy megint győztem. Azt mondja G. (barátnője), hogy ,,N., szokj le 
erről a modorról, mert aztán ő talál veled igy csinálni, mint te a férfiakkal."

Úgy mulatok egy-egy fiún, mikor szerelemről beszél nekem. Kinevetem. 
Pedig magam is tudom, hogy mit jelent a szerelem miatt szenvedni. De hiszen 
szívtelen vagyok anyám szerint és barátnőim szerint daemon. „A szép daemon 
hódít" — szokták mondani. És ugyan, miért ne kapcsoljam össze a kettőt és 
szerezzem magamnak ezt az egyedüli kis örömöt? —  hiszen szívtelen, irigy 
teremtés vagyok. Megtehettem... és mit bánom én..."

Bizony kellő nevelő hatások sokat segíthettek volna a kis „szép 
démonon“, de környezete csak elvadította s táplálta a benne kisértő 
dacosságot.

A következő 16 éves bakfis22 már megértő másokkal. Érdekes 
bepillantást ad naplója arról a korról, mikor a serdülők mintegy a 
szerelem légkörében élnek.

Aag. 31-én. ,,------------ Én láttam egy csillagot leesni és gondoltam valamit.
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Persze azt, hogy F. szeressen. De tudom, hogy ez teljes lehetetlenség. Hogy 
miért, azt nem tudom. Pedig úgy szeretem. Tegnap Erzsiké is megjött. Úgy 
örültem neki. Délután Katónál voltam és elhatároztuk, hogy ha hozzánk jön 
valamelyik fiú, Kató elkezd majd F.-röl beszélni és azt mondja, hogy egy barát
nője őrülten szerelmes belé. Már ők fogják tudni, hogy én vagyok az. És ha 
ők tudják, akkor F. is tudni fogja, mert megmondják neki. Majd meglátjuk, 
mi lesz."

1924 május 14. „------------ Legjobb barátnőm, Boris. Nagyon szeretem, mert
okos és kedves. Télen voltam egy cserkész-bálban és nagyon jól mulattam. F.-el 
is táncoltam, igaz, hogy meglehetősen keveset. Persze S. (rajongója) megint 
ott lábatlankodott. Másnap délután Boriséknál voltam, mert Boris nem volt a 
bálban és javában beszélek neki mindenről, mikor bejön F.! Én azt hittem, 
rögtön összeesem, úgy megijedtem. Szerencsére elég jói tudtam uralkodni ma
gamon. Beszéltünk mindenféléről és én azt kérdeztem, hogy mulatott, mire azt 
válaszolta, hogy nagyon rosszul, mert rengeteg táncot kellett táncolni. Erre én 
persze megsértődtem és a fiúk majdnem összevesztek F.-el. Azonban én még 
mindig irtózatosan szerelmes vagyok bele. Boris elmondta, hogy irtózatosan sze
relmes K.-ba. Másnap találkoztam K.-val, mire ő kiönti szíve bánatát, hogy 
nagyon szereti Borist. Én persze nagyon örültem ennek, hogy itt legalább köl
csönös a szerelem. K. azután biztatásomra megvallotta Borisnak, hogy szereti 
és most nagyon boldogok. Z . már nem jön hozzám az utcán, úgy látszik észre 
vette, hogy reménytelen a szerelme. F. sem jár már N.-nel („rivális“), azt 
hisfzem összevesztek. A múltkor odajött hozzánk, de olyan undok volt, hogy 
végleg kiábrándultam belőle. Remélem végérvényesen. Hiszen nem volt semmi 
értelme. — K. a múltkor megvallotta, hogy őrülten szerelmes volt belém, de 
én nagyon hideg voltam hozzá. Most azonban már másba szerelmes. Ez is jókor 
mondja meg. — Van itt egy másik fiú, R. P.-nak hívják. Ép tegnap mondta el 
K., hogy iszonyúan szerelmes belém. Engem teljesen hidegen hagy, mert én 
úgy kiábrándultam F.-ből, hogy sohasem tudnék már mást szeretni.“

Kontrasztképen szolgáljon a következő példa. Egy 14 éves 
kislány23 meséli el, mikor neki 13 éves korában csak „véletlenül“ 
akadt első ideálja:

„Egy szép nyári estén, mikor sétánk után P. meg én lefeküdni mentünk a 
szobánkba, a nyitott ablak alatt egy fehér levélkét találtam. P. ujjongva fel
kiáltott, hogy a Kati szerelmes levelet kapott! De én nem is sejtettem, hogy 
tényleg az. Gyanútlanul felbontottam az összehajogatott papirost s ah, a meg
szólítás helyén ez állott: „Szépséges Szőkeség!" Mondhatom, erre kitört belő
lem a nevetés. De érdeklődő öcsém elől a párnám alá rejtettem. Azt akartam, 
hogy először én egyedül olvassam el. így hát gyorsan bebújtam az ágyba s 
leoltottam a villanyt. Nem sütött a hold s így nem bírtam elolvasni a gyö
nyörűen kezdődő levelet. Másnapra kellett hagynom. Pedig még azt sem tud
tam, ki küldte. Korán ébredtem. P. nyugodtan szuszogott és én a fölkelő' nap 
sugarainál elolvastam életem első szerelmes levelét. Sokszor nevetve bújtam a 
paplan alá. Még soha ilyen csacsiságokat nem olvastam. Nem is volt valami 
szépen írva, de én mégis ki tudtam betűzni. Minden hibája mellett nagyon költő’ 
volt s nekem tetszett. De hát ki írta? Nem tudhattam, mert az aláírás helyén 
ez állott: „A Maga megigézettje." Benne volt a levélben, hogy a templomban 
látott. Templomban nem igen szoktam nézegetni az embereket. ■— Hirtelen vilá
gosság gyűlt agyamban. Az lesz, aki mindig engem nézett. Már majdnem fel
tűnő volt. Én még dühöngtem is. De gyönyörű pillantásai nem nagyon izgattak. 
Megállapítottam róla, hogy csinos, de aztán el volt intézve. Most azonban ezek 
után ő lett az ideálom. Nem nagyon emlékeztem az arcára. No, de mindegy. 
A levele nagyon helyes. Ö is. Hát az ideálom. De csak egy-két hónapig tar
tott. Mivel többet nem láttam, hát egészen elfelejtettem. —  Csak egy év után 
tűnt fel mégegyszer az életemben. Öcsém értesítőjében az érettségiző fiúk fény
képén felfedeztem. így hát fényképe s levele egy hites másolattal egy dobozban, 
a fiókomban pihennek.“
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Lássunk egy egész más típust. Ez egy öt elemit végzett és mégis 
művelt érzelemvilágú 14 éves kis boltilány: 2i

„Bp. 1937 IV , 4. V asárn ap .------------ (Ideáljáról:*) Hullámos haja volt a
rejtélyes nyári erdők homálya, szemében benn csillogott a nyári éjek millió csil
lagának tündöklése. —

Bp. 1937 IV . 5. Kedves kis naplóm, elpanaszolom neked az én bánatomat. 
Elmentem sétálni D.-vel (ideálja) és élénk vitába keveredtünk. — Én leírtam 
neki egy árnyas berket, csörgedező kristáypatakkal naplementekor. S őt mindez 
nem érdekelte. Ő azt tartotta volna idillikusnak, ha a misztikus, áhítatos csendbe 
pacsirtaszó helyett egy repülő berreg bele és madárdal helyett gépek zakatolása 
verné fel a kis berek mélyét. Én védelmedre keltem, Természet! Én meg akar
tam győzni őt a természet szépségéről s ö kinevette a romantikát, a szűzies ter
mészetet, a fenséges hólepte bérceket és el akarta velem hitetni, hogy mind 
ennél szebb és többet ér a gép. —  Öh, Természet, te aki annyi gyönyörűséggel 
ajándékoztál meg, aki annyi boldog órát loptál szívembe, aki megtanítottál en
gem boldognak lenni, hálás vagyok néked és szeretném legalább is részben meg
hálálni mindazt a szépet, gyönyörűt, amit nekem adtál és megvédlek. (Gyermek- 
nyaraltatáskor a Mátrában volt.*) Érzem, ha kell, vértanú is leszek, megvédlek, 
imádlak, szeretlek. Öh, dicső Természet! — Ő szebbnek tartotta az ősi gyönyörű
ségeknél a halálsugár-gépet. A vita itt már heves lett. — De ne félj Természet, 
imádlak és meg foglak védeni örökké. Erre szavamat adom. S hogy lásd foga
dalmam komolyságát, ime megbüntetem a D.-t, a „fizikust" a te bántalmazá
sodért s egy hétig nem beszélek vele.

Bp. 1937 IV . 13. (Új ideáljáról:*) A kapu alatt találkoztam vele és „ 0 “ 
mosolygott. Először mosolygott rám s én mégsem tudtam örülni neki, mert azt 
hittem, azért mosolyog, mert engem a nyitott ajtón keresztül hülyéskedni látott. 
Nagyon elszégyeltem magam és szaladni kezdtem. Éreztem, hogy néz és még 
jobban futottam. A mozdulataim pedig groteszkül esetlenek és ügyetlenek voltak. 
Máskor szinte átlibbenek azon az öt lépcsőn, ami a kapu alatt van és ugyancsak 
minden hang nélkül, könnyedén ugróm le a másik öt lépcsőnél s most olyan zajt 
ütöttem, hogy a mamám erősen megdorgált. Azon a délben még háromszor lát
tam Öt. Nagyon, nagyon szégyellem magam esetlenségemért és a hülyéskedé- 
sem ért.-------------(Titkos írással:*) Kedves kis naplóm, őrizd féltve ezt a titko
mat és emlékeztess majd rá egykoron! Életem első csókja, mit férfinak adok, 
immár fogadalommal egybekötve és megerősítve Ö-rá (F. M.-ra) vár. Hogy 
betartom-e, vagy megszegem, majdan ide fogom írni. — (Fenntartott hely:) ... 
(Itt későbbi, kiforrottabb és titkos jelekkel dátum nélkül:*) Nem! F. J.-től kap

tam az elsőt.
Bp. 1937 VI. 1. ----------- Érzem, nem tudnék az lenni, amire kényszerítenek

(t. i. bűnös útra). Epekedem egy tiszta bűnnélküli otthon után, ahol nem nevet
nék ki az én tiszta szent érzelmeimet, ahol megértenék és megbecsülnék az én 
minden bűntől magasan szárnyaló isteni szent elveimet és velem éreznének.
------------Óh Istenem, vezess engem egy ilyen bűnnélküli világba, ha kell, legyen
az a T e országod (t. i. Mennyország*), de mindenáron szeretném lerázni ma
gamról a bűn hullámait, melyektől, érzem, nem sokáig tudok védekezni. Óh 
Istenem segíts, hogy ne kárhozzam el és örökre ily megmételyezetlen gondolko
dású és cselekedetű legyek! —---------- Úgy vágyom egy kis megértésre, boldog
ságra, szeretetre, de engem ezen a földön senki sem szeret.“

Szinte ökölbe szorul az ember keze, hogy az ilyen tisztalelkű 
kislányt bűnös életre kényszerítik s a „közvélemény“ pedig szinte 
csak arra vár, mikor ítélheti már el a kísértések kereszttüzében meg
ingó gyenge kis lelket.

íme egy 15 éves gimnazista kislány25 lelki megrázkódtatásai:
1932 I. 9. „Szerencsétlen vagyok. Én úgy hiszem, a jó Isten megvert 

engem, de meglehet, hogy mások még boldogtalanabbak. — Most . úgy szeretnék 
sírni. Hogy miért?... Megvan az oka! Bűnös vagyok... Leromlottam... Mert
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megcsókoltak. Borzadva gondolok erre vissza, vájjon mi történt velem, mikor 
ezt megengedtem! Azelőtt soha nem volt így. Miért is jött az utamba. Hátha 
jobb lett volna, ha most is a- könyveknek élnék s ábrándoznék az én szűk lelki
világom keretén belül. Miért lépett az életembe Ű, egy másik. —  Hisz nem tudok 
tanulni, elment a kedvem az iskolától, legjobban szeretnék kimaradni! De nem 
bírom magam megérteni. Ha azt mondanák, hagyj föl a tanulással, ellenkeznék.

1932 11. 10. „-----------------Szeretném, ha itt lenne mellettem. De azt aztán
igazén nem tudom megmagyarázni magamnak, ha itt van, miért érzem idegen
nek, miért nem örülök? Ilyenkor, (sokszor megtörtént) ki nem állhatom. Viszont, 
ha elmegy, oly rossz! F á j... Az a jó, hogy sírni tudok. Ennek az a hátránya, 
hogy a szemem megfájdul. Most is úgy fáj, alig látok. ... Csak a férfiak ne 
lennének olyan, olyan... bűnösek. Szennyes életűek. Mindenki követ el bűnt, 
de azt lehet korlátozni ez esetben. Testvér-bátyámból is kiábrándulok, belőle is, 
mert egyik olyan, mint a másik. Megrázkódok, ha arra gondolok, hogy ilyen 
fiút kedvelek. Sokszor elmondtam már: bár ne ismertem volna meg! —  Én is 
bűnös vagyok, de igyekszem róla leszokni, kerülöm és megbánom. Kérem a jó 
Isten kegyelmét. De ők meg sem bánják. Úgy szeretném egyszer megkérni, hogy 
menjen el gyónni (Ö is, bátyám is). De nem is merem említeni, bizonyosan ku
darccal végződne. Különben megpróbálom. Hátha mégis!... Sok érzés van benne, 
az biztos. Ha pedig elmegy a templomba, hallja az orgona hangját, nem hiszem, 
hogy ne szállna magába. — “

Ügy látszik, nem sokra mehetett ideáljánál a vallás-erkölcsi 
érzék ébresztgetésével, mert két év múlva többek közt így ír:

1924 11. 10. (Itt már 17 éves. Ideáljából kényszerült kiábrándulni.*) „Han
gulatom rettenetes. Úgy érzem, nem bírom tovább az életet. Nagyon szeretnék 
sirni, de nem szabad. Miért él az ember? Csak Te tudod Atyám! Kérem minden
ható kegyelmedet számomra. Nélküled súlyos az élet keresztje. Istenem, segíts 
meg. Add vissza az én napsugaras kedélyemet, amely megment a kétségbeeséstől. 
— — — Ne hagyd, hogy más ellen beszéljen az én nyelvem, hanem legyen 
erőm mindenkivel szemben kedvesnek és jóságosnak lennem.“

Majd új plátói szerelméről ír naplójában:
1934 IX. 9. „-------------Én már rég vágytam utánad. Testvérnek, testvér

kének szólítottalak álmomban. Hittem a telepátiában. Néztelek, de nem láthatta
lak: nem láttam a belső világát lelkednek. Most sem tudom, milyen a lelked, 
csak halvány sejtés él bennem, hogy a szíved egy nagy adakozás tud lenni s 
egész lényed csupa szív. —  A külsőd valami nagyszerű! — Kicsikém, kicsikém, 
milyen a leleked? Úgy-e szép? Vigasztalj meg! Szeretném fáradt szívemet meg
pihentetni balzsamos, simogató szereteted mellett. Balzsamos, simogató! Milyen 
bársonyos szavak! Kis B„ ha tudnád, mennyire szeretlek téged. Miért vagyok 
tőled távol?“

1934 X II. 13. -------------Kicsikém! Nagy lelki fájdalmat okoztál... Úgy
vágyom utánad. Az eszemet vesztem már. Ha ez többször megismétlődik, akkor 
inkább: legyen mindennek vége, mert te nem szeretsz. (T . i. Rég óta nem írt 
ideálja s testi mozzanatokra célzott legutóhbi levelében.*) Ha tudtam volna, 
hogy ez a levelezés erre vezet, akkor soh’sem kezdtem volna. Hisz én sem va
gyok fababa. Nem bírom tovább! Halnék már bele. Jó a túlfűtöttség, de nem 
ilyen gvávának, mint én vagvok, aki még egy csókot sem enged meg magának.“

1935 I. 1. „-------------Úgy fáj, mikor szenvedni látlak. Sírni tudnék. Miért
is nem lehetek vigasztalód? Hiába, azt a vágyat, amit te érzel eszményképed 
iránt, nem tudom megadni. (T. i. érzéki hevességet.*) — —  —  Kicsikém! Én 
soha ne legyek számodra gátlás vágyaid, álmaid világában. Csapongjanak szaba
don érrzéseid, mert én azt akarom, hogy boldog légy. Tudod, mit szeretnék? 
Magamhoz ölelni téged és simogatni bánatos homlokodat .szőke fürtös hajadat 
s azután megcsókolni az ajkadat először gyengén, majd mindig erősebben és 
úira gyengén s pihenni, pihenni a melleden. Mást nem tudok elképzelni! Veled 
felolvadni a szeretet meleg tüzénél. Ez a legnagyobb boldogság. Nincs benne bűn, 
csak tiszta, hófehér, lüktető szeretet...
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Istenem! Imádandó Szentháromság, hiszem, hogy a megszentelő kegyelem 
által itt a lelkemben lakozol. Erősítsd hitemet, hogy ezt az igazságot, soha szem 
elől ne tévesszem, mindig jobban megértsem és e szerint éljek. Lelkem szenté
lyében leborulva imádlak Téged lelkem Istene! Maradj bennem és add, hogy 
mindig jobban megismerjelek, mindig jobban megdicsőítselek, mindig jobban 
eggyé legyek Veled. Végy el tőlem mindent, az életemet is (ez a kérés még 
fájdalommal sóhajt el ajkamról, mert nem tudok igazán önfeláldozó lenni), 
mielőtt az első szándékos bűnnel beszennyezném lelkem tabernákulumát. Engedd 
meg, hogy mindennap tisztább, kedvesebb lakásoddá válhassak, hogy így be
teljesedjenek rajtam a T e szavaid: „Gyönyörűségem az ember fiai közt lenni.“ 
Engedd meg óh Istenem, hogy a T e örömöd, a Te gyönyörűséged, a T e tiszta, 
kedves lakásod, a T e kis mennyországod legyek a földön! Ámen."

Noha önkénytelenül fel-feltolakodik érzékisége —  hisz ideálja 
kívánja ezt — , mégis megfékezi, igaz szeretettel lelkesíti át. Mély 
vallásossága nem engedne meg „szándékos bűnt“.

1935 IV . 20. „------------ Be kell vallanom, arra gondoltam: meg kell bolon
dulnom, ha nem szabad szeretni téged. Pedig nem szabad. Nem engedik az embe
rek. (T. i. a híre elég rossz.*) Kérem az Istent, ne tartson sokáig, mert ez újra 
nagy csapás lenne a számomra. — — — Abban reménykedem, hogy talán nem 
is igazi szerelem ez részemről... Miért nem tudok igazat mondani és érezni, 
mikor velem vagy?... Eh, lemondóan elbúcsúzom. Miért keseregjek? Hát érde
mes? -— Belül éget azért továbbra is a vágyó vágy. De én, az undok közömbös 
lány, csak nem vallom ezt be? —  Ilyen az „ilyen ember“ élete. Azért sem fáj, 
azért sem mutatom, ha el is epeszt a fájdalom.

1935. szept. 21. Istent szeretni vagy eltűnni ebből a világból? Ha elmennék
az erdők mélyébe, a susogó fák sűrűjébe s ott lepihenve örök álmot aludhatnék, 
megnyugodnék lelkem! De így olyan belülről, mint egy tomboló orkán... Oh 
mennybéli jó Isten, ne engedd, hogy a kétségbeesés fojtogató karja rám tapadjon. 
Adj egy kiutat, megváltást számomra. Emelj egy kicsit magadhoz. Már
annyiszor leestem, de újból és újból megmentettél.-------------A kin, mint tüzes
ostor szaggatja lelkem testét. Hát nem lesz jobb egybeolvadni a porral és hamu
val? Az tovább él, szenved. Hisz most is az szenved. —  •— -— Krisztusom még 
egyet adj nekem: a szülői bizalmat. Láthatod fenséges trónusodról, hogy vérzik 
az apa, anya szíve gyermekéért, akit elvesztettek. (T. i. a rosszhírü ideál miatt.*) 
Segíts meg, hogy visszaadjam magamat nekik s úgy öleljenek keblükre, mint 
akkor, mikor gyermek voltam.“

Pár hét múlva már lehiggad, lelki békéjét visszanyeri s a követ
kező reflexiót és verset írja:

1935. okt. 11. —  Egy pillanat a fönséges boldogságból többet ér, mint az 
érzéki gyönyörök egész tengere.

Szeretet! Mindenkit fölemelő
Kicsit, nagyot, mindenkit megmentő
Szent, hatalmas misztérium!
Szeretni, szeretve lenni,
Annyit jelent, mint megbocsátani.
Szeretet által magamhoz ölelem az egész földet
Napkeltétől napnyugatig.
Magamhoz ölelem az Istent!

Ezt a kislányt igaz vallásossága mindig kiemeli az őt elnyelni 
törekvő érzékiség és elkeseredés, egyensúlyvesztés veszedelméből.

Mennyi örök női és általában örök emberi érték csillan meg 
ezekben az eldugott, féltve őrzött bakfisnaplókban!

* * *
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E sorok írója immár 30 —  és kb. 100%-ban keresztény magyar 
—  serdülő és felserdült naplójának birtokában igyekezett minél 
különbözőbb, de elterjedtebb típusokból bemutatni jellemző részeket. 
Leveleket, visszaemlékezéseket, ankéteredményeket is felhasznált. 
A naplóírók javarészének további életfejlődését is figyelemmel 
kisérhette, lévén a naplóírók nagy része rokona vagy jó ismerőse, 
illetve ezek ismerőse, bizalmas tanítványa. A Gondviselés jóvoltából 
igen sok mindkét nembeli serdülőnek sikerült bizalmát minden remé
nyén felül megnyernie 20— 25 kutató év alatt. Ezek alapján többek 
közt a következő tapasztalatokat vélte megállapíthatni •— némely 
tanulsággal és megfontolással kapcsolatban —  a serdülőkori első 
szerelemre vonatkozóan:

A testileg nem túl korán érő keresztény magyar serdülő első 
szerelme általában idealizmussal teli, tudatos érzékiségtől többé- 
kevésbbé távoltartott. Ha sok „antheuszi“ „szublimált“ erőmennyi
séget merít is az érzékiségből, a felfelé emelő platói érosz adja mégis 
minőségben a legmagasabbrendű, érzékiséget megtisztító isteni erőt.

A serdülő rendszerint nem is nevezi szerelemnek az elsősorban 
csak érzéki indulatot. A kamasznak általában (neki megfelelő) 
szépség, illetve kedvesség, finomság, tisztaság, néha elérhetetlenség 
stb. kell, hogy szerelmes legyen egy leányba. A bakfisnak meg hatá
rozottság, magabiztos fellépés, gyengédség, megérteni tudás stb. 
legalább némi tetszetősséggel kell együtt, hogy szerelmes lehessen 
egy fiúba. Ha ezeket nem találja meg a valóságban a serdülő, akkor 
hozzáképzeli ideáljához mindaddig, míg ez sikerül neki. Ha pedig ez 
nem sikerül, akkor vagy másfelé orientálódik, vagy (főleg a bakfis) 
visszamenekül ábrándképeihez.

Az érzéki indulat kisérheti, sőt hozzá is kapcsolódhat ideiglene
sen a serdülő szerelmi érzületéhez, de a serdülő általában érzi, hogy 
az legfeljebb csak esetleges járulék. Többnyire az „igazi“, vagy a 
fő ideál távol áll az érzéki indulattól, sőt azt lecsitítja.

Az ideális szerelem fejleszti a vallásos szárnyalást, a vallásos 
szükségletet fokozza, míg a nyers érzékiség tompítja a vallási érzést.

A bakfis érzékisége rendszerint sohasem teljesen nyers, mindig 
kapcsolatos némi szerelemmel. Szerelme viszont teljesen tiszta lehet, 
de sohasem teljesen (legalább lelki) esztétikusságmentes. —■ 
A kamasz többnyire ismeri a teljesen nyers érzékiséget is s ha ehhez 
valami esztétikusság járul, össze tudja téveszteni a szerelemmel. 
A többség mégis itt is ismeri szintén a tiszta és csak esztétikussággal 
kapcsolt szerelmet, még érzéki hangulatokkal kontrasztosan válta
kozva is.

A serdülő szerelme kezdetben többé-kevésbbé határozatlan, 
illetve változó irányulású, de ha több tárgya van így egyszerre, 
mégis legfőbbnek s egyedül igazinak mindig a (legalább viszonylag) 
legidealisztikusabbat érzi.

A mai serdülőt érzékibbnek illetve reáliskodóbbnak tartják az 
egy emberöltővel ezelőttinél. Adataink alapján, noha ebben van
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valami, de általánosítani nem lehet, mert rengeteg a kivétel, főleg a 
.serdülés elején. A mai fiúk valamivel s a mai lányok jóval szaba
dabban, sokszor bizony szabadosabban is vannak nevelve, mint 
évtizedekkel ezelőtt. Mégis, ha külszín szerint több is a több kisértés 
.miatti könnyelműség, főleg az elkapatott fiú és az érzékiség terén a 
fiúkét megközelítő erősen fiúskodó lányok között, bizony lelkűk 
mélyén ezek is csak boldogtalannak érzik magukat, ha a tiszta szere
lem melegétől távol esnek —  pláne mikor még a mélyebb vallásos
ságnak is híjján vannak —  akkor is, ha nem is könnyen ismerik azt 
be még maguk előtt sem.

A szerelemmel a serdülő (de más is) úgy van, mint a tűzzel. 
Az érzékiség tüze csak addig tart, amíg van, ami éghető, azonban 
a tisztult szerelem melegsége és fényessége jóval messzebbre sugár
zik. A serdülő majd a tiszta szerelemnél melegíti lelkét, majd az 
■érzéki tűz ingerli s belerohan abba. Szerencsés az, ki gyógyítható 
égési sebeket szenved s szerencsétlen, kinél nemes részeket is eléget 
ez a tűz. A tiszta szerelem fényéhez s melegéhez szokott serdülő ■— 
hasonlóan a nappali lepkékhez •— nem rohan fejvesztve a tűzbe, míg 
a tiszta szerelemhez hozzá nem szokott lélek ■— hasonlóan a nap 
melegéhez és fényéhez nem szokott éjjeli lepkékhez —  könnyen 
fejét veszti az éjszakai tűz váratlan fellobbanásakor. —  A Nap 
melege a magasabbrendű növényt élteti s pompás virágokat fejleszt 
belőle, de a penészgombát tönkreteszi.

A biblia tanítása szerint Isten a saját képére formálva terem
tette az embert férfivé és nővé, mert csak e kettő egym ást kiegészítve 
hasonlatos az Istenhez. Pláton szerint az ideális szellemi ember, 
miután harmóniáját önként elvesztette, kettévágták férfira és nőre 
s ezért e két nembeli emberek lelkűk mélyén egymást kiegészíteni 
hivatottak. A férfi ideál csak a női ideállal kiegészítve alkotja az 
igazi emberideált. É,s viszont. Ezt a mai kor hideg ész vezérelte és 
egyéni vagy tömeg hatalomvágy tüzelte átlagemberének sohasem 
lehet eléggé hangoztatni. A kétféle nemű lélek csak egymástól seg.tve 
lehet harmonikus. A nőgyűlölő férfiak könnyen megőrülnek, illetve 
öngyilkosokká válnak vagy meghasonlanak önmagukkal, illetve a 
világgal (Strindberg, Weininger, Schopenhauer stb.). Hasonlóan a 
férfigyűlölő nők.

Természetes, hogy a serdülő —  bármily idealista is —  csak 
tapasztalatlan, éretlen és kevéssé emberismerő (akár a legtöbb fel
nőtt) s ezért a saját tulajdonságaitól lényegesen eltérő, bár azokat 
kiegészíteni hivatott, vonásokat másoknál nem tudja kellően érté
kelni, sőt leértékeli könnyen, még ha az övéinél esetleg magasabb- 
rendűek is. így van sokszor egymással a kétnemű ifjúság is. ■— 
Vannak azért kivételek is, kik nem akarják észrevenni a hibát ideál
jukon vagy megbocsátják azt, saját tökéletlenségükre is gondolva, 
vagy bíznak annak leszokásában. A serdülőkori első szerelem a sze
retet és az önismeret, emberismeret kitűnő iskolája lehet. Boldog az 
3 serdülő, aki az első érzések tisztaságával érzi a másik neműben az
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Istenszikrát, bármint el legyen is az takarva hamuval. Ihletett fantá
ziájával látni véli azt a hamun keresztül is „Röntgen-szemmel“. Látja 
az ígéretet, a lehetőséget, a plátói eszmét. De sokszor igen türelmet
len a megvalósulással szemben s nem segít ideáljának az eszme meg
valósításához hangolgatásban, hanem visszamenekül álomvilágába, 
kételkedik magában az eszmében vagy újra meg újra másutt keresi, 
ahol megvalósultabban véli találni. Csak mindenképpen kész meg
valósulásban szeretné kapni. -— Még boldogabb az a felnőtt, aki 
megszabályozta érzékiségét, de nem vesztette el serdülőkori üde 
rajongó lelkesedni tudását s a magasabb rendű erőkkel harmóniá
ban van.

Egy tizenhétéves kislány26 zseniális meglátással így ír a vele 
foglalkozó fiúhoz általánosságban, személytől eltekintve:

„Tudod, ki vagyok? Ügy-e nem?
Az örök gyermek vagyok, aki arra vár, hogy megmagyarázd, mire való az. 

öt ujja s T e a helyett mértani ábrát vagy gépcsavart adsz a kezébe. —  A Szent 
Lány vagyok, aki sokszor nesztelen megsimította a hajad, vagy színes szőnyeg
ként eléd vetítette a lelkét. Aki beszélt Neked jóságról, hitről, nemesebb célok
ról s a Tisztaságról, amiben nem hiszel. —  Az Örök Asszony vagyok, akit 
sokszor tartottál a karjaid közt és aki mégsem volt egyszer sem a Tied, mert 
nem tudtad Róla, hogy Ö az. —  Papnő vagyok, akinek a ruháját megdobálják 
sárral, gúnnyal, de Te nem állsz mellém, nem segítsz lerázni a szennyet, csak 
megjegyzed: Piszkos a ruhád."

Sokszor bizony mi felnőttek is sokat tanulhatunk a serdülőktől. 

J e g y z e t e k .
1 Az ifjúság testi és lelki feji. szakaszairól. Magy. Paed. X X X V I. 9— 10. —  

Az ifjúság lélektanának alapvázlata Bp. 1928. (Pfeiffer—Zeidler.) —  A 
serdülés kezdetén fellépő kedélyhullámzások. A Gyermek és az Ifjúság, 
X X V I. 1—3. (1934.)

2 Naplórészt Saj. gyűjtés.
3 Az ifjúkor lelkiélete (a 2. kiad. után ford. Várkonyi H.).
4 Tanítványom napló részi. Saj. gyűjtés.
3 Mint előbbi.
6 Rokon napló részi. Saj. gyűjtés.
7 Névtelen ankét válasz. Saj. gyűjtés.
8 Mint előbbi.
9 Mint előbbi.

10 Mint előbbi..
11 Mint előbbi.
12 Mint előbbi.
13 Mint előbbi.
14 Mint előbbi.
15 Mint előbbi.
16 Tanítványom versesfüzetéből. Saj. gyűjtés.
17 Napló részi. Saj. gyűjtés. r.
18 Mint előbbi.
19 Mint előbbi.
20 Rokon napló részi. Saj. gyűjtés.
21 Napló részi. Saj. gyűjtés.
22 Mint előbbi.
23 Rokon napló részi. Saj. gyűjtés.
24 Napló részi. Saj. gyűjtés.
25 Mint előbbi.
26 Reflexiós füzet. Saj. gyűjtés.

A  *-gal jelölt zárjeles megjegyzések e sorok írójától származnak.



A moi leány.
Fiú — férfi. (Folyt.)

Irta: D r. Schmidt Ferenc.

b) H ozzátartozik a leányhoz, a leányok életében  szerepel, szük
ségesek, szólnak a következő csoport feleletei.

A feleletek megoszlása a következő:
13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen

évesek
3 14 16 8 15 18 9 8 91

Az egyes életkorok összes feltételeihez viszonyítva:
1% 41/2% 6%  4%  8%  8% 8%  8%
A 17 évesektől kezdve kaptuk a legtöbb olyan választ, melyben 

az állt, hogy a fiúk szükségesek, a leányokhoz hozzátartoznak.
A 13 éveseknél csak 1% írja, hogy a fiú hozzátartozik a leány

hoz.
A 14 éveseknél már többen vannak. Nézzük az egyes felelete

ket: „Ha a lány növekszik, sokszor gondol a fiúkra. Sokan félre is 
értik. A lányokat hiába féltik annyira, mégis talál alkalmat, hogy 
fiúkkal érintkezzék. Miért? Mert már érzi, hogy szüksége van egy 
megértő fiúra, aki nem neveti ki, hanem megérti.“ —  írja az egyik. 
—  „Jó, ha van, mert szükség van rá többféle szempontból.“ —  „A 
nő mellé való“, —  írják a többiek.

A 15 évesek egyike érdekesen ír: „Halkan ejtjük ki ezt a szót, 
hiszen itt az intézetben még gondolni sem szabad rá, mivel szigo
rúan büntetik az embert, habár ez nem helyes, mivel annál jobban 
érintkeznek velük, minél jobban tiltják.“ ■— Egy másik írja: „Néme
lyikkel jó együtt lenni, némelyikkel kevésbbé. Minden leány általá
ban szereti a fiúkat. És azt hiszem nem volna senki sem a világon, 
ki őket nélkülözni tudná.“ —  Jellemző a következő felelet is: „Ha 
nem lenne, a lányok nem tudnának kiért vetélkedni.“ —  Eqy másik: 
„Akiért mindent teszünk, tanulunk, öltözködünk, szépítjük magun
kat.“

A 16 évesek feleletei közül így szól egy meghatározás: „Hiúság 
tükre.“ —  Egy másik így ír: „Nem megbotránkoztató, hogy ha egy
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leány egy fiúval beszél, sétál. Ez a fiatalsággal jár.“ —  Egy har
madik: „A jó Isten lány mellé teremtette.“

Még az iskola törvényeivel szemben is a fiúk mellett dönt az 
egyik 17 éves leány: „Az iskola megtiltja, hogy fiúkkal legyünk és 
hogy szeressünk. Ez azonban nem helyes és úgy sem tartja be senki. 
Egy 17— 18 éves leánynak szüksége van fiú társaságra.“ •— Egy 
másik így ír: „Nekünk lányoknak nélkülözhetetlen. Na, kikről be
szélgetnénk, ha nem volnának?“ ■— A harmadik így határozza meg 
a fiút: „A nő életét kiegészítő egyén.“ -— A negyedik így ír: „A 
férfi azért van, hogy szeressen és szeressék.“ —  A következő is 
érdekesen felel: „Minden lányt felvillanyoz. Általában jobb kedvűek 
a lányok, ha van udvarlójuk. Érte a lány áldozatokra is képes.“ -— 
„A férfi sorsa a nő, ■— idézi egy másik —  de fordítva is ugyanaz 
áll. Ha egy férfi nem is szép, de magában a ,nem‘-ben van a vonzó
erő."

A 18 évesek közül így ír az egyik: „A lánynak segítő társa. 
Ha valami baj van, ő áll a talpára. Igazán, férfi nélkül semmi sem 
volna az élet." —  A másik írja: „Nagy lányok vagyunk, felkeres
nek a fiúk, körülrajonganak, de ezt nem szeretem, nálam a jelszó: 
vagy egy v. senki.“ —  A harmadik is figyelmet érdemel: „Ha a lány 
15— 16 éves, szinte kivánja a társaságukat, ez egy ösztön, amely 
úgy gondolom, minden nőben megvan, hiszen mindenki igyekszik 
párt keresni magának.“ —  Ugyanezt a gondolatot fejezi ki egy 
másik: „Minden leány vár valakire.“

A 19 évesek közül így ír az egyik: „Sokat gondol rá a 19— 20 
éves lány. Ha a szót látom, fiatal, karcsú, szimpatikus fiatalember 
jut eszembe.“ —  A másik így felel: „A nő lelkiéletének kialakulá
sában fontos szerepe van.“

Az egyik 20 éves is igen komolyan ír: „Ahány annyiféle. Rájuk 
vagyunk utalva, mert lelkiéletünk középpontja a férfi és a család. 
A szerelem szép, szent, az élet forrása.“ •— Egész realisztikus fele
letet ad a másik: „Mindég és minden körülmények között, tudato
san, vagy öntudatlanul párját kereső hím.“ —  A harmadik így ír: 
„Kell a nőnek, mert nem elégíti ki csupán a szülői, baráti szeretet, 
a férfi szeretete egészen más valami.“ —  Szintén erősen realisztikus 
a következő válasz: „A leányszíveknek gyorsabb verését idézi elő. 
Továbbfejlődve, nemi aktusok előidézője.“

c) Ideálja, öröme, minden boldogsága a leánynak, szólnak a 
harmadik csoportba tartozó feleletek.

A feleletek megoszlása a következő:
13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen

évesek
10 3 2 1 3 2 —  —  21
Az egyes életkorok összes feleleteihez viszonyítva:

5% 1% 1% 1% 1 % 1 % —  —
A  13 éveseket leszámítva, a többiek közül egész a 19 éves korig
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csak 1% akadt, ki a leányok ideálját látta a fiúban. A 19— 20 éve
sek már egyáltalában nem írták ezt. Gondolkodásuk már sokkal 
reálisabb.

A 13 évesek így írnak: „A lány boldogsága.“ •—  „Imádom, 
van valakim, egész szerelmes vagyok.“ —  „A lány mindene.“ —  „A 
lány öröme.“ —  „A lány ideálja.“

A többiek közül a következő feleleteket emelem ki:
Egy 14 éves így ír: „A nőnek az eszménye a férfi.“
Az ideál lassú eltűnését írja le az egyik 15 éves leány: „13 éves 

koromtól legalább 6 ideálom volt. Azonban, ahogy növekszem, 
mindegyikbe találok valami hibát, remélem, idővel az igazit is meg
találom.“

„Fiúk nélkül, úgy érzem, nem lenne jó élni“, — írja egy 16 
éves leány.

Egy 17 éves így ír: „Van egy eszményképem, aki él, ismerem, 
de nős és ennek a hasonmását keresem.“ —  Egy másik így ír: „Én 
úgy gondolom, hogy minden lánynak van egy mesebeli ideálja. 
Nekem is. Csak az a baj, hogy én nagyon szeretem és ö hiába 
mondja, mégsem hiszem, hogy szeret engem és ezért sokat veszek
szem vele. Gyónni nem merek gyakran, mert többször megcsókol és 
nem tudom, hogy milyen nagy bűn ez. A neve gyönyörű az én szá
momra, Villy-nek hívják.“

„A leányálmok netovábbja". —  „A szívem másik fele,“ —  
írják a 18 évesek.

Általában amilyen lebecsülő hangon írtak a fiúkról mások, 
éppen olyan dícsérőleg írnak róluk ezek.

8. A  l e á n y o k n á l  é r t é k e s e b b .

Azon feleleteket soroltam ide, melyek a fiúkat a leányoknál 
értékesebbnek mondták, vagy amelyekben az a kívánság fejeződött 
ki, hogy szeretne fiú lenni.

Általában csupán a leányoknak 1— 2 százaléka adott ilyen fele
letet, egyedül a 15 éveseknél találtam 3%-ot. A legjobban kiemelt 
és részben becsült, részben irigyelt fiú tulajdonságok: az okosság, 
komolyság, erő és szabadság.

Nézzük az egyes feleleteket:
„Imponál, mert erősebb és jobban tud érvényesülni, szaba

dabb,“ —  írja egy 13 éves leány. —  „Irigylésre méltó, nagyon sze
retnék az lenni,“ —  feleli egy másik.

Egy 14 éves így ír: „Aránylag a fiúk közt sokkal több a komoly 
és meggondolt felfogású, mint a lányok közt. Sok lány gyorsan és 
.halálosan' beléjük szeret. Elég csacsik, mert a fiúk végigcsókolják 
a lányokat, de amit egymásközt beszélnek, azt jobb nem tudni." —  
Egy másik így ír: „A fiú már többet megengedhet magának mint 
pl. egy leány." —  A harmadik így ír: „Nagyon szeretnék fiú lenni. 
Nekik olyan jó lehet.“
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„A nővel szemben erős, akarat erős, csupa temperamentum“ —  
írja róla egy 15 éves leány. -— Egy másik: „Erősebb és határozot
tabb jellem, mint a nő, de ma már csak a kolostorokban lehet ezt a 
tiszta eszményi férfit megtalálni.“

Egy 16 éves írja: „Tulajdonképen nem rajongok értük. Néha 
olyan kicsinyesek és naivak, hogy az ember nevetni tud, néha pedig 
olyan furcsa, tömör, érthetetlen elveik vannak, hogy elképesztő. 
Egészen mások, mint mi, de azt hiszem minden lány szívesen lenne 
fiú, ám még fiúktól nem hallottam, hogy lány szeretne lenni.“ — 
Egy másik: „Kár, hogy nem annak születtem.“

„Erősebbnek és okosabbnak érzem őket magamnál és általá
ban a nőnél —  írja egy 17 éves. —  Szeretik mutogatni fizikai és 
szellemi fölényüket. Ez kár.“ —  Egy másik így fakad ki: „Én ezen 
is sokat vitatkoztam. Mennyivel jobb fiúnak. Egy lány este egyedül 
megy —  baj, egy fiúnak semmi. Ha egy lány csókolódzik —  baj, 
egy fiúnál valóságos sport. Mindez azért, mert fiú. Egy fiú végig
udvarol mindenkinek, a lány ne szeressen senkit, csak akihez férj
hez megy.“

Egy 18 éves így ír a férfiről: „Általában határozott, szellemileg 
is fölöttünk álló. Erős akaratú és a gyengébb nem védője. Család
jának feje és támasza. Komoly, meggondolt, megfontolt.“

A 19 évesek között is akadtak, kik szerettek volna fiúk lenni: 
„Sokkal jobb sorsa van, mint a lánynak, mert szabadabb, de igaz, 
hogy több a felelőssége is. Én szeretnék fiú lenni.“ —  „Irigylem 
őket és sokat igen lenézek, Én, ha férfi lennék, sokkal meggondol- 
tabban viselném a méltóságot. Hisz ők a legerősebbek az egész te
remtett világon.“

Egy 20 éves így ír: „Az észnek és az erőnek a megszemélye
sítője, azonban a legtöbbször az észt nem kamatoztatják kellő
képen." —  A másik így ír: „Igen jó pajtás. Ha az lehetnék, én 
volnék a világ legboldogabb embere.“

9. K í v á n s á g o k , ■ e s z m é n y  r a j z o l á s .

Idetartoznak mindazon feleletek, melyek arról szólnak, hogy 
milyeneknek kell lenni a fiúknak, férfiaknak. Azok tartoznak ide, 
kik feleleteikben ideál férfi-képeket rajzolnak a maguk számára.

Az ilyen feleletek száma az életévekkel együtt növekszik. Míg 
a 13 évesek közül csak 9%  akadt, ki feleletében a fiúkkal szemben 
való kívánságait fejtette ki, addig a 20 éveseknél 25%  teszi ezt. 
A kisebbek inkább bírálnak, a nagyobbak a kritika mellett az ideált 
is megrajzolják, illetve a kívánságaikat is kifejtik.

A kapott feleleteket aszerint, hogy csak a testi tulajdonságokra, 
vagy a testi és lelki tulajdonságokra, vagy csak a lelki tulajdonsá
gokra vonatkozó kívánságokat, ideál-rajzolást tartalmaztak, három 
csoportba soroztam.
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a) Csak a testi tulajdonságokra  vonatkozó kívánságok fel
sorolása.

A feleletek megoszlása a következő:

13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen
évesek

3 5 1 1 1 —  —  _  l l

Az életévek összes feleleteihez viszonyítva: 

i y2% i% i% i% % — — —

Csak igen kevesen akadtak, kik csupán a testi tulajdonságokat 
nézték a férfiideál megrajzolásánál, ezek is inkább a kisebbek közé 
tartoztak. A nagyok közül ilyen feleletet már egyáltalában nem 
kaptam.

Nézzük az egyes kívánságokat:
„Aranyos teremtés, pláne, ha szép“ —  írja egy 13 éves leány. 
A 14 évesek a szőkékért lelkesednek: „Csak a szőke és kék

szemű“ —  írja az egyik. „Vannak kedvesek és kevésbbé!“ •— írja 
egy másik. —  „Szerintem (úgy tapasztaltam) csak a szőkék érnek 
valamit. De, ha ló, (vagyis szőke) nincs, a szamár is jó .“ —  
„Ideálom a szőke haj, kék szem, fess, kissé atléta termet“ —  irja 
egy harmadik.

Az egy 15 éves így ír: „A magas barna tetszik nekem. Mindig 
van ideálom. De nem hanyagolom el a kötelességemet.“

A sportférfiért rajong a 16 éves: „Nálam csak a testnevelési 
főiskolások játszanak szerepet. Lehet, hogy ez a sport-rajongásom
ból származik.“

Szintén a barnát szereti a 17 éves is: „Kisebb koromban a fiú 
látása egész zavarba hozott. Ma már nem izgat. A szőke férfiakat 
nem szeretem. Barna, vagy fekete hajúakat kedvelem. Eddig még 
csak barna fiúba voltam szerelmes. De most nem foglalkozom a 
fiúkkal.“

Itt igazán érvényes a közmondás: „De gustibus non est di- 
sputandum.“

b)  Már jelentősebb csoportját képezik a feleleteknek azok, 
melyek a testi tulajdonságok mellett a  lelkieket is figyelembe veszik.

A feleletek megoszlása a következő:

13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen
évesek

3 9 8  12 7 9 3 5  59

Az egyes életévek összes feleleteihez viszonyítva:

D/2% 3%  3%  6%  31/2% 5% 3%  5%

Leszámítva a 13 éveseket, a feleletek 3— 6%  között ingadoz
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nak. A legkülönbözőbb színek mellett a legtöbbször megkívánt testi, 
tulajdonság a tánc és a sport.

Jellemzésül nézzünk egy pár kívánságot.
Általánosságban írja meg kívánságait egy 13 éves leány: „Min

denkinek más az ízlése. Ki a belső, ki a külső szépség szerint veszi 
őket. A férfinek kiváló szellemi éé testi tulajdonságokkal kell bírni.“ 
—• A másik: „ Komoly és szép fiúval érdemes beszélgetni, a léha, 
könnyelmű fiú azonban csak játszik és sokszor egyik percben ennek 
bókol, a másikban annak. Partner a tánchoz, vagy korcsolyázáshoz 
is csak olyan érdemes, akivel lehet társalogni.“ —  A harmadik: 
„Fess, szélesvállú, magastermetű, jól társalgó.“

A 14 évesek közül többen a jó táncosokat és szórakoztatókat 
szeretik: „Csak azokat a fiúkat kedvelem, aki tud táncolni és tudja 
szórakoztatni a lányokat.“ —  A másik: „Legyen udvarias, jól tán-- 
coljon és lehetőleg ne legyen szemtelen.“ —  Egy harmadik így ír: 
„Ne legyen nyárspolgár, mert ezt utálom. Tudjon szeretni engem és 
szeressen társaságba járni, ne legyen szép, inkább férfias, jól tán
coljon.“ —  „Hazafias, szorgalmas mindamellett társaságba járjon“ 
—  írja egy negyedik. —  A következő így ír: „Ha jómodorú s el
érte a 20. évet, csinos, jómódú, akkor érdemes vele egy kicsit 
flörtölni.“

A 15 évesek így írnak: „Legyen szellemes, kedélyes, jó táncos, 
sportoljon, tudjon szórakoztatni.“ —  A mai korra jellemző a követ
kező ideál: „Az ideális fiú nekem, aki intelligens, vallásos, jól tud 
sportolni, sportos alakja legyen, karakteres vonásai legyenek, jó 
causeur legyen és a tánc terén otthonos.“ —  „Legyen a nővel szem
ben udvarias, az illem szabályait tartsa be, ne hízelegjen, spoltoljon.“

Érdemes elolvasni a 16 évesek kívánságait is: „Nagyon okos
nak kell lenni, hogy legyen miért őt csodálni és elsősorban ne legyen 
olyan divat fajankó. Legyen komoly, de amellett mint egy gyermek 
olyan vidám; komoly gondolkodásában mint egy igazi férfi. Ne 
vegye az életet és különböző dolgokat nagyon könnyedén.“ —  Egy 
másik: „Az én ideálom a hű, egy kissé csinos és komoly  férfi, (Nem 
tudós!) akit becsülni tudnék.“ —  A mai levegőből való a következő 
is: „Szeretem őket. Nem fontos, hogy szép legyen, hanem úgyneve
zett jó pofa legyen.“ —  „Nem egyformák. Nálam a külső és a ki
vasalt nadrág nem fontos tényező, fontos, hogy jó legyen és gazdag“
■— írja egy másik. —  „Az erősség, bátorság, férfiasság legyen meg 
minden fiúban. Ne legyen nőies, piperkőc“ —  kívánja egy. —  
Ugyanezt a férfiasságot hangsúlyozza ki a következő is: „Egy lány
nak csakis vele hasonkorú fiú lehet a barátja. Természetesen nem 
kell félreérteni, hisz egy lány és fiú között lehet csak igazi barátság. 
Máskülönben nem bírom azt a férfiakat, akik minden csinos lány 
után futnak, púderezik magukat, fűzőt hordanak és lányos az arcuk. 
Egy férfi legyen férfias és ne szép.“ —  „Szerintem egy ideális 
férfi-típus: legyen művelt, okos, jó sportoló, nyelveket tudjon, zon
gorázni, egyszóval mindenhez értsen. Ami a külsejét illeti, hát:
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mindenesetre szívesebben vagyok egy szép, magas fiúval, mint egy 
kicsivel és csúnyával. De nem mindig a külső, sőt legtöbbször nem 
is az számit“ —  sorolja fel kívánságait a másik. —  A tiszteket sze
reti a következő: „Szerintem a fiú nem tud se őszinte lenni és azt 
hiszem nem is tud szeretni. Igaz, hogy nem vagyok férfi gyűlölő, de 
azért nem rajongok értük. A legjobban tetszenek a tisztek, talán az 
uniformis okozza, nem tudom. De a fiú, az legyen mindig udvarias, 
de ne bolondítsa el a szegény leányok fejét, ne szemtelenkedjen az 
utcán, ne szólítson meg senkit, mert szerintem az nem lehet igazi 
férfi. Ismerek olyan férfit, ki, ha randevúra jár, / 2 liter kölnit önt 
magára, ki nem állhatom a hiú férfit, pedig bizonyos fokig hiúbbak 
mint a nők.“

A 17 évesek így rajzolják meg a férfi-ideált: „A mai fiúkat 
általában nem szeretem, mert nagyon szemtelenek. Vannak kivételek 
és nekem az olyan férfi tetszik, aki nem Adonis, de azért csinos: 
nem Rothschild, de nem is szegény; kedves, de nem lekvár; szeret, 
de nem viszi túlzásba.“ —  Egy másik: „Nagyon sok fiút ismerek, 
de soká nem tetszett egy sem. Én úgy képzelem el őket: fess, ele
gáns, cigarettázzon, táncoljon, sportoljon és szeressen. Udvarias és 
ne legyen szemtelen.“ —  Egy harmadik: „Fess, magas legyen, ne 
buta és 30 éves, szépség nem fontos.“

A komoly és férfias vonások kiemelése jellemzi általánosságban 
a 18 évesek feleleteit: „Idáig még nem találtam olyan fiút, aki meg
felelt volna az igényeimnek. Tudom, hogy ideált nem is fogok ta
lálni, de mégis: szeretem a komoly, kedves, megértő s főleg a tudása 
bán és intelligenciában fölöttem álló férfit. Külsőleg —  feketehajú 
és szemű, magas, férfias típus tetszik. Utálom a mai jampec-típu- 
sokat.“ —  „Férfias legyen, nyílt őszinte. Fess, magas. Okos!!! 
Sportoljon.“ —  „Érdekelnek s bár iazt hiszem a belső értékét nézem, 
mégis a külső, különösen a modor rendkívül hat rám. Inkább 
komoly  s 25 éven felül érdekel.“ —  „Ideálom? Nem tudom meg-, 
határozni. Fő, hogy becsületes, tisztalelkű, szolid, sportot kedvelő, 
csinos, szeretni tudjon. Körülbelül ezek azok, amit megkíván
nak tőle.“

A férfi-ideált így rajzolják meg a 19 évesek: „Okos, erős, úgy 
erkölcsileg, mint testileg tisztaéletű, akire fel lehessen nézni.“ —  
„A fiú legyen fess, vallásos, udvarias, családjának élő és igazán 
szeressen. Ne dohányozzék, ne kártyázzék és igyék.“ —  Érdekes 
egy menyasszonynak a felelete is: „Akkor tetszik, ha nyugodt vi
selkedésű, flegmatikus, komoly, külsőleg markáns és barna. Most 
már nem tartom érdemesnek foglalkozni velük, mert menyasszony 
vagyok, csak azért foglalkozom, mert az eljegyzés csak képesítő 
után lesz s addig a társadalmi érintkezést nem akarom megszakítani 
az eddigi ismerőseimmel. A menyasszonyságomról csak szüléink 
tudnak még. A vőlegényem rossz tulajdonságait, annak ellenére, 
hogy szeretem, mégis nagyon észreveszem, ő szintén és így néha
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félreértések vannak közöttünk, de ez jobb így, mert előre már sokat 
.szoktunk le hibáinkból.“

A 20 évesek közül így ír az egyik: „Legyen udvarias, előzé
keny, őszinte, nagyon ne legyen hiú. Ne legyen szép. Legyen fér
fias és kötelességtudó.“

c) A legtöbb leány csak a lelki és szellemi tulajdonságokat 
sorolta fel.

A feleletek megoszlása a következő:

13 14 15 16 17 18 19 20 Összesen
évesek

12 25 33 21 24 27 20 20 182

Az egyes életévek összes feleleteihez viszonyítva:

6% 8% 13% 11% 12% 12% 18% 20%

A kívánságoknál a lelki tulajdonságok felsorolása általában az 
életévekkel növekszik. Amig a 13— 14 éveseknél 6— 8%  adott ilyen 
feleletet, addig a 19— 20 éveseknél 18— 20%.

A 13 évesek egyszerűen azt írják, hogyha rendesek, komolyak, 
akkor érdeklik őket a fiúk.

A 14 évesek közül többen az iskolásfiúktól azt kívánják, hogy 
a tanulással és ne a leányokkal törődjenek: ,,A fiú dolga az, hogy 
a hivatására készüljön és ne a kislányoknak udvaroljon.“ —  „Na 
erről is lehetne beszélni... A  fiú inkább a görög vagy latin mellett 
görnyedjen, mint a lányok után rohangásszon.“ —  „A fiúknak a 
tanuláson legyen az eszük, ne pedig a szoknyákon.“

Általában a legtöbb kívánság, hogy komoly, okos, udvarias 
legyen és ne beképzelt.

így a 15 éveseknél: „Szeretném, ha nem lennének olyan be
képzeltek s olyan sok badarságot nem beszélnének össze. Inkább a 
komoly gondolkozásúakat szeretem és azokat, akiktől tanulhatok.“ 
—  „Ki nem állhatom a léha jampec-típusokat. Legyen egy fiú vidám, 
derűs, de komoly gondolkozású.“ —  „Szeretem, ha okos, tisztessé
ges és finom, gyengéden tud a leánnyal bánni.“

A 16 évesek közül így ír az egyik: „Nem szeretem a modern
felfogású férfiakat, akik a nőkben csak élvezetük tárgyát látják, 
hanem szeretem azokat, akik tudják, mi a nőknek a hivatása és ezért 
tisztelik és szeretik őket.“ —  Egy másik: „Ne legyen szemtelen, be
csülje meg a nőt, ne tartsa játékszernek.“ ■— Magasra tűzi az ideált 
a következő: „Az én férfi-ideálom az akaraterős, egészséges gondol
kodású, nagyon vallásos, de modern férfi, aki nagyon okos, művelt, 
finom és megértő, aki becsüli a nőt és élettárs akar lenni.“

A 17 évesek kívánságai, ideál rajzai közül felemlítem a követ
kezőket: „A férfi legyen okos, művelt és tudja a nőt tisztelni, de 
úgy, hogy a nő érezze, hogy erősebb akarat van felette, legyen 
vidám, tudjon mindenben a lánnyal örülni.“ —  „Kerülöm a bókoló
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fiúkat, mert ezek csak udvarlók csupán. Nem, mintha egy férfire 
pályáznék. Én a fiúkban is a mosolygó, inkább gyerekes, de ha kell 
komolyt szeretem."

A 18 évesek is általában a komoly fiúkat szeretik. Sokan írják: 
„Szeretem a komoly fiúkat." -— A mai idők jele a következő felelet: 
„Én csak intelligens fiúkkal szeretek társalogni és nem értelmetlen 
hülyeségekről, hanem igenis a mai ifjúságot foglalkoztató problé- 

m mákról. Lehet, hogy ezzel nem fogjuk megoldani azokat, de minden
esetre több értelme van, mint az üres fecsegéseknek." —  Egy másik 
így ír: „A lányok tudnak értük bolondulni. Én nem. A szép fiúkat 
szeretik. Mi az a szépség? Külső valami. Szeretni lehet azt, akinek 
a lelke szép, de azt nem lehet háromszori látásra megtudni." —  Egy 
harmadik: „A kisfiúkban szeretem, ha huncutok és élelmesek, nem 
baj az sem, ha egy kicsit rosszak. A meglett korúaknái szeretem, ha 
komolyak, kötelességtudók, jellemesek és minél előbb megházasod
nak.“ —  A szüleit szerető férfiakat értékeli a következő: „Én a 
férfiban mindig olyat keresek, ami ritka benne. A fiú szeresse szü
leit, mert akkor bizonyos, hogy a feleségét is valamikor így fogja 
megbecsülni. Legyen komoly, de mellette szórakozzon."

A 19 évesek így írnak: „Ha egy gyöngéd, udvarias, okos és 
nem állhatatlan, hanem kitart egy mellett, akkor tudja egy komoly, 
gyengéd nőnek a lelkét és szívét és gondolatát is betölteni." —  
„Csak acélos jellemmel és akarni tudással értékes.“ —  Még nagyon 
kevés került elém az életben, akit komolyan lehetett volna becsülni. 
A legtöbb léha. Tisztelet a komoly kivételeknek, mert —  Istennek 
hála —  azért ilyenek is vannak. A férfi legyen udvarias, jó, lelki 
életet élő, adja meg a nőnek a neki járó tiszteletet... a mai ifjúsá
got kimondhatatlanul sajnálom, elkeseredésüket nagyon megértem."

A 20 éveseknél ilyen feleleteket találunk: „Leány-társaság ked
venc játékszere. Lehet vele ugrálni, játszani, cicázni s néha még a 
dolgozatot is meg lehet vele íratni. Szeretem a kom oly  fiú-társasá
got, akikkel meg lehet tárgyalni egyes dolgokat, legyen az vallási, 
politikai vagy egyéb. Nagyon sokat tanulhat az ember." —  „Ha ko
moly, meggondolt és nem szemtelen, nyegle, akkor szívesen vagyok 
társaságában és szívesen gondolok arra, hogy ilyenhez feleségül 
menjek." —  „Lányoknál ez kimeríthetetlen téma. Előttem oly fiúnak 
van nagy értéke, ki a leányt igazán megbecsüli, vallásos, komoly s 
nem frázisokat fecsegő." —  „Sokféle értelemben lehet a szót fel
fogni. Szerintem a „férfi" szó az igazi, mert ebben bizonyos erő, 
komolyság van. Az úgynevezett „fiú", ki mást nem tud, mint idejét 
zsúrokkal, léha kalandokkal, flörtökkel eltölteni, szerintem nem férfi, 
hanem a nők játékszere. (Vagy fordítva?)“ —  „M ár ez a szó maga 
is bizonyos határozottságot, keményebb és bátrabb egyént fejez ki. 
Fiú, hát ez van sokféle. Én úgy gondolom, hogy több a jó, mint a 
kevésbbé jó. Jó fiú, ezalatt egy kedves és jellemes, becsületes, ud
varias, lélekben finom és jótulajdonságokban gazdag egyént értek. 
Ezenkívül, természetes, mindegyikben van kisebb-nagyobb hiba, kis
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gyarlósága mindegyiknek van, de ez nem róható fel olyan rettentő 
nagy véteknek.“ —  „Tóth Tihamér, a Korunk Szava ifjai egész  
emberek lesznek. Ilyen értelemben csak tetsző teremtményei Isten
nek, megvalósítói az Ö gondolatainak.“

10. C s a l á d a l a p í t ó ,  é l e t t á r s ,  a h a z á n a k  f o n t o s .

Ide soroltam mindazon feleleteket, melyek a fiúról, férfiről azt 
írták, hogy családalapítók, élettársak, a házasságnál fontosak, vagy 
melyek a haza szempontjából tartották őket fontosaknak.

Ide tartozónak vettem továbbá azon feleleteket is, melyek mint 
fontos családtagot nézik a fiúkat. Ilyenek pl. a 13 évesek következő 
feleletei: „A család reménysége.“ —  „Az apa kedvence.“ —  „Ked
ves és szép modorával szülei öröme, hazának hasznosa, a család 
megalapítója és ura.“

Mint élettársat, családalapítót nézik a következő feleletek: 
„A lányoknak ideáljuk. Az apa büszkesége.“ —  „Ha megnő, egy 
életpár.“ —  „Jövendőbeli férj.“ —  „Családalapító.“

A 14 évesek így írnak: „A leány párja, kivel meg kell ismer
kedni és egybekelni vele. Későn fogok férjhezmenni.“ —  „Isten a 
férfit házasságra rendelte, majd, hogy apává legyen.“ —  Továbbá: 
„A fiú későbbi meglett férfi, a család védelmezője.“ —  Végül: „A 
fiúk a családok fejei. Az ország védelmére szolgálnak.“ —  „Egy 
olyan gyermek, mely a hazának nagy kincs a háborúban.“

A családalapítót látja benne az egyik 15 éves leány: „Általá
ban nem sok jót hallok mostanában róluk, de remélem, hogy azért 
fogok találni olyat, aki megért engem s akivel felépíthetek egy olyan 
szerető otthont, ahol boldog megértés, szeretet lesz ia vezető eszme.“ 
—  Egy másik: „Az nincs, csak mint kérő.“ —  „Aligha gondolom, 
hogy akadna olyan lány ebben a korban, akinek még fiú ne tetszett 
volna. Nekem is tetszik, N/2 év óta ismerem és sokszor gondolom, 
hogy milyen jó lenne, ha az ő felesége lehetnék. Milyen boldog len
nék. Szüleim is ismerik és fel is jár hozzánk. Nagyon szeretem.“ —  
A család szempontjából ír róla az egyik: „A fiú a család büszke
sége, aki sok gondot okoz a szülőknek. Nemcsak a taníttatásával, 
hanem a viselkedésével is.“ —  A haza szempontjából: „A magyar 
jövő! A jövendő katonaság és harcos. V ár rá ez a megcsonkított 
nemzet.“

„Nekik épúgy megvan a hivatásuk, mint nekünk. És szerintem 
csak evvel kapcsolatban lehet rájuk gondolni.“ —  „Minden nőnek 
rendelt az Isten egy élettársat. Ez a férfi. Csak arra kell vigyáz
nunk, ha megismerkedünk valakivel, hogy ez-e az a valaki“ —  írják 
a 16 évesek.

A 17 éveseknél találjuk: „20 éves korig jó pajtás. Azután az 
ember kikeresi a legmegfelelőbbet férjnek. Nem a szépen kötött 
nyakkendő, vagy jampec-nadrág alapján, hanem aszerint, hogy ki 
lesz jó családapa.“
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„Sokan megvetik azt a leányt, aki fiúk társaságába jár és azok
kal szórakozik. Nem találok benne semmi kivetni valót, mert hiszen 
az élet nem iskola és ha későn ismerkedik meg az ember a férfi
nemmel, bizony néha már késő“ —  írja egy 18 éves leány.

így szabja meg a fiú kötelességét egy 19 éves leány: „Ennek a 
nemnek a kötelessége, hogy a munkásságával megteremtse a családi 
békét és tudásával az emberiség továbbfejlődését szolgálja.“

„Csak egy számít, a férj“ —  írja egy 20 éves leány.

11. Á l t a l á n o s  v á l a s z o k .

Ide soroltam mindazon feleleteket, melyek valamilyen általános, 
vagy semmitmondó választ tartalmaztak. Pl. „Ismerem őket.“ —  
„Vannak jók és rosszak.“ —  „Olyan mint a leány.“ Stb.

A 15 és 20 éveseket leszámítva a többi életéveknél 4 % -bán 
kaptam ilyen feleleteket.

Nézzünk egy pár példát:
„Van belőlük sok.“ —  „Nem mindegyik szép.“ —  (13 évesek.)
„Nem különb, mint én vagyok.“ —  „Vannak köztük szimpati

kusak és nagyon ellenszenvesek." —  „Élőlény. Olyan mint a lány, 
nem sokkal különbek tőle.“ —  „Ha szeretem és szeret —  jó, ha 
csak ő szeret és én mást —  baj, ha én szeretem csak —  csalódás.“
—  „Néha rajtuk jár az eszem.“ (14 évesek.)

„Amelyik jó, az kedves lehet.“ —  „Vannak nagyon komoly 
gondolkodású, finom fiúk, de viszont vannak igen léhák, erkölcste
lenek és romlottak.“ —  „Fiatal férfi.“ —  „Nem tartom őket többnek 
a nőknél.“ —  „Furcsa életkor az emberek életében, mikor fiú. Meg
ismerések, fölébredések, vágyak, csalódások kezdődnek ebben a 
korban és sokszor, a tudat alatti érzések meg nem értése össze- 
kúszálja a gondolatukat. Sokat küzd, de ez a küzdés érleli férfivé. 
Néha nehéz őket megérteni, máskor nagyon könnyű átlátni rajtuk“
—  bölcselkedik az egyik. (15 évesek.)

„Sokszor tetszik, sokszor gyűlöljük“ —  írja egy 16 éves.
„Isten teremtménye, a női-nemmel sok ellentétes tulajdonsággal 

bír.“ —  „Én is voltam olyan korban, mikor az eszem folyton a fiú
kon járt, de ma már egészen megkomolyodtam s a fiú szóra nem 
nevetgélek stb." — „Fiú alatt a pubertás alatt nyögő gyerekeket 
értem, ezért ezekről nem írok. Férfiak között sok a diplomás, nem 
tudnak elhelyezkedni, ezért már a fiatalok között is nagyon sok a 
blazirt, nem törődik semmivel, ahogy esik úgy puffan. Mások pedig 
beülnek a jó állásokba és csak az élvezetnek élnek. Nem ilyenek 
kellenek nekünk. Igaz, hogy túlzók, mert azért van egy középrész is, 
de ez nincs az előbbi két típussal arányba. Igaz, hogy az első cso
port nem a maga hibájából lett kedvetlenné, azért még nem szabadna 
ennyire elcsüggedniök. Egyébként határozott véleményt nem tudok 
mondani, mert olyan közelről nem ismerem őket.“ -—• „Míg fiatalok 
vagyunk, pajtás a legjobb. Később mint férfit látjuk s más szemmel
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látjuk. Egyenrangúnak érzem magam velük, csak az ő rendeltetésük 
más, mint a mienk" —  írják a 17 évesek.

„Erről a lányoknál különböző a felfogás és leginkább a külsőre 
vonatkozik. Egy pár lánnyal találkoztam ugyan, aki meglátta a fér
fiben a komoly férfit is." —  „Fiúról nehéz véleményt adni, mert 
akit nem ismerek, arról nem tudok és aki pedig közel áll hozzám, 
azt nem tudom tárgyilagosan megítélni.“ —  „Nekik ma a legnehe
zebb sorsuk van, ezalatt nem diákokat, hanem diplomás egyéneket 
értek, akikben megvan a törekvés mindén jó után és tehetségesek s 
mégis oly nehezen tudnak érvényesülni" —  olvassuk a 18 éveseknél.

Befejezésül, mintegy az egész fejezet összefogásául írom ide 
egy 19 éves leány feleletét a fiúról, férfiről: „Istentől rendelt társa 
a nőnek, ketten alkotnak csak teljes embert." —• A kérdés lezárását 
pedig adja egy 16 éves leány következő felelete: „A fiú mindig fog 
a leánynak tetszeni, mint fordítva, mert ez ősi törvény."

TÁ RSA SÁ G UN K ÉLETE
Dacára annak, hogy a lap két számának megjelenését mind

össze fél hónap választja el, a Társaság gyors ütemű élete mégis, 
események sorozatát érte meg.

D ecem ber elején  új köntösben jelent meg lapunk, „A gyermek 
és az ifjúság." A régi előfizetők örömmel köszöntötték: megjelenése 
után másfél órával bekopogtatott az első új előfizető, fénylő 5 pen
gőssel a kezében.

D ecem ber 5-én  ünnepélyes formák között kezdődött meg a 
Társaság előadás-sorozata, A Székesfővárosi Pedagógiai Szeminá
rium nagy előadótermében százon felüli előkelő közönséget köszön
tött beszédében dr. Schmidt Ferenc főtitkár; majd dr. Noszlopi 
László egyetemi m. tanár tartotta meg előadását „Impulzívitás és 
lelki mélység vizsgálata a gyermek- és ifjúkorban" címen. A kül
földön is feltűnést keltett, komoly értékű előadást lapunk teljes egé
szében közli.

D ecem ber 15-én fővédnökünk, Anna főhercegasszony Őfensége 
kihallgatáson fogadta dr. Koszterszitz ügyvezető elnököt és be
hatóan érdeklődött a Társaság dolgairól. Örömmel vette át a lap 
új számát, valamint az előadások meghívóját és meleg szavakkal 
ígérte további érdeklődését és pártfogását.

Ugyancsak 15-én folyt le az előadás-sorozat második esemé
nye: d. u. 6-kor az Állami G yerm eklélektani Intézetben dr. Schnell 
János igazgató-főorvos „A Gyermeklélektani Intézet tudományos 
munkájának iránya és programmja", és dr. Gleimann Anna pszicho
lógus „A személyiség fejlődésének jelentősége a pszichodiagnozis- 
ban" —  címmel tartottak nagyon komoly, nagyon tartalmas elő
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adást, amelyeket Fraknóy dr. tanügyi főtanácsos főigazgató úr is 
végighallgatott.

Még karácsony előtt megjelenik a lap 2-ik száma.
Januárban folytatódik az előadás-sorozat: dr. Domokos Lász- 

Ióné Uj Iskolája adja a következő előadókat, akik „A gyermek és 
a természetfeletti világ“ témáját dolgozzák fel.

Januárban kell az igazgatótanácsnak döntenie a szerkesztő 
személyében is, mert az ügyvezető elnök és a főtitkár csak szükség
ből, átmenetileg vállalták a szerkesztés feladatát. A Társaság 
jövője megköveteli, hogy a lapot felelős ember vegye kézbe.

Bár nem a Társaság kebelén belül folyik az előkészítése, mégis 
közelebbről érdekel bennünket az a pedagógiailag nagyfontosságú 
újság, hogy dr. Róder Pál tanügyi főtanácsos, működő tagunk és 
dr. Zibolen Endre tanügyi főtanácsos, az igazgatótanács tagja kez
deményezésére a Barcsay-utcai Madách-gimnáziumban január fo
lyamán megílik a „Szülők iskolája", párhuzamosan futó előadás- 
sorozatokkal, amelyek mindegyikében 5—-5, ill. 10— 10 folytató
lagos előadás tárgyalja a fiú-nevelés egy-egy legfontosabb kérdését. 
Társaságunk ügyvezető elnöke, akinek „Viharzóna“ c. kamasz
pedagógiája a karácsonyi könyvpiac egyik nagyon értékes ajándéka, 
„A serdülőkor viharzónájában“ címen tartja az egyik előadás- 
sorozatot.

Régi kedves álmát valósítja meg a Társaság, amikor már a jövő 
év elején megkezdi vidéki szervező útjait, hogy a valamikor értékes 
munkát kifejtő vidéki helyi csoportokat mindenütt feltámassza és 
újra szervezze. Ebben a munkában kitűnő segítséget nyújtanak 
vidéki tagjaink, akik közül máris többen késznek nyilatkoztak a 
csoportszervező munka megkezdésére s csak a központ irányitását 
és indítását várják.

IRO D A LO M
Szemle.

A gazdag cikk-tartalom ebből a számból kiszorította a fo ly ó ira to k  és  
k ö n y v e k  szem léjét, amely így a következő számra marad.

Fontosnak tartjuk megemlíteni, hogy a k a rá cso n y i k ö n y v p ia c  ifjú sá gi iro
dalm i term ését  feldolgoztuk és különböző szempontok alapján vizsgálat alá 
véve, nagyon érdekes megállapításokra jutottunk. Miután azonban ennek köz
lése nem időhöz kötött, egy későbbi számban helyet találhat anélkül, hogy ebből 
az olvasónak különösebb hátránya volna.

Komolyan megindult új elő fizető k  és  új ta go k  g y ű jté s e . Szeretettel meg
kérjük a Társaság összes tagjait és összes ovasóinkat, hogy ebben a gyűjtő 
munkában segítségünkre legyenek. — Már a következő év elején megindul a 
v id ék i cso p o rto k  ú jjá szerv ező  m un k á ja ; ebben óriási értéket jelenthet a minél 
nagyobb taglétszám. Hogy akármerre fordul a Társaság, mindenütt lelkes, 
munkára kész tagok serege várja. Micsoda nagyot lehetne itt csinálni!
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IN HA LTSA N G A BE. -  RÉSU M É.
Impulsivität und Seelentiefe, und ihre Diagnostik im Kindes- und Jugendalter.

(Dv. N oszlopi Léiszló.)
Verfasser veröffentlicht hier, was er im August dieses Jahres in Zürich 

während der internationalen psychotechnischen Besprechungen vorgetragen hat. 
Impulsivität ist die Unmittelbarkeit der seelischen Offenbarungen. Impulsive 
Menschen sind aktive und elastische, sanguinische und cholerische Naturen, die 
nicht viel grübeln. Menschen von Seelentiefe dagegen leben in den tieferen 
—  seelisch-geistigen —  psychologischen Schichten (Scheler), sind also „intro
vertiert", aber nicht im negativen Sinne Jung’s, wo „Introversion“ eine gehemmte 
Extraversión, gehemmte Impulsivität auch bedeuten kann, sondern im Sinne der 
Kontemplation und Reflexion, Meditation. Sie sind vom lyrischen, dichterischen 
Gemüte, sie sind treu, standhaft, zugleich aber passiv. Die impulsiven Menschen 
sind tätig, haben dagegen den Mangel, weniger geeignet zur Standhaftigkeit 
zu sein. Die nüchternen Spiessbürger, drittens, sind weder stark impulsiv, noch 
von grosser Seelentiefe, sondern zeigen allseitige Mittelmässigkeit. Nur in sehr 
seltenen Fällen vereinigen sich in einem und demselben Individuum: Stand
haftigkeit und grosse Tätigkeit, Feinheit und Stärke: diese sind die ethisch 
wertvollsten Menschen. Dieser Typus drückt psychologisch das Ideal der ethi
schen Erziehung aus.

Zur Diagnose dieser 4 psychologischen Typen: Nüchternheit, Impulsivität, 
Seelentiefe und tatkräftig-praktischer Idealismus, dienen zwei Proben (test): 
eine mit farbigen Lichtbewegungen, andere durch Hervorrufen des hypnoiden 
Zustandes. Beide Versuche sind echt charakterologisch, und wurzeln in jener 
Bedeutung, Wichtigkeit des Bildes für das Seelenleben, die z. B. Jung, Klages, 
Simmel usw. betont haben.

Impulsivité et l'ame profonde et leur diagnose en enfance et jeunesse.
L’auteur descrit 4 types psychologiques: l’homme sobre ou sensé, l’homme 

impulsif, 1‘homme de käme profonde et 1‘homme de l'idéalisme pratique. L'homme 
impulsif est actif, mais inconstant, 1‘homme d‘äme profonde est au contraire 
constant, mais passif. Activité et constance sont unies dans la personalité de 
Thomme d'idealisme pratique. Ce type psychologique est alors 1‘ideal de la 
pédagogie morale.

L'auteur fait connaitre deux experiments pour la recherche de ses quatre 
types: 1‘un avec des rayons bleus et rouges en mouvement, l'autre avec la 
fantaisie hypnoide.
Die Lösung der auf der Frequenz der Wertzahl-Austeilung beruhendem Problems.

(Tutchänyi M agda.)
Bei der Bewertung der aus mehr Teilaufgaben bestehenden Test’s ergab 

sich das Problem von der Ungleichwertigkeit der einzelnen Teilaufgaben. Zur 
Lösung der Schwierigkeits-Unterschiede haben wir eine allgemein-gültige mate- 
matische Formel gefunden (Georg Turchänyi). Diese beruht auf den Grund
gedanken, dass diejenige Teilaufgabe die Leichteste ist, die von den meisten 
Versuchspersonen gefunden ist, hingegen die von den Allerwenigsten gefundene 
•die Schwierigste ist. Daher bekommt diejenige Teilaufgabe die niedrigste W ert
zahl, die die grösste Häufigkeit hat und die mit der kleinsten Häufigkeit die 
höchste Wertzahl. Die Verteilung der Wertzahlen geschieht nach der folgenden 
Formel:

wobei M  das in % ausgedrückte maximal Resultat bedeutet, m die Minimalste, 
p die maximale Wertzahl, A  die gesuchte Teilaufgabe.

Felelés szerkesztő és kiadó : Dr. hoszierszitz József■
Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. —  Igazgató: Laiszky Jenő.



M it Sfern’s „Analogie-test" hatten wir 4000  Mittelsch-ulkinder untersucht 
and ihre Resultate wurdet» mit Zuhilfenahme der obigen Formel bewertet.

Die Wertzahlen streuen sieb bei den Knaben von 0 —26, bei den Mädchen 
von 0 —27.

Nach der Aufstellung der Standardtafel stellte sich heraus, dass dieser T est 
als Normal-test nur von der V I— VIII. Mittelschulklasse benützt werden kann 
und in den unteren Klassen nur as Maximaltest benützt werden kann.

Le problème des quotients définis par rapport à  la fréquence.
En applicant un test qui se compose de plusieures questions nous, rencontrons 

un problème particulier: comment juger et apprécier la réussite dans chacune de 
ses questions si elles sont de difficulté inégale. Nous avons essayé de résoudre 
ce problème à l’aide d’une formule spéciale, généralement applicable. Elle se 
base sur l’idée que la question sur laquelle on a donné le plus grand nombre de 
réponses correctes doit être la plus facile, tandisque celle qui a été résout par le 
plus petit nombre de sujets doit étra la plus difficile. Ainsi le plus petit quotient 
a été attribué à la question de la plus grande fréquence; le plus grand quotient 
à celle de la plus petite fréquence:

(La formulé a été élaborée par M. G. Turchânyi.) M  signifie le résultat maxi
mum, m  le résultat minimum, p  le quotient maximum, A  la question partielle.

L'examen de l'aptitude logique chez des écoliers de Budapest.

En applicant la formule mentionnée, nous avons élaboré le résultat de 4.000 
écoliers de Budapest examinés avec „le test d’analogie" de W . Stern.

Les quotiens se répartissent chez les garçons de 0 à 26, chez les filles de 
0 à 27.

Le tableau de percentil a montré que ce test d’analogie peut être appliqué 
dans les classes V I—V II—V III. (de 16 à 18 ans). Comme test d’aptitude et dans 
les classes inférieures comme test de niveau maximum.

Le moyen des classes de fille est meilleur que celui des garçons; probable
ment à cause de ce que les élèves des écoles de fille examinées sont mieux 
sélectées que ceux des écoles de garçon.

Die Frage der ethischen Erziehung im Lebensalter von 10— 12 Jahren.
(Irm a K rem sier.)

Dieses Problem erörtert Irma Kreimsier teils auf Grund empirischer 
Betrachtungen, teils durch das Ergebnis individueller und allgemeiner Experi
mente in der I. und II. Mittelschulklasse der „Neuen Schule". In diesem Lebens
alter gebrauchen die Schüler ethische Begriffe rein als litterarische Schemen, 
ohne mit ihrem Inhalt vertraut zu sein. Die Aufgabe des Erziehers ist, die, dem 
Lebensalter angemessenen Begriffe zu klären, um das Leben der Gemeinschaft 
und die geistige Fortbildung zu ermöglichen. Da das Kennzeichen dieses Lebensal
ters das Praktisch-Tätige ist, so müssen die Schüler auf ausgeführte ethische 
Handlungen und Proben, eingestellt werden. Der Erzieher führt die Zöglinge 
während des Schuljahres durch eine ethische Wertungsskala durch. Dies ge
schieht durch die Gestaltung der Klassengemeinschaft und auf Grund gut ge
wählter Lesestücke. Das Ziel ist das Einüben der ethischen Handlungsweise. 
Die Verfasserin zeigt dann die ethische Skala eines Schuljahres in je 9 Gruppen 
eingeteilt für die I., II. Mittelschulklasse der „Neuen Schule".

L a question de l'éducation éthique à  l’âge de 10 à  12 ans.
(1. K rem sier.)

L’analyse de ce problème faite par Mme Irma Kremsier se repose d’une part 
sur des observations empiriques, d-’autre part sur des résultats des expériences



individuelles et générales faites dans la Ière et IIe classe du lycée de „L'école 
Nouvelle". A cet âge les écoliers font usage des notions éthiques ainsi que des 
simples formes littéraires, sans en connaître le fond. Le devoir de l’éducateur est 
d’expliquer les notions éthiques qui conviennent à leur âge, pour faciliter ainsi 
la vie (sociale) de la communauté de la classe, et contribuer à leur développe
ment spirituel. Puisque cet âge se fait connaître par des actions pratiques il faut 
mettre les éléves en activité pour accomplir des actions et des expériences éthiques. 
L ’éducateur conduit ses élèves pendant l’année scolaire à travers une gradation 
des valeurs éthiques. Cela se fait par la formation d’une communauté de la classe 
et par des lectures bien choisies. Le but est l'exercise des actions éthiques. Puis 
Mme Irma Kremsier nous donne la gradation éthique d’une année scolaire divisée 
en 9 groupe pour la 1ère et IIe classe du lycée dans „L’école Nouvelle".

Das Mädchen von Heute.
(Von Dr. Franz Schmidt.)

• i

Die Lebensanschauungen der heutigen 13—20 jährigen Mädchen spiegeln 
sich von jenen Antworten zurück, welche die Schülerinnen und Hörerinnen auf 
25 verschiedene Reizwörter gegeben haben. In dieser Arbeit sind auf die Reiz
wörter: Jüngling, Mädchen, alte Jungfer und Puppe gegebene Antworten ver
arbeitet. Die erste Tabelle zeigt die 12 Gruppen: die auf das „Jüngling“ gege
benen Antworten, welche meistens die Jünglinge unterschätzen. Sehr viele 
Antworten lauten von Wünschen gegen die Jünglingen. Die Antworten zeigen 
die Auffassung des heutigen Mädchens von dem heutigen Jünglinge.
t- ^

Következő előadásunk 1940 január 15-én, d. u. ¡27-kot.
D om okos Lászlóné: Gyermekismeret és korszerű nevelői maga
tartás. Az előadás helye: az Attila-utcai gimnázium.

A  Magyar Gyermektanulmányi és Nevelésügyi Társaság elnöke: vitéz Duzár 
József dr. egyetemi tanár, Pécs, ügyvivő elnöke: Koszterszitz József dr. igazgató, 
Budapest, IX., Ráday-utca 43— 45., ügyvezető főtitkára: Schmidt Ferenc dr. 
igazgató, Soroksár; hivatalos helyisége: Budapest, IX., Ráday-utca 43—45.

A Társaság évi tagdija 5 P, melyért A  Gyermek és az Ifjúság című folyóirat 
jár. Csekkszáma: 35.557.

Ungarische Gesellschaft für Kinderforschung und Erziehungswesen. Präsi
dent: Prof. Dr. J. Duzár. Geschäftsführender Präsident: Direktor Dr. J. Koszter
szitz. Sekretär: Direktor Dr. F . Schmidt. Sitz der Gesellschaft: Budapest, IX., 
Ráday-utca 43—45.

Ezt a számot a közgyűlés választotta szerkesztő lemondása miatt 
dr. Koszterszitz J. ügyvezető elnök és dr. Schmidt Ferenc főtitkár állították ösz- 
sze az igazgatótanács megbízásából.

„Élet" irodalmi és Nyomda Rt. —  Igazgató: Laiszky Jenő


