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A Magyar Gyermektanulmányi Társaság rendes tagja lehet minden, a gyer
meklélektan és gyermeknevelés iránt komolyan érdeklődő magyar állampolgár. — 
Évi tagdíj 5. P. Ezért á tagok megkapják „A gyermek és az ifjúság“ c. tudo
mányos folyóirat számait, mint tagsági illetményt

Nem tagok számára „A gyermek és az ifjúság" évi előfizetési dija 5 P. 
Előfizetők testületek, egyesületek és iskolák is lehetnek.

Szeretettel hívjuk: lépjen a Társaság tagjai közé. Iskoláját pedig szervezze 
be a lap előfizetőinek táborába!



Hogyan töltsük ki

a „Személyi Lapokat"?

A  M agyar Gyerm ektanulm ányi és G yakorlati 
Lélektani Társaság 1940 dec. lZ — H ^én ta rto tt 
ankétjén elhangzott előadások.

S zerkesztette:

dr. K O S Z T E R S Z IT Z  JÓ Z S E F  ügyv. elnök.
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Előszó
Scientia: ancilla vitae.
A tudomány nem magas hegy tetején lobogó, hideg szent tűz, amely 

magának ég, de a lent botorkáló embernek útját meg nem világítja. Á 
tudomány fáklyafény, amely az életben törtető ember lépései előtt a 
göröngyre is fényt vet, az utakat is mutatja, a vándort tévelygéstől menti. 
Szolgálója az életnek és a gyakorlati ember törekvéseinek!

A tudományos társaság kettős munkát végez. Finom analitikus vagy 
szintetikus munkával Tart pour Tart búvárkodik, okok. okozatok, követ
kezmények, tények, lehetőségek szövevényében egyre mélyebbre merül s 
míg egy-egy szálat végigsímit, mindegyre új titkokra akad, amelyeket a 
kutató ember számára rejtett el a teremtésben az Isten keze. — Másik 
feladata, hogy tudását aprópénzre váltva, a gyakorlati élet segítségére for
dítsa, egy-egy kibontott gondolatát vagy felfedezését beleállítsa az élet 
szolgálatába.

Mennyit kapott a magyar nevelésügy az elmúlt pár évtizedben a 
búvárkodó lélektani és nevelésügyi tudomány felfedezései révén!

A tanár szembenáll a gyerekkel, a gyerekek tömegével. Kezében menet
rend, amelyhez pontosan ragaszkodva, határozott mértékkel kiadagolt 
tudást kell adnia s rögzítenie a koponyákba. Kézzel fogható, paragrafu
sokba és rendeletekbe pontosan beleszorítható adatok. Ugyanakkor azon
ban nagyon mélyen gyökerezik a tanár felelőssége: nevelnie kell a gyer
meket, lelkét dolgoznia, egyéniségét kalapálnia, világnézetét bontania, 
családi élet és nemzeti közösség szolgálatára és ezeken át Isten szolgála
tára alkalmassá gyúrnia.

Ki adja azt a sokrétű tudást, amely ehhez szükséges? Honnan vegye 
az időt rá, hogy magáévá tegye mindazt, ami őt jó nevelővé avatja?

Itt kell, hogy a tudás embere a gyakorlati munka emberének segít
ségére siessen.

Új és új eszközök jönnek, amelyeknek célja a gyermek alaposabb 
megismerése és ennek alapján helyesebb nevelése. Az eszközöket a tudo
mányos búvárkodás emberei agyalják ki és ajánlják; a felelős vezetőség 
aztán átveszi és kézbe adja őket.

A személyi lap a fejlődő ember ismerésének egy eszköze. Évtizedek 
óta kísérleteztek vele külföldön is, itthon is. A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság rendezte első és második gyermektanulmányi kongresz- 
szus, 3, ill. 2 évtizeddel ezelőtt már mintát is készített és részletes javas
latot Nagy László előadásában. Egyes iskolák saját rendszerű személyi 
lapokkal kísérleteztek. Róder Pál, Éoda István, Marczell Mihály figye
lemre méltó javaslatai komoly hullámokat vertek. Domonkos Lászlóné 
Új iskolája egyéni utakon kereste a végleges és legjobb megoldást.

Az 1938. évi gimnáziumi Rendtartás vezeti be kötelezően a személyi 
lapok mai formáját.

A Magyar Gyermektanulmányi Társaság heti megbeszélései egyikén 
Schmidt Ferenc főtitkár vetette fel az eszmét, hogy a Társaság a működő 
tagjai hordozta rengeteg elméleti és gyakorlati ismerettel álljon a közép
iskolai nevelői kar segítségére és különleges előadás-sorozatban adja meg 
a személyi lap egyes rovatainak megértéséhez és helyes vezetéséhez szük
séges komoly alaptudást s ugyanakkor gyakorlati irányítást és tanácsokat 
nyújtson. Jelszava ennek az ankétnak az örök emberi jelmondat lenne: Ha
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már egyszer csinálunk valamit, felelősek vagyunk érte, hogy a lehető 
legjobban csináljuk!

így jött létre 1940 december 12—14. napjain a Társaság „Személyi- 
lap-ankétje“, amelynek a termet zsúfolásig megtöltő közönsége és a nyo
mában járó egyre növekvő érdeklődés világosan mutatta, hogy a lelkek
ben lappangó általános igényt elégített ki.

Az ankét elgondolása szerint egy képzeletben magunk elé fektetett 
személyi lap egyes rovatait válogatott szakemberek magyarázzák szigorúan 
megszabott félórás előadás-keretben. A gondolat pompásan bevált. Az 
előadó-gárdára a pedagógus hallgatóság büszke lehet.

A z egyes rovatok előadói a következők voltak:
„Családi körülmények“: dr. Tamás Viktor tanügyi főtanácsos,
„Figyelem“ és 

„Az érdeklődés iránya“ 
„Emlékezet“ és \

/

= }dr. Cser János szociális titkár,
es

..Gondolkodás": dr. Schmidt Ferenc főiskolai tanár, polg. igazg.,
„ítélőképesség“: dr. Noszlopi László egy. m. tanár,
„Kifejezőképesség“: (az előadó lemondott),
„Érzelmi vonások“: dr. Radák Olga tan. főtanácsos, igazgató,
„Akarati vonások“: dr. Padányi-Frank Antal tan. főtan, igazgató, 
„Erkölcsi felfogás“: dr. Marczell Mihály egyet. ny. r. tanár, 
„Kötelességtudás“: Róder Pál tan. főtan, igazgató,
„Társakra tett hatás“: dr. Kemenes Illés tanker. kir. főigazgató,
„Külső magatartás“: dr. Zibolen Endre tan. főtan, igazgató és 
„Hogyan töltöttük ki a személyi lapokat?“: dr. Domokos Lászlóné, az

Új Iskola igazgatója.
Úgy a . Magyar Gyermektanulmányi Társaság, mint az egybegyült 

tanár-hallgatóság nevében a legmélyebb hálával köszönöm meg az 
előadóknak munkáját s a tőlük kapott értékes szellemi ajándékot. Köszö
net dr. Fraknóy József kir. tankerületi főigazgató úrnak, aki betegsége 
dacára ismételten meglátogatta ankétünket, azon programmon kívül fel
szólalt és beszámoló könyvünknek bevezetését megírni szíves volt. — 
Hálás köszönet szálljon dr. Takács Ernő pp. praelátus úrhoz, a Szent 
István Társulat vezérigazgatójához, aki a Társulat dísztermét rendelkezé
sünkre bocsátotta. — S köszönet dr. Kempelen Attila tagtársunknak, aki 
az előadó lemondása folytán gazdátlan maradt „Kifejezőképesség“ téma
körnek könyvünk számára való kidolgozását vállalta.

Az elhangzott előadásokat összegyűjtve, letesszük most a magyar 
nevelők asztalára. Hisszük, hogy nem végeztünk hiábavaló munkát.

Szeretettel hívjuk az érdeklődőket a Társaság rendezésében a tavasz 
folyamán készülő újabb ankétre. Hiszen a személyi lap rendszere élő és 
fejlődő valami; nyomában újabb kérdések tömege jár, amelyeknek érdemes 
a szemébe néznünk.

Néhány bíráló vagy változtatásokat javasló megjegyzést a könyv 
végén a Függelékben gyűjtöttünk össze. Örömmel fogadunk minden to
vábbi építő megjegyzést és a nevelők társadalma számára a Magyar 
Gyermektanulmányi Társaság további munkáját készséggel felajánljuk.

Budapest, 1941. I. 25.
Dr. Koszterszitz József 

ügyvezető elnök,
a Szent Imre Kollégium igazgatója.
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N egyven  év óta nagy változáson estek át az európai száraz
fö ld  iskolái. A m íg  az angol iskolákban igen nagy sú lyt ve tettek a 
jellemnevelésre és ennek érdekében minden eszközt felhasználtak, 
.sőt bizonyos fokig  —  a német és francia iskolákkal összehasonlítva 
— az oktatás magasabb fo ká t is feláldozták, addig a német és fran
cia típusú iskolákban a hangsúly főkép  az úgynevezett nevelőokta
táson volt és az értelmi nevelésben merült ki az iskolai munka.

A z  iskola pontosan számontartotta a gyerm ek tanulmányi elő- 
haladását. Gondos tanárok zsebkönyveik vagy em lékezetük alap
ján pontosan tudták, hogy tanítványuk mit, hogyan tud, hol szorul 
pótlásra a tudása. Istenadta nevelői egyéniségük hatása természe
tesen a jellemnevelésben is megnyilvánult. A  tudom ány iránt való 
lelkesedés, igazságszeretet, becsületesség élő példái m indenkor nagy 
hatással voltak az ifjúságra.

A  lezajlott első, majd a mostani második világháború rávezette  
az európai szárazföldi országokat arra, hogy a jellemnevelést erő
sebben hangsúlyozzák és az elmúlt 25 év pedagógiai irodalma ilyen 
irányba tolódott el. Keresi tudományosan és módszeresen az utakat 
a lélek, a jellem nevelésében a tömegek megnevelésére.

E zért találunk az újabb magyar oktatásügyi törvényhozásunk
ban mindig több és több rendelkezést arra, hogy a jellemnevelést 
egyenlő feladatnak tekintsük az oktatással.

H a már az oktatás közben fontos volt a tanárnak, hogy ponto
san tudja  —  akár emlékezetből, akár feljegyzései alapján —  hogyan  
is áll tanítványainak tudása dolgában, annál inkább fontos a gyer
mek lelkében, jellemében a nevelői behatásokra történt változások
nak ismerete. M indennek azonban csak egy célja lehet: mit kell ten
nem a tanítványommal, hogy a kívánt jellembeli, lelki fejlődést el
érjem? A ho l a természetes fejlődés jó irányban halad, ott kevesebb  
ráhatás kell, kevesebb megfigyelés és fe ljegyzés szükséges, éppen- 
úgy, mint a jó tanulóknál általában kevesebbet tartalm azott a tanári 
zsebkönyv is.

Íg y  keletkeztek már évtizedekkel ezelőtt az úgynevezett szem é
lyi lapok (személyiségi, egyéni lapok). E gyes kezdem ényezéseknél 
egész tanulmányokat tettek ki a feljegyzések és csak képzett gyer
mekpszichológusok tudtak kitöltésükkel foglalkozni. H ogy ilyenekre 
valamilyen alakban szükség van, m indenki belátja, aki a nevelés 
gondolatát az iskola tömegmunkájában magáévá tette. Csak a túl
zásoktól kell óvakodnunk. A n n y i és olyan fe ljegyzést kell tennünk, 
amennyire a tanuló ¡elletni, lelki megítélése és nevelése szem pontjá
ból szükségünk van. Csak a gyerm eket tanító és nevelő tanárok 
közös megállapításait és intézkedéseit vezessük be, mert így elkerül
hetjük  a téves megítélést és esetlegességeket.
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Számolnunk kell azzal, hogy a tanároknak még saját magukat 
is tökéletesíteniük kell a gyermekm egfigyelés és megítélés terén, 
ezért ne követeljük, hogy mindjárt m indent kitöltsenek. Éppen ezért 
ne is adjunk kész mintapéldákat, hogy elejét vegyük a szolgai 
másolás lehetőségének.

I tt  kell nagy különbségnek lennie a tanulmányi eredményeket 
feltüntető és a jellembeli, lelki megfigyeléseket tartalmazó fe ljeg y-t 
zések között. A z  előbbieket az egyes tárgyak tanárai egyénileg 
teszik meg, az utóbbiakat az egy osztályban tanítóknak közös meg- 
figyelés és megbeszélés alapján kell végezniük.

Saját tapasztalatomból, külföldi tanulmány utakon szerzett meg
figyeléseimből tudom, hogy megfelelő idő szükséges, amíg a tanár 
a kellő megfigyelési képességekre szert tesz, s ebben a személyi 
lapon található szempontok szerint gyakorolnia kell magát. A  sze
mélyi lapok kitöltése tehát gyermeklélektani szempontból nevelő 
hatással lesz az egész tanárságra és fokozottabb mértékben fogja 
képessé tenni a nevelési célkitűzések megvalósítására. E gy azonban 
bizonyos; ha már az oktatás eredményeinek elbírálásában sem bíz
hatjuk magunkat csak az emlékezetünkre, hanem szükség volt és lesz 
is a zsebkönyvre, úgy méginkább nagy fontosságuk van a szem élyi
ségi (egyéni, jellemi) feljegyzéseknek. A  tanárság tapasztalata és 
közös munkája fogja az évek során kimunkálni azt a gyakorlati for
mát, amelyre a cél érdekében szükség van.

vitéz F R A K N Ó Y  JÓ Z SE F .



A tanulók családi körülményeinek és 
környezetének megfigyelése.

Tamás Viktor.

A nevelő miliő: erőtér. E rőhatásokat sugároz a fókuszában 
képzelt egyénre és ugyancsak erőhatásokat fogad be tőle. A  miliő 
hatásának  m egállapítása voltaképen integrációs problém a. V ég te 
len sok összeadandó értékeléséről és összegezéséről van itt szó. 
R áadásul ez az erőrendszer nincs nyugalom ban, hanem  belemerül 
a történelem  árjába, mellyel együtt halad  emberi értelemmel fel
foghatatlan  céljai felé. Kettő következik ebből. Az egyik, hogy a 
nevelés kérdéseinek újból való felvetése és eredm ényeinek á té rté 
kelése a történelmi változások során egészen term észetes valam i 
s az az óhajtás: „legyen m ár egyszer vége az örökös reform ok
nak!“ —  ugyanannyit jelent, mint azt kívánni, hogy az eszmei, 
gazdasági, társadalm i és politikai konvulzióknak és konflagrációk- 
nak m áról-holnapra vége szakadjon. A  mi mai m unkánk is szük
ségszerű következm énye a történelm i miliő m egváltozásának, mely 
hívatlanul betör a társadalm i osztályok és családok életébe s vég 
eredm ényben sokban m egváltozott ifjúságot ültet az iskola pad 
jaiba, melyet tanulm ányoznunk kell, akár tetszik ez nekünk, akár 
nem. A miliő hatás term észete hozza m agával azt a másik következ
ményt, hogy problém ánknak csak közelítő m egoldásáról lehet be
szélni. Ezt különösen azok felé kell hangoztatni, akik exakt meg
oldás nemlétében rögtön m egoldhatatlannak m ondják a feladatot. 
A  közelítő megoldás is megoldás s ez a nevelő miliő problém ájánál 
is épúgy lehetséges, mint fizikai erőtér esetén, legfeljebb a nehéz
ségek nagyobbak és a pontosság kisebb. A  m egoldás pontossága 
az elsőrendű nevelő tényezők ism eretével és hatásuk értékelésével 
van függő viszonyban.

Legfőbb nevelő tényező kétségtelenül a család. A család fo
galm a azonban az újabb biológiai ku tatások fényében erősen ki
tágult. Legjobb, ha az ősök összességét értjük alatta , szóval mind
azokat, akiktől a tanuló biológiai öröksége szárm azik. Ez csak bi
zonyos értelemben, t. i. a megfigyelés körének kiterjedésében teszi 
nehezebbé a nevelő feladatát. V iszont olyan szem pontot nyújt szá
mára. mellyel képes lesz eddig figyelembe nem v ett ada tokat meg
ragadni és a nevelés szám ára értékesíteni. A biológiai szempont 
továbbá a nevelés határairó l is ú tm utatást ad. A m odern biológiá
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nak —  úgy látszik —  sikerült bebizonyitania a végtelen variábilis 
tás lehetetlenségét, amivel a darvinizm usra m ért halálos csapást. 
U gyanez a tétel a nevelés nyelvére lefordítva az t jelenti, hogy 
csak azok a tehetségek és képességek nevelhetők, amelyeknek 
génjei az egyén biológiai örökségében adva vannak . A  képesség- 
vizsgálatnak nevezett pszichofizikai eljárás éppen ezeknek az alap
vető tényezőknek felkutatását célozza s negatív  eredm ény esetén 
minden további fáradozást feleslegessé tesz. Felbecsülhetetlen ér
tékű selejtező kritérium ról van  tehát itt szó, m elynek céltudatos 
alkalm azása a nevelői energiák oktalan pazarlását (lásd: falra- 
hány t borsó) megszünteti, a nevelők m unkáját racionalizálja s a 
nevelhetőkre korlátozza, amivel a nevelés eredm ényét jelentéke
nyen fokozza.

A  család erkölcsi környezet is. A  tanulók m agatartásában  
nyilvánvaló visszásságok oka legtöbbször ebben az erkölcsi kör
nyezetben keresendő. A  tanulók m eredek letörései, az iskolával 
való súlyos konfliktusai igen sokszor a család felbomlási folyam a
tával vannak kapcsolatban. M agam  5— 6 év óta, m ióta ezt a jelen
séget először figyeltem meg, úgyszólván minden esetben megálla
pítom, hogy a súlyos esetek hátterében egy felbomlott, vagy  fel- 
bomlani készülő család áll. A  serdülő kor itt a katalizátor, az is
kola a csatatér szerepét játssza. Az igazi szereplőket azonban a 
családi élet bom lástermékeiben kell keresnünk.

Sokszor még az enyhébb jelenségek is a család m egbetegedé
sének tünetei csupán. A tanuló örökös hazudozása pl. gyakran 
csak iskolai vetülete annak  a hazugsági hadjáratnak, am elyet az 
anya és a gyerm ek egyesült erővel folytat az apa ellen, akinek bi
zonyos dolgokat „nem szabad m egtudnia“ . A szülők egyikének 
alacsonyabbrendűségi érzelme a legbám ulatosabb álutakon keresz
tül törhet be az iskola életébe. V olt pl. egy tanítványunk, aki el
ismert jóközepes tehetsége mellett állandó félelemérzéssel küzdött 
és a  feleltetésre gyakran ideges kitörésekkel reagált. M egtudtuk, 
hogy az apa a gyerm eket mindig borzalm asan elveri, ha  az nem 
jelesre felel. A félelemérzés tehát a feleléssel egyidejűleg kezdő
dött nála, az ideges kitörésre pedig akkor került sor, mikor a tanár 
kérdéseiből megérezte, hogy most m ár nem kaphat jeles osztály
zatot. A  továbbiakban aztán  kiderült, hogy a tanuló anyja rangján  
alul ment férjhez az apához (m ár ahogy ezt az an y a  családja kép
zelte) s ezt az apának állandóan a szemére is vetették . Az apa 
pedig a gyermek jeles eredm ényével akarta  bebizonyítani, hogy az 
ő fajtája is van olyan, ha nem különb, mint az an y a családja.

Az ilyen esetekben az iskola —  legtöbbször az osztályfőnök, 
vagy  az igazgató —  feladata az, hogy tükröt tartson a család elé, 
azt önism eretre késztesse s ezzel a gyermek testi és lelki sanyar
gatásának s egyúttal az iskolai bajoknak is véget vessen. Ezzel 
függ össze az, amit a család értelmességi környezetének  szeretnék
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nevezni. Ez az értelmesség a m űveltségtől jórészt független valam i 
s abban áll, hogy a gyerm ek gondozásának és nevelésének volta- 
kép m egtanulhatatlan m esterségét miként tudja valaki a közönsé
ges józan ész szabályai szerint gyakorolni. A  legszélsőbb eseteket 
említve: vannak  teljesen tanulatlan  és szinte brutális egyszerűségű 
anyák, akik gyerm ekeiket kiválóan gondozzák és —  a lényeget 
tekintve —  kifogástalanul nevelik. V iszont vannak  nagym űvelt
ségű, sőt pedagógiai képzésben részesült anyák, akik gyerm ekük 
nevelésénél hajm eresztő h ibákat követnek el, a gyerm ek gondo
zását pedig minden további nélkül a cselédre bízzák. Az ú. n. jól
nevelt úri gyerm ekek vérszegénysége, étvágytalansága, ki nem 
aludottsága, idegessége, örökös félelemérzése m ögött rendesen en
nek az értelmességi tényezőnek a h iánya rejlik. Az ilyen anya 
szokta kétségbeesetten mondani: nem tudom elképzelni, hol a hiba, 
mikor én m indent m egteszek a gyermekemért! C sak azt nem teszi 
meg, hogy sajátkezűleg végigsím ítsa a gyerm ek ágynem űjét, m ert 
akkor észrevenné, hogy a párnából m ár hetek óta kiáll egy tű pa
rányi hegye, vagy  a lepedő a la tt ott van  egy ólom katona, ami 
m iatt a gyermek term észetellenes fekvésre kényszerül és nem 
tudja kialudni m agát. A  sápadtságnak  gyakran  az az oka, hogy 
az anya nincs jelen a gyerm ek étkezésénél s így nem tudja, hogy 
a gyerm ek bizonyos ételektől undorodik s ennek következtében el
szokik az evéstől. Igen sok gyerm ek a tejet csak bizonyos hőm ér
sékleten és bizonyos édességfokkal hajlandó elfogadni (rem inisz
cenciák az anyatejre?) s így  nem kapván meg, visszautasítja. E rre  
kim ondják rá, hogy nem szereti a tejet s elvonják tőle a legérté
kesebb, neki való táplálékot. Az értelmességi környezet hiányairól 
ma fejezeteket lehetne írni, ami a mai kor életfeltételeinek és élet
m ódjának a term észetestől való eltérésében találja m agyarázatát. 
Ez ugyanis a körülm ényekhez való folytonos alkalm azkodást kö
veteli meg, azaz folyton újabb feladatok elé állítja a családot a 
gyerm ek nevelésének kérdéseiben, am ikre a könyvek  csak post 
festa adhatják  meg a választ. Ezek azok az esetek, ahol egy csepp 
józan ész többet ér, mint egy mázsa tudás s ezek azok a nehézsé
gek, am elyeknek m egoldásában a család nem nélkülözheti a „több 
szem többet lá t“ elvéből kifolyólag az iskola segítségét. E bben a 
nemben egészen komikus esetek is adódnak. Pl. egy tanulónk, aki 
az iskolában rendesen figyelt és dolgozott, szinte állandóan készü
letlenül jött az iskolába. Az anya bem ondása szerint a gyerm ek 
megfelelő időt fordíto tt a tanulásra . Az anyát alaposan, minden 
részletre kiterjedően kikérdeztem  a gyerm ek tanulási m ódjára vo 
natkozólag s k im ondtanr N agyságos Asszony, Ö n az, aki nem 
engedi a gyerm eket tanulni! Ú gy is volt. Az an y a  ugyanis állan
dóan figyelte a gyerm eket s mikor az a ceruzát az ujjai között fo r
gatta, a haját sim ogatta, vag y  a könyvből feltekintett, szóval mi
kor a koncentrációval kapcsolatos reflexm ozgást végezte, rögtön rá 
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szólt: ne babrálj! ne tekintgess! maradj nyugodtan! —  s ezzel a 
„ jóakaratú“ figyelmeztetéssel szinte percenként kizökkentette a 
koncentrált gondolkodásból a gyermeket.

A család gazdasági környezet és társadalmi környezet is egy
úttal. Ebben a tekintetben a  legjobb helyzetben vannak  a közép- 
osztály gyermekei, azaz azok, akiknek a szülei a gyerm eket a leg
szükségesebbekkel el tudják látni, feleslegeset azonban nem nyújt
hatnak  s a gyermek gondozását és nevelését még személyesen in
tézik. Szomorú viszonyok között élnek a proletárgyerm ekek, de 
nevelői szempontból sokszor még súlyosabb problém át képeznek a 
vagyonos családok társadalm i tekintetben izolált gyermekei. Ezek
ről megrendítő, de igaz képet találunk M arczell: Bontakozó Élet
III. kötet, 76— 80. oldalain, melyet minden nevelőnek el kellene 
olvasnia.

Ide kapcsolódik be nevelői szempontból az egyke kérdése is. 
Az egyke mindig izolált, bárm ely társadalm i osztályba tartozzék 
s az izolációs jelenségek az osztályjelenségekre szuperponálódnak. 
Sok esetben az egyke társadalm i látszatem elkedésre vezet, azaz a 
középosztályú egyetlen gyerm eken a gazdag családok gyerm ekei
nél észlelt izolációs jelenségek lépnek fel. U gyanezek a fertőzési 
foltok azonban a legalacsonyabb osztályú egykéken is kiütközhet
nek s valóban különös dolog a m osdatlan, de kiondoláltfejű pro
letárgyerm ek látása, akinek anyja arról panaszkodik, hogy a gyer
mek ideges és válogat az ételekben.

A távolabbi környezetből különösen a barátok, a mozi és az 
olvasm ányok érdem elnek figyelmet. Ezek ugyanis a nevelőt a 
gyermek ideáljáról tájékoztatják, azaz arról a képzetkomplexusról, 
melyhez a gyermek hasonlítani szeretne s arról az értékrendszer
ről, melyet m egvalósítani óhajt. Itt jutunk közel a gyermekhez, 
mint lélektani „egészhez“. Az én-nek m egfigyelhető részei ugyanis 
nem valódi alkatrészek, hanem csupán töredékek, melyek —  mint 
a vasreszelék a papírlapon —  m agukbanvéve csak tehetetlen és 
rendezetlen töm eget alkotnak. Amiképen azonban a vasreszelék 
darabkái szépen elrendeződnek az erővonalak irányában, ha a pa
pírlap alá mágnest helyezünk, épúgy az én összetevői is elfoglal
ják helyüket és m egkapják jelentőségüket a lélektani egész isme
retében. Azt a m ágnesrudat, jobban m ondva varázsvesszőt, mely
nek hatására a lélektani egész erővonalai kirajzolódnak, M arczell 
az ,,otthon lelkének“ nevezi.

És itt ahhoz a ponthoz jutottunk, amikor a környezet kérdése 
visszatér önmagához, az egyénhez. Az egyénhez, aki egy egész 
világot zár magába, de egy egész világot sugároz is ki magából. 
S mikor az egyén és környezet kölcsönhatását ezen az archimédesi 
ponton m egragadtuk, Ibsennek egy kissé m egváltoztatott m ondása 
jut eszünkbe:

Nevelni annyi, mint ítéletet mondani önm agunk felett.



Figyeiem és érdeklődés.
Az embermegismerés forrásai 
és technikája.
Csér János dr.

I.

1. Mielőtt magáról a figyelemről és az érdeklődésről szólanánk, 
érintenünk kell általánosságban olyan kérdéseket is, amelyek egy
felől a megfigyelés tudományos megalapozásához nyújtanak adato
kat, másfelől pedig a megfigyelés kivitelezésének tulajdonképeni 
technikáját ismertetik.

A tervszerű megfigyelés szükségességét egyes nevelők már 
régóta hangoztatták, szélesebb alkalmazására mégis csak az utóbbi 
évtizedekben került sor. Legelőször a gyógyítva nevelő intézm ények- 
ben vezették be. A nevelés szempontjából legnehezebb helyzetben 
lévő gyógypedagógus kényszerült rá először a sikeres nevelés eme 
legnélkülözhetetíenebb feltételének megteremtésére. E tekintetben 
is érvényesült az a nevelési vastörvény, hogy mennél kezdetlegesebb 
állapotban van a nevelendő, annál nagyobb a nevelő módszerjavító  
törekvése. Ezért állanak előbbre a gyógyítva nevelő intézetek, a 
kisdedóvók, a  népiskolák nevelői a módszer tökéletesítésének munká
jában. Viszont e miatt találkozunk kevesebb pedagógiai módszeres
séggel, pl. az egyetemi oktatásban és egyéb más felnőttnevelésben. 
A módszeresen eljáró nevelő tudatában van annak, hogy munkája 
két pillérre épül: a tárgy és a nevelendő — a legtöbb esetben a 
gyermek —  ismeretére. Ebből következik tehát, hogy az eredmé
nyes tanítás és nevelés nem nélkülözheti a gyerm ek alapos ismeretét. 
Ennek egyik főeszköze, illetőleg módszere a megfigyelés, amelynek 
eredményeit tartalmazza az ú. n. „személyi lap".

A gyakorló pedagógus, aki már eddig is gyűjtött tanítványaira 
vonatkozó megfigyeléseket, tudja jól. hogy ez nem könnyű feladat. 
Éppen ezért világszerte vegyes érzelmeket keltett a megfigyelési 
lapok kötelező kitöltésének elrendelése.

Mi okozza a rendszeres megfigyelés vezetésében a nehézséget? 
Általában két véglettel találkozunk a gyakorlatban. V agy túl rövid 
sablonos a megfigyeléseredményezte jellemzés és így bárkire rá
illik, vagy pedig túlságosan hosszú, annyira, hogy a gyakorlati 
alkalmazása, illetőleg értékesítése nehézségekbe ütközik. A túl rövid 
jellemzés többnyire úgy keletkezik, hogy rendszerint egyszerre, 
sebtiben elkészítjük úgyszólván minden tanítványunkról. Erről azon-
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bán nem tehetünk, mert az eddigi pedagógusképzés és - továbbképzés 
vajmi keveset foglalkozott ennek a gyakorlati m egtanításával. H i
szen éppen ennek a hiánynak a kitöltését szolgálja ez ia háromnapos 
előadássorozat is. —  A túl hosszú jellemzés rendszerint művész
lelkű pedagógus tolla alól kerül ki. Az ember iránt érdeklődést tanú
sító, irodalm árhajlandóságú nevelő művészi karcolatokban ábrá
zolja tanítványait. Legtöbbször azonban nem mindegyiket, hanem 
csak azokat, akiket érdekeseknek és ábrázolásra méltóknak talál.

A  sablonos jellemzésnek egyik változata olyan, amelyben bizo
nyos lelki szerkezet szerint a lélek különböző tulajdonságai már előre

T u l a j d o n s á g o k : 5. 4.

F e l l é p é s : öntudaios határozott
‘Cd (m e g je le n é s) bátor vakm erő
cd
"cd M o z g á s : eleven —
bDcc É r i n t k e z é s : udvarias, harcias •_
£ nyilt, őszinte —

szűkszavú közlékeny
F e l f o g á s : gyors _

(A> széleskörű —
F ig y e le m  : kitartó _

JÜ sokirányú —
O E m lé k e z é s : pontos -
O
O V é le m é n y a lk o t á s : gyors —

(ítélet) mélyreható meggondolt
tárgyilagos körültekintő

V é r m é r s é k l e t : nyugodt eleven
H a n g u la t : derült . —
É n -h e z  fű z ő d ő _ _
é r z e lm e k  é s  b e l- önfeláldozó, áldozatkész önzet'en

<d s ő  m a g a t a r t á s : öntudatos
derülátó

önérzetes

E szerény, tekintély tisztelő parancsoló
nagyvonalú érdeklődő

<D B a j t á r s i a s s á g  : hű, bajtársias ragaszkodó
együttérző megbocsátóN — társasáskedoelő
türelmes, megértő engedelm es
vezetöképes kezdeményező

E r k ö lc s i  é r z e lm e k vallá so s ■ —
(ért é k  é r z e lm e k ) : igazmondó —

takarékos —
hálás —
igazságos —

C/3 F á r a d t s á g ,
> é h s é g ,  s z o m jú s á g jól tűri —
<V S z e n v e d é l y :
H A k a r a t : erős —

L é le k je l e n lé t : vari — i
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0) Cfl *- OAcd
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fel vannak sorolva és a jellemzés úgy készül, hogy a legtalálóbbakat 
kiválogatjuk. Ilyet készített a M . K it. H onvédképességvizsgáló  
orvosi alosztálya v. R oszíóczy Ernő dr. törzsorvos vezetésével, 
Bense Sándor dr. főorvos és jómagam közreműködésével. A meg
figyelés ebben az esetben is az esetek feljegyzésével kezdődik. A 
jellemző lelki sajátság kiválasztása és megjelölése már e feljegyzé
sek alapján készül el. M indannyiunknak érdekes tudni, hogy min
den leventéről igen részletes törzslapot állítanak ki, s ebben szerepel 
az alábbi jellemzéstáblázat. Ez a lap azután 9 éven keresztül elkíséri 
az  ifjút, a 12 éves korától a 21 évesig.

3. 2. i.
nyugodt
fegyelm ezett

bizonytalan 
félénk , kihívó

fé lszeg , zavart 
g y á v a , fegyelm eden

lassú nyugtalan, kényelm es feszengő, lomha
tapintatos
tartózkodó
beszédes

zárkózott
durva
alattomos
fecsegő

közepes
hézagos

- lassú  
szűkkörű

hullámzó - fáradékony
szórakozott

- tévedő feledékeny

vontatott
elhamr rkodott 
egyoldalú

lassú
felszínes
elfogult

heves változó indulatos

közömbös — levert
közönyös

büszke
visszavonuló, tartózkodó 
aprólékos, bírálgaíó

érzékeny

hiszékeny
követelőző, alázatos 
k íván csi, körülm ényes

fásu lt
önző
öntelt
dacos, csiiggeteg 
tetszelgő, tolakodó 
közönyös, felületes

békülékeny

atyáskodó

csipkelődő
türelmetlen, veszekedő

bajtársiatlan
gúnyos, bosszúálló 
magábavonuló 
iz g á g a , engedetlen 
gyám oltalan

ingadozó
bőkezű
méltányos

külsőségesen vallásos 

közömbös

közömbös 
hazudozó 
zsugori, pazarló 
hálátlan 
igazságtalan

közepesen tör! — nem tűri

átlagos « * gyenge
— — nincs
— — pontatlan
— — m unkakerülő

ellenőrzést Igényel - m egbízhatatlan
átlagos nincs —
átlagos — rendetlen
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2. A megfigyelésnek, mint lélektani módszernek a feltételeit 
vizsgálva, legelsősorban arra  kell feleletet keresnünk, hogy melyek 
azok az emberi megnyilvánulási források, amelyeken keresztül az 
embert, főként annak lelki tulajdonságait megismerhetjük.

A lélektanban manapság általában három ilyen megismerési 
forrást ismerünk:

a) az élményt,
b) a  m agatartást, és
c) a teljesítményt, illetve alkotást.
A z  élmény ebben az esetben olyan lelki jelenséget jelöl meg, 

amely az én-nek a tudatában játszódik le és erről közvetlenül csak 
az én szerez tudomást. Élmény tehát számomra az, hogy zajt hallok* 
hogy bánatom  van, vagy annak tudata, hogy elhatározom magamat 
valamire. A régebbi ú. n. W u n d t-i lélektan —  jórészt az is, amit a mi 
középfokú iskoláinkban tanítanak —L elsősorban az élmények tudo
mányos vizsgálatával foglalkozik és ezért általában élménylélektan
nak nevezik.

Az élménylélektan elsősorban önmagunk megismerésében se
gít. M ár kevésbbé alkalmas a  mások lelkének feltárására. M égis 
nélkülözhetetlen az eredményes emberismerés szempontjából, mert 
másokat csakis mimagunk ismerete alapján érthetünk, azaz ismerhe
tünk meg helyesen.

M ások megismerésének legbővizűbb forrása az illetőnek a 
magatartása. Igen sok belső lelki folyamat külső m agatartás-jegyek
kel já r együtt. A szomorú ember pl. lehorgasztja fejét („o rrá t ló
g a tja“ ), a figyelő' ember összeráncolja homlokát, a fáradt em ber 
lassan mozog stb. A  lélektan nyelvén ezeket tüneteknek  (szimptó- 
máknak) nevezik és általában mélyrehatóan tanulmányozzák, hogy 
melyik magatartásbeli tünetnek mekkora jellemző és megbízható
sági értéke van. Ezt a lélektani irányt főképen az amerikaiak 
(W a tso n  behaviorizmusa) és az oroszok (Behterev  és Pavlov  re - 
flexológiája) művelik és ma már az egész tudom ányos világban el
terjedt. Jelentőségét elsősorban gyakorlati értékének köszönheti. A  
mások megismerése u. i. az alapja minden alkalm azott célzatú lélek
tannak, így a neveléslélektannak is.

Ugyanilyen értelemben értékesíti a pszichológia az emberi alko
tásokat, illetőleg teljesítményeket. A  szellemtudományi lélektan 
érdeme az, hogy a mai lélektan módszeresen foglalkozik az alkotá
sokon keresztül az alkotó lelki szerkezetének megismerésével. Az 
iskolában iis élünk ezzel a módszerrel, ha alacsonyabb szinten s  
talán  kevesebb tudatossággal is. A tanulók rajzai, különféle dolgo
zatai lehetővé teszik azt, hogy véleményt alkossunk róluk. Jónéhány 
jellemvonást állapíthatunk meg, a nélkül, hogy m agukat a tanulókat 
láttuk volna. Ezt a gyakorlatban értékelésre is felhasználhatjuk, 
hiszen ezekre a teljesítményekre adjuk az osztályzatokat.

A három megismerési forrás folyton bővülő körökkel ábrázol-
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ható. Legbelül rejtőzik az élmény, amelyet csak az én érzékelhet 
közvetlenül. Ezt körülveszi a magatartás, amely többé-kevésbbé k i
fejezője a külvilág felé a belső élménynek. Az élmény és az ezt 
kísérő m agatartás gyakran eredményez a  személyiségtől teljesen 
elszakadó teljesítményt, vagy alkotást, amely értékességi fokának  
megfelelően tükrözi alkotója élményeit és bizonyos mértékig m aga
tartásának jellemző sajátságait. Gondoljunk csak pl. az izgatott álla
potban, kúsza vonalakkal megirt levélre.

3. Az emberismerés forrásainak rövid összefoglalása után ve
gyük szemügyre azokat a módszereket, amelyeket a megismerés 
során alkalm azhatunk. A lélektanban ezek általában a következők:

a) megfigyelés,
b) kísérlet,
c) az ú. n. klinikai vagy kérdezgető módszer és
d)  az értelmezés.
A két első ismerős előttünk. A  klinikai vagy kérdezgető mód

szer megteremtése Piaget genfi pszichológus nevéhez fűződik. Lé
nyegében nincsen sok új benne. Tervszerű, egy tárgyra vonatkozó, 
sok gyermekkel folytatott beszélgetés eredm ényének rendszeres fel
dolgozása.

A z  értelmezés (D eutung) főképen a m agasabbrendű lelki jelen
ségek kihámozását szolgálja s legnagyobbrészt alkotásokra irányul. 
Értelmezést alkalmaz pl. a grafológus is az írás elemzésében.

A személyi lapok kitöltéséhez m indegyik módszer alkalma
zására szükség van. Némelyek hajlandók a kísérletezést mindenek 
fölé helyezni s e miatt elhanyagolják a lélektannak eddig még min
dig legeredményesebb módszerét: a megfigyelést.

4. A  módszertani ismeretek rövid összefoglalása után az igaz
ság kedvéért meg kell emlékeznünk az ösztönös emberismeretről. 
M indannyian tapasztalhattuk, hogy e téren nem egyform ák ember
társaink. V annak  igen jó emberismerők és vannak teljesen érzéketle
nek az emberi lélek megnyilvánulásai irányában. T u dju k  jól, hogy 
a nők általában nagyobb érzékkel rendelkeznek. Az aggódó és 
szerető édesanyának, vagy feleségnek a szemét a rajtunk végbe
menő legkisebb változás sem kerüli el, bármint igyekszünk is néha 
takargatni.

Emberismerési készségünk fejlesztésére  kitűnő alkalm at nyújt 
az emberábrázoló művészetek tanulm ányozása, A  nagy 'em berek 
életrajza, önvallomása, a m agasabbrendű lira- és drámairodalom, 
valamint az ú. n. pszichológiai regények nagy mértékben finomítják 
emberismerő érzékünket és beleérző képességünket.

II.

A  bevezető tájékozódás után vegyük közelebbről szemügyre 
tulajdonképeni feladatunkat: a figyelem és az érdeklődés megnyilvá
nulásainak megfigyelését.
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A  figyelem, mint tudjuk, voltaképen egész nevelésünk gerince. 
A régi iskola nevelésében különösképen feltűnt ez az emlékezet mel
lett. M inden tanítás a figyelem felébresztésével s ébrentartásával 
kezdődik és az emlékezetbevésésre épül. Ezért a leggyakrabban hal
lott intelmek az iskolában: ,,Ide figyelj“, „M egint nem figyelsz!“ , 
továbbá: „Ezt megint nem tanultad meg!“, „Tanuljátok meg jól!“ 
stb. A legtöbbet tanulm ányozott két lelki jelenség az ú. n. kísérleti 
pedagógiában, majd később a neveléslélektanban éppen ezért az 
emlékezet és a figyelem. Ezek mellett elég nagy gondot fordítottak 
az érdeklődés alapos megismerésére is, de az eredmények és a fel
fogások itt igen szélsőségesnek mutatkoztak.

Lássuk már most, hogy mi is tulajdonképen a figyelem és a 
csaknem mindig vele együtt tárgyalt érdeklődés.

Azt tanultuk lélektani kiképzésünk során, hogy a figyelem  a 
tuda t szűkülése, a tudatban lévő jelenségek világosságának fokozó
dásával. Ez azt jelenti: ha a tudatunk ráirányul valamire, akkor ez 
világosabban jelenik meg előttünk. Ez,zel azonban együtt jár az a 
veszteség, hogy egyidejűleg viszonylag csak szűkebb körre terjed ki. 
H a például munkahelyünkre sietünk és minden igyekezetünk arra 
irányul, hogy el ne késsünk, figyelmünk az éppen nekünk megfelelő 
járm űre irányul. A nnyira csak erre figyelünk, hogy nem vesszük 
észre az esetleg életünket veszélyeztető másik irányból felénk köze
ledő közlekedési eszközöket.

A figyelem egyéb tulajdonságaira itt nem terjeszkedhetünk ki. 
Annál inkább sem, mert a pedagógust sokkal közelebbről érinti az 
állandósult figyelem: az érdeklődés.

Az érdeklődésre vonatkozó felfogások meglehetősen ellentéte
sek s ez a vita mai napig sem dőlt el teljesen. Egyik legjellemzőbb 
vonása az, hogy mindig van benne érzelmi mozzanat is. Az érzelem 
viszont mindig valamely értékkel kapcsolatos és így az érdeklődés 
feltétlenül alárendelődik az értékrendszernek. A m agyar nyelv érde
kes és még eddig eléggé nem vizsgált alapot árul el. Érdeklődés; 
érzelem, érték, sőt az értelem  is —  úgy látszik —  közös gyökérből 
származik. Valószinű, hogy az érint kifejezés mindegyiknek az 
alapja. Az értelem érintkezés révén ismeri fel az értéket, az érzelem 
ugyanilyen állandó hozzátapadással teszi számunkra értékessé az 
érdeklődés pedig állandó törekvést azaz akaratot képvisel az érték
nek számunkra való biztosításában. V agyis m egtaláljuk a fő' lelki 
jelenségek mindhárom csoportjának jellemvonásait: a megismerését, 
az érzelemét és a törekvését, azaz gyakoribb kifejezéssel, az akaratét.

Ez az elemzés figyelemreméltó rendszertani kérdést vet fel
színre. H a a figyelem lényeges része az érdeklődésnek, minthogy 
valójában az is, akkor a figyelem  voltaképen nem annyira értelmi 
jelenség, mint azt általában eddig tanították. Több kutató, köztük 
M eumann  is, rám utat már arra, hogy a figyelemmel mindig bizonyos 
feszültségi érzés jár együtt, de a figyelemvizsgálatok legtöbb módja
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is  világosan m utatja, hogy itt elsősorban az akarat összpontosítása  
szerepel, még akkor is, mikor a figyelemnek inkább vizuális oldalát 
vizsgáljuk. A nevelés gyakorlatában élők is tapasztalták, hogy a 
figyelni-nem-tudás a legtöbbször akanatgyengeséggel párosul. E 
m egállapítások nyomán leszögezhetjük, hogy a figyelem, mint lelki 
jelenség, nem annyira az értelmi jelenségek sorába tartozik, mint azt 
az eddigi lélektani felfogások vallották. H a nem is sorolható a tiszta 
akarati jelenségek csoportjába, semmiképen sem m aradhat meg a 
régi helyén. Az értelmi, érzelmi és akarati színezet nagyjából össz- 
hangzatos egyensúlya alapján a figyelm et a lelki élet általános jelen~ 
ségei között kellene elhelyezni, amint azt az álom, szuggesztió, 
hipnózis, stb. jelenségeivel is tenni szokták.

A z  érdeklődésnek a nevelésben való szerepét először Herbart 
fogalmazta meg a neveléstan első klasszikus rendszerében. Szerinte: 
az oktatás célja a sokoldalú érdeklődés. A több mint 100 esztendő
vel ezelőtt kifejtett nézet úrrá lett csaknem az egész világ pedagó
giai felfogásán és nevelésünk még ma is nagyobbrészt ezen a nyom
dokon halad.

A szinte megdönthetetlennek vélt tanítással szemben átütő erő
vel először Am erikában bukkant fel ellenvélemény. A  múlt század 
végén Dewey: ,,Az érdeklődés és az erőfeszítés az akaratnevelés
ben“ (fordította: Kenyeres Elemér, 1927.) című m unkájában fordult 
szembe Herbart felfogásával. A zt hisszük —  m ondja — , hogy a 
tárgyakat sikerül érdekessé tenni, amelyek a gyermek számára nem 
érdekesek. Ez tévedés és öncsalás. Ezért viszünk bele tanításunkba 
és nevelésünkbe mindenféle sallangot annyira, hogy gyakran maga 
a tanítandó anyag egészen háttérbe szorul. Helyesen állapítja meg, 
hogy az érdeklődés:

1. spontán, belülről jön;
2. tárgyra irányuló, azaz intencionális és
3. érték-érzelem tapad hozzá.

Érdekesen állapítja meg, hogy Herbart pszichológiája a tanító 
pszichológiája és nem a gyermeké. O lyan nép gondolatait fejezi ki, 
melynek szemében a  tekintély, az egyéni jellem kiform álása a 
fontos a polgári és katonai tekintélynek való alárendelés végett. 
(A  munka 1895-ben látott napvilágot!)

Nemzeti öntudatunk és büszkeségünk egyik ékes bizonysága, 
hogy D ew ey  munkája u tán  néhány esztendőre megjelent N agy  
Lászlónak: ,,A gyermek érdeklődésének fejlődése“ című munkája. 
N a g y  László, a  világszerte elismert m agyar gyermekpszichológus, 
társaságunk megalapítója, Dewey~ tói függetlenül csaknem azonos 
m egállapításra jutott, de tovább fejlesztette e tanításokat azzal, hogy 
a gyermek különböző életkorának jellemző érdeklődési beállítottsá
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gát is felfedezte. Ő ábrázolta először a gyermek érdeklődési szaka- 
szait és ennek alapján gyakorlati didaktikát is állított össze. Ezeknek 
a szempontoknak a figyelembevételével működik a társaság alapí
totta Új Iskola Domokos Lászlóné vezetésével. A népiskola felsőbb 
tagozatára nézve N agy László  külön könyvben is megjelentette a 
felfogását (D idaktika gyermekfejlődéstani alapon). E munka, mint
hogy a nyolcosztályos népiskolák számára készült, napjainkban, a 
m agyar nyolcosztályos népiskola megszületésekor, igen nagy 
haszonnal forgatható.

Az újabb nevelési irányok legnagyobb része az érdeklődésnek 
új értelmezése nyomán virágzott ki. A történeti hűség kedvéért meg 
kell említenünk, hogy az érdeklődésnek ilyen értelmezése megelőzte 
Herbart tanítását. A nagy francia szellem, Rousseau: „Emil, vagy 
a nevelésről“ című m unkájában írja le művészi módon a természetes 
érdeklődésre épülő' nevelési elgondolását. Csaknem minden új peda
gógiai mozgalom Rousseau tanításában gyökerezik, noha meg
teremtői nem mindenkor vannak ennek tudatában. Közismert, hogy 
az „Em il“ írója a természetes fejlődés és a természetes lelki erők 
irányában gondolta el a legeredményesebb nevelést. Ezért nagyon 
találó Bergsonénak James-ről, az amerikaiak D ew ey-jal rokonfel
fogású pszichológusáról m ondott jellemzése. Felfogása —  úgy
mond —  úgy áll szembe a régi nézettel, mint a vitorlás-hajó a 
gőzhajóval. A vitorláshajó a természet erejét, a szelet használja fel, 
arra, hogy tovajusson, míg a  gőzhajó különféle gépi berendezéssel 
és anyagpazarlással halad, sokszor még az áram lások ellenére is, 
célja felé.

Kétségtelen, hogy amilyen túlzás volt a H erbart-íéle  felfogás, 
annyira az ellentétbe lendül a legtöbb új iskola a gyermeknek való 
túlzott kedvezéssel. Ezt m aga D ew ey  is látja  és hangoztatja, hogy 
vannak olyan, a gyermek szám ára kevésbbé érdekes dolgok, ame
lyeket kemény erőfeszítéssel kell megtanulniok. A  számolás tech
nikája s egyéb elemi testi és Szellemi készségek bárm ily nehezünkre 
essenek is, csak nagy erő-összpontosítással válhatik tulajdonunkká.

M ár említettük, hogy a figyelem és az érdeklődés nehezen 
sorolható be a lelki jelenségek egv-egy osztályába. Ebből az általá
nos jellegéből következik az, hogy az egyénre legjellemzőbb sajátsá
gok közé tartozik. Főképen az érdeklődésre nézve igaz ez. Ismerő
sek azok a szokásmondások, amelyek a következőképen szólnak: 
„M ondd meg, hogy mit olvasol, és megmondom, ki vagy!“ V agy  
„M ondd meg, hogy mit szeretsz, s megmondom ki vagy!“ N yilván
való, hogy ezeknek a törekvéseknek a mélyén az érdeklődés áll. Az 
érdeklődés mozgatta cselekedeteink azonban egész személyiségünkre 
nézve jellemzőek s így a fenti mondások valóban helytállók. Az ú. n. 
„Személyi lap" kitöltésekor tehát nagy gondot kell fordítanunk 
tanítványaink figyelmének és érdeklődésének pontos megismerésére-
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A figyelem term észetét alaposabban tanulm ányozni kívánó 
érdeklődők értékes anyagra találnak Henning: D ie A ufm erksam keit„ 
valamint Piéron: L ’attention  című értékes tanulm ányában, de a mi 
kézi könyveink is (K om is G yula, Bognár Cecil stb.,) elégséges tá jé
kozódással szolgálnak. H enning  említett m unkája azért érdekes, mert 
a figyelem kísérleti vizsgálatának módszereit igen gazdagon tarta l
mazza. E tekintetben hasznosíthatók a tőlem napvilágot látott tanul
mányok is. (N éhánya „A  gyermek“ című folyóiratban jelent meg.)

A figyelem megismerésében a megfigyelésen kívül sikerrel 
alkalm azhatunk egyszerűbb kísérleteket is. H a  az embermegismerés 
már fentebb ism ertetett forrásait a figyelem  megismerése szempont
jából vesszük szemügyre, a következőket találjuk.

a) A  figyelem mint élmény, általában mint feszültség jelent
kezik. Tartóssága, terjedelme, hullámzása, fáradékonysága, meg
oszlása stb. azok a sajátságok, amelyeket önmegfigyelés ú tján  ragad 
hatunk meg.

b) Nélkülözhetetlen azonban a figyelem élményszerű megisme
rése mellett annak a magatartásban megnyivánuló külső kísérő jelen
sége. E  tekintetben, sajnos, még kevés rendszeresen gyűjtött anyag
gal rendelkezünk. Csak ösztönösen szerzett tapasztalatok nyomán 
állapítjuk meg pl. arról a növendékünkről, akinek a tekintete elréve- 
dez, hogy az esze máshol kalandozik. A végtelenbe meredő szemek, 
az el ernyedt testtartással együttjáró semmibenézés általában a nem
figyelés jele, A  szegző tekintet, a homlok függőleges ráncoltsága, 
a nekifeszülő testtartás, a lélekzet visszafojtása s gyakran a száj 
nyitva m aradása („T á tv a  m aradt a szá ja“ ) pedig az erőteljes figye
lem külső jele. Érdekesek azok a vizsgálatok, amelyeket Bühler 
Sarolta, Schultze R„ Lewin K urt stb. végzett. Film eket készítettek 
olyan gyermekekről, akik előtt valami számukra érdekes cselekmény 
játszódott le. Ennek alapján kísérelték meg a figyelem külső m aga
tartásbeli jegyeinek a rendszerbefoglalását. Igen kívánatos lenne 
hasonló kísérleteknek a nálunk való megismétlése.

c) A  legtöbb figyelemvizsgálat az emberismerés forrásainak 
harm adik csoportjából került ki. A z  egyszerű m unkateljesítmény  
általában pontosan tükrözi a figyelem  viselkedését. Ezért az egyes 
kutatók különféle szellemi m unkapróbákat szerkesztettek. Egyik 
első formája ennek a Kraepelin-féle összeadás-próba. A kísérleti 
személynek egyjegyű számokat kell szakaszonkint huzamosabb ideig 
összeadnia. A szakaszonkinti teljesítmény nagysága, jósága és 
hullámzása jellemzésül szolgál a kísérleti személy figyelmére. Az 
egyhangú m unkának a  végeztetése általában alkalm as a figyelem 
megismerésére.

Kisebb gyermekkel, három -négy éves kortól kezdve ú. n. kiválo
gatás próbát végeztetnek. Összekevernek pl. 50— 50 piros és sárga 
színű kártyalapot. A gyermeknek az a  feladata, hogy szín szerint

III.
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szétválogassa. Nagyobb gyermekeknél a Bourdon-íé\e  ú. n. áthúzós- 
próbát használhatjuk. Ennek legegyszerűbb formája az, mikor a 
gyermek egy újságlap-darabon bizonyos betűket, —  pl. az összes 
t-ket s e-ket —  áthúzza. Alkalm asnak bizonyultak az ú. n. kulcs- 
próbák is. Ezeknek a lényegét az alábbi példán érthetjük meg:

A  gyermeknek az a feladata, hogy megadott szavakat a fenti 
kulcs szerint átírjon. Pl. édes =  poöe, vagy kép = x p c , stb. G yak
ran alkalmazzák a számoszlop-összehasonlítást is. A  két oszlopban 
álló számokat össze kell hasonlítani avvégből, hogy az esetleges 
eltéréseket megtaláljuk:

Á ltalában a helyesírási hibák elkövetésében is szerepel a  figye
lem. M indenki tudja magáról, hogy —  különösen fáradtság esetén —  
gyakrabban ejt ú. n. figyelmetlenségi hibát. E zért a szakértő szem
mel felülbírált írás is szolgáltat adatot a gyermek figyelmének meg
ítéléséhez.

Az érdeklődés megfigyelésére már kevésbbé alkalmasak az ilyen 
egyszerű és elvont tevékenységek. Ennek a megismerésére N agy  
László  alkalm azta az egyik legnagyszerűbb módszert. N yaraló
helyén gyermekmegismerési vágyától indíttatva, összebarátkozott a 
község ifjúságával. A  falu gyermekei állandóan vele voltak, együtt 
jártak  kirándulni, együtt játszottak, együtt látogatták meg a kovács- 
és bognárműhelyt, együtt figyelték a falu nyári m unkás életét. Évről- 
évre megismétlődött ez, s N a g y  László a tudós állhatatos kitartásá
val jegyezte fel megfigyeléseit. A módszer nagyszerűsége abban 
rejlik, hogy egyidejűleg nyílott alkalom annak  a megfigyelésére, 
hogy a különböző korú gyermekek miképen viselkednek azonos 
helyzetben és körülmények között. A zután a megfigyelő ellenőrizte a 
fejlődéstani elkülönülést oly módon, hogy a későbbi években szer
zett tapasztalatokat összehasonlította ugyanannak a gyermeknek 
azonos körülmények között m utatott viselkedésével. Látjuk tehát, 
hogy N a g y  László az embermegismerés egyik m anapság elismerést 
nyerő forrását alkalmazta m ár évtizedekkel ezelőtt, így tehát joggal 
sorozzuk őt az úttörő m agatartás-pszichológusok közé.

Az ifjúkor és az ezt megelőző érés korának érdeklődési iránya 
szépen tükröződik az ilyenkorúak rendszerint vezetett naplóiban és 
levelezéseiben. E zt a megismerési forrást nálunk főképpen Kempelen 
A ttila  tá rta  fel.

a á b c d e é f g h i j k l m n o p r s
k l m n o ö p r s t v z x y a á b c d e

856342187
943027561
307221286

856342187 
943027501 
307221286 stb.
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Az ifjúság érdeklődésére igen alkalmas módszernek bizonyult 
az ifjúság olvasmányainak szemmeltartása. Több ilyen vizsgálatot 
végeztek nálunk is. (N yireő  Éva, Szondy G yörgy, Dobos László 
stb.) Á ltalános tapasztalat az, hogy az ifjúság mindig erősen rá - 
rezdül a korszellem alakulására. Míg néhány évtizeddel ezelőtt a 
technikai érdeklődés uralkodott, addig napjainkban mindinkább erő
södik a szociális és a politikai kíváncsiság.

IV .

Az állandó tervszerű megfigyelés legtöbbször azért bizonyul 
nehéz feladatnak, mert a technikáját nem ismerjük. Az iskolai napló, 
de maga az ú. n. személyi lap is túlságosan nagy ahhoz, hogy állan
dóan magunknál hordjuk. Pedig a megfigyelés csak akkor eredm é
nyes, ha az észlelt jelenséget azonnal rögzítjük. Egyébként a sok 
gyermekkel foglalkozó nevelő fejéből könnyen elszállanak az osztá
lyon kívül (pl. kiránduláson, ünnepélyen stb.) észlelt megfigyelések. 
A megfigyelésnek tehát azonnal és írásban kell történnie.

E zt csak úgy valósíthatjuk meg, hogyha állandóan magunknál 
hordható megfigyelési naplóval rendelkezünk. Ez körülbelül akkora 
lehet, mint a tanári zsebkönyv. A neveket azonban úgy kell el
osztani benne, hogy egy-egy gyermekre két-három  lapnyi hely jus
son. N agyon megkönnyíti m unkánkat, ha naplónk ábc-s szélfogazat
tal van ellátva. M ég alkalmasabb természetesen az olyan forma, 
amelyben az egyes lapok cserélhetők (A z M . kir. H onvéd Képes
ségvizsgáló szerkesztette napló ilyen. L. 12— 13. lk.)

N agyon megszívlelendő tanács az, hogy a feljegyzéseket soha
sem a lélektani kifejezés használatával kezdjük el. Nem azt írjuk 
tehát, hogy durva, erőszakos, vagy feledékeny, jóindulatú, hanem 
mindig magát azt az eseményt, amellyel kapcsolatban ezt nála fel
tételezzük. Csak mikor már kellő számú esettel rendelkezünk, akkor 
olvassuk el az összes reávonatkozó feljegyzéseinket s azután kísérel
jük meg lelki képének m egrajzolását.

M unkánk helyességének kitűnő ellenőrző módja az, ha néhány 
ilyen lélekrajzot név nélkül átadunk olyan kartársunknak, aki szin
tén ismeri tanítványainkat. H a ki tudja választani, hogy melyik kire 
vonatkozik, akkor bizonyos, hogy munkánk megbízható. Ez a mód
szer egyébként igen alkalm as megfigyelési készségünk tökéletesíté
sére és tanítványaink teljesebb megismerésére.

Azzal számolnunk kell, hogy a személyi lap adata i általában 
csak viszonylagos értékűek. A  megfigyelés során ugyanis csak azok
nak a  tanulóknak az ismeretére tám aszkodhatunk, amelyeknek cso
portjába megfigyeltünk is tartozik. C sak .e  csoport egymáshoz való 
viszonyításából állapíthatunk meg értékfokozatot. Különösen érvé
nyes ez az általában átlagos tulajdonságú tanulóra. Az igen kiváló, 
vagy túlgyenge személyiségek jellemzése általában könnyebb feladat. 
A viszonylagosság kiegyensúlyozására ajánlatos néhány egyszerűbb
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kísérletet elvégezni. A kísérlet exakt adatai azután módot nyújtanak 
arra, hogy egy-egy osztály értékét évről-évre pontosabban össze
hasonlítsuk.

V .
Igen valószínű, hogy a „Személyi lap“ mai formája évek során 

változtatásokon megy majd keresztül. A  nevelő jövendő kiképzése 
biztosabb és megbízhatóbb megfigyelési eredmények feljegyzését 
teszi lehetővé. Eljön az az idő, amikor sok millió m agyar gyermek 
lelki jellemzésének adatá t szakértő kezek összesítik. Ennek általá
nos nevelésügyi jelentőségén kívül van egy másik nagy értéke is. 
Az t. i„ hogy újabb forrással gazdagodik az az adatkincs, amely a 
m agyar ember és a m agyar lélek igazi megismerése szempontjából 
rendelkezésünkre áll. A m agyar nevelés ugyanis nemcsak a m agyar 
művelődési értékek fenntartásából, továbbszármüaztatásából és 
továbbfejlesztéséből áll. A  magyar nevelésnek alkalmazkodnia kell a 
magyar lélek sajátosságaihoz is. Nem egy nevelési nehézség és 
oktatásbeli eredménytelenség származott abból, hogy gyakran a 
m agyar léleknek merőben idegen szellemű felfogást kényszerítettünk 
a m agyar ifjúságra. A m agyar sikertelenség, a cél előtt való össze
roppanás ellentétben áll a m agyar hősi lélek igen sok páratlan telje
sítményével. A  megfigyelés alaposabb és tökéletesebb elvégzése 
reménységet gyú jt bennünk, hogy ezzel a fáradozással hozzájáru
lunk a magyar lélek igazi megismeréséhez s ezen keresztül az új 
magyar nevelés megteremtéséhez.



Á tanulók emlékezete.
Schm idt Ferenc.

Az emlékezet régi tudattartalm ainknak felidézése. Mivel a taní
tás alkalmával állandóan szükséges a régi tudattartalm ak felidézése, 
ezért itt is fontos tényező az emlékezet. Nem szabad azonban össze
tévesztenünk az emlékezetet az értelemmel. Az emlékezet, mint a 
fenti meghatározás mutatja, csupán a m egtartott régi tudattartalm ak 
visszaidézése, tehát egy képesség arra, hogy a  felfogott különböző 
hatásokat megőrizzük és rövidebb-hosszabb idő múlva ismét felidéz
zük. T ehá t ez bizonyos raktározó képesség, melynek kétségtelenül 
csak akkor van igazi értéke, ha anyagát az értelmi tevékenység —  
gondolkodás —  közben felhasználhatjuk. E zért fektet a mai tanítás 
kevesebb- gondot az úgynevezett kívülről való betanulásra, m ert nem 
lát benne mást, mint csupán gépszerűséget, mely önm agában érték
telen adathalmaz, szóhalmaz és csak az értelmi munkával válik 
értékessé.

H a a régebbiekkel szemben kevesebb gépszerű betanulást köve
tel is a mai iskola és tevékenységének központjában a gondolkodásra 
szorítás áll, mégis fontos tényező m arad az emlékezet, m ert kétség
telen, hogy a jó emlékezet erős segítője az értelmi munkának. A  jó 
emlékezetű tanuló, ha közepes értelmi képességgel rendelkezik is, 
mégis előnyben van a gyenge emlékezetű, de jobb értelmi képességű 
társánál, mert nagyobb tudat-anyagot tud  megőrizni és ado tt eset
ben felidézni, mint a  másik. N agy előnyt jelent a jó emlékezet és jó 
értelem együtt. Az ilyen tanuló gazdag rak tárra l rendelkezik, mely
ből tetszése szerint meríthet mindig.

Az emlékezet összetett szellemi sajátosság. A  felidézés csak 
akkor lehetséges, ha van elraktározott tudattartalom , tehá t képes
ség arra, hogy a régi tudattartalm akat megőrizzük. A megőrzés 
pedig felfogást, m egragadást, b irtokbavételt követel. így  oszlik az 
emlékezet-folyamat három  részre: bevésésre, m egőrzésre és felidé
zésre. A jó emlékezet feltétele tehát az erős bevésés, a kellő meg
őrzés és a helyes felidézés.
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Jelenleg minket az emlékezeti folyam at harm adik része: a fel
idézés érdekel különösebben. A felidézés történhet a bevésés u tán 
azonnal —  azonnali emlékezet, vagy rövidebb-hosszabb idő m úlva 
—  megtartó emlékezet. (Ranschburgnkh  memória immediata és 
memória conservativa.) Ü gy az azonnali, mint a későbbi felidézés 
lehet helyes, vagy  téves, esetleg teljesen eredm énytelen. H a a té
ves, vagy  eredm énytelen felidézések közül kizárjuk azokat, melyek 
oka a gyenge bevésés, vagy  a feledés, úgy még mindig m arad elég 
tekintélyes számú tudattartalom , melyre esetleg tévesen emléke
zünk, vagy amelyre emlékezünk, de erőlködésünk ellenére sem 
vagyunk képesek azt felidézni. H ányszor mondjuk, hogy ,,a nyel
vünkön v an “ valam ely név, de mégsem tudjuk kimondani, illetve 
tudunk valamit, de mégsem jut eszünkbe, nem tudjuk felidézni. 
A diákok által sokszor elhangzó kifogásnak: „Tudom , de nem jut 
eszembe“ , —  lehet komoly lélektani alapja is. A felidézési nehéz
ségek, illetve tévedések okaira Ranschburg1 m utatott rá. Az emlé
kezeti erő kísérleti vizsgálata közben felfedezte a hasonló, illetve 
egyező tudattartalm ak gátló hatását. (A  szakirodalom ezt Ransch- 
burg-féle jelenségnek, vagy R.-féle gátlásnak nevezi.) E szerint a 
tudatban az egyező, illetve hasonló tartalm ak egyesülni igyeksze
nek és gátolják egym ást a felidézésben. A zért nem jut egy név 
eszembe, mert egy hozzá hasonló név gátolja a felszínrekerülésben. 
Rosszul emlékszem egy szóra, vagy számra, mert a benne szereplő 
egyező alkotórészek összeolvadtak. Az asszociációs gátlás világos 
példáját m utatja egy leányiskolában m egtörtént eset. Történelem  
órán a tanár a harm incéves háborút kérdezte. A háború svéd sza
kaszára került a sor. A  felelőnek nem jutott eszébe a svéd király 
neve. T ársai súgtak; „G usztáv, G u sz táv ...“ A leányka m eghal
lotta és gondolkodás nélkül felelte: „G usztáv F rölich“ . A bban az. 
időben ugyanis G usztáv Frölich, m int filmszínész, v irágkorát élte 
és a legtöbb leány érte rajongott. A két név —  G usztáv Adolf és 
G usztáv Frölich —  egyező része a tudatban összeolvadt. Az idő
szerűsége és állandó szereplése m iatt a Frölich név erősebben 
hozzátapadt a G usztáv szóhoz és így keletkezett a közderültséget 
kiváltott, de lélektanilag törvényszerű felidézés: G usztáv Frölich, 
G usztáv Adolf helyett.

A felidézési nehézségek, illetve tévedések oka lehet továbbá 
az ú. n. perseverációs törekvés is. Az egyes tudattartalm aknak  
ugyanis megvan az a sajátossága, hogy a tudat felszínén megma
radnak  és az egyén nem tud tőlük szabadulni és állandóan gátol
ják más tudattartalm ak felszínre kerülését.

1 Dr. Ranschburg Pál: Adatok az emlékezet pathológiájához. Különlenyomat 
a Magy. Fii. Társ. Közlönye 1911. 2. számából. — Miért nem jutnak eszünkbe 
nevek, adatok é^ egyéb tudott dolgok? Psychológiai Tanulmányok. I. Budapest, 
1913. 35. 1. — Az emlékezésbeli tévedések törvényszerűsége. Psychológiai Tanul
mányok. II. Budapest, 1914. 99. 1. —• Az emberi elme. Budapest, 1923. I. 117. lap.
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M ellőzve a továbbiakat, m indezeket csak röviden érintettem  
azért, hogy a tanulók m egfigyelésénél az emlékezet elbírásánál 
ezekre is gondoljon a tanár és ne tudjon be gyenge felfogó képes
ségnek, rossz m egtartó képességnek, vagy  m egbízhatatlan, gyenge 
felidéző képességnek olyan jelenségeket, m elyeknek okai maguktól 
a tudattartalm aktól függnek és a lelkiéletnek törvényszerű  jelen
ségei.

Az emlékezeti folyamat sajátosságait Flanschburg az úgyneve
zett szópárm ódszerrel vizsgálta. E gy- és kéttagú főnevekből 25 
szópárt állított össze, m elyeket három  szakaszra osztott. A  szemlél
tetett, vagy  felolvasott szópárokat a kísérleti személynek hango
san kellett u tána mondani. E gy-egy szakasz végén történ t a ki
kérdezés. És pedig úgy, hogy Ranschburg az első (az egytagú) 
szót megmondta, vagy  m egm utatta és a kísérleti személy ráfelelte 
a hozzátartozó másik szót. Nem csak a feleletek jóságát, de idejét 
is mérte.. Az összes szakaszok kikérdezése u tán  a jó feleletek szá
m ának és az egyes feleletek középidejének hányadosa ad ta  az 
azonnali emlékezet m értékét. H uszonnégy óra múlva, esetleg ké
sőbb is, új betanulás nélkül ismét kikérdezte a fenti eljárással a 
szavakat. Ennek eredm énye m utatta az tán  a m egtartó  emlékezet 
erejét.

A  Kanschburg-íéle szópároknak a fejlődéskutatás céljából tö r
tént némi módosítása után N a g y  László1 a szópárm ódszerrel vizs
gálta a 7— 19 éves fiúk és leányok emlékezetének fejlődését,

' Kísérletei nyomán Cser János2 3 a Ranschburg— N agy-féle szó
párokkal vizsgálta a székesfővárosi Pedagógiai Szeminárium lé
lektani laboratórium ában a 9— 14 éves fiú- és leánytanulók emléke- 
zétének terjedelm ét és minőségét. Kísérleteinek eredm ényeképen 
megrajzolta az emlékezet fejlődésm enetét is.

Az emlékezet fejlődésének kérdésébe mélyen belevilágítanak 
azok a kísérletek, melyeket Bühler Sarolta3 bécsi egyetemi tanár 
irányításával Brunsw ik Egon, Goldscheider Lajos és Sr. Pilek Elza  
végeztek. A  kísérletek a 6— 18 éves fiúk és leányok szóbeli (v e r
bális) és tárgyszem léleti em lékezetének fejlődését ku tatták . A  szó
beli emlékezet vizsgálatára az ú. n. m egtanulási e ljárást alkalm az
ták. Értelmes és értelm etlen szavakból sorokat állíto ttak  össze. 
A szavakat addig ism ételtették a kísérleti személyekkel, míg h ibát
lanul nem tudták. Az ismétlések száma és a ráfo rd íto tt idő ad ta  
aztán meg az emlékezet erejének m értékszám át. A  tárgyszem léleti 
emlékezet fejlődésének vizsgálatára összefüggő és össze nem függő

1 L. Nagy: Experimentelle Untersuchungen über die Entwicklung der 
Gedächtnis- und Denkformen der Knaben und Mädchen zwischen 7— 19 Jahr. XL 
Kongress für exp. Psych. in Wien. 1929, 113. 1.

2 De. Cser János: A emlékezet terjedelmének és minőségének vizsgálata. 
Korszerű magyar lélektani és nevelésügyi tanulmányok. Budapest, 1936. 128. 1.

3 D. E. Brunswik: Untersuchungen zur Entwicklung des Gedächtnisses. 
Beihefte zur Zeitschrift f. angw. Psych. XX. Leipzig, 1932.
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tárgysorozatokat szemléltettek. így  tizenkét képből álló történetet 
(képeskönyv); 24 pár tárgyat; 8 feladatcsoportból álló helyzet- 
m egoldásokat. Ezek alkották  az összefüggő tárgysorozatokat. Az 
össze nem függőek voltak: 9 mozgás visszaadása egy labdaiskola 
keretében; 9 lerajzolt m értani alaknak emlékezetből való lerajzo
lása; 9 m utatott színre való visszaemlékezés.

M ivel az emlékezet fejlődését az emlékezet elbírálásánál is
merni kell, azért a felsorolt kísérletek eredm ényeinek felhasználá
sával az emlékezet fejlődését a 6— 18 éves korokra a következők
ben vázolom. A vázolt fejlődés elsősorban a szóemlékezeti sajátos
ságokra vonatkozik, m ert jelen esetben inkább erre van  szükség.

A fejlődés a 10— 11, esetleg a 12 éves korig igen gyors. N a 
gyon fogékonyak ebben a korban a tanulók a szavak iránt, így 
indokoltnak látszik, hogy ebben a korban kezdjük el a tanulókkal 
az idegen nyelvek tan ítta tását, m ert könnyebben felfogják és meg
tartják, mint a későbbi korokban. Ebben a korban játszva tanulja 
meg a gyermek az idegen nyelvet. M ikor ezt hangsúlyozom , te r
m észetesen nem az idegen nyelv nyelvtani sajátosságaira, hanem 
az idegen nyelven való beszéd m egtanulására gondolok.

A 10— 11 éves korban a fejlődésben egy kis megállás, esetleg 
némi kis visszaesés m utatkozik. Gondoljunk erre a  II., III. osztályú 
tanulók elbírálásánál.

A visszaesést egy újabb nagy nekilendülés követi a 13— 14 
éves korig. Erős ez a nekilendülés, de nem olyan m eredeken fel
felé haladó, mint a 6— 11 éves koroké.

A 14— 15 éves korban újabb kis visszaesés m utatkozik, majd 
u tána megint erős nekilendülés a 18 éves korig.

íme tehát a szavak m egtartó képessége a tanulóknál az élet
évek folyamán —  eltekintve a kétízbeni kisebb visszaeséstől •—• 
állandó javulást, fejlődést mutat.

U gyanezt az állandó fejlődést m utatja nagy vonalakban a 
tárgyszem léleti emlékezet is.

Az eddigiekben az emlékezet fejlődését a fiúknál és leányok
nál együttes képben szemléltük. V együk külön a kettő t és akkor 
jobban megértjük a vázolt fejlődésmenetet.

Á ltalában a szóemlékezet terén a leányok vezetnek. Köny- 
nyebben jegyzik meg a szavakat és így könnyebben is tanulnak, 
mint a fiúk. A fejlődés gyorsabb náluk, mint a fiúknál. V annak  
ugyan életszakaszok, mikor a leányok emlékezeti fejlődése meg
lassul és a fiúk vezetnek, de átlagosan mégis a leányok vezetnek.

H a az egész fejlődési m enetet tekintjük, úgy a fiúk fejlődése 
egyenletesebb, mint a leányoké. A leányok sokkal ingadozóbb ké
pet m utatnak. Ez is fontos sajátosság, melyre a leányiskolában kell 
tekintettel lenni.

Az erős haladás utáni első esés a leányoknál a l l  éves kor
ban mutatkozik, míg a fiúknál inkább a 12 éves korban. Ez való-
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szinűleg az előserdüléssel függ össze. A serdülés első jelei már 
messziről is éreztetik hatásukat és a testi fejlődés nagyobb üteme 
kihat a szellemi teljesítm ény erejére.

A  második visszaesés a leányoknál a 13, 14 éves korban és a 
fiúknál a 15 éves korban m ár világosan a serdüléssel függ össze. 
Az emlékezet erejét csökkenti a megindult erőteljes nemi érés. 
Igen fontos ezzel a tan ításnál is számolnunk, m ert így értjük meg 
a hirtelen változásokat, melyek a tanulásnál is m utatkoznak. Nem 
mindig tehet a gyengébb tanulási eredm ényről a tanuló. Nem  sza
bad erről sem elfelejtkeznünk.

Ilyen az általános emlékezet fejlődésmenete, melytől term é
szetesen az egyéni emlékezet fejlődése többé-kevésbbé eltérő ké
pet m utathat. Éppen az eltérések megfigyelése nyú jt a tan árn ak  
lehetőséget az egyes tanuló-egyéniségek megismerésére.

Az emlékezet minden felfogott dologra irányul, de nem 
egyenlő erővel. A különböző behatások felfogása és megőrzése 
egyéni különbségeket m utat. V annak , akik inkább szavak, mások, 
akik inkább színek, alakok, tárgyak, zenei benyom ások, események, 
helyzetek, esetleg számok, gondolatok stb. irán t m utatnak nagyobb 
emlékezeti erőt. A m egfigyelésnél tehát a rra  is ki kell terjeszked
nünk, hogy találunk-e a tanulóknál ilyen különleges egyéni vo 
násokat?

A  tanárnak  sokszor van  alkalm a a tanulók em lékezetének 
megfigyelésére. A feladatok számonkérésénél, az új anyag m eg
beszélésénél, az egyes tanítási egységek összefoglalásánál mindig 
jut kellő alkalom az emlékezeti sajátosságok m egfigyelésére is. 
Fontos az állandó megfigyelés, m ert csupán egyes alkalom m al tö r
ténő megfigyelés nem ad h a t biztos és hű képet a tanulók emléke
zetéről. H a akkor kérdeztük, mikor nem készült, vagy  ha b á r
milyen okból (pl. fejfájás, rossz közérzés, fárad tság , lehangoltság, 
előző behatások indulati m aradványai stb.) nem volt a felelethez 
hangolódva, nem kaphatunk igazi értékes megfigyelési eredm énye
ket. Á llandó feljegyzések, az em lékezetére vonatkozó m egfigyelé
sek adják csak az egyes tanulók emlékezeti sajátosságainak igazi 
képét.

Az emlékezet fejlődésm enetének állandó figyelemmel kísérése, 
az esetleges különleges egyéni emlékezeti sajátosságok m egfigye
lése mellett a tan árn ak  még a következőkre kell figyelm ét k iter
jesztenie:

M egfigyelendő az emlékezet ereje. V an n ak  tanulók, kik a fel
fogott dolgokra teljes biztonsággal, erősen emlékeznek. H a tá rozo t
tan  és meggyőződéssel idézik fel a régebbi tudattarta lm akat. V i
szont vannak olyanok, kik nem bíznak emlékezetük erejében. 
Félénken idézik fel a jó emlékezeti anyagot is. H a m egkérdezzük 
tőlük, hogy jó-e biztosan, am it mondtak, nem m ernek határozottan  
igennel válaszolni. T udásuk  bizonytalan, könnyen zavarba lehet
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őket hozni, így  tehát két típust jegyezhetnénk fel ebből a szem
pontból: erős és gyenge emlékezetű tanulót.

De nemcsak az emlékezet ereje a fontos. Lényeges az is, hogy 
a tanuló önelbírálása m ennyiben helyes. M ilyen az emlékezet tény
leges értéke? Az emlékezet értéke lehet jó, ha a bevésett anyagot 
helyesen adja vissza; hibás, ha a tanultakat tévesen idézi fel és 
rossz, ha a felidézett anyag  egyáltalában nem egyezik a betanult 
anyaggal. így  az emlékezet értékére nézve m egkülönböztetünk: jó, 
hibás és rossz emlékezetet.

Az emlékezet alakja sem egyenlő. Em lékezhet valaki, csupán 
a szavak külső alakjára, form ájára, anélkül, hogy belső értelm ét 
felfogta volna. Ez a gépszerű (m echanikus) emlékezet. A  legtöbb 
magoló típusú egyén ide tartozik. H a az emlékezet inkább a belső 
értelmi összefüggésre terjed  ki, úgy értelmes (logikus) emlékezet
ről beszélünk. A lakjára tehát az emlékezet lehet gépszerű, vagy  
értelmes.

M egfigyelésre érdemes még az emlékezet és tanulás viszonya 
is. V annak  könnyen tanulók, kik az egyszer m egtanult anyagot 
erősen megőrzik, nehezen felejtenek. Ezeket nevezhetnénk jó fejüek- 
nek. V annak növendékek, kik könnyen tanulnak, de könnyen is fe
lejtenek. Nem őrzik meg a megtanultakat. Ezek a feledékeny  ta 
nulók. M ások nehezen tanulnak, de amit egyszer m egtanultak —• 
fejükbe vertek —  azt meg is tartják, nehezen felejtik el. Ezek a ke- 
ményfejű  tanulók. V égül akadnak olyanok, kik nehezen tanulnak, 
és azt is, amit nagynehezen fejükbe vernek, igen gyorsan elfelejtik, 
nem tudják megőrizni. Az ilyenek a gyengefejű  tanulók.

Összefoglalva a fentieket, a röviden kifejtett lélektani megala
pozás szerint a tanárnak az emlékezeti megfigyeléseknél a követ
kezőkre kell kiterjeszkednie:

1. Az emlékezet fejlődése.

2. Az emlékezet tárgya.

3. Az emlékezet ereje.
4. Az emlékezet értéke.
5. Az emlékezet alakja.
6. Az emlékezet és tanulás

viszonya.

Rendes, vagy eltér a rendestől. 
Gyorsabb, vagy lassúbb. 
Irányul-e különlegesen valamire 

az emlékezet?
Erős, vagy gyenge.
Jó, hibás, vagy rossz.
Gépszerű, vagy értelmes.

jófejű, feledékeny, keményfejű. 
vagy gyengefejű.



A tanulók gondolkodása.

Schm idt Ferenc.

A  sajátképeni gondolkodás értelmi tevékenység, melynél az 
egyes tudattartalm akat egym ásra vonatkoztatjuk, új tartalm i cso
portosításokba sorakoztatjuk, hogy ezáltal egységbe összefogva új 
tudattartalm akat hozzunk létre. Lényeges követelménye a gondol
kodásnak az új tartalom szerzés. A  gondolkodás tehát tulajdonképen 
vonatkoztatási élmény, melynek alapján a dolgok között viszonyo
kat állapítunk meg, mint az egyformaság, hasonlóság és ellentét. 
A dolgok viszonyainak észrevétele és, kifejezése az ítélet. ítéletek 
egymásravonatkoztatásia a következtetés. Az ítéletalkotások kapcsán 
ugyanarról a tárgyról nyert sokféle ítéleteink eredm énye a lélektani 
értelemben vett fogalom.

A gondolkodás folyam atának csak egy része tudatos. Nemcsak 
akkor gondolkodunk, ha figyelmünket tudatosan valamilyen dol
gokra ráirányítjuk és azokat egym ásra vonatkoztatjuk, hanem akkor 
is működik bennünk a gondolkodás gépszerű folyamata, amikor erre 
külön nem összpontosítjuk figyelmünket akaratlagosan. V an  bizo
nyos gépszerűsége (mechanizmusa) a gondolkodásnak, melynek 
legfontosabb elmetani törvénye az ú. n. Ranschburg^féle jelenség. 
E rre az emlékezetről szóló fejezetben m utattam  reá és úgy szól, 
hogy a tudatban az egyező, vagy közel egyező tartalm ak egybe
olvadni törekszenek. Ez az egybeolvadási törekvés inditja meg a 
gondolkodás gépezetét.

A gondolkodás gépezeténél fontos szerepük van az ú. n. vezér- 
képzeteknek. Ezek azok a képzetek, melyek a tudat alatt irányítják 
a régi tudattartalm ak felújítását. Pl. jelenleg a gondolkodás elme- 
folyamatáról van szó, így munkám közben a „gondolkodás“ vezér
képzet“ mintegy felhajtja, készen ad ja  a tudatban levő mindazon 
képzeteket, melyek erre vonatkoznak. így  segíti a vezérképzet a 
gondolkodást.

Fontos szerep jut továbbá a gondolkodásnál az analógiának is. 
A  gondolkodásra hajlamos egyének igen érzékenyek az analógia
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iránt. Ranschburg1 írja, hogy hosszú időn keresztül gondolkodott 
eredmény nélkül azon, hogy hogyan lehetne szavakat úgy egymás
után szemléltetni, hogy azok szemléltetési ideje pontosan egyező le
gyen és szükség szerint szünetek is beiktathatok legyenek. A tuda
tos gondolkodással semmi eredm ényt nem ért el. M ár szinte letett 
arról, hogy ezt a mechanizmust megoldhassa, m ikor egy alkalommal, 
anélkül, hogy a vázolt törekvés eszében lett volna, egy órás üzletben 
véletlenül kezébe akadt egy olyan óra, mely egy kis nyíláson át mu
tatta, állandó egyenletes tovahaladással a perceket. M inden külö
nösebb akarati behatás nélkül azonnal m egszületett agyában az 
általa m egszerkesztett és azóta mindenfelé használatos készülék, a 
mnemometer. Az analógia a tudat alatti gondolkodás útján meg
hozta a kívánt eredményt, melyet a tudatos gondolkodás talán soha
sem nyújtott volna.

A gondolkodás gépezetének sajátosságainál nem felejtkezhe
tünk el az ú. n. felszálló képietekről sem. Ezek olyan képzetek, 
melyek öntudatlanul, maguktól hirtelen felmerülnek igen élesen a 
tudatban és nyomukban m egindítják a tudatos gondolkodást.

A gondolkodásnak ilyen tudatalatti gépezete igen fontos ténye
zője a tulajdonképeni gondolkodásnak. Sokszor tapasztaljuk, hogy 
a dolgoknak meg kell érnie bennünk, míg teljes világossággal á tte 
kinthetjük. H ányszor megtörténik, hogy hosszú időn keresztül hiába 
vesződünk valamilyen kérdés megoldásán és egy alkalommal hirte
len, minden rágondolás nélkül egyszerre készen adja elménk az 
egész megoldást. T réfásan  szoktuk mondani a tanulóknak, hogy te
gyék a könyvet a párnájuk alá, majd, amit nem értenek meg este, 
az éjjel a fejükbe száll. H a nem is száll magától a fejbe a meg nem 
tanult lecke, mégis annyit igazol a lélektani kutatás, hogy az éj 
folyamán a kérdések tovább élnek tudat alatt az elmében és sok
szor megoldódnak maguktól reggelre.

A saj átlagos gondolkodás alapja az ítélet, mely tartalm a sze
rint többféle lehet. így  lehet az ítélet érzékietek egym ásra vonatkoz
tatásának eredménye. Pl. két súly összehasonlításánál bekötött 
szemmel. Ez a tiszta érzékleti ítélet, ítéletet alkothatunk továbbá 
valamely érzékiéinek képzethez, vagy fordítva képzetnek érzékiéihez 
való vonatkoztatásával is. Az előzőről beszélünk mindannyiszor, 
amikor egy tárgyról, vagy személyről megkérdezzük, hogy micsoda, 
kicsoda, az utóbbinál pl. egy névhez keressük az alakot. Ezek a 
vegyes ítéletek. Végül, ha képzeteket vonatkoztatunk képzetekhez, 
úgy tiszta képzetítéletek keletkeznek.

A következtető képesség belső sajátosságainak kísérletes vizs
gálata közben Ranschburg2 azt találta, hogy a következtetés alakja

1 Dv. Ranschburg Pál: A z  emberi elme. I. Budapest, 1923. 146. 1.
2 Dr. P. Ranschburg: Exprimentelle Beiträge zur Lehre von Gedächtnis, 

Urteilen und Schlussfolgerungen an Gesunden u. Kranken. (Arch. f. d. ges.PschioL 
Bd. 7. 1930,
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(figurája) nehezíti vagy könnyíti a gondolkodást. Az ismert ariszto- 
leleszi három syllogizmus figurának megfelelő következtetési fel
adatokat készített, melyeket V III. osztályos gimnáziumi tanulókkal 
oldatott meg. Az eredmény az volt, hogy az arisztoteleszi két első 
figurának megfelelő következtetés megoldása sokkal könnyebbnek 
látszott, mint a harm adik figurának megfelelőé. B oda1 azt találta, 
hogy a nehézséget nem is annyira a következtetés alakja, mint in
kább a következtetésben szereplő tételek belső sajátosságai okozzák.

A lélektani kutatások mindenesetre bevilágítanak a gondolko
dás belső sajátosságaiba és közelebb visznek ezen bonyolult és ne
hezen megközelíthető lelki tulajdonságunk megértéséhez.

Nemcsak maga a gondolkodás sajátossága, de annak fejlődése 
érdekli a növendékét megfigyelni és jellemezni óhajtó tanárt.

A  gyermekek sajátképeni gondolkodásáról tulajdonképen ak
kor beszélhetünk igazán, mikor belekerül az ú. n. általános érdeklő
dés korába. Ez a 3— 7 éves kor. Ebben a korban a gyermeket min
den érdekli. Á llandóan kérdezősködik, egyik kérdés a másikat éri 
és alig győz a környezete felelni rájuk. Az így erőteljesebben meg
induló érdeklődés, illetve ezzel kapcsolatos gondoskodás korának 
sajátosságaira N em esné M . M árta2 és Piaget megfigyelései m utat
tak reá. M egfigyeléseiknek eredményeképen azt találták, hogy eb
ben a korban már minden érdekli a gyermeket és így minden gon
dolkodásra indítja.

Az egyes gondolkodási folyamatok fejlődési m enetét nálunk 
különösen Cser János3 vizsgálta 10— 14 éves fiú és leány tanulókon. 
V izsgálta az analógia érzéknek, a fogalmak osztályba foglalásának, 
a számsorkiegészítéseknek, a  szövegkiegészítéseknek, az ellentétek 
m egtalálásának fejlődését. Kísérletei alapján azt találta, hogy mind
ezen gondolkodási területeken igen erős a fenti korokban a fejlődés 
és általában a fiúk fejlődése erőteljesebb, mint a  leányoké.

A  gondolkodás tehát ugyancsak fejlődő lelki sajátosság. A 
sajátképeni gondolkodás fejlődését összefogóan N a g y  László4 álla
pította meg. A gyermekek értelmi fejlődésének vizsgálatával kap
csolatosan a 8— 19 éves korokra három gondolkodási típust állapí
tott meg, a  szubjektív, az objektív-konkrét és az elvont típust. A  
szubjektív típusra jellemző a képzelet erős szerepe és a mások véle
ményének puszta reprodukciója. Az objektív-konkrét típusnál már 
nem a szubjektív érzelemvilág, hanem a valóságos tudás jut szerep
hez. A  kor jellemzője a külső természetüség és a valóság (konkrét
ság). Az elvont típus fő sajátossága a belső motivumkeresés. 1 2 3

1 Dr. Boda István: A következtető képesség, mint „értelmiségvizsgálati 
probléma. Magy. Psych. Szemle, IV. évf. 1931, 26. lap.

2 Nemesné M. Márta: A tartalmas kérdések kora. A Gyermek XIII. évf. 
1919. 138. lap.

3 Cser János vizsgálatai megjelentek a Gyermek 26. és 27. évfolyamában. 
áN agy László: A  háború és a gyermek lelke. Budapest, 1916.
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N agy László feldolgozása alapján a fejlődést a következőben 
vázolom: A 8 éves korban uralkodó szubjektív típus mindinkább 
veszít szerepléséből, míg végül a 12 . éves kor után teljesen eltűnik. 
A 9 éves kortól egész a 15 éves korig a gondolkodás terén az objek
tív-konkrét típus veszi á t a vezetést. Ez a típus a 11— 13 éves ko
roknál vezet a legerősebben, a 14 éves korban erős esést mutat és 
15 éves korban átad ja vezetőhelyét az elvont típusnak. A 15— 19 
éves kor uralkodó gondolkodási típusa az elvont gondolkodás. G ya
korlatilag a jelen esetben azt jelenti ez a  mi számunkra, hogy a 
középiskola négy alsó osztályában általánosságban az objektív
konkrét gondolkodás az uralkodó, bár erős növekedést mutat, külö
nösen a negyedik osztályban az elvont típus is, a felső négy osz
tályban pedig nagy erővel vezet az elvont gondolkodás típusa.

Míg N agy László inkább a gondolkodást megindító külső té
nyezők alapján figyelte meg a fejlődést, addig Pénzes Z o ltá n 1 a 
gondolkodás belső folyamata alapján jellemezte az egyes fejlődési 
korokat. így: A 10— 13 éves kor az analízis kora . A kort jellemzi 
a gyakorlati gondolkodás és a lázas tevékenység. Ebben a korban 
olyan viszonylatokat keres a tanuló, melyek analízis útján állapít
hatók meg, pl.: különbözőség, különféleség, ellentét, ellentmondás 
stb. A 14— 16 éves kor a szintézis kora. Amíg az előző kor inkább 
a külső, valóság-világgal törődött, addig ez a serdülő korra jellem
zően, a belső lelki világ felé fordul. A gyakorlati gondolkodás mind
inkább elvonttá lesz. A nagy  tevékenység helyét a  dolgokban való 
belső elmélyedés (kontempláció) foglalja el. Az analízissel szem
ben inkább a  szintézis tevékenysége indul meg. Uralkodó viszony
latok: a hasonlóság, a rokonság, az egyenlőség stb. A 17— 18 éves 
kor a rendszeralkotás kora. A  gyötrő alaphangulatú problémaélmé
nyek feloldódnak és helyükbe a rendszerezés m unkája lép. A  rend
szerezésnek megfelelő uralkodó viszonylatok: az osztály, a rész
egész, az összefüggés stb.

Áttekinthetőség miatt N a g y  László és Pénzes Zoltán  eredmé
nyeit alábbiakban kapcsolom össze:

10— 13 év. Az analízis kora. Erősen esik a szubjektív
típus. Uralkodó az objek
tív-konkrét típus.

14— 16 év. A szintézis kora. A nagy része objektiv-
konkrét típusú. Emelkedik 
és győz az elvont típus.

17— 18 év. A rendszeralkotás kora. Uralkodik az elvont típus.
A gondolkodás lélektani sajátosságai, a fejlődés kérdései és a 

típusok megállapítása mellett jellemző még a tanuló gondolkodására 
az időtartam is. V annak  igen gyorsan gondolkodók, kik gyorsan 
m egoldják az eléjük tűzött feladatot, illetve gyorsan  m egtalálják a

1 Pénzes Zoltán: A tanuló lényegmeglátó képessége. A Gyermek. 29. évf. 
1937. 1. lap.
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m egoldás kulcsát. Ism erünk viszont igen lassú gondolkodású ta 
nulókat is, kik csak hosszas gondolkodás után jönnek reá a kérdé
sek m egoldására. Nem buta tanulók, m ert hiszen m egoldják a fel
ada to t, csak lassú gondolkodásúak.

A  gondolkodás tényét az eredm énnyel is össze kell vetnünk. 
M ag a  a gondolkodás ténye még nem m utatja meg, hogy annak  
eredm énye helyes-e vagy  sem. Lehet valaki gyors gondolkodású, 
de  gondolkodásának eredm énye rossz, míg esetleg egy lassú gon
dolkodású tanuló helyes eredm ényt érhét el. V iszont fordítva is 
lehet a dolog. A  gondolkodás eredm ényénél arról is meg kell győ
ződnünk, hogy azok valóban új tartalm i összefogások, igazi új 
m eglátások, vagy  csak a réginek ismétlése, vagy  értelm etlen egy
más mellé állítása.

V égül a  gondolkodásnál is vannak egészen sajátos egyéni kü 
lönbségek  is. így  vannak felületes egyének, kik kellő önellenőrzés 
nélkül alkotnak ítéleteket, vonnak következtetéseket. A  m ásikra 
pedig jellemző' a lelkiismeretesség, a nagy gondosság. M inden sza
v á t megfontolja; mély gondolkodó, nem elégszik meg a felületes 
szemlélettel. V an  továbbá, ki önállóan gondolkodik, nem szorul m á
sok állandó irányítására, segítségére. M ások viszont csak irányí
tással képesek gondolkodni. M egvárják , míg akad, aki irányítja 
őket. Lusta gondolkodásúak, mindig hajtani kell őket. M eg kell 
nekik  az irány t m utatni, nem hajlandók, vagy  nem tudják m aguk 
megtalálni. V égül akadnak  olyanok is, kik még irányítással is csak 
nehezen képesek gondolkodásra. H iába rág ja  szájukba az ember 
a  gondolkodás irányát, m utatja meg az eljárást, mégsem képesek 
tovább haladni; velük kell végig menni a gondolkodás egész útján. 
E zek teljesen önállótlan, vagy  gondolkodásra képtelen egyének.

A  tan ár mindezen sajátosságokat állandóan megfigyelheti 
minden órán, minden tanítási anyagnál. Az így állandóan történő 
és összegyűjtött m egfigyelések alapján alakul aztán ki a tan ár előtt 
az egyes tanulók gondolkodásának egyéni kepe.

Befejezésül a gondolkodás szempontjából szükséges m egfigye
léseket a következőkben foglalom össze:

1. A gondolkodás fejlődése.
2. A  gondolkodás típusa.

3. A  gondolkodás időtartam a.
4. A gondolkodás értéke.
5. A gondolkodás egyéni sa

játosságai.

Rendes, gyors vagy lassú. 
Szubjektív, objektív-konkrét.

vagy elvont.
Gyors, közepes, lassú.
Helyes, helytelen.

Felületes, alapos.
Önálló gondolkodású.
C sák irányítás mellett tud  gon

dolkozni.
Irányítással is csak nehezen 

gondolkodik.



A tanuló ítélőképessége és 
véleményalkotása.
N oszlopi László.

A z  ítéletalkotás és a véleményalkotás szoros rokonságban áll
nak ugyan lélektanilag egymással, de nem azonosak, hanem meg- 
különböztetendők. A véleményalkotást más szóval megítélésnek is 
nevezhetjük, szemben az ítélettel. Kezdjük az utóbbival.

I. ítélni nem más logikailag, mint állítani vagy tagadni. M ás 
szóval: ítéléskor felismerjük, hogy a logikai alany fogalmára a 
logikai állítmány érvényes. Az ítélet tehát mindig fogalmak között 
ismer fel logikai összefüggéseket, és ezek az összefüggések mindig 
az állitmány és alany fogalmainak tárgyában, vagyis jelentésében 
vannak megalapozva. M inden fogalomnak van tárgya: a fogalom 
tárgya az a tartalom, amit a fogalom jelent. A  fogalom a tárgy  
lényegét fejezi ki logikailag. A helyes ítéletben az állítm ány 
fogalmának köre rendszerint tágabb, de legalább ugyanolyan, soha 
sem szűkebb, mint az alany fogalmának köre.

A fenti megállapítások a lélektan és a lélektani észlelés, meg
figyelés számára a következő tudnivalókat tartalm azzák: 1. Az ítélés 
elsősorban fogalmi alá-, fölé- és mellérendelés. 2. Az ítélés mindig 
tényállást állapít meg. 3. Az ítélésben állásfoglalás, bizonyosság, 
meggyőződés van: e ponton nem határolható el szigorúan ítélet és 
megítélés, vagyis véleményalkotás, hanem egymásba átmennek.
4. A bizonyosság, meggyőződés az ítéletben kritérium okra és indo
kolásra, érvekre támaszkodik. A felsorolt 4 lélektani m egállapításnak 
megfelelőleg az ítélőképességet a következő 4 vészképesség alkotja: 
a) a  logikai osztályozásnak, a fajfogalomhoz a nemfogalom meg
találásának képessége; d ) bizonyos valóságérzék, vagyis ado tt hely
zetekben a legvalószínűbbnek és legcélszerűbbnek m egtalálása; c) a 
kritika képessége, vagyis a képesség arra, hogy logikai hibákat fel
ismerjünk; d) a lényeges m egragadásának képessége.

M indezeket a képességeket figyelemmel kell kisérnünk a tanú
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lónál, valamint azt is, hogy milyen területeken, tárgykörökben mu
tatkoznak leginkább, illetőleg, hogy hol hiányoznak. így  pl. meg kell 
figyelnünk, hogy a kritika képessége nem mutatkozik-e különös
képen a társakkal szemben, továbbá, hogy kiterjed-e a tanuló saját 
személyére, vagyis, hogy van-e önkritikája. H a a kritika különösen 
éles a felebaráttal szemben, önmagunkkal szemben pedig hiányzik, 
akkor kapjuk azt az általános emberi gyengeséget, amelyet m ár az 
evangélium is említ: más szemében a szálkát is meglátja, a ma
gáéban a  gerendát sem.

Az ítélőképességnek három kívánatos tulajdonsága: az alapos
ság, gyorsaság és önállóság. A három együtt ad ja  azt a képességet 
is, amelyet lélekjelenlétnek nevezünk. Fontos dolog, hogy lehetőleg 
megfigyeljük, valamely tanuló megőrzi-e lélekjelenlétét heves fel
indulás közepette is (ezek a legértékesebb emberek közé tartoznak), 
vagy pedig lélekjelenlétét közömbös vérmérsékletének köszöni 
csupán, vagy végül heves, erős, esetleg mély érzelmek teszik bizony
talanná és fosztják meg könnyen a lélekjelenléttől. Ismétlem, a neve
lés eszménye e területen az oly emberi személyiség, aki nyugodt, 
h iggadt gondolkodást, viselkedést és cselekvést mutat fel igen heves 
kedélyhullámzások ellenére is.

A  lélekjelenlét és fentebb a felebarát és önm agunk kritikája 
vagy ennek hiánya mutatja, hogy az ítélőképesség intellektuális ter
mészetű ugyan, de a lélek intellektuson kívüli oldalai is erősen be
folyásolják, mind fokát, mind tárgyát tekintve.

Tárgykörök szerint m egkülönböztetjük főterületek gyanánt a 
megismerő és az értékelő ítélőképességet. Előbbi, vagyis a meg
ismerő ítélőképesség ismét vonatkozhat elvont, elméleti viszonyla
tokra, logikai összefüggésekre, vagy pedig konkrét, gyakorlati dol
gokra. Az értékelő ítélőképesség viszont három legfontosabb terü
letét illetőleg, mint jogérzület, erkölcsi ítélőképesség és esztétikai 
ítélőképesség figyelendő meg a gyermeknél.

Az értékelő ítélőképesség már nem tisztán intellektuális ter
mészetű, hanem az érzelmeken alapul. Az értékek megismerése nem 
elméleti és passzív, hanem gyakorlati és tevőleges úton történik: 
az életben, a  törekvésben és cselekvésben, m agában a szeretetben 
és gyűlöletben csillannak fel az értékek és értékellenességek. É rték 
az, ami kiemel és felemel, tehát, ami szeretetet és nagyrabecsülést 
érdemel. Az érték tetszést, hiánya visszatetszést kelt bennünk, és 
e tetszés minősége mondja meg, m ilyenfajta volt az érték, amit 
általa felismertünk. Ezt a tetszésminőséget fejezik ki az értékítéle
tek, amelyek mindig megismerő-ítéletek fölött helyezkednek el. 
M inden megismerő-ítéletben, tény-ítéletben benne lappang, és 
logikai különbségtevéssel fölébehelyezhető az értékítélet. Csak az 
kelthet bennem tetszést, amit már ismerek, vagyis amiről ítéleteim 
vannak. V iszont azt, ami tetszik nekem, jobban megismerem. Sze
retet és megismerés így egymás feltételei és erősítői. Épp ezért az
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erkölcsi ítélőképesség is, és általában az értékelés: intellektuális és 
emocionális elemek szövedéke. A megismerő, logikai ítéletek meg
ismerik a világot, és így ők alkotják azt a szellemi talajt, amire rá 
épül az erkölcsi ítéletek és általában az értékelések birodalma, ame
lyek értékelik a világot.

Külön kell tehát megfigyelnünk a megismerő, logikai ítélőképes
séget, és megint külön az erkölcsi ítélőképességeket, az tán  meg az 
esztétikai ízlést. E három fajta ítélőképesség nem já r mindig együtt, 
hanem ugyanazon egyénben jó lehet pl. a logikai, értelmi természetű 
ítélőképesség, de gyenge az erkölcsi ítélőképesség, más egyénben jó 
lehet az erkölcsi ítélőképesség és gyenge az esztétikai ítélőképesség, 
vagy megfordítva, stb.

A z  ítélőképesség [eljegyzésére annak következő jegyei szol
gálhatnak:

találékonyság, 
önállóság az ítéletben, 
gyakorlatiasság, 
elméleti beállítottság, 
doktrinär,

Doktrinär az, akinél csökkent valóságérzék mellett erős és fegyelmezetlen fan
tázia befolyásolja a különben fejlett és az egyén lelki életében uralkodó pozíciót 
elfoglaló ítélőképességet és elmélkedést.

természetes okosság, 
eszesség,

Eszes az, aki biztosan ítél és következtet, ítéletei találóak az egyéni érdek szűk 
körén túl is. Biíta az, akinek egyéni érdekein túl ítélőképessége nem terjed, de 
ezen a körön belül ravasz és élelmes. Ezért saját érdekei felismerésében gyakran 
jó ítélőképességet mutat, és így az életben is jól mehet a sora. „A butának sorsa 
földi é d e n ..."  (Arany.)
Ostoba az, akinek ismeretei lehetnek kiterjedtek, de adott körülmények között 
nem tudja azokat alkalmazni. Korlátolt az, akit valamely érdeklődésirány vagy 
meggyőződés egyoldalúlag tesz ítélőképessé, és mihelyt e szempontok körét 
túllépjük, ítélőképessége is cserbenhagyja.

megkülönböztetőképesség, kritika, a gondolkodás élessége, 
egyetemes összefüggések és végső alapok felfedezésének képes

sége, az ítélet mélysége, 
mozgékonyság —  nehézkesség, 
valóságérzék, érzék a tények iránt,
alaposság, pontosság —  pontatlanság, felületesség, hanyagság az 

ítéletalkotásban,
tárgyilagosság —  annak  hiánya, 
elfogulatlanság —  elfogultság,
csapongás vagy következetesség az ítéletalkotásban, 
hajlékonyság —  merevség,

A hajlékony gondolkodó ész-okokkal könnyen hagyja magát meggyőzni, 
a merev gondolkodás épp ész-okokkal szemben nem enged, mert örömet okoz 
neki, ha ő marad győztes, azáltal, hogy nem fogad el tanítást mástól. A merev 
tehát nehezen meggyőzhető.
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Legmélyebben a személyiség mivoltát érintő jegyei az Ítélőképes
ségnek, tehát a megfigyelés számára legnehezebb feladatot jelentők 
a  következők:

gazdagság ia gondolkodás terén,
a  gondolatvilág benső telítettsége,
gazdagság ötletekben,
feltaláló és felfedező elme,
intuíció,
termékenység,
alakítóerő.

Sajnos, itt, az ítélőképességnek, hogy úgy mondjuk, legmaga
sabb emeletén sem szabad szem' elől tévesztenünk, hogy az intellek
tuális képesség foka és az erkölcsi méltóságnak, erőnek foka nem 
mindig já r együtt. Az ú. n. lángelmék között vannak ugyan erköl
csileg is nagyszerű jellemek, de vannak olyanok is, akik a m agán
életben szeszélyeik játéklabdái, vagypedig rosszindulatú intrikusok. 
Az erkölcsi kiválósághoz mindig szükséges ugyan megfelelő' intellek
tus, ítélőképesség, de m egfordítva nem áll a  tétel, vagyis a  jó intel
lektuális ítélőképesség nem mindig jár együtt erkölcsi értékesség
gel. De ép az értelmes emberek azok, akik akár az erkölcs, akár a 
tisztességtelenség terén nagyot tudnak véghezvinni, bűnben vagy 
erényben nagyok lenni, tehát az értelmes gyermekeknél fokozott 
figyelmet kell fordítanunk az erkölcsi nevelésre. Értelmes és tisztes
séges emberekre van szükség, ilyenné kell az ifjúságot nevelnünk!

II. A  véleményalkotás: megítélések ieszűrődése. A  megítélés 
nem más, mint olyan ítélet, amelyet bizonyos szempontból hozunk, 
mégpedig annak tudatában, hogy a szempont változtatható, vagyis 
ugyanazt a dolgot más szempontból is tekinthetjük. Ilyen megítélés 
az az eljárás is, amikor pl. a tanár a gyermeket osztályozza. M eg- 
itélésekkel azonban már a kisgyermeknél is találkozunk. Első pilla
n atra  azt hihetnők, hogy a megítélés a fent m egadott értelemben a  
korai gyermekkorban még nem fejlődhetett ki. Azonban értékítéle
tekkel a kisgyermeknél is találkozunk, és ezek a  korai gyermek
években voltakép megannyi megítélésnek számítanak.

A  véleményalkotás a  megítélésekből és értékítételekből szár
mazik, illetőleg ezekben rejlik, mint álláspont. Á lláspont mindaz, ami 
világnézeti vonatkozás a megítélésben és értékelésben, tehát, ami 
ezekből a világra, az egész világra vonatkozik. H a csupán egy do
logról alkotunk is m agunknak véleményt, vagyis foglalunk el vele 
szemben megítélések és értékelések ú tján  álláspontot: a háttér vég- 
elemzésben az egész világról vallott felfogásunk.

K ant vette észre és hangsúlyozta az emberi szellem legbensőbb 
sajátossága gyanánt azt az összefoglaló képességet és ösztönt, amely 
véleményeink és meggyőződéseink hátteréül többé-kevésbbé minden 
emberben: világnézetet alakít ki, egységbe, egésszé, egyetemessé
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szervezi véleményeinket és meggyőződéseinket. A véleményalkotás 
tehát úgy határozható meg, mint az ítélőképesség világnézetetalakító 
munkája, vagy legalább is, mint álláspontok kialakítása az ítélő
képesség munkájával.

Ezért a véleményalkotás megfigyelésénél az ítélőképesség m eg
figyelésén felül bizonyos világnézetlélektani szem pontokat is szem 
előtt kell tartanunk.

1. M eg kell figyelnünk, hogy a tanuló a véleményalkotásban 
m egnyitott-e vagy lezárt?

Az ifjúság általában megnyitottabb, mint a férfi vagy még 
inkább, mint az agg. Az életkorok a megnyitottság fokában is kü
lönböznek egymástól. Azonban vannak egyéni különbségek is. 
Némely ember már korán felhagy a saját szellemi továbbalakításá- 
val, már korán bizonyos szellemi merevséghez érkezik el, amelyben 
további kibontakozás, újnak kialakítása nem lehetséges többé. Ezek 
a lezárt jellemek, akik esetleg már ifjúságuk i'dején is —  amikor 
minden lélek épp radikális hajlam okat érez —  orrukon lelki pápa
szemet és szívük helyén számológépet viselnek. Az egyszer meg
szokott és elért: érvényes és hatékony m arad náluk, és megszűnik a 
vágy, hogy új régiókban kíséreljék meg önmaguk továbbfejlesztését. 
A  megnyitott szellemek viszont mindig m egtartanak bizonyos lágy
ságot, nem zárják le önmagukat, nem lesznek készen soha önm aguk
kal. Ezért bizonyos ingadozást, tévelygést esetleg m egtartanak, ezek 
elől soha sem biztosítottak, de viszont szüntelenül tovább ösztön
ződnek, újabb és újabb metamorfózisok felé sietnek.

2. V izsgálnunk kell, hogy valaki vélem ényalkotásában bátor-e, 
vagy behunyja-e szemét a neki kellemetlen tények elől. A vélemény- 
alkotás bátorsága egyike a legértékesebb és, sajnos, a legritkább 
tulajdonságoknak. M ár ahhoz is nagy elszánás kell az átlagem ber
nél, hogy egyáltalában gondolkodni merjen. A legnagyobbaknál is 
tapasztalhatjuk, hogy bizonyos gondolatokat csak félve mernek nem 
csupán kimondani, hanem még elgondolni is.

3. V izsgálnunk kell, hogy a véleményalkotás lelkiismeretes-e, 
vagy pedig m egfontolatlan és könnyelmű.

4. V izsgálnunk kell, mennyi az idealizmus és mennyi a realiz
mus a tanulóban véleményalkotás közben. Az idealisták akkor lát
nak, ha behunyják szemüket, a realisták pedig akkor, ha kinyitják. 
Az idealisták ugyanis befelé fordulnak, a valóságot a bennük élő 
eszményekhez mérik, meg akarják változtatni. A realisták ellenben 
úgy veszik a valóságot, amint van, meg vannak vele elégedve, ki 
vannak vele békülve. Goethe, az emberi lélek nagy ismerője, jól 
jellemezte az életkorokat, amikor azt mondotta: a gyermek realista, 
az ifjú idealista, a férfi szkeptikus, az aggastyán misztikus. Az ifjú 
ság eszerint az idealizmus kora, és erre az idealizmusra az ifjúnak 
m úlhatatlanul szüksége van, a saját lelki egészsége és későbbi fej
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lődése érdekében. A cinikus ifjú nem csupán visszataszító, hanem 
lelkileg rendellenes, egészségtelen jelenség.

5. M eg kell vizsgálnunk a többi világnézeti és életfelfogásbeli 
beállítottságokat is a gyermek és ifjú véleményalkotásában. Ilyenek: 
optimizmus— pesszimizmus, 
metafizikai vagy pozitivista beállítottság, 
transzcendens vagy immanens beállitottság, 
dogmatizmus— szkepszis, 
empirizmus— racionalizmus, 
emberiesség, 
romanticizmus, 
utilitarizmus, 
eudaimonizmus, 
anyagiasság, 
vallásos felfogás, 
fanatizmus, 
józanság, 
megalkuvás,
bizonytalanság— biztosság— magabízás— óvatosság, 
ösztönösség— tudatosság.

M esszire vezetne, ha a világnézetek és életfelfogások fajait és 
típusait részletesen akarnám  ismertetni. A  jelen keretek erre szűkek 
lévén és ismétlésekbe sem akarván bocsájtkozni, legyen szabad utal
nom ,,A világnézetek lélektana“ c. munkámra (1938. Szent István 
T ársu la t kiad.), amelyben a pedagógus minden kérdésére e tárgy 
körben felvilágosítást találhat.

Á ltalában hangsúlyoznom  kell, hogy amit a gyerm ekm egfigye
lésről és ennek alapján a személyi lapok kitöltéséről pár nap a la tt 
nyújtanunk lehet: természetszerűleg nem elegendő, és hiányos, fo
gyatékos volna akkor is, ha nem pár napig, hanem pár hétig tartana. 
A  gyermekmegfigyeléséhez elméleti és gyakorlati gyermeklélektani 
szakképzettség szükséges, ennek megszerzéséhez pedig évek kelle
nek. A Gyermektanulmányi T ársaságnak ezek az előadásai nézetem 
szerint csak első kirándulást, kezdetet jelenthetnek a pedagógusok 
számára.

Különösen szükséges, mint egy következő lépés a gyermekmeg
figyelésben való szakképzettséghez vezető, hosszú úton, ha mindén 
pedagógus áttanulm ányoz néhány eléggé bőséges, és részletes gyér- 
meklélektani könyvet. H ogy ugyanis miben állnak és nyilatkoznak 
meg azok a képességek és jegyek, amelyeket mind az ítélőképességre, 
mind pedig a véleményalkotásra vonatkozólag az előbbiekben meg
említettünk: az a gyermeki életévek, korszakok szerint változó. Ami 
pl. bizonytalanságot jelent egy 15 éves gyermeknél, ugyanaz egy 
kisebb vagy nagyobb gyermek, illetőleg ifjú viselkedése, m egnyilat
kozása gyanánt egészen más lélektani értelmet nyerhet. M ás a ma
gyarázata pl., ha egy kétéves gyermek kapaszkodik anyja szoknyá
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jába, mint, ha egy 12 éves gyermek teszi ugyanezt, mondjuk, félel
mében. Ismétlem tehát, a gyermek és az ifjú minden megnyilvánu
lását életkora szerint kell értelmeznünk, mert ugyanaz a m agatartás 
vagy szóbeli kifejezés más értelmű, aszerint, hogy hány esztendős az 
a gyermek, akitől ered. Épen ezért az előbbiekben tárgyalt ítélő
képesség- és vélem ényalkotás-jegyek megfigyeléséhez és észlelésé
hez a gyermekkor és ifjúkor lélektanában való jártasság szükséges;

Egyébként természetesen az ítélőképesség és véleményalkotás 
megfigyelésénél is érvényesek mindazok a megállapítások, amelyek 
a megfigyeléseket, hogy ne legyenek határozatlan  összbenyom ások 
és hozzávetőlegesek, napról-napra minden tanulóról külön vezetendő
megfigyelő-füzetbe kell lerögzítenünk, mégpedig úgy, hogy a meg
figyelőfüzetben sohasem tulajdonságokat, képességeket, jegyeket 
írunk be, hanem a gyermek konkrét m agatartását vagy megnyilatko
zását. T ehát nem ilyesmit írunk a megfigyelőfüzetbe, hogy pl. „a  
gyermek véleményalkotásában a társakra vonatkozólag óvatos“ , ha
nem azt a konkrét eseményt, kijelentést, vagy más megfigyelést, 
amelyből ez kitűnik. V iszont a személyi lapra, amelyet év végén a 
megfigyelő-füzetben rögzített tapasztalatok alapján töltünk ki, nem 
konkrétumok, hanem ezeknek jegyekbe, képességekbe, tulajdonsá
gokba való sűrítése kerül, igen ügyelve, hogy a megfelelő jelenséget 
a kellő névvel nevezzük meg.

A megfigyelésekből adódó és a személyi lapra vezetett jellem
zés mindig viszonylagos. H a  a tanár azt írja a gyermekről, hogy 
annak ítélőképessége gyors, felületes, mozgékony, véleményalkotása 
valóságérzékről tesz tanúságot stb., akkor ezzel azt akarja  mondani, 
hogy ennek a gyermeknek az  ítélőképessége gyorsabb, felületesebb,, 
mozgékonyabb, véleményalkotása több valóságérzékről tesz tanú
bizonyságot, mint amennyit ő az ugyanilyen korú gyermekeknél á t
lagosan tapasztalt. M ondanom  sem kell, hogy az összehasonlítás 
mindig csak hozzávetőleges, és főleg csak az idei évi osztály-átlagot 
veszi alapul. Az előbbiekben felsorolt jegyei az ítélőképességnek és 
véleményalkotásnak tehát úgy értelmezendők és használandók, hogy 
csak akkor használjuk bármelyiket is, ha abban a gyermek különö
sen kitűnik vagy épp ellenkezőleg, feltűnően gyenge. Gyors ítélő
képességet tehát nem írunk be, ha a gyermek ítélőképessége csupán 
jó-átlagos, vagypedig külön megjelöljük, hogy a gyorsaság közepes
fokú.

Á ltalában inkább kevesebbet írjunk be a személyi lapra, de az, 
amit beirunk, legyen elégséges tapasztalaton nyugvó és legyen jel
lemző, vagyis olyan, ami a  gyermekben az átlagos mértéket lénye
gesen meghaladja.

V igyáznunk kell azonban, mi az, amit különösen jellemzőnek, 
vagyis egyéb képességeivel és tulajdonságaival összemérve, legfej
lettebbnek tartunk a gyermekben. Az emberi lény többek között 
abban különbözik az állattól, hogy az állat soha sem törekszik más
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féle lenni, mint ami, az ember pedig igen. Az ember néha azt akarja  
önm agában létrehozni, amihez nincs képessége, valódi képességeit 
pedig elnyomja. V annak  ifjak, akik pl. képességeik szerint a nőies, 
intuitív, érzelmi ember típusába tartoznak. Eszm ényük viszont, ami
lyennek önmagukat mindenáron akarják: a kemény, parancsoló, 
férfias ember. Mivel azonban épp ennek az em bertípusnak önm aguk
ban történő megvalósításására a világon semmi tehetségük nincs, az 
a helyzet áll elő, hogy ítélőképesség területén folytonosan azt a  
funkciót m űködtetik m agukban, amiben leggyengébbek, t. i. a rideg,, 
könyörtelen észt, elnyomják ellenben azt, amiben erősek volnának, 
t. i. a finom, alkalmazkodó, lágy intuíciót.

M ás szóval: vannak emberek, vannak ifjak, sőt gyermekek is, 
akiknek uralkodó ítélő funkciója nem azonos az ítélőképességnek 
ama jegyével, amely náluk legfejlettebb, sőt épp ezt a legfejlettebb, 
legnagyobb fokban meglévő képességüket elnyomják, nem használ
ják. Egyik erőnek erejével mélyen akar gondolkodni, pedig ehhez 
nincs tehetsége; tudna ellenben igen mozgékonyán gondolkodni, de 
ezt semmi áron sem akarja, ezt a képességét elnyomja. M ásik gyer
mek vagy ifjú mindenáron érzelmi ember, érzelmektől vezetett lény 
óhajt lenni, holott az intellektus az erős oldala, az érzelem fejletle
nebb és alárendelt szerepet visz lelki életében. A  példákat még so
káig folytathatnék, de ennyi is elég, hogy világosan lássuk, mennyire 
nem szabad a megfigyelőnek összetéveszteni az uralkodó funkciót 
azzal, ami valóban a legfejlettebb, a képesség legnagyobb fokán áll 
valamennyi más közül az illető gyermekben, de amely esetleg mégis- 
elnyomott. Sőt a tanár segítségére kell, hogy siessen ilyenkor a 
gyermeknek, hogy ez m egtalálhassa önmagát, önm aga tudjon lenni, 
vagyis, hogy uralkodóvá tud ja  tenni önm agában azt a funkciót, 
amelyben a legerősebb.

M ert, ha a  gyermek más akar lenni, mint ami, akkor lelkileg 
arra  az ú tra  lépett, amely az  idegesség és lelki betegség, a neurózis 
és pszichopáthia útja. Jung idevágó alapos kutatásai szerint minden 
élethazugság, vagyis minden oly törekvés, amely képességeinknek 
meg nem felelő tulajdonságokra törekszik, a képességeinknek meg
felelő tulajdonságokat pedig ki akarja irtani önmagából: neurózi
sokra és lelki m egbetegedésekre vezet. Sok nevelési nehézséget gyó
gyíthat, szüntethet meg tehát a tanár, ha akár az ítélőképesség és 
véleményalkotás terén, akár más téren jó megfigyeléssel rábukkan 
a gyermek igazi képességeire, és ezeknek használatára tanítja a  gyer
meket, ellenben rábírja arra  is, hogy ne akarjon a gyermek önm agá
ban oly képességeket uralom ra juttatni, amelyek benne kevésbbé fej
lettek, kisebbek. M indig a nagyobb képességnek kell uralkodni az 
egészséges lélekben a kisebbeken. A képességeknél fogva ész-ember 
ne akarja  életproblémáit az érzelem segítségével elintézni, mert hajó
törést szenved, és ugyanez áll megfordítva, az érzelmi emberre is. 
M indez a lelki higiéné követelménye, a megfigyelés pedig ennek
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szolgálatában kell, hogy megkülönböztesse ugyanazon lelki terüle
ten a legnagyobb fokban használt képességektől.

Végcélja az ítélőképesség és véleményalkotás megfigyelésének 
is ■—- mint minden gyermekmegfigyelésnek általában —  kétféle lehet:
1. az egyén sajátosságának mint ilyenek észlelése, 2. megfigyelése 
az egyes tanulókon keresztül mindannak, ami általában jellemző a 
különböző gyermeki életkorokra. M eg kell tehát figyelnünk az ítélő
képesség és véleményalkotás kifejlődését és e fejlődésnek az egyes 
gyermeki életkorokban adódó keresztmetszetét is. Az iskolai meg
figyelés így válik a gyermeklélektani megismerés hatalm as útjává.



Pályalélektani megfigyelések 
a személyi lapon.
N oszlopi László.

A személyi lapok, ha szakszerű és lelkiism eretes megfigyelés 
nyom án készültek, felbecsülhetetlen tám ogatást jelenthetnek a 
pályaválasztási tanácsadás szám ára. M egsokszorozzák a pályavá
lasztási tanácsadók m unkájának eredm ényét. A nagy  nyugati álla
mokban, pl. N ém etországban, F ranciaországban stb. a személyi 
lap elkíséri a gyerm eket az iskolából a tanácsadóhelyre, és itt az 
esetek túlnyomó részében a személyi lap adatai egym agukban is 
elegendők, hogy a tanácsot kiadhassák, csak ném ely esetben szük
séges egyáltalában valam i laboratórium i vizsgálat is.

H azánkban fokozottan szükséges volna, hogy a személyi la-' 
pok útján a pályaválasztási tanácsadás m unkáját ötszörös ered
m ényre emeljék a tanácsban részesültek szám át illetőleg. A F ő v á
rosi Pedagógiai Szeminárium lélektani laboratórium a pl. évente 
átlag  1000 esetben képes tanácsot nyújtani, de 20.000-en felül van 
azoknak a fővárosi ifjaknak száma, akik évente tanácsadásra  szo
rulnának. M árpedig legkevésbbé egy kis nemzet engedheti meg 
m agának az arravalóságok elkallódását, a pályaválasztás véletlen- 
sége és esetlegessége folytán. Az egyén szempontjából meg igazi 
tragédia a pályaválasztás elhibázása.

H ogy a személyi lap a pályaválasztási tanácsadás szem pont
jából minél hasznosabb legyen, a tanárnak  törekednie kell m ind
ama képességek felfedezésére a tanulónál, am elyek bárm ely irány 
ban pályaalkalm asságot jelentenek; és ugyanígy fel kell jegyeznie 
m indazt a tulajdonságot, jellem vonást is, amely a tanulónál v a la 
mely életpályán való működés kelléke vagy  akadálya. M ivel azon
ban annak a körülm énynek elbírálására, hogy valam ely adottság 
mely pályán és milyen egyéb lelki összetétel mellett jelent alkal
m asságot vagy  alkalm atlanságot, és milyen fokban: rendszerint 
különleges pályatudom ányi és pályalélektani jártasság  kell, amit
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a tan ár természetszerűleg nem birtokolhat, ezért meg kell eléged
nünk, ha főleg a következő szempontok szerint gyakorolja a  tan ár 
a pályalélektani megfigyelést:

1. Figyeljük meg, hogy a gyermek az értelm esebbek közé ta r 
tozik-e?

M ár itt, az első lépésnél, vagyis az intelligencia megfigyelésé
nél a tanár bizonyos korlátok közé van szorítva. Az intelligenciá
nak először is vannak bizonyos alsóbb részképességei vagy mű
ködési feltételei. Ilyen főleg a figyelem és az emlékezet. E  két ké
pesség azonban sokkal alkalm asabban vizsgálható laboratórium i 
mérés, teszt útján, mint megfigyeléssel. E zért a m egfigyelés nem  
kell, hogy túlságos súlyt helyezzen rájuk.

Nem mindegy továbbá, hogy milyen szakos tan ár a meg
figyelő. Ezért javasolom, hogy a személyi lapot kitöltő tanár vagy 
osztályfő írja oda szaktárgyait is. N éhány példával indokolhatom  
és világíthatom  meg e javaslatot. A számtan pl. elsősorban össz
pontosító figyelmet kíván, mert amikor a tanuló egy m ennyiség- 
tani feladatot old meg, lépésről-lépésre halad  ugyan, de mindig 
csak egy dologra összpontosítja figyelmét és mindig ugyanazt a 
végső kérdést, feladatot tartja  figyelme körében. Ellenben pl. a 
nyelvtan jellegzetesen a megoszló figyelmet kívánja. Egy latin 
m ondat elemzésénél, idegen nyelvből vagy nyelvre való fordítás
nál stb., a tanuló egyszerre kell, hogy a vonzatra, a  szónak jelen
tésére és a m ondatban való helyére, a képzők és ragok használa
tá ra  stb. figyeljen. A rajz is igen érdekes az intelligencia m egfigye
lése tekintetében. Az intelligencia rész-képességei között kiemel
kedő helyet foglal el az analógia-felfogás és -alkotás. M int rész- 
képesség, ez áll legközelebb az intelligencia lényegéhez, hiszen mi 
más az értelem és a  gondolkodás, mint elsősorban a hasonlóságok 
és különbségek fogalmi észrevétele. A rajz épp az analógia észre- 
vevésének képességét foglalkoztatja, hiszen, aki rajzol, annak  az: 
arányokra, viszonyulásokra kell ügyelnie. Rajz közben folyton 
arányítunk, analógiákat vonunk rajzunk és a modell között. A  rajz 
tehát különösen alkalmas arra , hogy a gyermek értelmességi foka 
kitűnjön.

■ E példák, amelyeket a többi tan tárgyakon  folytathatnánk, 
mutatják, hogy nem érdektelen tudnunk, milyen szaktárgyaknak  
a tanára volt a megfigyelő.

Az intelligencia vagy annak hiánya a pályaválasztási tanács
adás szempontjából igen fontos. Akinek ugyanis értelmi képessége 
gyenge, az semmiféle szakm unkára nem alkalmas, ipari szakmun
kára sem.

2. Figyeljük meg, hogy a gyermeknek elméleti, gyakorlati 
vagy  mechanikai intelligenciája m utatkozik-e nagyobbnak? Az in
telligenciának e 3 faja nem szokott mindig együttjárni, sőt gyak
ran az a helyzet, hogy jó elméleti eszű gyerm ek a  gyakorlati élet-
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Tjén gyám oltalan és ügyetlen, a gyakorlatias érzékű gyerm ekek 
ellenben sokszor nem valam i kiválóak, ha tisztán kulturális, szel
lemi agym unkáról van  szó. Az elméletiesség vagy  gyakorlatiasság 
m ár a legkisebb kortól fogva m egm utatkozik. A m echanikai intel
ligencia is lehet inkább elméleti vagy  inkább gyakorlati, vagyis 
inkább a kivitelben vagy  inkább a gondolati m egoldásban nyil
vánuló. Ism erünk tanulókat, akik nagyszerűen szerelnek villanyt 
és kezelnek vetítőgépet az iskolai és önképzőköri ünnepélyekre és 
bem utatásokra, de nem tűnnek ki a fizika-órákon, a felelésben és 
a képletek felfogásában. M ás tanulók kitűnően felelnek fizikából, 
gondolatban nagyszerűen értik a m echanikát és az elektrom ossá
got, de, ha otthon a csengő elromlik, nem képesek és nem is igyek
szenek m egjavítani. Nem a kivitel, hanem  a gondolkodó m egoldás 
érdekli őket.

3. Az intelligencia után a többi képességeket kell a gyermeknél 
megfigyelnünk, lehetőleg e képességek fejlődését vagy visszafejlő
dését is. Ilyen a különböző kézügyesség, a rajzkészség stb. M inden 
tanár főleg és elsősorban a saját szaktárgya körében esetleg m utat
kozó képességet kell, hogy észrevegye és feljegyezze, mégpedig a 
következő fokozatokban történjék mindennemű képesség, tehetség 
észlelése: a) jelen van-e, mutatkozik-e egyáltalában valamely képes
ség, és miféle? b) milyen módon mutatkozik, mik ia jelei? c) milyen 
fokban mutatkozik?

H a nincs határozottan észlelhető képesség, inkább ne írjunk 
be semmit, mint, hogy bizonytalan alapon töltsük ki a rovatot. Csak 
ha egyáltalában felfedeztünk valamely képességet, akkor következ
het minden további. Inkább keveset, de biztosat írjunk. N e tévesszük 
továbbá össze a  képességet a készséggel. U tóbbiban már a szorga
lom, tanulás, gyakorlat eredménye is benne van. E zért ne az osztály
zatok jósága alapján állapítsuk meg a képességet, m ert az osztály
zatokba sok más tényező is beleszól. N agy  dolog pl. a szorgalom, de 
nem ez az első, ha a tehetséget kell m egállapítanunk.

4. Figyeljük meg a tanuló érdeklődéséről a következőket: a) 
gyakorlati vagy elméleti-e? b) inkább befelé fordul, elmélyedő-e 
vagy kifelé, a külső világ dolgai felé tekint, az érdekli? c) aktív 
vagy passzív-e, vagyis az érdeklődés mennyiben m utatkozik nála 
cselekvőleg? A passzivitás megint kétféle: közönyösségből és tunya
ságból eredő, vagypedig az elmélyedő embernek (1. előbb) csupán 
kifelé mutatkozó passzivitása, befelé, lelkileg nagy tevékenység 
mellett.

5. A gyermek m unkájára vonatkozólag figyeljük, hogy milyen 
a  munkában? M agától indíttatva dolgozik-e (vagyis m unkaszeretet
ből, mert életszükséglet neki a munka; tehát a szangvinikusan-tevé- 
keny emberek közé tartozik, akik szívesen engedik túlterhelni m agu
kat, fáradhatatlanok, lélekkel dolgoznak, szinte elégnek a m unká
ban, éjszaka is dolgoznak, lázban vannak a dolog idején: oly ponto-
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sak és lelkiismeretesek, hogy nem nyugszanak, amíg. a munkát tel
jesen ki nem merítették, ezért oly pályákra valók, ahol zsúfolt a 
munka) vagy inger hatására (és ebben az esetben mi a hatékony 
inger: tevékeny érdeklődés, lelkesedés, törtetés, becsvágy, hiúság 
vagy más?) vagy felszólításra vagy kényszer hatása alatt?

6. A  gyermek cselekedeteiben mely beállítottság az uralkodó:
a) ösztönös, alsórendű nyerseség, érzékiség, b) ösztönös megérzés, 
c) értelmi belátás?

7. M ilyen színvonalú munkára képes: a) invenciózus, term é
keny, feltaláló? b) tervező, c) rendező, d) kivitelező vagy e) rész- 
munkás? Hogy mit jelentenek e fokozatok, egy példa érzékeltetheti: 
a nagy hadvezérek, napóleonok állnak a hadseregben az invenció, 
a tábornokok a megtervező, a tisztikar a megrendező, az altisztek a 
kivitelező és a legénység a  részmunka fokán. De nem csupán a kato
nai pályán, hanem minden hivatáskörben megvannak ezek a foko
zatok.

8. Inkább rendszeres gondolkodású, nyugodt, fegyelmezett-e, 
vagy ötletgazdag, szertelen? M ilyen a kötelességtudása a munkában, 
alapos-e, vagy felületes stb.

* 9. Csak tömegben áll-e helyt, szüksége van-e hozzá mások mun
kájára, vagy  önállóan részben helytáll, vagy  végül teljesen helytáll 
önállóan? Segitségre szorul-e? A segítséget fel tudja-e használni, 
vagy nem tud vele mit kezdeni? Akkor tudna felelni, amikor már 
a helyére visszatért? V ezetett- vagy vezetésre törekvő-e?

10. M unkájának egyéb minőségei, nevezetesen:
a) munkatempója (gyorsan és jól, lassan és jól, gyorsan és 

rosszul, vagy lassan és rosszul dolgozik-e)?
b) M unkabírása a megbízhatóság szempontjából (hosszú ideig 

jól dolgozik, egy darabig jól dolgozik, elvétve hibásan dolgozik, sok 
hibával dolgozik, esetleg: eleinte hibás, később javul stb.)?

c) M unkabeosztása (beosztással dolgozik-e, vagy ha körmére 
ég, mindent egyszerre)? Ide tartozik a sokat emlegetett harcostípus 
és munkástípus megkülönböztetése is. A m agyar ember pl. sokak sze
rint inkább a harcostípushoz tartozik, szemben a  munkástípussal, 
amely a művelt és niagy európai nemzetek embere. A harcostípusnak 
nem egyenletes az erőfelhasználása, a munkában bravour-t lát, tehát 
rövid ideig mindenkit felülmúl teljesítményben —  pl. az arató ma
gyar — , de henyélni is szeret.

Az itt körvonalazott megfigyelési szempontok a Fővárosi Peda
gógiai Szeminárium lélektani laboratóriumának számos évi és számos 
ezer esetre kiterjedő pályaválasztási tanácsadási tevékenységéből 
leszűrt tapasztalatok alapján készültek. Nem merő kiagyalások, ha
nem minden betűjöket a tapasztalás diktálta. Á ltalában a lélektan
ban soha sem szabad semmit merő spekulációval, gondolommal el
intézni, hanem mindenre, a legapróbbnak látszóra vonatkozólag is 
a tapasztalatot kell megkérdeznünk.
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V annak végül olytermészetü szempontok is, amelyek érvénye
sítése a megfigyelésben: nagy hasznára lehet a pályaválasztási 
tanácsadóhelyeknek, de amelyekről csak igen hosszú fejtegetésekkel 
tudnám  megmondani, mi módon, milyen pályákra, vagy milyen ké
pességekre vonatkoznak. Itt tehát a m agyarázattól el kell állnom, 
mert ez a pályalélektan különleges problémáiba való elmélyedést 
követelne. M égis kérem és javasolom az ügy érdekében, hogy a 
pedagógusok figyeljék meg:

1. A gyermek a  lassan vagy a  gyorsanérők, lassú vagy gyors 
fejlődési tempóval rendelkezők közé tartozik-e?

2. H a változik a gyermek tanulm ányi teljesítménye: külső vagy 
benső okok idézték-e ezt elő, és vele együtt mi változott a képessé
gek vagy más adottságok területén a gyermekben: a figyelem, emlé
kezet, kritikai érzék, érdeklődés vagy egyéb?

3. Osztályozás vagy egyéb elbírálás alkalmával elég-e, pl. az 
osztályzat megállapításához, ha az illető gyermek tanulm ányi telje
sítményét, előmenetelét vesszük figyelembe, vagypedig más, a  tel
jesítményen kívülálló ok is figyelembeveendő, és mi az?

4. O sztálytársai közül miben válik ki? (V alam ely tantárgyban, 
szorgalomban, m unkabírásban, érzelmi téren, akarat dolgában stb.)

5. Feleleteiben milyen? (Ö nállóságra törekvő, utánzó, kerek 
egészet törekszik-e nyújtani stb.)

6. Éveleji teljesítményei miben különböznek az évvégiektől és 
az év közben felm utatótoktól? Bizonyítványának eredményei miben 
egyeznek meg átlag év közben felmutatott eredményeivel, lehető
leg tárgyanként. Szorgalm a hanyatlo tt-e  inkább, vagy  másféle vál
tozáson ment át?

7. Viselkedése miatt kapott utasításokat hogyan fogad?
8. Kritizálja-e tanárait, és mi miatt? (Egyéniségük, tanítási mo

doruk, munkájuk, osztályozásuk miatt stb.) H a lehetséges, említsük 
meg a kritizált tanár tárgyát.

9. M ennyire befolyásolja társait, milyen mértékben részes az 
osztályszellem kialakításában?

10. A szülők m agatartása az iskolával szemben, és ennek hatása 
a gyermekre. Dícsérik-e a szülők, vagy panaszkodnak rá? Iskolai 
teljesítményeinek változásakor volt-e változás otthoni vagy iskolai 
környezetében, és mi volt az?

11. H iányzásai hány százalékát teszik ki az egész osztályban 
előforduló hiányzásnak? Kirándulások után fáradtabb-e, mint egy- 
egy tanítási nap után? M ilyen kiránduláson volt ez észlelhető? 
H iányzásaiban észrevehető-e a bírálati időpont (pl. dolgozatírás, 
vagy -javítás) előtt való távolmaradás?

H a  mindezekre a szempontokra megfigyeléseink között választ 
adunk, akkor megkönnyítjük a pályaválasztási tanácsadásnak köz- 
gazdasági, nemzeti és erkölcsi szempontból egyaránt fontos mun
káját.



A tanulók kifejezőképességének 
megfigyelése.
Kempeleti A ttila .

A  tanulók kifejezőképességének megfigyelése nem lekicsiny- 
lendő segítséget nyújt a nevelőnek növendékei szellemi m unkájá
nak értékeléséhez s lelki világukba való betekintéséhez. A beszéd 
értelm ét m egvilágítja a kifejezés különböző m ódozata és világot 
vet a  tanuló képzeleti, kedélyi életére, önuralm ára, önbizalm ának, 
testi-lelki egyensúlyának fokára, vérm érsékletére stb. H a tökéletes 
„lelki detektívek“ —  tudom ányosabban: pszichognoszták -— vol
nánk, m ondhatnánk: „M utasd  be, hogyan beszélsz s megmondom, 
ki v ag y “ .

*  *  ★

Pusztán az iskolai élet keretében bőven nyílik alkalom  a ta 
nulók kifejezőképességének megfigyelésére. Főleg a következő al
kalmakra gondolunk:

1. A  tanultakról való összefüggő vagy kérdésekre történő be
számolás, 2. Öntevékeny irodalmi vagy megfigyeléses adatgyűjté
sekről és feldolgozásokról való, probléma megfejtési próbálkozások
ról, egyéni induktív, deduktív, reduktív, értelmező következtetések
ről, intuitív beleélésekről —  röviden kutató tanulmányokról —  való 
beszámolás. 3. M űvészi teljesítmények. 4. N em  hivatalos — pl. óra
közi, kirándulási beszélgetések.

Nézzük kicsit közelebbről ezeket az alkalm akat.
A tanultakról való beszámolás történhet szóban, írásban, ra jz

ban; esetleg (pl. énekórán, h ittanórán) énekben, (pl. to rnán) előírt 
testmozgásokban stb. Erősen befolyásolja a kifejező készséget, 
hogy milyen kölcsönhatás van a szereplő tanuló és a tanár, az illető 
tanuló és osztálytársai, a tan ár és az osztály közt akár az egyéni
ségek, a csoportszellem természete, akár a didaktikai, nevelési 
rendszer és szokás tekintetében. Némely tanuló a gyors vagy  n a
gyon szabatos beszédet kívánó szigorú tanárnál kapkodva beszél
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vagy  félelemből hallgat, nem mer megkísérelni olyan kifejezést, ami 
szerin te nincs a tanárnak  „szája íze szerint“ vagy  pedig m aga sem 
mer bízni szavai pontosságában. V iszont ugyanaz a növendék 
esetleg más tanárnál, ha nem is elsőrendűen szabatos, ta lán  némi
leg vontatott, de kielégítő és határozott feleleteket ad. V érszegény, 
k ialvatlan, kim erült gyerm eknek a hirtelen felállástól és ijedségtől 
elhagyja a vérm ennyiség egy része az agyát s ez m egnehezíti az 
emlékezését. E  m iatt elveszti önbizalmát. Esetleg ugyanez a gyer
mek írásban (ha nem kell nagyon sietnie) kielégítő feleletet ad. 
A  tan ár dicsérete, korholása, gúnyos m egjegyzése vagy  talányos 
hallgatása, az osztály nyugodt vagy  nyugtalan  m agatartása, a je
lentkező kezek versengő hadonászása vagy  a néma döbbenet stb. 
más és más növendéknél más és más segítő, illetve zavaró ha tást 
fejthet ki. M áskép hangolódnak a nehézkes, lassú és a könnyed, 
gyors észjárású tanulók a szerint, hogy „kiszám íthatják-e“ , m ikor 
kerülhet rájuk a „felelés“ , vagy  ha a tanár „zongorázik“ az egész 
osztályon. Ismét máskép hangolódik a tipikus egyke és a többtest- 
véres gyermek a szerint, hogy az osztály „m egszervezett“ véd- és 
dacszövetségének közkedvelt tagja-e, vagy  árulkodás, illetve más 
oknál fogva kirekesztett tag-e; bírja-e a tan ár jóindulatát, bizalm át 
vagy  nem. Némely tanuló a könyvnélkülieknél igen biztos, de az 
önálló gondolkodást kívánó tanulnivalóknál elveszti a „szellemi 
ta la jt“ . M ásik meg m egfordítva, s i. t. Sok függ az állandó vagy 
ideiglenes érdeklődéstől, foglalkozástól, testi, lelki egészségi álla
pottól, hangulattól stb. a sajátos egyéni és típusos lelki-testi alkati 
különbözőségeken kívül.

M ivel a kutató tanulm ányozás önbizalom ébresztő lehet és a 
különleges tehetségeknek kibontakoztatására, m egm utatására, a 
lelki erők összpontosítására, a kedélyvilág és ész fejlesztésére bő 
alkalm at ad, sok olyan értékes munkájú tanulót „ébreszt föl“ fá
sultságából, kiket a sok félig értett vagy  száraz —  esetleg felnőtt
nek inkább való —  form ában kapott emésztetlen s szám ára idegen, 
érdektelen „ tananyag“ megbénított. E gyszerre beszédessé válik 
még a szemük is, am int érdeklődésüknek, koruknak megfelelő 
alakban hallják a tanulnivalót, noha eddig csak akadoztak  s von
tato ttan  beszéltek. V iszont álmossá válnak, ha egyszerre megint 
kényszerülnek visszavonulni előbb még feszülő aktivitásukkal.

Sok tanulónak nem életeleme az objektív valóság, igazság 
rendszeres, módszeres tanulm ányozása, pláne előírt form ák sze
rinti tanulása, hanem  beleélő, képzeletet, hangulato t kifejező al
kotó (többnyire u tána alkotó: in terpretáló) művészi teljesítm é
nyekben érzi biztosabban magát. A tanulásban bátorta lan , bizony
talan, de ha kedélyvilágának, képzeletének zenében, szavalásban, 
színi előadásban, rajzokban adhat kibontakozási teret, akkor az 
előbb még únott és ügyetlen kifejezésű tanulóra sokszor rá  sem is
m erünk. mintegy „ki van  cserélve“ .
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Persze az iskolában szőkébb értelemben csak a szóbeli és írás
beli kifejezőképességről szoktak beszélni. A nem hivatalos beszél
getési alkalmaknál sok olyasmit lehet megfigyelni, amit az osztály 
előtt bajos. Pl. bizalmas tanácskérések, bűnbevallások, p rivát véle
mény mondások, panaszkodások alkalm ainál az érzelmek palásto
lása (disszimulálás) vagy  érzelem fitogtatás (szim ulálás) alkalm á
val a zárkózott és közlékeny, a bőbeszédű és szűkszavú, a félénk 
és a bátor gyermek máskép és máskép fejezi ki magát.

*  *  *

A )  A  kifejező képesség szerint a beszéd  fajait feloszthatjuk több
félekép:

egyhangú (m onoton) ■— hangsúlyozó, ritmusos,
(utóbbi esetben: „éneklő“, „szavaló“, értelem szerint hangsú

lyozó stb .),
szaggatott ■— folyékony, gördülő, 
h iggadt —  élénk, 
átlagos —  egyéni, 
nehézkes —  könnyed,
bizonytalan, határozatlan  —  biztos, határozott, 
túlkevés, kevés —  sok, túlsók, 
term észetes ■— m esterkélt, stb.

B )  A  beszédet kisérő mimikus mozgás (arcjáték, taglejtés stb.)
lehet:

kifejezéstelen, erőtelen —  kifejező, sokatm ondó, erőteljes,
higgadt —  élénk,
átlagos —  egyéni,
nehézkes —  könnyed,
taglejtés: szögletes —  ívelt,

„ kötött —  kötetlen,
„ kevés —  sok, 

félénk —  bátor beszédű, stb.
C ) írásbeli kifejezés (a  rendszeretet és stílus szempontjain kívül).

A mondatok lehetnek: 
befejezetlenek —  befejezettek, 
értelmetlenek —  értelmesek, 
rövidek, túlrövidek ■— hosszúak, terjengősek, 
szárazak -— hangulatkifejezők, 
következetlenek —  következetesek, 
tagolatlanok — tagoltak  stb.

D ) Stílus (szóhasználat, szófűzés, mondatszerkesztés, m ondat-
fűzés) lehet:

közönséges —  választékos, 
homályos —  világos, 
pontatlan —  szabatos, 
idegenszerű —  m agyaros,
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m esterkélt -— term észetes (őszinte, közvetlen, keresetlen),
átlagos —  egyéni,
kötött ■—- kötetlen,
terjengős •— tömör,
színtelen —  színes,
pongyola —  művészi stb.

*  *  *

M indezekből mire következtethetünk?
Típusokra, nemre, korra, egyéniségre.
A  típusok egy-egy csoport em berre többé-kevésbbé jellem

zőek, de változatos átm eneteket, „ötvöződéseket“ , keveredéseket 
m utatnak jellegzetességeikben. Függenek elemi összetevőikben az 
átörökléstől, kortól, nevelő és egyéb környezeti hatásoktól, egyéni 
szerzeményektől. A  «típusos összetevődések azonban mindig csak 
korláto lt pontossággal határozzák  meg az em beri ész szám ára 
örökké irracionális, mégpedig szuperracionális (csupán a Terem tő 
szám ára „racionális") egyéniséget, az átörökölt és szerzett típusos 
vonások egyéni alkotásban bem utatkozó egyetlen és kifejezhetet- 
len szintézisét, koncepcióját!

A típusokat feloszthatjuk először nemtől és kortól függetlenül. 
Ilyenek a rassz típusok. Pl. a zárkozott, energiatelt, magas növésű 
(sárgás vagy vöröses) szőke, hosszúfejű északi fajta. Beszéde 
többnyire egyhangú vagy mérsékelten hangsúlyozó, inkább aka
dozó, nehézkes vagy időnként hadaró, de higgadt, biztos, taglejtése 
kötött, szögletes. A vagy pedig a közepesen zárkozott, szentim entá
lis, illetve csendesen kedélyes, kevés energiájú, kisebb növésű, (in
kább fakó, len-) szőke, rövid fejű balti fajta, kinek beszéde több
nyire vagy kicsit éneklő, kedélyesen, de nem túl élénken hang
súlyozó, természetes, de kicsit nehézkes. V ag y  ismét az eléggé nyilt, 
szorgalmas, de nem nagy akarású alacsonyabb, barna, rövidfejű 
alpesi fajta  az ő egyhangú, de természetes, szaggatott, de biztos 
beszédével. (További rassz típusokat 1. Bartucz, Boda, G áspár, 
G uenther stb. jellemzéseinél.)

A  vérmérsékletekre is jól következtethetünk a kifejező képes
ségből. A kis hatásokra is élénken, gyorsan, erősen reagáló, de ha
mar lehiggadó, befolyásolható vérmes vagy szangvinikus egyénnek 
sok beszéde hangsúlyos, hangos, biztos, könnyed, arcjátéka kife
jező, élénk, taglejtése kötetlen, ívelt. —  Az epés vagy cholerikus 
típusú egyén beszéde hangsúlyos, majd hangos, m agába fojtott, biz
tos, de gyakran szaggatott, egyszerre nem sok, de „rágódó", szög
letes, kötött, nehézkes. —  A mélára vagy melancholikusra („fekete 
epéjűre") mérsékelt hangsúlyozás, szaggatott, csendes, esetleg ál
higgadt, bizonytalan, olykor nehézkes kevés beszéd, kevés, de so
kat mondó arcjáték, kötött taglejtés jellemző. —  A  közönyös vagy 
flegmatikus („nyálkás") egyénre egyhangú, csendes, biztos, legfel
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jebb monoton hadaró, de higgadt kevés beszéd, kevés kifejezéstelen, 
erőtelen arcjáték, kevés, nehézkes taglejtés jellemző.

A lelki-testi alkati (konstitúciós) típusok közül megemlítjük a  
Kretschmer-féléket. A társaságkedvelő, könnyen barátkozó, változó, 
de gyakrabban vidám kedélyű, „egyrétű“ ciklotim  lelki alkatú egyé
neket, kiknek „ami szívükön, az a szájukon“ s kik elhízásra gyak
ran  hajlanak, a  szangvinikusnál leírt beszédmódozatok és mimika 
jellemzi, ámde bizonyos fokig néha a m érsékelten flegm atikusra 
mutató vonásokat is felveszik. —  Ezzel szemben a zárkozott —  
bizalmasságra ritkán hangolódó —  nehezen felmelegedő, komoly 
vagy „felvett“ kedélyű „kétrétű“ szkizotimekre, kik akarva- 
nemakarva mást m utatnak (óvatosságból, félénkségből, félszegség- 
ből, elfogódottságból, diplomatikusságból, színészkedésből s tb .j, 
mint amit éreznek s kik akár soványak, akár izmosak, fejletlen növé- 
sűek, de elhízásra nem hajlamosak: ezekre elsősorban a melancholi- 
kusoknál, de néha másodsorban a cholerikusoknál elmondott beszéd
beli és mimikabeli kifejezésmódok jellemzőek.

Sok érdekes tipusra lehetne még kitérni, d e 'a  többit nagyjában 
le lehet vezetni szintén a klasszikus négy vérmérsékleti típusra.

Ami a nemi különbségeket illeti, a leányokra inkább a többé- 
kevésbbé hangsúlyozó, változó élénkségű, nem erőteljes, de köny- 
nyed beszéd, kifejező, sokat mondó, élénk arcmimika, kötetlen, 
könnyed taglejtés jellemző, noha nemcsak tipikus és egyéni, de kor
tól is függő sok eltérés is lehetséges. A több határozottsággal, de 
több darabossággal rendelkező fiúkat általában az erőteljesebb, de 
nehézkesebb beszéd, változó kifejezőképességű, de többnyire h atá
rozottabb arcmimika, szögletes, kötött taglejtés jellemzi, de tán  még 
valamivel nagyobb típustól, egyéntől, kortól függő változatosságú 
eltérésekkel, mint a leányoknál.

Ami a  korbeli eltéréseket illeti, a  kisebb gyermeknél különösen 
feltűnő különbség van a félig vagy egyáltalán nem értett tanulni- 
valók egyhangú vagy kevés változatossággal éneklő, valamint az 
átértett mondanivalók élénk „oda gondoló“ hangsúlyozottságú ki
fejezésmódja között. —  A  Serdülés előtti és a serdülést bevezető  
( prepubertás) időszakban (leányoknál kb. 10— 13, fiúknál kb. 
10— 14 éves korban) főleg a fiúk szeretik egym ást túlkiabálni, am int 
erre alkalmuk nyílik (pl. utcán, tízpercben). A serdülő fiú hangja 
egy ideig meg-megcsukló mutáló, majd többé-kevésbbé mélyül, 
sokszor „dübörgővé“ válik. M íg a  serdülés előtt inkább kapkodó 
vagy élénk a  beszéd, addig serdüléskor nehézkesebb, inkább hadaró  
vagy vontatott. Leányoknál a hangváltozás csekélyebb, olykor kissé 
serdüléskor magasodik és néha szintén kissé vontatott vagy hadaró, 
de nehézkesnek nem mondható. A mozdulatok a serdülés előtt á lta 
lában féktelenek, a  serdülés a la tt esetlenek, míg a  serdülés u tán  
egyénien rendezettebbek. —  A gyermek többnyire sok ciklotim, míg 
a serdülő sok szkizotim vonást mutat, ami kifejezőképességében is
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meglátszik. A serdülés után (kb. 17— 22 életévekben) általában is
mét ciklotimebb, illetve szkizotim-ciklotim átm eneti vonásokat 
m utat az ifjúság.

M indezek a fönnebb röviden jellemzett jegyek és típusos, nem 
és kor szerinti különbözőségek teljesen átlagosak, am ik sok kivételt 
és mindenféle eltérést, átm enetet, keveredést engednek meg s ter
mészet szerint mindig hiányosak. Némi becslésre ad alkalm at az 
általános jellemzéssel való összehasonlítás. Pl. ha valam ely serdülő 
beszéde, mozdulatai olyanok, amik inkább a serdülés előtti korra 
jellemzőek, akkor a serdülő fejlődése általában vagy egyes tekintet
ben, ideiglenesen vagy végleg megkésett (puerilizm us). H asonló az 
eset, ha felserdült korban serdülő korra jellemző vonásokat fede
zünk fel a kifejezőképesség m egnyilvánulásában ( puberilizm us). —• 
Fiúknál leányos és leányoknál fiús tipikus vonások hasonlókép álla
píthatók meg, s í. t.

A  sok típusbeli és egyéb általános vonás azonban mindenkor 
az egyéniség  teljes egészébe ágyazódik be s az egyéniségtől sajá
tos, csodálatosan m egm agyarázhatatlan, csupán intuitíve megérez
hető összjelleget nyer. A kifejezőképesség vizsgálata összehasonlí
tások közepette az egyéniséget is megvilágítja, ha egybelátjuk az 
egészet. Az egyén fejlődését is szépen nyomon követhetjük kifejező
képességének évenkénti jellemzése alapján.



A tanulók érzelmi világának megfigyelése.

Radák Olga.

Korunk pedagógiájának legegyetem esebb törekvése a gyer
mek általán,os fejlődésének figyelembevétele mellett az egyéni 
vonások ismeretén alapuló nevelés. Ez a törekvés ma már any- 
ny ira  általános, hogy érthető és teljesen indokolt az új Közép
iskolai R endtartásnak a személyi-lapok vezetésére irányuló köve
telménye. V alóban, az általános törekvés m ögött a gyerm ek- 
nevelés lehetőségének és eredm ényességének az addiginál sokkal 
szélesebb tere nyílik: a gyerm ek beható egyéni ismerete teszi 
ugyanis lehetővé az egyéni erők határozott megismerését, az 
egyéni erők megismerése pedig ahhoz segít, hogy a gyerm ek  
sajátos természetének megfelelő módon s így szükségképen a lehető 
legeredményesebben nyújtsuk a nevelést. M ert hiszen minden gyer
mek külön egyéniség s ezért a pusztán általános szabályok sze
rinti tömegnevelés —  amely felé az iskola a nagy  létszám miatt 
is hajlik —  felületes, felszínes, általános jellegű mázzal vonná 
csak be a gyermek valódi egyéniségét, amely így elhanyagolva 
és m egnyirbálva vagy soha fölszínre nem juthatna, vagy  csak 
elferdült form ájában látna napvilágot. Az egyéni hajlam oknak 
föl nem ismerése vagy elhanyagolása pedig a nevelés legsúlyosabb 
mulasztása nemcsak az egyéni fejlődés, hanem  a  társadalom  és 
nemzet szempontjából egyaránt, m ert semmisem károsabb a kö
zösség életében, mint a képességnélküli, vagy a képességeinek 
meg nem felelő pályára került egyén, aki szükséges erők híjján 
rendeltetését a közösség életében be nem töltheti.

A gyermek egyéniségének kifejlődésére nagy, m ondhatni 
elhatározó jelentősége van az érzelemvilágnak. Az érzelemvilág 
mintegy a gyermek legbensőbb énje, innét fakadnak akarati el
határozásai és értelmének mélyebb indítékai. Az érzelemvilág a 
forrása mindannak, ami közeli és jelentős a gyerm ek erősen 
szubjektív életében. Ezt a rejtett világot, amely a legnehezebben 
közelíthető meg, az iskola alaposabban csak a szülők segítségével 
ismerheti meg, mert hiszen a család szubjektív élet kibontakozá
sának a forrása, itt fakad, itt növekszik elsősorban a gyerm ek 
érzelemvilága.

Felmerül tehát a kérdés, hogy miképpen használhatja fel az 
iskola a szülők tapasztalatait a gyermek sokrétű és szövevényes 
érzelmi világának megismerése érdekében?
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Iskolánkban úgy törekszünk biztosítani e téren  a szülőkkel 
való együttm űködést, hogy a tanuló szüleihez írásban  kérdéseket 
intézünk a gyerm ek egyéniségére vonatkozólag. Ezek a kérdés- 
csoportok a gyerm ek testi, értelmi, érzelmi, ak a ra ti életére és 
érdeklődésére vonatkoznak. A  kérdéseket könnyen érthető, laikus 
form ában fogalmazzuk és szülői értekezlet keretében ism ertetjük a 
kérdőívek jelentőségét és a kitöltés m ódozatait. H angsúlyozni 
kívánom, hogy a szülőnek nem szükséges minden egyes kérdésre 
külön válaszolnia, hanem a  gyerm eket leginkább jellemző vo n á
sokat, érdekes konkrét eseteket megemlitve, összefoglaló  form ában 
közli az iskolával.

A  gyerm ek érzelmi v ilágára vonatkozó, szülőkhöz intézett 
kérdéseink a következők: M ilyen alapterm észetű a gyermek? el
mélyedő, föllobbanó, változékony, bizakodó vag y  töprengő, 
gúnyolódó vagy  közönyös? A karatos-e vagy  könnyen befolyásol
ható-e? M i az, ami legnagyobb m értékben befolyásolja érzelem- 
világát? M ilyen m értékben és minő módon reagál jutalm azás vagy 
büntetés alkalmával? M ilyen m értékben h a t reá  a m ások baja 
vagy  öröme? T artó san  érez-e, vagy  könnyen cserél hangulatot? 
A  tá rg y  iránti szeretetből tanul-e vagy  inkább kötelességérzetből, 
vagy  kényszer hatása alatt? Fogékony-e a szép dolgok m eglátása 
iránt? H ogyan viselkedik a term észet szépségeivel szemben? 
A  m űvészet melyik ágá t szereti? V an -e  és milyen m értékű igazság
érzete? V an-e  érzéke a helyes és helytelen dolgok megítéléséhez? 
E rősen szubjektív életet él-e, vagy  fogékony-e a saját érdekeitől 
független történések iránt? M ifélék iránt? V an -e  részvéte? M ilyen 
körű ez a részvét? Közeli személyek iránti (pl. családtagok, isme
rősök irán ti), vagy  általános természetű? Fel tud-e emelkedni a 
nemzeti részvéthez? H ogy nyilvánul meg vallásos élete? Érzelmileg 
könnyen vagy  nehezeji közelíthető-e meg? Érzelmi élete gazdag
nak  m ondható-e? R áhatás szempontjából milyen eljárás bizonyult 
legcélravezetőbbnek hibái elkerülésében?

A  szülők legnagyobb része készséggel vállalkozott a feltett 
kérdések alapján gyerm eke jellemzésére és hogy  a beérkezett 
válaszok alapján sok értékesíthető ada to t kaptunk, annak  bizony
ságául a szülők egyikének a gyerm ek érzelmi életére vonatkozó 
válaszát az alábbiakban közöljük:

„A  gyerm ek rendkívül zárkózott term észetű, nem szívesen 
számol be az iskolában történtekről és faggatásra , kérdezősködésre 
is csak lakonikusan, pár szóval intézi el a dolgot. H ogy  mégis tá 
jékozva legyek az iskolában történtekről, egy „Iskolai napló“-t 
fektettem  fel neki, am elyben minden ó rá ra  vonatkozólag 10 kér
désre kell írásban felelnie. A  gyerm ek többnyire csak „igen“ , 
„nem “ , „van“ , „nincs“ , szavakkal felel a feltett kérdésekre.

Iskolai zárkózottságára a legjellemzőbb eset: a IV . elemi vége- 
felé észrevettem , hogy határozott ellenszenvvel viseltetik a szám
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tan iránt. Nem szerette, nem szívesen tanulta, szinte félt tőle. 
H osszas faggatással, keresztkérdésekkel, inkább csak kerülőúton 
megtudtam, hogy elkedvetlenedésének oka az, hogy tanítónője 
megszidta, mert hátrafordulva a háta mögött ülő barátnőjének a 
füzetéről írta  le azt, amit a tábláról kellett volna leírnia. Term észe
tesen megkérdeztem, miért nem a tábláról írja le a leírni valót. 
E kkor közölte csak velem, hogy azért, m ert bár az első padban  ül, 
nem lát a tábláig. T üstén t elvittem a szemorvoshoz, aki 4 J4 diop- 
triás szemüveget rendelt neki. M ost megint szereti és szívesen 
tanulja a szám tant.“

M ásik jellemző részlet: ,,A gyermek érzelmi világát a leg
nagyobb mértékben —  sajnos —  a mozi és színház befolyásolja. 
Eddig havonta kétszer-három szor vittük moziba vagy  színházba 
és bár m egválogattuk, hogy csak nekivaló gyerek és rajzfilmekbe 
vigyük el, ezeknek kísérőm űsora mégis m agában foglal olyan fil
meket is, amelyeket nem lett volna szükséges megnéznie és ame
lyek, talán éppen azért, rendkívül hato ttak  fantáziájára. Egész 
csomó filmszínész és filmszínésznő képet gyűjtött, legtöbbje a Szín
házi Életből kivágva. Főleg Shirley Tem ple képeit gyűjtögeti, 
amelyeket szabad idejében rakosgat, körülvagdos, olvasgat. M ég 
a m egtakarított pénzén is egy Shirley Tem ple babát vásárolt, 
am elyre rendkívül büszke és szörnyen félti. Nem tudom helyes- 
volna-e m áról-holnapra elkobozni az egész gyűjtem ényt és tűzbe 
dobni, mert nagyon fájna neki. A nála lévő Színházi Életeket és 
D élibábokat azonban könyörtelenül elégettük és gondoskodni fo
gunk arról, hogy újabbakhoz ne jusson. Nem könnyű dolog, m ert 
akárhová megy látogatóba, vagy  társaságba, sőt pl. a fogorvos
nál is, egész halom áll belőlük rendelkezésre.“

Az idézett szemelvények igazolják, hogy az iskola belevon
hatja, sőt bele is kell vonnia a szülőket a gyermekm egfigyelés te
rületére, még pedig egyfelől a gyermek lelki v ilágának behatóbb 
megismerése céljából, másfelől a szülők megfelelő pedagógiai irá
nyítása végett.

A szülők megfigyelésével párhuzam osan halad az iskolai élet 
keretén belül a tanulók érzelmi világának megfigyelése. Ez a meg
figyelés minden tanárnak  egyform án kötelessége s éppen ezért a  
tervszerű és egyöntetű eljárás biztosítása végett az iskola igazga
tójának vagy az a rra  alkalm as tanárnak  ism ertetnie kell módsze
res értekezlet keretében a tanulók megfigyelésének m ódozatait, 
hogy végül az osztályfőnök a kezében összefutó szálakból egysé
ges irányban gyűjtött tapasztalatok alapján megszőhesse a tanu
lók egyéni rajzát.

M inthogy a tem peram entum  érzelmi világunknak jellegzetes 
megnyilvánulása, kiindulásként megrajzoljuk az ismeretes négy
féle temperamentumú tanulók (sangvinikus, melankolikus, kole- 
rikus és flegmatikus tanuló) tipikus vonásait. A  rövidre fogott, de
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találó jellemzés után, az iskolához tartozó tanulók m agatartására  
hivatkozva, konkrét esetekben szemléltetjük a különböző tem pera- 
mentumú tanulók érzelmi v ilágának m egnyilatkozásait. A továb
biakban rám utatunk az egyes tem peram entum ok értékes vonásaira  
és árnyoldalaira és egyben megfelelő bánásm ódot illetőleg útm u
ta tást adunk.

Példaképpen álljon előttünk a szangvinikus tem peram entum ú 
tanuló rajza és a megfelelő nevelői eljárásm ódokra való utalás:

A szangvinikus tem peram entum ú gyermek sokirányú érdeklő
dést mutat, de k itartás nélkül. A  benyom ások ha tása  nála nem ta r
tós. Beszédmodorát, lelki v ilágát a csapongás jellemzi. Beszéd 
vagy  tanítás közben sokszor egészen más, a tárgyhoz nem illő do
logról kérdezősködik. A  dolgok nevetséges oldala köti le inkább 
figyelmét. Szívesen foglalkozik azzal, ami nem kötelező, de amit 
meg kellene tanulnia, ahhoz nincsen kedve. A  tanév  elején csupa 
befogadás és igyekezet, de azután ham ar lankad. Képzelete fogé
kony az igaz, szép és jó iránt, de hiányzik nála az elmélyedés 
ereje, a kitartás. E gyütt örül másokkal, b án a tra  is képes, de csak 
rövid ideig. Amije van, azt megosztja másokkal.

Összefoglalva: a szangvinikus tem peram entum ú tanuló érté
kes tulajdonságai: a jószívűség, hajlékonyság, együttérzés, vidám 
ság. Árnyoldalai: a k itartás hiánya, felületesség, szórakozottság, 
befolyásolhatóság, elmélyedni nem tudás.

A szangvinikus tem peram entum  jellemzése után rám utatunk 
azokra a nevelői eljárásokra, am elyek háttérbe szorítják, megnyil
vánulásukban m egakadályozzák a szangvinikus típushoz tartozó 
tanuló hibáit: ,

A  szangvinikus gyermekkel való bánásm ódban túlságos szigor 
nem vezet célhoz. Színes, szemléletes tanítással lehet csak lekötni. 
Könnyen felejt, tehát többször ism ételtetünk vele. K itartásra  úgy 
neveljük, hogy nem engedjük meg, hogy csak félig, vagy  felülete
sen készítse el feladatát. A ddig nem vehet új könyvet a kezébe, 
amíg a m egkezdettet el nem olvasta. A k ita rtásra  való nevelés
ben következetesen szigorúnak kell lennünk, m ert a szangvinikus 
gyerm ek sokfélével foglalkozik, de mindennel csak felületesen. Az 
elmélyedő hajlam ot kell nevelnünk benne. E rkölcsi téren  szoktas
suk igazm ondásra, m ert hajlandó a m értéken felüli dicséretre és 
lekicsinylésre.

Ilyen előzetes tájékoztatás után a m agyar nyelv  tanára  köny- 
nyen felismeri a szangvinikus tem peram entum ú gyerm ek csapongó 
észjárását, am ikor Benczúr ,,A nemzet hódolata a király elő tt“ c. 
m űvére vonatkozó képleírásban a tanuló így fogalmaz: ,,A király 
arcán  m eghatottság látszik. Testhezálló, feszes n adrág  van  ra jta “ . 
V agy: ham arosan leszállítjuk kellő értékre a pillanatnyilag érzett 
erős m egbánást és fogadkozást a szülőkhöz intézett e sorokban: 
„K edves Szüleim! M a m egkaptuk a b izonyítványt. M ihelyt kihir
dették  a rossz eredm ényt, én m indjárt m egjavultam .“
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Nézzünk még egy jellemző részletet a szangvinikus tem pera- 
mentumú gyermekkel ellentétes, melankolikus alaphangulatra haj
lamos tanuló „Első farsangom “ c. dolgozatából: „.Amikor m egtud
tam, hogy intézetünkben farsangot szoktak rendezni, kíváncsiság 
fogott el, hogy milyen lehet. M ár alig vártam , hogy itt legyen. 
N agyon szépnek gondoltam  el. A  farsang sokkal szebb volt, mint 
am ilyennek képzeltem, de engem mégsem tudott felvidítani. T á n 
colni nem nagyon tudok, ezért alig mentem el táncolni. A kkor is 
olyan ügyetlenül mozogtam, hogy mindenkibe beleütköztem. 
Hédiké, hirtelen elhúnyt osztálytársunk is eszembejutott. Szeret
tem volna sírni, de azért mégis nevettem, m ert nem akartam  mu
tatn i a szomorúságom. H a néhányszor táncoltam  is, csak azért 
volt, hogy kikerüljem a kérdéseket szomorúságom m iatt.“

M ennyire magánviseli ez a kis dolgozat a melankolikus típus 
jellegzetes vonásait: a szom orúságra való hajlamot, a zárkózott, 
büszke, visszavonuló term észetet.

Bár a gyermek tem peram entum a önkénytelenül kifejezésre jut 
m agatartásának  minden m ozzanatában, mégis az érzelmi világ 
megismerésének legbiztosabb alapja a tanuló érzelmi világának 
szándékos feltárása azzal a tanárral szemben, aki a tanulóban bizal
mat tud  ébreszteni. A  tanuló bizalmának megnyerése az az egyetlen 
kulcs, amely teljes mértékben megnyitja előttünk a fejlődő lélek 
szövevényes, irányítást szomjazó érzelemvilágát. A tanár, ezt a vilá
got csak nagyon fogyatékosán ismerheti meg, ha kizárólag az iskolai 
oktatás keretében gyűjtött megfigyelésekre szorítkozott. M íg az 
oktatás folyamán minden tanuló értelmi képességeiről legtöbbször 
módunkban áll határozott véleményt alkotni, addig a tanuló érzelmi 
világának mélységeibe csak akkor tekinthet a tanár, ha a felkeltett 
bizalom alapján az egyes tanulókkal a közös munkán kívül, egyé
nileg foglalkozik.

H ogy az érzelmi fejlődés egy-egy nehezebb szakaszában mi
lyen nagyfokú nyugtalanság zúdul rá  egyszerre a serdülő leány 
lelki v ilágára és hogy a nagy  bizonytalanságban m ennyi vágyako
zás fordul a nevelő irányító  keze után, azt növendékeinknek hoz
zánk intézett bizalmas kérdései világosan igazolják:

„N éha úgy szeretnék nagyleány  lenni, m áskor kicsi szeretnék 
m aradni, s úgy érzem, m ár nem vagyok az. M i ez?“

„N éha mindent szeretnék tudni, m áskor félek tőle. M iért?"
„N éha végigborzong rajtam  valam i és sóhajtozom, pedig nem 

vagyok beteg. M iért?“
„Sokszor mindennel elégedetlen vagyok, valami, mindig hajt 

és nem tudom, miért?“
„M indig türelm etlen vagyok m ostanában, s otthon úgy h a

ragszanak érte. M iért kell minden vasárnap  templomba menni, 
mikor ott is oly szórakozott vagyok? Szabad-e ábrándozni? Igaz-e, 
hogy az ábrándozás az élet megrontója?“
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„H a valam i olyan fekszik az ember lelkén, amit senkinek nem 
m ondhat el, mit csináljon, hogy mégis m egkönnyebbüljön?“

„Kihez forduljak, ha édesanyám  és otthon m indenki olyan 
ideges, hogy nem lehet semmit abból elmondani, ami velem tö rté 
nik? Kihez legyek bizalmas?

„Fordulhat-e a tanárhoz olyan gyermek, aki rossz tanuló és 
iskolán kívül sok-sok kérdése van?“

„N agyon  szépen kérjük X tanárt, vezessen bennünket. T a n ít
son meg, hogyan kell egy ilyen fiatal leánynak  egy kicsit m agába- 
szállnia, egy kicsit lelki életet élnie. Hisz a mi serdülő lelkünk m ár 
olyan rég v árt arra , hogy valaki fejlődésének vezetőfonalat adjon, 
valaki kom olyan beszéljen vele.“ S am ikor az osztályfőnöktől meg
nyugtató  választ kap a lelkében felmerült kérdésekre, ezt mondja: 
„H át m iért nincs m indennap osztályfőnöki óra?“

N övendékeinknek hozzánk intézett bizalm as kérdéseinek az 
anyagát áttanulm ányozva, m egállapítható, hogy a leánytanulók 
különösképpen érdeklődnek a finomabb érintkezési form ák iránt 
és a legapróbb részletekig menő tájékozta tást kérik azokra a tá r 
sadalmi form ákra vonatkozólag, am elyeknek keretében a másik 
nemmel érintkezhetnek. Jellemző és folyton ismétlődő kérdéseik: 
Baj-e, he  egy leány bizalmas egy fiúhoz? O kozhat-e a bizalom 
kellemetlen következm ényeket? —  V a ló -e  egy negyedikesnek 
„ondoláltatn i“ vagy „dauero ltatn i“ és m agassarkú cipőt, vékony 
harisnyát viselni? —  Olvasni nagyon szeretek, de legjobban olyat, 
amiben szerelem van. Baj az? —  A m odern leányok mind rosszak? 
—  Bűn-e plasztikai operációkat végrehajtani? —  Tegezhetem -e 
tánc- és sportpartnereim et? —  M it csináljon egy leány, hogy egy 
fiúnak tessék? —  Lehet-e egy fiúval m indenről megfelelő form á
ban beszélni?

E rősen uralja a középiskolai tanuló érzelmi v ilágát a serdülés 
korának fellépésétől kezdve mindvégig az önism eret utáni v ág y a
kozás, az eszmények iránti rajongás, az igazság fanatikus szere- 
tete, az önérzettel és becsülettel összefüggő m inden kérdés, a b a 
rátság  és szerelem problémái és kifejezetten csakis megfelelő irá 
nyítás m ellett annak  a közösségnek az élete, am elyhez a tanuló ta r 
tozik. (O sztályközösség, iskolájának, nem zetének, egyházának 
élete.) V égül az em lített kérdések m indegyikével kapcsolatban 
m egoldásra vár a kérdések végső gyökeréből fakadó problém a, a 
szabadság és fegyelem viszonyának a kérdése.

Ezekben vázoltam  röviden azokat a főbb szem pontokat és el
járásm ódokat, am elyek a tanuló érzelmi v ilágának megismerésé
hez vezetnek és biztosítják annak  megfelelő irányítását. Nem  két
séges előttünk, hogy a nevelő igazi fe ladata  a  tanuló egyéniségét 
az erkölcsi személyiség fokára emelni és hogy ez a nevelői m unka 
a tanuló egyéniségének, azaz érzelmi, akarati és értelmi világának 
ismerete nélkül lehetetlen és hiábavaló vállalkozás lenne.



A tanulók akarati életének megfigyelése 
és irányítása.

Padányi-Fvank Antal.

A  személyi lap hivatalos bevezetése korszakalkotó jelentőségű 
a  középfokú iskolák m unkájában. Jelentőségének alapja nem az, 
hogy rovatait valahogyan kitöltjük, hanem az, hogy állandóan, 
figyelmeztet a nevelés gondolatára, állandóan emlékeztet arra, 
hogy az iskolában nem a tan tárgyak  tanulásán van  a hangsúly,, 
hanem a tanulók lelkivilágának alakulásán. A  tan tárgyak  eszkö
zök a lelkivilág alakításában.

Az én tételem a tanulók akarati életének megfigyelése és irá 
nyítása. A lapvetőnek tartom  azt a beállítást, hogy a személyi lap
pal kapcsolatosan nemcsak a tanulók akarati életének a m egfigye
lése a feladatunk, hanem az akarati élet irányítása is. A  m egfigye
lés és az irányítás összetartozó munkák. Kár arról vitatkozni, hogy 
hogyan kell megindulni. Az eredm ény bizonyára az lesz, hogy 
egyszer a megfigyeléssel indulok meg, és e megfigyelés alapjára 
helyezkedem az irányításkor; m áskor pedig azt tapasztalom, 
hogy csak az irányítással vagy  az irányitan i-akarással kapcsolato
san tudom megállapítani, hogy milyen a tanuló akarata . Ez utóbbi 
esetben az irányítás volt a kiinduló pont.

A kérdést az „akarati vonások“ cím alatt található vezérgon
dolatok fonalán —  gyakorlati alapon -— tárgyalom . Nem a felle
gekben mozgó körm ondatokat fogok mondani, hanem a földön 
járó ifjúság akarati életének irányításáról fogok beszélni. Nevelési 
gyakorlatom ból vett példák alapján szándékozom  bem utatni, ho
gyan törekedtem  a következő akarati vonásokat; a céltudatossá
got, a törekvést, a k itartást, a fegyelmezettséget, a tisztelet-tudást, 
a szolgálatkészséget, az önállóságot, a kezdem ényezést, a  m aga
bízást stb. gondozni.

1. Céltudatos. A  kérdés tárgyalását az ak a ra t következő meg
határozásával kezdjük: Az akarat általánosságban valam ely célra
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irányuló  cselekvést indít meg. R agadjuk ki ebből a cél gondolatát. 
H a cselekvés m egindításáról van  szó, akkor m indenekelőtt azt a 
célt kell ismernünk, amely felé törekszünk. Ez a m eggondolás ve
zetett oda, hogy a cél kérdésével sokat kell foglalkoznunk.. Ismé
telten kell egyrészt m egbeszélnünk mind a közvetlen (helyes cse
lekvés), mind a közvetett (jellem ), mind a végső cél (szem élyiség) 
kérdését, m ásrészt pedig példát kell m utatnunk a rra  nézve, hogy 
ezek az általános célkitűzések hogyan jelentkeztek egyes kiváló 
emberekben.

A vezetésem  a la tt álló intézetben a célok kérdését következő
ként gondozom. M indig valam ely időszerű nagy  nemzeti gondo
latta l törekszem az iskolai évet megnyitni, és ebben olyan célokat 
iparkodom  az ifjúság elé állítani, am elyek követése m ellett szár
nyakat kaphat egész lelki világuk. Ennek a fejlődésnek egyik moz
zanata  az akarati élet erősödése. így  1933-ban —  a. gödöllői világ
táborozás után —  a cserkész-szellem jegyében indítottam  meg az 
iskolai évet. 1934-ben nagyon sokat foglalkozott irodalm i életünk 
és a  . Nemzeti Színház az Em ber tragédiájával. E zért m egnyitóm 
alapgondolataként választottam  M adách nagy  m űvének befejezé
sét: „M ondottam , ember: küzdj és bízva bízzál!“ 1935-ben —  R á
kóczi halálának 200-ik évfordulója alkalm ával „Rákóczi önzetlen
sége nyom án“ címen indítottam  meg az iskolai évet. 1936-ban ■— 
B udavár visszavételének 250. évfordulója alkalm ával —  a „B uda
vári hősök“ képével nyitottam  meg az évi m unkát. 1937-ben —  
tekintettel arra, hogy a következő év Szent István  halálának  900. 
évfordulója volt, —  Szent István  intelmeivel kezdtem  meg az isko
lai évet. 1938-ban —  a Him nusz szerzője halálának  100. évfordu
lója alkalm ával —  Kölcsey intelmeivel indultunk útnak. 1939-ben 
a  Felvidék egyrészének és a  K árpátalja v isszatérése jegyében ny i
tottam  meg az évet. 1940-ben E rdé ly  volt a m egnyitó beszédem 
alapgondolata, és ebben a keretben szó volt —  születésének 500 
éves fordulója alkalm ával —  M átyás királyról is.

M inden megnyitó beszédem ben célokat tűztem  ki, am elyeket 
évközben is törekedtünk ébren tartani, az év végén pedig m inden
kitől beszámolót kértem  arról, hogy a k itűzött cél szempontjából 
ebben az évben m ennyire fejlődött. Akik az V . év  végére a leg
többet fejlődtek, akik a lelki szépség területén vezettek, azokat 
megjutalmaztuk, és főbb jellem vonásaik felolvasása m ellett köve
tendő példa gyanánt állítottuk az ifjúság elé. Ebben a k itüntetés
ben is volt célkitűzés. M inden k itüntetett jelölt célt jelenthetett 
azoknak az alsóbbéveseknek, akik m agukban elhatározták, hogy 
a  m egjutalm azott ú tját fogják követni. Részlet ilyen beszámolóból. 
J. B. írja: „Az I. évet csendes nem törődöm ségben éltem le. Nem 
törődtem  különösebben sem magammal, sem m ással, sem az in té
zettel, az intézet közszellemével. Az év végén az Igazgató úr az 
V . évesek írásait olvasta fel. Közöttük Sz.-ét is. Ö m ent át a lég-
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nagyobb változáson. Rajta m utatkozott meg leginkább a  nevelés, 
lehetősége, intézetünk nevelői ereje. Érdeklődve hallgattam  a jel
lemrajzot és úgy találtam , hogy hasonlítok Sz. régi énjéhez. Eddig 
még soha nem gondoltam arra, hogy rajtam  javítani lehetne. A  fel
olvasások végén az Igazgató úr mondotta: „Fiúk! Itt a példa. Kö
vessétek!“ Elgondoltam , nem is lenne rossz, ha 4 év múlva én is 
úgy írhatnék magamról, mint Sz. A  IV . évfolyam ban társaim  aján
lottak jellemzésre mint olyant, akin a társak  jellemzése segíthet. 
Ekkor m agamba kellett néznem (Én is írtam  lelki rajzot m agam 
ró l), és láttam, hogy m ennyire lusta, gúnyolódó, hirtelenharagú, 
tekintélyt nem-ismerő term észet vagyok. T ársaim  vélem énye is ez 
volt. Hozzákezdtem  a javításhoz, és év végén a beszámolómban 
büszkén és m egelégedetten írtam, sok hibám ra azt mondhatom, 
hogy csak volt. Az akaraterőm  is lényegesen fejlődött.“

E  szerint intézetünkben kitűzünk elméleti célokat, kitűzünk 
egyes kiváló növendékek példájában konkrét célokat, ezeken kívül 
— a lehetőség szerint —  minden egyes növendék részére —  a vele 
való külön foglalkozással kapcsolatosan —  sajátos célt is tűzünk 
ki. Ilyen sajátos célkitűzés tö rténhet négyszemközt, történhetik  
egyes tanítási órákon, de legtöbb lehetőséget ad  erre a m indennapi 
kérdések órája. (A tanítóképző-intézetben a tanító i h ivatás órái, 
a gimnáziumban és a polgári iskolákban az osztályfőnöki órák.) 
Ezek a sajátos célkitűzések vonatkozhatnak a tanuló egész lelki 
életének szebbítésére, vonatkozhatnak egyes hibák eltüntetésére, 
illetőleg egyes erények követésére. E  célkitűzéseknek fontos terü 
lete az akaraterő  fokozására irányuló törekvés. —  Többször fel
hívom az ifjúság figyelmét arra, hogy tanulm ányaik alapján meg
ismert egyéb m agyar értékek sorából m aguk is választhatnak 
önm aguknak eszményképet. Csak az a lényeg, legyen mindig 
valami cél előttük, amely őket sarkalja. Ebbe a célkitűzési rend
szerbe illik bele a multév záróünnepélyén a növendékekhez inté
zett következő kérésem: „Június hónap hátralevő részében min
denki elmélkedjék a következő kérdésekről: H ogyan törekszem 
fokozni a Krisztus szellemében való nemzetszolgálását? a) ön
magam életében, b) osztályom életében, c) az intézet életében,
d) az iskolánkívüli környezetem ben. G ondolkozásának eredm é
nyét mindenki nehány sorban vesse negyedív pap írra .“ —  Ezek 
a célok nagy szerepet játszanak a cselekvést megelőző fontolga
tásban, meggondolásban, elhatározásban.

2. Törekvő. Az akaratró l szóló m eghatározás mutatja, hogy  
legsajátlagosabb jellemvonása, hogy valam ely célra irányuló cse
lekvést indít meg. Ez a m egindítás az ak ara t gyökere. M ost tehát 
az a  kérdés, mit tehetünk e m egindítás érdekében? Ez a legnehe
zebb, a legbonyolultabb kérdések egyike. A cserkész napi jótet
téhez hasonló az akaratnevelés alapeíve, t. i. naponta kell tö rőd
nünk ezzel az akarattal. Az akarato t naponta kell felvilágosítással,.
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sugárzással erősítenünk, —  naponta kell hibák kergetésével, é r
tékek öntözésével gondoznunk. A helyes cselekvés m egindításában 
az úgynevezett tüzes vassal (szellemi tüzes vassal) is törekszem  
növendékeink segítségére lenni. Ennek különböző formái vannak . 
(Lásd bővebben ,,A nevelés m ódszere“ c könyvem ben.)

T anítványaim nak azt szoktam mondani, hogy az igazi ak a ra t
erő minden nehézségen diadalm askodik. M ég a hegyeket is meg
m ozgathatja. Többször énekeljük azt a nótát, am ely a hegyet a 
zsebkendő négy sarkában  akarja  elhordani.

Ilyen légkörben egyszer H. J. nevű növendékem  hosszabb 
ideig tartó  kihallgatásra kért engedélyt tőlem. E kkor többek közt 
a következőket mondotta: „Igazgató  úr rendkívül fontosnak ta rtja  
az akarato t. Kérem, legyen szíves m egmondani azt is, hogyan kell 
akarni. Szeretnék akarni, de nem tudok akarn i.“ M egm ondottam , 
hogy csináljon otthon m agának napirendet, s ezt szigorúan ta rtsa  
meg. Először a nehezebb tan tárg y ak at tanulja meg, s aztán  a 
könnyebbeket. A szórakoztató hegedülést hagyja a végére. Az 
össze-vissza olvasást szüntesse meg. M inden percről számoljon be 
önm agának, s majd néhány hét múlva nekem. Stb. stb. H árom  hét 
múlva újból jött és jelentette, hogy a tanulás még nem m egy job
ban. Újból mondottam  sok mindent. H árom  hét múlva újból je
lentkezett, hogy a tanulás még mindig nem megy úgy, mint kel
lene. Ekkor a következőket m ondottam: H a az ember lázas, és 
aszpirint vesz be, akkor a láz tőlünk függetlenül csökken. M aga  
olyan tanulási aszpirint akarna, amely m agától függetlenül indí
taná  meg a tanulást, sőt o lyant akarna, am ely úgy öntené m agába 
a tudom ányt, mint ahogyan a kannába öntjük a vizet. H át ilyen 
tanulási aszpirin nincsen. H a  m aga nem ta rtja  meg az én tan á
csaimat, akkor nem tudok m agán segíteni. Az akaraterő  óriási 
kincs. Azt kemény m unkával éppen úgy kell megszerezni, mint 
ahogyan más kincsekért fáradozunk. Ism ételten kell a kellem etlen 
érzelm eket leküzdenünk, hogy az akaraterő  kincsét m egszerezhes
sük. N övendékünk néhány  hónap múlva határozo tt haladást 
m utatott. Ennek az életében előbb a kellemetlen érzelm eket kellett 
legyőznünk, hogy a helyes cselekvés m egindulhasson. N agyon 
sokszor az ak ara t területén csak akkor haladhatunk  előre, ha  
előbb az érzelmek területén terem tünk rendet.

Évvégi beszám olójában D. M . a következőket írja: „Először 
egy vidéki intézetbe mentem, amely az édes-sem m ittevésbe h an 
golt át. Hozzátartozóim  a következő évre a budai „zárd áb a“ (ál
lítólagos szigorúsága m iatt nevezte így intézetünket) Írattak. 
N ehezen ment a megszokás. A  tan ár urak viselkedésével nem 
voltam  megelégedve. Igen kíváncsi term észetű em berek. M inden 
órán érdeklődnek a diákok tudása felől . . . Sok m indent csinál
tam, de a tanulásra nem ju to tt idő. Félévkor elbuktam  . . . Am ikor 
IV . éves korom ban Igazgató úr bejelentette, hogy egym ást jelle
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mezni fogjuk, kellemetlen érzés vett rajtam  erőt. Ez fokozódott, 
am ikor mint az egyik hangadót, engem is az elsők között jelle
meztek. (Ez a jellemeztetés legtöbbször önkéntes jelentkezés a lap
ján tö rtént.) Társaim  részéről olyan hibákról hallottam , am elyek
ről nem is tudtam . Először nem is. akartam  ezeket elhinni. Később, 
mikor ebből a szempontból alaposan megvizsgáltam  és megfigyel
tem magam, akkor rádöbbentem , hogy valóban igazuk volt. Nem 
tudtam , hogy társaim m al szemben durva vagyok. Nem  válogatom  
meg a kifejezéseimet. Az ellenkezők és a hangadók között vagyok. 
D icsekvő és kom olytalan vagyok. Az elhangzott jellemzések 
ütésekként hato ttak  rám. Igazgató úr biztatott, hogy igyekezzem 
ezeket a hibákat leküzdeni, s egy alkalommal beszámolunk arról, 
hogy ez mennyiben sikerült. Ekkor tudatosan és határozottan  
fogtam  neki a tisztogatásnak. Igyekeztem napró l-napra elkészülni.“ 
Ez a jellemeztetés fordulópontot jelentett növendékünk életében. 
Ezt a tanulót a m aga egészében kellett m egragadnom , hogy egy
részt a tanulás terén meginduljon, másrészt a többi hibája ellen 
is kezdje meg a harcot. L ustaságát olyan fokban sikerült legyőznie, 
hogy az V . év végén a bizonyítványában hat 2-es és 11 jeles volt.

Időközönként egészen gyakorlati alapon meg szoktam h a tá 
rozni a növendékek értelmi képességét, és megkívánom, hogy a 
tanulási eredm ény összhangban legyen az értelmi képességgel. 
M egmondom pl., hogy A. képessége 1.5, s megkérdezem, hogy így 
van-e, vagy pedig tévedek. Egyes kivételektől eltekintve, tan ít
ványaim  megállapítják, hogy nem tévedtem. Az én m egállapítá
som nagyon sokszor kedvezőbb, mint amilyen képességet az osz
tályzatok alapján gondolni lehetne. Az én kedvező megállapításom 
néha hízeleg a diák hiúságának. De term észetesen itt nem állok 
meg, hanem megmondom, ha a képesség 1.5, akkor a tanulási 
eredm ény is az legyen, ne pedig 2.5, mint eddig volt. Á ltalában 
megkérdezem a növendéktől, hogy tudja-e kivívni a kívánt 
eredményt? A válasz legtöbbször igenlő. Ez az igenlő válasz cél
kitűzés a jövőre vonatkozólag. Legtöbbször megállapítom, hogy 
m indenkinek becsületbeli ügye, hogy olyan tanulási eredm ényre 
tegyen szert, mint am ennyit a képességei m egengednek. N agyon 
sok növendéket sikerült ezen az úton jobb eedmény felé megindí
tani.

3. Kitartó, (Ingatag.) A személyi-lap egyik vezérgondolata 
így hangzik: kitartó. Nem elegendő a növendéket a helyes cselek
vés irányában megindítani, hanem még nehezebb feladat az, hogy 
azon az úton kitartással folytassa a munkáját. A zt szoktam mon
dani, ha minden kezdet nehéz, akkor minden folytatás még ne
hezebb. A szalmaláng term észet m indenbe belefog, de nagyon 
keveset fejez be. A zért a helyes irányban való megindulás után 
vaskövetkezetességgel kell folytatnunk az akaratta l való törődés 
napi munkáját. Ilyen ■— nagy nehézségek árán  —  megindult
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növendékünk Sz. J. H ogyan  szándékozom  a Krisztus szellemében 
való nem zetszolgáltatást fokozni? c. írása a következőként han g 
zik: „M ár megkezdtem a munkát, s nálam  „csak“ fokozásról van 
szó. Ü gy írom „csak“ , pedig milyen keserves és izzadságtól verej
tékező szó ebben az esetben ez a „csak.“ Term észetesen a tanu
lással szolgálom elsősorban nemzetemet. A  tudás azonban nem 
elég. E  mellé kell még, és meg is lesz, a szilárd jellem. Az utóbbi 
évben m ár nagyon sokat tettem  ezen a téren is. Folytatom , ahol 
az előző évben abbam aradt. Sok h ányatta tás u tán  m egtaláltam  
Krisztust, s most az ő szellemében kezdem a következő tanéve t.“

A kárhányszor a tanártestü le tnek  az anyagi területen való 
.segíteni-akarása indítja meg a nagyobb erőkifejtést, a  valóban ki
ta rtó  munkát. Ilyen növendékünk L. J., aki évvégi beszám olójában 
a következőket írja: „A  tanártestü le t a tavalyi esztendőben meg
jav íto tta  félévi bizonyítványom at azért, hogy bizonyos anyagi 
segítségben részesüljek. A zóta két alkalommal is felterjesztett köz
alkalm azotti ösztöndíjra. M indhárom szor jóleső érzés tö ltö tt el, 
annak  ellenére, hogy anyagi segítséget egyik sem hozott. A ddig 
valahogy szürke em bernek éreztem m agam at. M ost becsületbeli 
adósságot vállaltam , am elyet tökéletesebb m unkával törekedtem  
leróni. A mostani év elején visszaesés következett be. A nevelési 
és tanítási gyakorlatokból az osztályzatom  3 /4  volt. Lelkiismeret- 
furdalásaim  voltak, am elyek végül is az Igazgató úrhoz hajto ttak . 
Kétségbe vontam  jogom at a tanítói pályán való m egm aradásra. 
Igazgató  úr azt m ondotta, készüljek lelkiism eretesen tanításaim ra, 
s az eredm énnyel ne törődjem . Az eredm ény az lett, hogy a tan í
tási gyakorlatból jelesem v an .“ Ehhez még azt kell hozzátennem , 
hogy ez a növendék, akit a tanártestü le t közepes tehetségnek ta r 
tott, az V . év végén jelesen végzett. M egm utatta, hogy kem ény 
akaratta l még az értelmi képességet is lehet fokozni; és ami még 
ennél is fontosabb, ezzel a szilárd ak ara tta l a legszebb lelkivilágot 
csiszolta ki m agában.

H ogy a vasszorgalom  m ennyire képes még művészi tehet
séget is részben pótolni, a rra  nagyon jó példa G. J. esete. Az év
végi lelkirajzában a következőket írja: „A  rajzoláshoz semmi 
tehetségem  nincs. H árom  és fél éven á t mindig elégséges osztály
zatom  volt belőle. A  IV . év végén kettest kaptam . Éreztem, hogy 
nem érdemeltem meg. M ost m ár azon voltam , hogy a tehetségbeli 
h iányt szorgalommal pótoljam, és így legalább utólag igyekezzem 
a kettest kiérdemelni. Lehetőleg m indennap szakítottam  időt a 
rajzolásra, s mondhatom, ez a fáradság  nem volt eredm énytelen. 
Fejlődtem, s ta lán-ta lán  azóta már jobban rászolgáltam  a jó 
osztályzatra.“ Ez a növendék az V . év végén jelest kapo tt a rajz
ból. Ezen a példán is bem utattam  az intézet növendékeinek, hogy 
milyen nagy  dologra képes a vasakarat.

4. F egyelm ezett. (Önfejű.) Eddig beszéltem a  .célkitűzésről,



66

a cél íelé való megindulásról, a megindulásban való kitartásról. 
Ennek a munkának a fegyelm ezettséget is kell eredm ényeznie. A 
vezetésem alatt álló intézet tanártestülete nagy m unkásságot fejt 
ki mind a külső, mind a belső fegyelmezettség biztosítása érde
kében. A házi rendtartási szabályzatban törekszünk pontosan 
m eghatározni, hogy mihez tartsa  m agát a növendék. Ennek a 
rendtartásnak  legtöbbször csak akkor van hatása, ha ismételten 
szóval is megerősítjük. Eddig is sokszor nehéz volt az I. évesek 
fegyelmezése, a mostani I. éveseink azonban a lelki süketség terén 
a bajnoki címet érdemlik meg. Az ember emlékezete gyarló, ezért 
ha kevés konkrét ismeretet találunk az I. éveseknél (megfelel a 
gimnázium V . osztályának), bizonyos m egértéssel napirendre 
térek a dolog felett. De ha a lelkűiét is teljesen elhanyagolt, akkor 
felteszem a kérdést: mit kaptak ezek a tanulók eddigi iskolázta
tásuk S éve alatt? Egyik legnagyobb hibájuk, hogy nem tudnak 
hallgatni. E területen szelíd és kevésbé szelíd eszközök mellett 
igénybe veszem a hallgatási gyakorlatokat is. T apasztalatom  sze
rint nemcsak a diákok, hanem a felnőttek közül is sokan többet 
beszélnek, mint am ennyit kellene. A  jobb életre való előkészület
hez nemcsak az tartozik, hogy sok ism eretet szerezzenek, hanem 
az is, hogy a hallgatást is megtanulják. Ez rendkívül nehéz tan 
tárgy. Ennek gyakorlására a legalkalmasabbnak ígérkezik az a 
kicsiny idő, amely eltelik a 10 perc után következő csöngetéstől 
a tanár belépéséig. Bár kicsiny dolognak látszik, következetes 
keresztülvitele nagy erőfeszítésbe kerül. A fegyelem szem pontjá
ból igen nagy jelentőségű. Akad egy-egy növendék, aki fegyel- 
metlensége után elkeseredésében 2— 3 hetes teljes hallgatási gya
korlatot önként vállal. A félreértés elkerülése végett megmondom, 
hogy a köszönésen kívül csak egy esetben mentem fel a hall
gatás alól: —  ha felelnie kell.

A  dorgálás és dicséret —  szükség szerint —  a fegyelmezés 
területén is váltakozva szerepel. XI. Incze pápa szobrának lelep
lezése alkalmából kivonultak az összes budapesti intézetek. Ifjú
ságunk ekkor fegyelm ezett m agatartásáért dicséretet kapott a 
főigazgatóságtól. Ez term észetesen igen jótékonyan hato tt további 
fegyelmezett m agatartásukra.

V oltak  m ár tanitványaink, akik azt mondották: Igazgató úr 
kérem, én vigyázok m agamra, mégis mindig bajba kerülök. M eg
m agyaráztam  nekik, hogy ennek az az oka, hogy ők csak a cselek
vés külsejére ügyelnek, a belsőt nem kísérik figyelemmel. Belül 
kell rendet teremteni, akkor a külső fegyelm ezettség is meglesz. 
Ebbe a kategóriába tartozik R. K. növendékünk is. E gy  alkalom 
mal megdorgáltam, hogy —  főigazgatói rendelet ellenére —  nem 
volt ott a sapkája. M ásnap ellenőriztem a dolgot, kiderült, hogy 
akkor sem hozta el a sapkáját. Ez az újabb fegyelm etlenség gyö
keres beavatkozást kívánt. G yerünk a tüzes vassal! Ú jabb dór-
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gálás kíséretében rögtön hazaküldtem  a sapkáért. C sak úgy 
repült vissza a sapkával. A ztán büntetésül két héten á t m inden 
reggel % 8-kor kellett sapkában jelentkeznie. Figyelm ébe aján lo t
tam a lelkiism eretvizsgálatot, továbbá m eghagytam , hogy a 2 hét 
letelte u tán írjon ezzel az esettel kapcsolatos lelkivilágáról. Ez 
az írás a következőként szól: „N agyon sokáig emlékezetes nap  
lesz számomra október 17. Amikor sapkámm al visszajöttem  az is
kolába, Igazgató úr m egkérdezte tőlem, tartok-e esténként lelki
ism eretvizsgálatot. Első és II. éves korom ban tartottam , most 
Igazgató úr szavára ismét elkezdtem. E lsősorban iskolai köteles
ségemet vettem  sorba. M egdöbbentem , mikor láttam , milyen ren
detlenség van  ezen a téren. N apok óta nem tarto ttam  zene
gyakorló órát, pedig rossz zenész vagyok. E ttő l kezdve minden 
reggel m egtartottam  gyakorló óráim at és eredm énye: jeles zené
ből. Azután a tanulás. Itt is nagy  fogyatékosságot fedeztem fel. 
Több órai leckével elm aradtam . M ost a mellett, hogy új anyagot 
tanulok, egy keveset mindig veszek hozzá az elm aradottból. —  
A ztán a viselkedésem. Eddig azt hittem, ha nem beszélek vissza, 
rendesen viselkedem. T évedtem . A rendes viselkedésnek ez csak 
a legelemibb követelm énye. Ehhez az abszolút engedelm esség, a 
feljebbvalók irán t való tisztelettudás, állandó szolgálatkészség stb. 
tartozik. Ezekből a szempontokból is m egvizsgáltam  m agam at. Sok 
hiányt találtam  itt is. V izsgálat tá rg y áv á  tettem  a m odorom at is. 
Azt találtam , hogy néha fennhéjázó vagyok. Igazgató úr azt mon
dotta az I. osztályban: „Fiúk! M inden cselekedetüknél tartsák  
szem előtt ezt: M it tenne helyemben Krisztus?“ E zt a m ondást 
nem tarto ttam  összeegyeztethetőnek felfogásommal, mondhatnám  
pökhendi modorommal. E zt is m egváltoztattam . A zután, amit már 
Igazgató úr is m ondott nekem, az elbizakodottság. Ez az elbiza
kodottság valami fölényességét, nyegleséget ad o tt modoromnak. 
Ezt csak alázatossággal, szelídséggel lehet kiirtani.' Ennél a nö
vendéknél egy hiba m egragadása elvezetett az egész lelkivilág 
szebbítéséhez. Ebből a leírásból is látszik, hogy a tisztelettudás, a 
szolgálatkészség milyen szoros kapcsolatban van a fegyelemmel. 
N övendékeinket mind elméletileg, mind gyakorlatilag iskolázzuk 
a társadalm i érintkezés formáiban.

5. Önálló. (B efolyásolható.) Nevelői m unkám nak egyik fő
törekvése az, hogy az egyes növendékek tudjanak a saját lábukra 
állni és önállóan is képesek legyenek a cél felé vezető helyes úton 
haladni. Ezt az önállóságot is napró l-napra kell sugárzással erő
sítenünk. A jószándékúaknak meg kell m ondanunk, hogyan véde
kezzenek a rossz példa hatása  ellen. M inden ifjú lényegében hős, 
csak meg kell m utatnunk az utat, amelyen saját hősies lényegét 
m egtalálja. így irányíthatjuk a befolyásolható ifjút a helyes cél 
felé és irányíthatjuk a romboló hatással szemben. H asonlóan tö re
kedhetünk az osztály közszellemének is egészséges irányt adni.
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A jó közszellem kialakításának egyik helyes módja az, ha az osz
tály  bizonyos kérdéseket önkorm ányzat útján old meg. A  vezeté
sem ala tt álló intézetben az osztály-önkorm ányzat vezetői: a vezér, 
az alvezér, a jegyző, a pénztáros és 3 tanácstag . Az önkorm ány
zatnak ez a tanácsa őrködik az osztály tisztessége felett. Szükség 
szerint buzdít, sarkal, fékez stb. Lehet, hogy kissé tréfásan hang
zik, lényegében komolyan gondoljuk, hogy az osztály-önkorm ány
zatnak szabad minden ügyét, amelyet a tanártestü le t szorgalmazni 
szokott, önm agától tám ogatnia, minden jót szabad önm agától is 
megtennie. H atározott akaraterő  nyereséget jelent, ha az osztály
vezér és tanácstársai átvesznek olyan feladatokat, am elyeket 
egyébként a tanártestü let tag jai szoktak gondozni. A m indennapi 
kérdések óráiból egyet-egyet felhasználunk az örkorm ányzat 
feladatainak megbeszélésére. Ilyenkor a vezér elm ondja az osztály 
közszelleméről való nézetét, elmondja az esetleges hibákat, terve
ket vet fel a jövőre nézve stb. Ezekhez hozzászólhatnak az osz
tály tagjai, végül a tanár vagy  az igazgató is elmondja az elhang
zottakra vonatkozó vélem ényét. Az önkorm ányzat ülésein a vezér 
elnököl. Az önkorm ányzat az illetékes tanár vagy  igazgató nélkül 
nem tarth a t ülést. —  N em csak az egyes osztályoknak, hanem  az 
egész ifjúságnak is van  vezére. Az önképzőkör elnöke egyúttal az 
ifjúság egyetemes vezére is. Az ifjúság sokszor a m aga egyetem é
ben is gyomlál hibákat. így  pl. M ikulás-napján egy-egy fűzfa
poéta versbe foglalja az intézet főbb eseményeit, egyes növendé
kek egy-egy jellegzetes tulajdonságát. így  m egénekelték S. és G. 
lustaságát, J. F. rajzm űvészetét. Á. H . minden lében kanál szere
pét, L. B. tö rt cserepét stb. V etítettképen is ostoroznak hibákat 
és fonákságokat. Ezekkel a  versekkel és vetíte tt képekkel így ők 
is nevelnek.

6. Kezdem ényezők. E nnek  az önállóságnak egyik m egnyilat
kozása a kezdeményezés. Ifjúságunk megfelelő indítékok alapján 
m aga is rálép a kezdeményezés ú tjára, így  1938 októberében ők 
kezdeményezték azt, hogy a Felvidék részére szánt zászlókat 
kerékpáron vigyük Komáromba (a tanártestü let tagjai gyorsvona
ton utaztak), és ez a kerékpáros osztag a budapesti O rszágzászló
tól induljon el. A  M indenek Alkotója azzal jutalm azta a lelkes 
növendék-csapatot, hogy egy névtelen csallóközi m agyar helyett 
három  felvidéki vezérnek (Jaross A ndornak, gróf E sterházy  
Jánosnak és Szilassy Bélának) adhattuk  át a zászlókat és három 
szor beszélhettünk a Z sófia hajón tartózkodó m agyar küldöttség 
egyik vezetőjével: gróf Teleki Pál vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrral. Ez a kezdeményezés kiinduló pontja volt m ás
irányú , értékes kezdem ényezéseknek is. E rdély  visszacsatolása 
alkalm ával ifjúságunk kezdem ényezte az O rszágzászlóhoz való 
kivonulásunkat, amelybe az összes budapesti társin tézetek  is beler 
kapcsolódtak. Intézetünkben sokra becsüljük a legkisebb értékes 
dologban való kezdeményezést.
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7. M agabízó. A lelki élet (és ebben az akarati élet) alakulá
sának egyik legfontosabb feltétele a bizalom. A tanár legyen 
bizalommal a növendék iránt, a növendék bízzék tan áráb an  és 
bízzék önm agában. Az az út, amely elvezet a helyes cselekvések 
megindulásához, azok kitartó  folytatásához, elvezet a m aga- 
bizáshoz is. A kemény m unkával elért tanulási eredm ény és a 
kemény küzdelemmel kicsiszolt szép lelki világ önbizalm at is kelt. 
Bizalom nélkül nem lehet nevelni. A  növendék részéről való biza
lom nak egyik legfőbb feltétele az, hogy az őszinteség nyom ában 
büntetés sohasem járjon. Term észetesen éles különbség van  
őszinteség és durvaság között.

Befejezésül még 3 észrevételt akarok tenni:
a) A személyi-lap kitöltésekor az ottlévő vezérszavak közül 

nem m indegyikre kell nézetem  szerint válaszolni, hanem  pl. az 
ak a ra t köréből csak azt az egyet vagy  kettő t írjuk oda, amely a rra  
a tanulóra a legjellegzetesebb. E gy-egy eset rövid  leírásával sok
szor igen jellegzetesen jellem ezhetünk egy-egy tanulót. E gyébként 
nem a kitöltésen van a hangsúly, hanem  az ifjúság lelki szebbí
tésén.

b) Nem elméletet, hanem  gyakorla to t adtam . A  jövő peda
gógiájának nem az az alaphangulata: E zt kellene csinálni, hanem  
az: E zt csináltam. Ez aztán  kibővíthető ezzel: Ezenkívül ta lán  még 
ezt lehetne csinálni, A  V alóság  adja meg a nevelői eljárás hitelét. 
N e a levegőben járjunk, o tt nincsen ifjúság, hanem  a földön 
meneteljünk, miközben egyik szemünkkel felfelé nézünk, a másik
kal a  földön járó ifjúságot szemléljük.

c) Az akaratnevelés szempontjából legfontosabb a nevelő 
akarata , a  nevelő egész lelki világa, a tan ító  és tan á r h ivatás- 
érzése, küldetés-tudata. A ki ilyen nevelői m unkához hozzá ak ar 
fogni, nézzen előbb önm agába. E  befelé tekintés ad ta  önnevelési 
feladatok m egoldásával gyújtsa meg előbb önm agát. M ásokat csak 
az gyújthat meg, aki maga is ég.



Hogyan figyeljük meg 

erkölcsi felfogását.

a tanulók

M arczell M ihály.

A kérdésre —  szinte in médiás rés lépve —  két részben
felelek:

1. M ire terjeszkedik ki a megfigyelőnek munkája?
2. H ogy és mint valósítsa meg megfigyeléseit?
I. Amikor a fenti kérdésekre feleletet akarok adni, akkor elő

ször széles általánosságban ki kell jelentenem, hogy az erkölcsi fel
fogás sokkal tágabb keret, mint amennyit a rám bízott kis rovat ki
töltése magában foglal. Az erkölcs ugyanis az örök normához való 
tudatos igazodás. Mivel azonban az erkölcsi tevékenység tekintélyes 
részét más szempont miatt más rovatok magukba foglalják, azért az 
és feladatomat olyan szűkre kell szabnom, hogy át ne lépje a rám 
szabott keret korlátáit.

Ennek előrebocsájtásával a kérdésem első részére rövid négy 
pontban felelek. Az első erkölcsi kötelesség a gyermek egyéni, de a 
Terem tő adta jó készségek kidolgozására és a hibák kiirtására köte
lez; a második a társaival szemben jelentkező' szolgálatkészséget 
szorgalmazza; a  harmadik a nagyobb és egyik legszentebb közös
ségnek, a hazának áldozatos szolgálatát parancsolja, végül a negye
dik az Istennel szemben való alázatos behódolást írja elő.

a) Mi teszi igazi erkölcsivé a fejlődő egyéniséget? Alapvetés
ben annak az Úr szabta feladatnak készséges vállalása és tudatos 
szolgálata, .amely szerint az egyéni jótulajdonságokat ki kell bontani, 
a hibákat és bűnös készségeket pedig ki kell irtani. Az a gyermek 
mondható tehát már a megindulásban erkölcsösnek, aki ezt a fel
adatot megsejti és ezt tudatosan szolgálja is. E zért ide tartozik a 
jóakaratú és igaz önismeret, az egyéniség kifejlesztésében jelentős 
jó készségeknek —  még lemondás árán is vállalt —  szolgálata, és 
minden bűnös hajlammal való szembeszállás. Erősen hangsúlyo
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zandó itt a négy sarkalatos erény: bölcseség, igazságosság, lelki erő 
és mértékletesség, amelyeknek kifejlesztése a term észetes erkölcsi 
életalapot biztosítja. H a azután ezek az erények term észetfeletti 
alapot, kegyelmi alapot is kapnak, akkor —  különösen a hit, re
mény, szeretet kivirágzásában —  tökéletes élettényezővé válnak.

b) Az ember azonban nem egyedül álló lény a földön. T ársas 
mivoltunk lényege: mástól kapunk és m ásnak adunk. Lényegbevágó 
tehát, hogy ez a második szempont is: találjon érvényt a kölcsönös 
segítés az erkölcsi úton fejlődő gyerekemberben. M eg kell tehát 
látni, majd tudatára  kell hozni azt a kötelességet, hogy kicsi kortól 
kezdve társainak, szüleinek, elöljáróinak és szélesebben gyűrűződő 
közületeknek szolgálatában tevékenykedni tudjon. —  Áldozatok 
árán is! . . . Ez pedig valóságban: földiek (anyagi és- lelki) és örök 
értékek készséges adása!

c) A társadalm i közületek legszentebbjei közül való a haza, 
am ely m indnyájunknak életet adó otthont biztosító édesanyánk. 
Ennek a szent fogalomnak megszületése és ennek a szent önfeláldo- 
zásig menő áldozatosságnak  felébresztése szintén az erkölcsi élet 
teljességéhez tartozik. Sokszor jelszószerinti m ondatként hangzik: 
mindent a hazáért, valójában pedig szent igazság, hogy a hazaszere
te t a gyakorlati életben vagyon és véráldozatot is követel. A gyer
mek lelke hajlamos ennek az érzésnek m egsejtésére és áldozatos 
szolgálatára. Sőt, tudnunk kell azt is, hogy ez az önfeláldozásig 
menő áldozatkészség az erkölcsi élet m agaslatának szinte csúcspontja 
felé való törekvés.

d)  Az erkölcsi életnek legfölségesebb és minden kötelességét 
legbiztosabban kötő és szabályozó örök ereje az Isten. Tőle jöttünk, 
törvényei szerint élünk és hozzá térünk. A z  ő isteni pedagógiája, 
melyet nekünk emberi term észetünkben majd személyes kinyilatkoz
tatásában  adott, világosan jelzi azt az utat, amelyen az erkölcsi sze
mélyiség kibontakozhat. Ebben az elismerésben van alázkodó hódo
lat, hűség és tisztelet, végül pedig életkiteljesülésre való törtetés. 
A zt m ondhatnám: ez az az erkölcsi kiteljesülés, amelyre áll a bölcs 
szó: in quo totum continetur . . . V alóban ugyanis csak az az élet 
lehet teljes, amelynek pontozását égi A tyánk jelezte.

II. Kérdésemnek második részére egész egyszerű, gyakorlatias 
választ akarok adni. Ez a válasz is két részre terjed. Az egyik, á lta
lános megfigyelési módszer, a másik részletes gyakorlat. V együk 
ezeket egyenkint.

a) A z  általános megfigyelési módszernél fel kell hívni a nevelők 
figyelmét arra, hogy ez a gyakorlat nem a hatalm at képviselő, a 
katedrának tekintélyéről letekintő és ugyanonnét gyakran elham ar
kodott „Jupiter tonans fulguransque'' módon ítélkező bíró szerepét 
töltse be, hanem a gyermekek között élés (tízperc, kirándulás, séta, 
cserkészet, tanulm ányi kirándulás, otthonában felkeresés stb.) ide
jén végezhet az atyai gonddal figyelő és a gyermek erkölcsi életét
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tényleg fejleszteni akaró isteni küldött. U gyancsak ide tartozik, 
hogy a helyes megfigyelés nem az azonnali kérlelhetetlen bosszúálló 
büntetés erejével lép a hibával szemben, hanem a jótakaró ember 
segíteni akaró készségével közeledik a gyerm ek leikéhez. —  V égeze- 
tül minden megfigyelt jókészségnek odaadó fejlesztőjévé  kell sze
gődnie a nevelőnek.

b) A részletes megfigyelés már sokkal nagyobb gondosságot 
kíván.

Figyelendő a gyermek olyan viselkedése, hogy igényei csak az 
anyagi kérdésekre (evés, ivás, szórakozás, pihenés, alvás, játék 
stb.) vonatkoznak-e, vagy ezzel a könnyű fajsúlyú, önző öntelítő 
sivársággal szemben van-e benne törekvés a lem ondásra, fáradsá
gok viselésére, munkára, egyszóval: az egyéniségének erőfeszítéses 
szolgálatára. Ezek az itt-ott parányi életjelenségek megfigyelhetők 
abban, hogy az iskolai munkák a la tt érdeklődése, szeretete, áldoza
tossága merre felé hajlik. —  Megfigyelhető' továbbá az is, hogy a 
hibájára való finom figyelmeztetés (nem m indjárt az osztály előtt 
és soha megszégyenítve!) kiváltja-e belőle az alázkodó behódolást 
és a készséges önjavítást. Továbbá, megvan-e benne a finom alázat, 
tanár, szülők, szóval a felsőbbségekkel szemben? . . . T isztelettel 
tud-e szólni esetleges gyarlóbb elöljáróiról, társairól? ^, .

T ársas életére vonatkozólag jelentkezik-e benne társaival szem
ben való segítő készség (otthoni leckemagyarázat, tízperckor való 
segítés, esetleges rossz feleleten való részvét, büntetéseiknek esetén 
való sajnálkozás, a megjavítási és tám ogatási készség stb.) és ész
lelhető-e benne, hogy másokon még áldozatok árán  is segíteni akar?

A hazafias érzésére ráutal az a lelkűiét, amely a haza nagyjai
nak történelmi vagy irodalmi tárgyalásán, önképzőköri m unkássá
gán, Hunyadik, Zrínyik, Petőfi, A rany, V örösm arty tárgyalásánál, 
Felvidék, Erdély visszatérésekor kiverődik hangján, lelkén, lelkese
désén. Igazi hazaszeretetre m utat továbbá, vájjon készséges-e a nem
zet véráldozatának követelése idején, kicsi korban lemondani fehér 
kenyérről, acélos riszről, finom csokoládéról, mert ezt a haza köve
teli? . . .  T ud-e parányi dolgokban a haza érdekében ( árvízkárosul
tak, Felvidék, Erdély felszabadítása esetén stb.) még gyűjtéssel és az 
egyéni filléreiről való lemondással áldozatot hozni?

Végül vallásos lelkületnek megfigyelése arra  terjeszkedjék ki, 
hogy olvas-e és keres-e vallásos irodalmi műveket, keres-e a  h it
tanárral intimebb kapcsolatot, hódolatos és tiszteletteljes-e hangja a 
mindenható Ú ratyánkkal szemben, pontos-e vallásos kötelességének 
teljesítésében és nem csendül-e ajkán durva, kegyetlen megjegyzés?

M indezeket a szinte parányokból álló megfigyeléseket azután 
nemcsak fejünkben őrizzük, hanem csendben a tízperc alatt (soha
sem az osztályban) noteszunkba is bejegyezzük s mintegy parányi 
mozaikszemekként őrizzük, hogy a sok parányi darabkából lassan
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kialakuljon a gyerm eknek valóságos erkölcsi képe. Ez a kép azután 
nem marad statikai felvétel, hanem a tanárt m unkára kényszerítő 
dinamikai paranccsá elevenedik; még pedig azért, hogy a tan árt és 
növendéket az esetleges torz vonásoknak kevésbbé korrekt élet
jegyeknek kiform álására és tökéletesítésére kényszerítse.

Ilyen alapon egyrészt elérhető, hogy igazi képet tudok adni a 
gyermekről a  személyi lap rovatába; de ami ennél is több: erkölcsi 
életképet kapok s ez az elémrajzolt em berképsorozat állandó lelki
furdalással követeli, hogy a gondjaim ra bízott gyermek erkölcsi 
életének tökéletesebb kialakítását feladatom nak tekintsem.



A tanulók kötelességtudásának 
megfigyelésről.

Róder Pál,

A tanulók kötelességtudásának megfigyelése csak első tekin
te tre  látszik egyszerű feladatnak. H ogy állandó-e, változó-e. 
hanyatló-e? L átszatra mi sem könnyebb ennek m egállapításánál. 
C sak számon kell kérni otthoni m unkáját, s máris kitűnik, tudja-e, 
s teljesítette-e kötelességét. Ismételt számonkéréssel éppen ilyen 
egyszerűen győződhetünk meg arról, változott-e vagy sem ez a 
tulajdonsága.

Bonyolultabbnak látjuk a kérdést, ha a tanulónak ezt a két
ségtelenül döntő fontosságú jellem vonását egyéniségének többi 
vonásaival való összefüggésében, az autonóm  indítékoknak, a 
környezeti befolyásoknak vagy  éppen a neveléslélektan és a fej
lődéslélektan egyéb szempontjai alapján tesszük vizsgálat tá r 
gyává.

A „Személyi lapoknak“ ez a kérdőpontja, mint az a záró
jelben felsorolt vezérszavakból is kitűnik, az iskolai kötelességekre 
vonatkozik. A  tanuló az iskolai szabályok szerint az iskolában 
pontosan, tisztán és rendben köteles megjelenni, tanárainak  enge
delmeskedni, a tanítás a la tt figyelni stb. stb. T artozik  a kitűzött 
feladatokat otthon elvégezni, a megszabott leckét megtanulni és 
ekként a másnapi tan ításra  előkészülni. Előbbi kötelességeinek 
teljesítését az iskola magaviseleti jeggyel, az utóbbiakét az elő
meneteli érdemjegyekkel értékeli. H ogy milyen szövevényes fel
ada to t ró m agában ez is a tanárra , annak élénk bizonysága a 
R endtartás megfelelő szakasza, am elynek alkalm azása éppen 
gondos körülírásai és m egszabott feltételei m iatt okozott a közel
múltban gondot. A „Személyi lapok“ szóban forgó fejezete nyil
vánvalóan ennél továbbm enő m egfigyelésekre vonatkozik és egy
séges képet kíván adni ezeknek az érdem jegyeknek egym ással és 
a rokon tulajdonságokkal való összefüggéseiről is. A tanulm ányi
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eredm ényben mutatkozó hanyatlás ugyanis például kapcsolatban 
lehet a magaviseleti jegyben kifejezett hiányokkal, a kötelesség- 
tudás fogyatékosságaival is, de attól független tényezők hatásának  
is tulajdonítható. Egészségi okok épp úgy közrejátszhatnak, mint 
otthoni, családi nehézségek vagy  éppen az iskolai munka fogyat- 

* kozásaiban gyökerező hibák. így  változatlan  kötelességtudás 
esetén is észlelhetünk az érdem jegyek ingadozásában hullám zá
sokat, viszont változatlan  érdem jegyek sem mindig hű kifejezői a 
lankadatlan  kötelességtudásnak. Kétségtelen, hogy elégséges, sőt 
gyenge előmenetelű tanulóknak is lehet példás a kötelességtudá
suk, ha erejükhöz m érten minden tőlük telhető követelm énynek 
megfelelnek. Az eredm ény, a teljesítm ény ugyanis nem csak a 
kötelességtudásnak és szorgalom nak, hanem  más tényezőknek is 
függvénye. Ezek közül egyes tulajdonságok, mint az akarati vo n á
sok és az erkölcsi tényezők rendszerin t párhuzam os összefüggés
ben állnak a kötelességtudással, mások azonban, mint például a 
képességek és hajlamok ellentétes hatást is k iválthatnak .

M ielőtt ezeknek az összefüggéseknek közelebbi v izsgála tára  
rátérnék, szükségesnek tartom  leszögezni, hogy a kötelesség
tudásra  vonatkozó m egfigyelésekből a nevelő igen fontos és nél
külözhetetlen tanulságokat vonhat le nem csupán a tanuló egyé
niségének, értékességének és érdem ességének elbírálása szem pont
jából, hanem nevelésének irányítása, fejlesztő hatásoknak  további 
alkalm azása tekintetében is.

A kötelességtudás kiemelkedő jelentőségű, értékes emberi 
tulajdonság. Á llandóan érvényesülő akarati készséget jelent olyan 
cselekvések irányában, amelyek az egyén és környezete, sőt a vele 
kapcsolatos kisebb-nagyobb közösségek, a társadalom  és a nemzet 
szám ára is egyarán t értékesek. E szerin t a kötelességtudás az er
kölcsös jellemnek formai és tartalm i tekintetben is legelső, lényeges 
jegyei közé tartozik. Ezért a nevelést sem ta rtha tjuk  sikeresnek, 
ha  a jellemnek ezt a jellegzetes rétegét nem sikerült eléggé mélyen 
és szilárdan rögzíteni. M inthogy pedig ennek a jellem vonásnak 
kialakulásában is változó szerepköre van az öröklött alkati tén y e
zőknek, a környezeti hatásoknak  és a nevelőbefolyásoknak, nem 
várhatjuk, hogy ak ár egyező hatások, befolyások és m ódszerek 
alkalm azása esetén is egyező, vagy  hasonló eredm ényeket érhes
sünk el. Ámde a tanulók elbírálása tekintetében a nevelés elsőbb- 
legessége szempontjából sem kisebb a jelentősége annak, milyen 
kötelességtudással bocsátja az ifjúságot az iskola az életbe. Szük
ségesnek látjuk tehát, hogy a tanulm ányi és m agaviseleti érdem 
jegyeken kívül a neveltségnek és m űveltségnek ez a sarkalatos 
tényezője is elbírálás tárgyául szolgáljon. M aga annak  a minősí
tésnek, mint megfelebbezhetetlen ítéletnek a  súlya is nagy  felelős
séget ró a megfigyelő és ítélkező tanárra . M ár ebből a felelősség
ből is következik az a term észetes követelmény, hogy a tanár, mint
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minden feladatának tárgykörében, ezekben a kérdésekben is 
minden oldalról tájékozott szakember legyen. H ogy ne becsülje 
túl azt az egyébként kétségtelenül mindennél értékesebb vele
született tulajdonságot, am it „donum pedagogicum nak“ szoktunk 
nevezni, hanem igyekezzék a fel-felötlő problémáknak gyermek- 
lélektani, neveléslélektani és karakterológiai há tte ré t és vonat
kozásait is figyelembe venni.

M ég nagyobb azonban a kérdés jelentősége a nevelés további 
irányitása, a nevelő és oktató eljárásnak a m egfigyelésekhez m ért 
alkalm azása szempontjából. Nem elég ezt á jellem vonást megfi
gyelni és m egállapítani. Ez az elmélet, az elvont tudom ány dolga, 
am elynek Kornis szerint az a célja, hogy a szemlélt tárgynak, 
jelenségnek adaequat képét, az igazságot adja. A  pedagógiai gya
korlat, az iskola formálni akarja  a valóságot, s ez is a rendelte
tése. Ebből a szempontból a kötelességtudás megfigyelése nemcsak 
önm agáért, hanem más személyi-lelki tulajdonságokkal való kap
csolatai m iatt is értékes.

E zért a kötelességtudás egyszerű m egnyilatkozásainak meg
figyelésén és állandó ellenőrzésén kívül a rra  kell törekednünk, 
hogy a jelenségek hátteré t is figyelemre m éltassuk. Ezeknek az 
egyszerű m egnyilatkozásoknak tanulm ányi eredm ény számonké
rése útján való elbírálásával is m érlegelnünk kell a  körülm ényeket. 
E lsősorban például azt, milyen mértékben érvényesül a kötelesség 
teljesítésénél a környezetnek vagy a nevelő személyeknek hete- 
ronom befolyása, esetleg kényszere. H a tanulm ányi eredm ény el
b írálásánál nem is tehetünk különbséget a tanuló önerejével el
sajátíto tt és a házi tanító, vagy  szülő kényszerítő befolyásával 
„betöltött“ ismeretek értékessége között, annál inkább szám ításba 
kellene venni ezeket a különbségeket a tanuló személyi tulajdon
ságainak, belső lelki értékeinek minősítésénél, és annál fontosabb 
következtetéseket és útm utatásokat nyerhetünk ebből a tanuló 
további nevelésére, a m egkötöttség és szabadság helyes m értékére, 
a serkentő elismerés és biztatás célszerű alkalm azására és sok 
egyéb hatás felhasználására nézve.

Az autonóm indítékok érvényesülését tehát a  kötelességtelje
sítés terén is értékesebbnek kell elismernünk, hiszen biztató kezde
m ényét láthatjuk bennük a  további kötelességek vállalásának és 
így csíráját a későbbi, a nemzetnevelés szempontjából is annyira 
fontos h ivatástudatnak. Ebből a szempontból óvatosabbnak kell 
lennünk a kötelességek között való válogatás eseteiben is. Kétség
telen ugyan, hogy a kötelességtudat egyenletességéhez és válto
zatlanságához, mint eszményi célhoz ragaszkodnunk kell. Ebből 
a célból az iskolai R endtártás különböző eszközeihez, szükség 
esetén a fegyelmi rendszabályokhoz is nyúlhatunk. Ámde örömmel 
kell fogadnunk azt is, ha fogyatékos, vagy  fejletlen kötelesség
tudású tanulóban meg-megcsillan a kötelességvállalásnak szándéka
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és elhatározása. A zsenge kezdem ény lebecsülése, letörése vagy  
korai túlterhelése ilyenkor súlyos hiba* volna a fejlődő egyéniség
gel szemben. A  spontán érdeklődésből fakadó cselekvést akkor 
sem szabad értéktelennek tartanunk , ha pillanatnyilag szeszélyes 
hajlam, vagy  játékos ösztön m egnyilatkozásának látszik. A  cél
tudatos nevelésnek nem egyszer sikerül ilyen érdeklődési terü le
ten a későbbi kötelességtudás kristályosodási pontját m egtalálnia. 
V iszont a kötelességtudásnak az érdeklődés h iányából szárm azó 
kihagyásai m ögött is gyakran  húzódnak meg olyan alkati tulaj
donságok, am elyek inkább a pályaváltoztatás, teh á t iskolaváltoz
ta tás szükségességére, semmint megbélyegző, vag y  m egtorló el
járások jogosultságára figyelm eztetnek bennünket.

A kötelességtudás hanyatlásának , változásának  m agyaráza
tá t gyakran a képességek és hajlam ok változó hatásaiban  is kell 
keresnünk. A tanuló képességeivel, teherb írásával arán y b an  nem 
álló követelm ények ugyanis védekező m agatartást vá ltanak  ki a 
gyermekből. A fejlődéslélektan tan ítása szerint a védekező jellegű 
törekvések hajtják  a gyermeket az álteljesítmények, hazugságok 
és egyéb fonák m agatartások területére. Ide tartoznak  a különféle 
alkalm azkodások, kom penzációk és konfliktusok, am elyeknek 
egyik term észetes következm ényeként jelentkezik egyebek közt a 
kötelességtudás aláhanyatlása is. Az alkalom adtán újból életre kelt 
hajlam  és spontán érdeklődés az, ami az egészséges szervezetű 
gyerm eket ilyenkor a teljes letöréstől megóvja és kötelességtelje
sítésének új lendületet ad. A  kötelességekben való válogatás h á t
terében tehát ilyen konfliktusokat is fel lehet tételeznünk. Ezeket 
megfigyelni, szám bavenni és a káros hatásokat gyökerükben m eg
előzni a korszerű nevelő-oktatásnak elemi követelm énye. Ez a 
követelm ény vezet bennünket a kötelességek m egszabásának, 
vagyis a tanuló korához, fejlődési fokához, erőihez és képessé
geihez való alkalm azkodásnak problém ájához.

A  kisgyerm ek tökéletlen akarati világában még hiányzik a 
kötelesség tudata. Az érés és fejlődés folyam án lassankint bon
takozik ki ez a vonása is. Janet szerint: „O rganizm usunk készen 
van mikor a v ilágra jövünk, de személyiségünk nem .“ A  személyi
ség konkrét vonásai, a jellemvonások, mint a rra  Schütz A ntal is 
is rám utato tt (C harakterologia és Aritoteles M etafizika. 1927.) 
nem végső lélektani valóságok, hanem  bonyolult szövődm ények. 
A szokások, indítékok, hajlam ok és beállítódások rendszerei ö rök
letes alapokon a környezet ha tása ira  fejlődnek ki. A „konkrét“ 
lélektan a cselekvések rendszereiből, a viselkedések m egfigyelé
seiből indul ki, am elyeknek összefüggő sorozatát V árk o n y i H ilde- 
brand  „életdrám ának“ nevezi. Az életdrám a végső alapja egy ős
tendencia, am elyet önérvényesítésnek (Boda) v agy  önkifejtésnek 
nevezhetünk, A gyerm eknél a játékban nyilatkozik meg ez az 
őstendencia, m ert abban éli á t énjének érvényesülését. A  játékból
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fokozatos út vezet az önként, majd a szükségből végzett munka, 
tehát a kötelességek felé. M inden ugrás zökkenőt, a zökkenő 
zavart és nehézséget okoz. A  6 éves gyermek például 3— 4 percig 
tartó  önálló feladat vállalására képes. Aki tőle többet követel, 
vét a folytonosság, a fejlődés, és így a kötelességtudat term észetes 
kifejlődése ellen. A  súlyosabb zökkenők az inzultusok fokát is el
érhetik, s ezúton m aguk is konfliktusok előidézői lehetnek. E zért 
a gyermek elé szabott követelm ényeket, mint azt a mi N agy 
Lászlónk óta a neveléslélektan sok hazai és külföldi művelője 
egyértelműen hangoztatja, a gyermek és ifjú fejlődési fokához kell 
alkalmazni.

Amilyen hiba a kötelességeknek és követelm ényeknek a rán y 
talan fokozása, éppen olyan hiba a mérték arány ta lan  leszállítása 
is. Különösen a serdülés éveiben m utatkozhatnak ilyen esetben 
káros hatások, amikor a szabálytalan lökésekben jelentkező ener
giák magukban is alkalm asak arra, hogy zavart és m egtorpaná
sokat okozzanak. A kósza energiák tapintatos lekötése ilyenkor 
különös figyelmet érdemel. A serdülést követő ifjúkorban gyakran  
már az egyes életpályákhoz, élethivatásokhoz való vonzalom  bon
takozik ki. Ezeknek a hajlam oknak figyelembevétele és a köteles
ségtudatnak más területen is kellő érvényesítése a nevelőt újabb 
problémák elé állíthatja. Ebben a korszakban kompenzációs alapon 
a túlfokozott, tú lhajtott kötelességtudat eseteivel is találkozhatunk. 
Ilyen esetben már a lelki higiénia követelm ényei m iatt is m érsék
lésre és alkalmas, m egnyugtató levezetésre kell gondolnunk.

A kötelességtudás megfigyelését, mint minden egyéb nevelői 
eljárásunkat is, az teszi leginkább bonyolulttá, hogy folyton vál
tozó, hullámzó és átalakuló jelenségekkel állunk szemben. M ég a  
jellegzetes tulajdonságok m aradandóságában sem szabad bíznunk, 
m ert egyes vonások fejlődést, mások visszafejlődést m utathatnak. 
A  kötelességtudás m egfigyelésénél az legyen a legfőbb gondunk, 
hogy a megfigyelésből m erített tanulságokat érvényesíthessük, 
hogy ez az értékes jellemvonás a folytonos fejlődés útján m aradjon 
és m ajdan az életben életrendező h ivatástudattá  sűrűsödjék.

A kötelességtudásnak ezekben a szűk keretekben csupán 
iskolai vonatkozásait tárgyalhattam . Az Isten, H aza, szülők és. 
em bertársak iránti kötelességtudás a „Személyi lapok“ címszavai 
szerint is más tém akörhöz tartoznak.

A mondanivalóim at összefoglalva, a „Személyi lapok“ „K öte
lességtudás“ c. rova tá ra  vonatkozólag a következő gyakorlati 
tanácsokat adhatom :

1. Állapítsuk meg m indenekelőtt a kézenfekvő m egnyilatko
zásokból a kötelességtudás fokát (hiányos, fejleszthető, megfelelő, 
vagy példás, m intaszerű):

2. A  kötelességtudás változásának menetét (m egbízhatatlan, 
változó, hullámzó, hanyatló, vagy fejlődő);
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3. Igyekezzünk a kötelességtudás indítékait felderíteni (be
folyások, jó házi fegyelem re vall, házitanító  irányítja, vagy  ön
álló, szilárd, m egingathatatlan, befolyásolható, otthoni rendezetlen 
környezete ellenére is megbízható, serdüléssel járó zavarok  h a tá 
sát m utatja, egyke, elkényeztetett gyerm ek);

4. Igyekezzünk felderíteni a változást előidéző okokat. Külső 
vagy  belső okok biatottak~e közre. Nem tö rtén t-e  a hanyatlás 
idején a tanuló o tthonában olyan esemény, amely ezt a változást 
előidézte? (V álás, anyagi romlás, betegség a családban stb.)

5. Igyekezzünk a tanuló leikéhez közel álló érdeklődési körö
ket is felderíteni, hogy az életfordulat szerencsés p illanatában lelki 
erőinek újjáébresztésénél felhasználhassuk;

6. H a látjuk vagy  sejtjük a kibontakozás ú tját, jegyezzük a 
diagnózis mellé a prognózist, sőt, ha szükséges a célszerűnek látszó 
„terapikus“ m ódszerek irányelvét is;

7. N e feledkezzünk meg róla, hogy az emberi lélek nem 
mozaikrészekből álló építmény, hanem  egységes egész, am elynek 
m egnyilatkozásait csak sajátos m unkam ódszereink szempontjából 
taglaljuk részletekben;

8. A kérdöpontok s ezek a tanácsok is csak a gondolatindí
tást célozzák, de nem azt, hogy minden kérdésre feleletet köve
teljenek. H a valam elyik pontra vonatkozólag nincs megjegyzésem, 
azt a rovato t egyszerűen üresen hagyom.



A tanulók egymás között.

Kemenes Illés.

H a a taglalásul kitűzött tételt abból a szemszögből kívánjuk 
tárgyalni, hogy minő szempontok szerint kell a Személyi Lapnak 
ezt a  rova tá t kitölteni, nyilvánvalóvá válik, hogy fel kell állítani 
a gimnáziumi tanuló fejlődésének azt a három  korszakát, melyet 
a 9-től 18 éves korig átél. Ezen idő a la tt tanulója a gyerm ek a 
gimnáziumnak s ezen idő a la tt észlelt m egfigyelések kerülhetnek 
csak a  Személyi Lapnak e rovatába.

A gyermekkorban  bizonyos tulajdonságok csak csírájukban 
vannak  meg, kibontakozóban vannak, de sok változásnak vannak  
alá vetve. Ez a változás lehet hirtelen, szinte ugrásszerű, de leg
több esetben csak lépésről-lépésre halad.

A serdülés kora, az ú. n. viharzóna nem alkalm as arra, hogy 
végleges képet rajzoljunk a  tanulóról egyrészt azért, m ert ez az 
állapot betegség: testi és lelki egyaránt, tehát az akaratbeli meg
nyilvánulások nem szabadok, hanem  kényszer ha tása  a la tt jönnek 
létre. De azért sem, m ert e korban szinte skem atikus egyform a
ság uralkodik: minden kam asz lelki képe egyform a. Ennek  folyo
m ányaként igazságtalanok volnánk a tanulóval szemben, ha e 
korban végzett megfigyeléseinket végérvényeseknek tartanánk .

Legjelentősebbek a mi szempontunkból az ifjú kornak m eg
nyilvánulásai, amikor megindul a férfivá levés folyam ata, amikor 
a karak ter kezd megszilárdulni, am ikor m ár elvek jutnak uralom ra 
a tanulónak életében, s életét ezek igazítják. Ebből következik az 
is, hogy a Személyi Lapnak kitöltése e korban kívánja a leg
nagyobb figyelmet, s hogy az e korban végzett megfigyelések, 
lelki rajz adja a leghűebb képet vagy  közelíti meg legjobban a 
valóságot, s a tanuló jövőjére nézve ennek van  döntő értéke. Azt 
is meg kell említenünk, hogy e korban állapítható meg, vájjon a 
nevelő és oktató m unkánk során ado tt utasítások, példák, akarati 
indítások, intelmek hogyan válnak életté, tetté, vagy  a metafizika 
nyelvén szólva, hogyan aktualizálódnak a beléje ön tö tt potenciák.
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1. A tanuló gyerm ekkorában, tehát abban  a korban, amíg 
el nem éri a s e rd ü lé s n e k  korát, m egállapítható, vájjon olyan 
tulajdonságok ütköznek-e ki ra jta , melyek szociálissá teszik, avagy  
aszociális irányban halad. H itünk szerint ugyanis e rova tnak  
kitöltésében a vezető szempont csak e két kérdés körül foroghat, 
vájjon a tanuló szociális, avagy  aszociális egyénnek tulajdonságait 
m utatja-e. Félreértések elkerülése végett meg kell a két fogalom
nak tartalm át közelebbről határozni. Szociális lénynek azt tek in t
jük, aki jól bele tud illeszkedni a m aga társadalm i körébe, s vájjon 
olyan tulajdonságok ütköznek-e ki rajta, am elyek alkalm assá 
teszik erre a  beleilleszkedésre. Ezzel szemben aszociálisnak azt 
az egyént kell tartanunk, aki nem tud hozzásím ulni környezeté
hez, aki —  mint a passer solitarius —  m agában él s ha körül
ményei a rra  késztetik, hogy együttesben kell lenni, nem érzi jól 
m agát s siet vissza a m aga csendes odújába, ahol senki nem 
zavarhatja . A  szociális hajlam ú gyerm eket társa i szeretik, szívesen 
vannak  vele s példája vonzó hatású, m ert ez a  típus rendesen 
derűs lelkű, szívesen segít máson, szívesen m egosztja a m agáét, 
legyen az szellemi, vagy  anyagi kincs. Nem sor- és békebontó, 
nem akar önálló utakon járn i s készséggel hajol meg más véle
m énye előtt. A  m ásokkal való szíves érintkezés következtében 
modora, megjelenése kedves, csiszolt s törődik külső m egjelenésé
vel. V an  azonban káros m egnyilvánulása is e tulajdonságnak, 
nevezetesen az, hogy könnyen válik  cim borává s nem nagy  lelki- 
ism eretfurdalással nyújt segítő kezet olyan dolgok keresztül
vitelére, melyek a rendbe s tö rvénybe ütköznek. H ajlékonysága, 
egyéniségének rugalm assága m iatt ak a ra ta  szenved, persze mind
két irányban: a jónak elhagyására s a nem jónak elkövetésére, 
A  másik csökevényhajtás lehet az ilyen gyerm ekben, hogy hűsége 
nem tartós és a közkedveltségre való törekvés sokszor szem reb
benés nélkül is letéríti az igazság és igazm ondásnak útjáról. A 
nevelő szám ára tehát kiütköznek azok a fa ttyúhajtások, melyek 
nyesőolló után kiáltanak. A nevelő munkát azonban könnyűvé 
teszi az a körülmény, hogy az ilyen gyerm ek szinte tenyerén 
hordja lelkét s soká nem tudja a képm utató szerepét játszani.

Az ilyen tanulót társa i általában szeretik. A z m ár más kér
dés, vájjon becsülik-e. M egbecsülése a társnak  term észetes jó
érzés folytán akkor következik be, ha szinte felnézhetnek rá, ha 
nem süllyed cimborájukká, s ha m egállapíthatják, hogy nem tesz 
különbséget társai közt, hanem  lelkének k isugárzása m indenkinek 
szól, különösen pedig azok felé tör, akikkel senki sem törődik. 
H a tehát a tanulók valam elyik társukat szeretik m egnyilvánuló 
tulajdonságai alapján, a nevelőnek óvatosnak kell lennie s nem 
könyvelheti el a közszeretetei minden után járás nélkül a kérdéses 
tanuló javára, hanem  alapos és tüzetes v izsgálat tárg y áv á  kell 
tennie, mi ennek a közszeretetnek indító oka. M indenképen a
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tanuló javára kell Írnunk a társak  részéről élvezett szeretetet, ha 
az egyform a mindenkivel szemben, különösen akkor, ha az 
—  mint m ondottuk —  az elhagyatottak  felé is irányul, m ert akkor 
term észetességében nem kételkedhetünk.

Az ú. n. jeles tanulóval szemben általában elfordulás állapít
ható meg. Igen ritka az az eset, hogy jeles tanulót egyform án 
szeressen és becsüljön mindenki. Nem tételezem fel, hogy az 
irigységnek is volna ebben némi szerepe, de a jeles tanuló élvezte 
sok kiváltság idegenítő hatással van azokra, akik semmit sem 
élveznek ebből a megbecsülésből, kiváltságokból. M últam ban 
egyetlen egy jeles diákkal volt dolgom —  osztályfőnöke voltam  — , 
akit kivétel nélkül minden tanuló szeretett. Sokat kutattam  okát, 
megfigyeltem a legkülönbözőbb körülm ények közt s azt kellett 
megállapítanom, hogy kiváló tehetsége mellett, erősen szociális 
irányú volt, ami abban nyilvánult meg, hogy meleg megértéssel 
és sok türelemmel segítette gyengébb tehetségű társa it. Szinte 
tanárnak  csapott fel s kész hajlandósággal m agyarázott, ok tato tt 
s ezt mindig derűs kedéllyel végezte. Soha sem szólta le a gyen
gébbet, hanem inkább bátorította, türelme pedig szinte kifogyha
tatlan  volt. Derűs kedélyén kívül minden játékukban, szórakozá
sukban részt vett, de nem követelte m agának a vezéri szerepet: 
tudott közlegény lenni.

2. Az aszociális tulajdonságokat m agában hordó tanuló vissza
vonul. A sarok politikáját űzi. V isszavonul egy sarokba s onnan 
figyel, kutat és félelmesen, gyanút keltőén hallgat, avagy  fél. 
Z árkózottsága elfordítja tőle társait, mert állandóan védekezésre 
kell szorítkozniok, nem tudván, honnan jön és mikor tör ki az 
orvtám adás. Nem tudja megszerezni társai rokonérzését, lenézik, 
semmibe sem veszik. M ag a ta rtásá t sok esetben élő lelkiísmeret- 
furdalásnak minősítik s ezért elhúzódnak tőle. Az ilyen tanuló 
barátokat nem tud m agának szerezni, legföljebb rabszolgákat, 
akik engedelmes s minden kritika és önállóság nélküli kiszolgálói 
lesznek. Az ilyen összefogás nem nevezhető barátságnak , m ert 
hiányzik belőle annak egyik lényeges kelléke, az önzetlenség. 
Az aszociális tanuló csak a saját érdemei előtt hódol meg s meg
nyilatkozásainak rugója nem egy esetben az irigység, amely 
gyűlöletté is fel tud fokozódni.

Az ilyen szerencsétlen lelki berendezettségű tanulóval a 
nevelőnek sok gondja-baja van. M indenekelőtt m egállapítandó 
aszociális egyéniségének indító oka, esetleg okai, m ert éppen 
nincsen kizárva több összetevőnek egy eredővé való összehajlása. 
C sak kettőre tereljük a figyelmet. Az egyik lehet az, hogy a 
tanuló testvér nélkül szűkölködő árva  lény: egyke. T eh á t a szülői 
házból hozza m agával az önm agának való tömjénezést, az ön
bálványozást. C sak az első személyt ismeri s senki mást. Öröm- 
telen leikéből hiányzik az áldozathozatalnak, lem ondásnak a
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m agasba lendítő értéke. Lehet oka a szegénység is. A  szegény 
tanuló sok áldozatot hoz; annyit kell lem ondania, hogy erejét m eg
halad ja a lem ondások sorozata. K irívóan ütközik ki lem ondások
kal teli élete az iskola közösségében, ahol módja van  látni a jó
létnek boldogságát. Nem volt-e senkinek sem esete arra , hogy az 
egyik kis d iák annyi és oly d rága meg ízes tízórait v itt m agával 
az iskolába, hogy el sem tud ta fogyasztani s a m aradékot pap ír
kosárba szórta, mikor társának  szemei majdnem kiugro ttak  az 
éhségtől, s neki látnia kellett a pazarlást. A vagy ha a jómódú 
s jóllakott gazdag tanuló bántó mozdulattal s még bántóbb szavak 
kíséretében nyújto tta oda neki a m aradékot. Nem kell nagy  kép
zelő erő annak elgondolására, mi süvít végig a szegény gyermek 
lelkében.

Aszociális egyénné tehet a jólét, különösen ha az otthoni 
környezetben sokszor hallja annak  dícséretét és előnyeit. V o lt rá  
esetem, hogy a párba állított tanulók közül a jó m ódú és jó ruhájú 
nem ak arta  m aga mellé párul a kopottabb öltözetűt. E  fokon nem 
ritka az az eset sem, hogy a szellemi adottság, tehetség fölényes- 
kedővé teszí a tanulót, aki sűrűn osztogatja a szellemi szegény- 
legényeknek oly sokszor kijáró jelzőket, ezzel nem tudja m agához 
édesgetni társait.

H a  az elmondottak u tán  a Személyi Lapon meg kell rajzolni 
a  tanulónak társai közt való viselkedését, e két csoportba foglal
hatunk  össze röviden minden tulajdonságot, vájjon szociális 
lény-e, avagy  aszociális.

3. A  serdülő korú tanulóról a lehetőségekhez m érten ne ad 
junk feleletet erre a kérdésre, m ert —  mint említeni szerencsém  
volt —  ebben az átm eneti állapotban szinte m inden tanulónál 
ugyanazok a lelki tünetek és m egnyilvánulások. Legfeljebb azt 
állapítsuk meg, hogy az egyik többet szenved, a másik kevesebbet, 
amíg átju t a viharzónán. Aki többet szenved, több elnézést kíván, 
aki kevesebbet, azzal szemben erősebb m értéket lehet alkalm azni. 
Irányító elvünk legyen, hogy mindent m eglátunk, de sok dolog 
előtt szemet kell hánynunk. H a  pedig mégis végzünk megfigyelé
seket s ezeket a Személyi Lapon megrögzítjük, m agunk állapít
hatjuk meg rövid idő múltán, hogy m ár nem érvényesek, hogy a 
kép változott. Sem ezért, sem pedig azért ne rögzítsük meg e kor
nak képét, mert könnyen igazságtalanok leszünk a tanulóval 
szemben.

4. Eddigi állásfoglalásunkból következik, hogy a Személyi 
Lapok kitöltésében a  mi kérdésünkre adandó feleletek dolgában 
legtöbb gondot okoz, tehát alapos megfigyelést kíván a serdülés 
utáni korszaknak lelki szerkezete. A játszi gyerm ekkor elmúlt, a 
serdült és viharain átvergődött a tanuló és kezdődik ifjúvá érése. 
Egészen új fejezet kezdődik az ifjúnak életében, teh á t a megfigye
lések is más területre terelődnek át. A  tanuló egyénisége kezd
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kialakulni s ennek megfelelően nemcsak -érdeklődési köre változik, 
de reá már a társadalom  is kezdi éreztetni hatását. Érdeklik a 
köznek eseményei, politikai kérdések már nem untatják. Eszmé
nyeket keres, még pedig olyanokat, akiknek m unkája, törekvései, 
alkotásai belevágnak az ő tőle kialakított eszménybe. A  barátság  
m ár a férfi barátságát m utatja s nem a nyers érdek vezeti, hanem 
keresi lelkének másik felét, s érzi annak szükségességét, ho.gy el
gondolásait, terveit, küzdelmeit mással is közölje. A cimborás- 
kodás ritkábbá lesz; az űj tanítási módszer, különösen a m unkál
tató  oktatás, a közösen végzett gyakorlatok nagy  mértékben 
fejlesztik a közösségi érzést az ifjúban, kialakul egy-egy osz

tálynak erős összefogása: az osztálybecsület ellen vétő a közös
ség ellen követi el a bűnt, am iért még bűnhődni is kell.

Ebben a korban a tanuló szociális, illetőleg aszociális m aga
ta rtá sa  súlyosabb jelentőségű, m ert ha a kifejlődő félben levő 
vag y  már kifejlődött osztály-szellem ellenére is m egm arad aszo
ciálisnak s a közösségtől teljesen visszavonul, minden valószínűség 
szerint ilyen is m arad élete további folyamán, akinek a közösség 
irán t nemcsak érzéke nem lesz, de nyűgöt jelent szám ára s ennek 
következtében sohasem fog abba teljesen belehangolódni.

Rá kell a rra  is mutatni, hogy e korban éles határvonal húz
ható a vidéki és fővárosi tanuló között. A vidéki tanuló ebben a 
korban igen sok esetben fiatal embernek számít, s bizonyos tá r 
sadalm i kötelezettségeket is akarnak  vállára tenni, míg a fővárosi 
tanuló előtt az egyetemi hallgató annak  minden kiváltságával 
még egyelőre csak a vágyak  birodalm ába tartozik. A  diák-sapkát 
m ár szívesen elhagyogatja, hogy ne lássék diáknak; ezt a vidéki 
tanuló nem teheti meg a nagyobb ellenőrzési lehetőségek miatt. 
A  vidéki tanuló önállóbb, m ert jobban szembe kell néznie az 
élettel, a fővárosi tanuló könnyebben él a szülői környezetben, 
a fővárosi élet nagyvonalúsága m iatt fellépésében határozottabb, 
biztosabban jár a parketten, mig a vidéki bátortalanabb, félszeg.

E különbségekből adódik a fővárosi és vidéki tanulónak 
társa i közt való elhelyezkedése. A vidéki tanuló kem ényebb harcot 
áll ki az élettel, m ert sokszor m agának kell gondoskodnia ön
m agának fenntartásáról: m unkát vállal s am ellett végzi a m agáét 
is. N incsen tehát alkalma sem, hogy a közös életbe jobban bele 
kapcsolódjék. Itt azonban két veszedelem áll elő. Az egyik a jobb- 
m ódúak elkülönült társasága, a másik a szegényeké, a küzdőké. 
Ez utóbbiak a lenézettek, akiknek szemében fel-fellángol a gyű
lölet azokkal szemben, akiket anyagi körülm ényei mentesítenek 
á több munkától. M ég veszedelmesebb, ha akad  köztük olyan 
jómódú, aki pénzével a hízelgők, tömjénezők csapatát tudja maga 
köré gyűjteni. V ezető lesz a pénzes fiú, de nem jó irányban, hanem 
az eltévelyedések felé. Ilyen tanuló valóságok rákfenéje lehet az 
osztálynak s szociális érzület nehezen fejlődik ki benne.
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A fővárosi tanuló ebben a korban inkább a hangadók köré 
sereglik, akiknek m indenről van  vélem ényük, de jelszavakkal 
telített, vagy  azokba foglalt vélem ényük. Ezek a vezetők s ha 
nem rendelkeznek kellő szellemi fölénnyel, nem veszedelm esek, 
sőt komikussá válnak. E  korban kialakul minden összefogás el- 
lenére is egy sor kör —  vagy  klikk —  s hatalm a szerint nehezedik 
rá  az osztályra. Nem  ítélhető el teljesen e részekre szakadás, 
különösen nem akkor, ha annak  vezetője, koronázatlan  k irálya 
komoly fiú, akiben a vezetés mikéntje m utatja, való-e vezető 
szerepre. Az elfajulások nincsenek kizárva, ezért kellő figyelemmel 
kell kísérni az egyes köröknek, társulásoknak m agatartását. De 
abból a szempontból is tanulságosak ezek a körök, hogy m eglát
ható és m egállapítható, mily nagy azoknak a tanulóknak a száma, 
akik csak vezetettek, akiknek nincsen vélem ényük, avagy  nem 
m erik azt kifejezésre juttatni. Ezek mindig a nagyok asztaláról 
lehulló m orzsák után kapnak.

Nem egészen tartozik tárgyunkhoz, de nevelő szempontból 
ki kell térni a rra  a szomorú tényre, hogy ebben a korban durvul 
el a tanulók tónusa. Az egym ást csúfoló, kigúnyoló, leszóló be
szédektől a trágárságokig s a legundokabb károm kodásig minden 
előfordul náluk s hallgatagon az kapja meg az elsőség babérát, 
aki aljas beszédével versenyben egy huszár őrm estert is felül tud 
múlni. A romboló hatáson kívül az ilyen tanuló is tud m agának 
követőket és iskolát terem teni.

Ebben a korban törnek be az iskola csendes falai közé a tá r
sadalm i irányok, politikai pártállások, új tanítások és elvek. A nnál 
nagyobb hatásuk  a tanulóra, minél vadabb jelszókba tud ják  az új 
irányzatok a maguk tan ítását összesűríteni A  kritikai képesség 
még hiányzik; ahhoz járul minden fiatal léleknek forradalm i ad o tt
sága, lázongása a régi és öreg ellen, a m últakkal szemben. A hang
adóknak ismét szerep adódik a vezetéshez. Ez az ú t vezet legbiz
tosabban a tekintély-rom boláshoz, minden réginek leszólásához s 
azoknak lekicsinyléséhez, akik nem hódolnak m inden fenntartás 
nélkül az új irányoknak. H itünk szerint jelentős szerep jut az ilyen 
m agatartásban, nemcsak az utcának, de elsősorban a szülői ház
nak, m ert a tanuló azt mondja, csicsergi, amit az otthonban az ö re
gek énekelnek. Az iskolának kényes feladata annak  ellenőrzése, 
vájjon az iskolától távol álló egyének nem igyekeznek-e tudato
san híveket toborozni új eszméik számára az ilyen korú tanulók 
között.

Amíg az eddigiekben csak a tanulóknak egym ásközti m aga
ta rtá sá t vizsgáltuk s úgy gondoltuk, hogy egy-egy osztály kere
tében végezzük megfigyeléseinket, tehát horizontális irányú volt 
megfigyelésünk, meg kell említenünk a vertikáliá m egfigyelést is, 
vagyis azt, hogy hogyan viselkednek a korban egymástól távolabb
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eső tanulók egymással, vagyis hogyan viselkednek az alsóbbosztá- 
lyos tanulók a felsőbb osztályosokkal és megfordítva.

A felsőbbosztályos, tehát korosabb tanulónak a nálánál jóval 
fiatalabb, tehát még gyermekkorban levő tanulóval való barátko- 
zásnak oka lehet: 1. lelki szükséglet (a  gyermek gyermekek közt 
érzi jól m agát); 2. népszerűség vadászása s önmaga megcsodáltatása; 
3. beteg idegzet következménye. Itt a  nevelőnek kínosan résen kell 
lennie.

A megfordítva való barátkozás nem jelent veszedelmet, de a 
tekintély tiszteletre való nevelés iskolájának épen nem mondható, 
mert a kisebb tanuló, akit évek választanak el idősebb társától, ami 
ebben a korban nagy különbséget jelent, sokat megenged m agának 
idősebb társával szemben s mivel kritikát még nem tud gyakorolni, 
ezt a  viselkedési módot átviszi másokkal szemben való érintke
zésre is.

Bár az előadottakban már bent foglaltatik, mégis külön emlí
tést kell tennünk, az egykéről. Az egyke az aszociális gondolkodásű 
gyermeknek iskolai példája, mert a legfőbb nevelő', a családi ház, 
erre neveli s ez oly mély gyökereket ver a gyermek lelkében, hogy 
az iskola sem tudja teljességgel kiirtani, legfeljebb csak enyhíteni 
tudja a rossz nevelést. Az egykének lelkivilágát jellemzi a túlzott 
érzékenység, az igényesség, a  szociális érzés, lelkűiét szinte teljes 
hiánya, a küzdőképtelenség, határtalan  önzés. A  Személyi Lap ki
töltésénél a mi kérdésünkben sokat megmagyaráz, ha beleírjuk a 
rovatba: egyke. Aki egy kissé is tisztában van az egykés gyerm ek 
lelki fotográfiájával, m egérti a maga teljes súlyában ezt a meg
jegyzést.

*

Összefoglalva az előadottakat, az a javaslatom , hogy a Sze
mélyi Lap azon rovatának  kitöltésénél, melyben a tanulónak tá r 
saival való viszonyát kell megrögzítenünk, a rra  vessük a súlyt, 
vájjon szociális avagy  aszociális gondoskodású, m agatartású-e. A 
két szót abban az értelem ben m agyarázzuk, am int azt elmondottuk 
s legfeljebb záró jelbe teszük azon tulajdonságait, am elyek alapján 
e két kategória valamelyikébe soroljuk. A  Személyi Lap rendelte
tését e kérdésben akkor közelítjük meg legjobban, ha a tárgyban  
szereplő kérdése e választ adjuk.

D r. Lengyel Dénes hozzászólása:

Kemenes főigazgató úr az egykét aszociális gyermeknek nevezte. 
Azt mondotta, hogy az ilyen tanuló nem illeszkedik társai rendjébe, elké
nyeztetett, önző stb. Ez a lelkivilág az otthoni körülményeknek, egyke 
mivoltának következménye.

Kétségtelen, hogy az egyke súlyos csapás, egyes magyar vidékeken
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nemzeti szerencsétlenség. A családi nevelés szempontjából az egyke igen 
súlyos kérdés, s rendesen rosszul oldják meg. Ebből azonban nem követ
kezik az iskolai nevelés csődje is. Az egyes osztályok, iskolák belső életét 
vizsgálva gyakran meglepő, kivételes eredményekre bukkanunk. így a 
Toldy-gimnázium 1940-ben érettségizett osztályában két egyke volt a 
vezetőszellem. Mindkettő nagy szerepet játszott az Önképzőkörben, tánc
iskolában, egyikük rajparancsnok volt a cserkészcsapatban stb. A mos
tani IV. osztályt első évtől kezdve figyelem ebből a szempontból. Kis 
irányítás után a szülők igen helyesen, társaságot kerestek fiaik mellé; 
így itt is el kell mondanom, hogy a legszociálisabban viselkedő fiúk ma 
már éppen közülük kerülnek ki. Van édesapa, aki panaszkodik az iskolá
ban; elszakítják tőlem a fiamat, nem akar hazajönni.* Gyakori eset, hogy 
elvált szülők gyermeke annyira ragaszkodik az iskolához, vagy annak 
valamelyik ifjúsági alakulatához, hogy szinte bent lakik az épületben. 
Lélektanilag ugyanúgy megérthető ezeknek a tanulóknak viselkedése, mint 
a másik fajtájé: nem találják meg a családi otthont, mást keresnek helyette 
így gyakran előfordul, hogy az egykék határértékeken mozognak: a tel
jesen aszociális elemek mellett a legjobb és lelkűk mélyéig áldozatkész 
fiúkat találjuk. Az egykés szülők elhatározását megváltoztatni nem az 
iskola feladata. A mi célunk csak egy lehet: helyesen és szociális meder
ben nevelni az egykés családból született gyermeket. Ezt az osztályfőnök 
-— szerény tapasztalataim szerint — általában könnyen megvalósíthatja, 
mert a legtöbb család érzi, hogy fia ferde helyzetben van testvér és neki- 
való társ nélkül. így örömmel fogadnak minden lehetőséget, mely gyer
meküket nehéz körülményei közül kiemeli.

A háború után annyira különböző társadalmi rétegekből származnak 
az egykék, hogy kívánatos volna azoknak lelki képét, nevelhetőségét stb. 
ebből a szempontból is tisztázni. Bizonyos, hogy más a gazdag paraszt, 
mint a  városi tisztviselő fiának lelkivilága, s nem egyformán tartoznak az 
egyke rovatba. Másrészt tanácsos volna az egykék szerepét a középisko
lában is megvizsgálni, mert nagy számuk miatt feltétlenül számolnunk kell 
velük, s bele kell őket nevelnünk a jövendő magyar társadalmába. Kétség
telen, hogy óriási érdem, ha felhívjuk a figyelmet arra, hogy az egyke 
aszociális, de ez csak a megfigyelőnek és nem a nevelőnek állásfoglalása. 
Ha a vizsgálatokat elvégeznők, a lelki kép ismerete alapján megkezdhet
nek segítő munkánkat is, A felfedezésnek, rámutatásnak érdeme Kemenes 
főigazgató úré, a kidolgozás és alkalmazás munkája azonban még hátra 
van. Addig is csekély tapasztalatokra hivatkozva, meg kell említenem, 
hogy az egyke szociális vonatkozásban gyakran igen kiváló, önzetlen és 
áldozatkész magatartást tanúsít.

* Itt a „fészekhagyó“ serdülőfiú otthonán kívüli elfoglaltság-keresése jelent
kezik erős ösztönnel. A z  egyke, akit az otthon elhanyagol, könnyebben meg
fogható iskolában, cserkészetben, mint az a f iú ,  akinek igazi otthona van. (Szerk.)



H it  lát a tanár a tanuló külső 
magatartásának megítélésénél?

Zibolen Endre.

A tanuló magaviseleté, m agatartása és mindaz, ami ezek mö
gött van, nagyon közelről és nagyon élénken érdekli a tan árt és a  
tanítót. V alahányszor osztályozásra, azaz ítéletm ondásra és jellem
zésre kerül a sor, a legelső, amibe a nevelő beleütközik, a tanuló 
magaviseleté. Benne van ebben a fogalomban a külső m agatartás, 
rendszeretet, modor, föllépés, a tanulótársakkal való bánásm ód stb. 
Azelőtt a külső tisztaság kérdését és az általános rendszeretetet is 
idesoroltuk, újabban azonban ez utóbbiakat külön bíráljuk el és 
külön is értékeljük.

Hogy a külső m agatartás kérdése az iskolai gyakorlatban mi
lyen nagy jelentőségű, erről legjobban talán az győz meg bennün
ket, hogy a tanuló elbírálásánál enyhébb m értéket is hajlandók 
vagyunk alkalmazni, ha „m agaviseleté“ kiváló.

A külső m agatartásnak ez az értékelése nagyon term észetes 
és m agátólértetődő, mert többrétű jelentést tartalm az és a nevelői 
m unkának több érdeke fűződik hozzá. A külső m agatartás legelő
ször is lehetővé teszi m agát az ok tatást és a nevelést, vagy  meg
gátolja azt. Figyelmetlen, nyugtalan, társa it zavaró, nevelőjével 
szemben tiszteletlen tanulót nem lehet sem tanítani, sem nevelni. 
M ég kevésbbé lehet az ilyen természetű osztályt. T eh á t nyilván
való, hogy a tanuló külső m agatartása határozza meg nagy részben 
az oktatás és a nevelés m enetét és sikerét.

Iskolai nevelésünk eredm ényét is pillanatnyilag a tanuló külső 
m agatartásával mérhetjük, s a külső világ is —  hatóság, szülők, 
társadalom  —  csak ezzel méri. Ez a nevelés term észetével szoro
san össze is függ. A nevelés valódi eredm énye, amely a jellemmel 
és az erkölcsi m agatartással kapcsolatos, csak egy nemzedék fel
nőtt korában tűnik ki, am ikor az a nemzedék m agát az életet ala
kítja vagy szenvedi. Igen sok nevelő nem' is éri meg, nevelésének
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ilyen eredm ényét, különösen az idősebbek nem, A  jelennek szóló, 
más szóval pillanatnyi eredm énye a nevelésnek az, am elyik a ta 
nuló külső m agatartásában  m utatkozik meg. E nnek  még az a tu 
lajdonsága is megvan, hogy m indenki azonnal észre is veheti, 
holott a mélyebben fekvő eredm ény m eglátásához nem m indenki
nek van  meg a kellő szeme. Nem is csodálkozunk tehát, hogy a 
nevelők a tanulók külső m agatartását élesen figyelik, kom olyan 
számbaveszik és erősen m egbírálják, hiszen ezzel részben m unká
juk föltételeit terem tik meg, részben annak  eredm ényét vagy  ered
m énytelenségét külsőleg igazolják. A nevelés lényege szem pontjá
ból ez a külsőség nem elhatározó jelentőségű, azonban az élet gya
korlata  ennek a külsőségnek nagy  jelentőséget tulajdonít.

A  külső m agatartás jelentőségének a hangsúlyozása azonban 
nem m ondható önkényesnek. S a társadalom  vélem ényének e te
kintetben tárgyi alapja is van. A  külső m agatartás ugyanis nem 
esetlegességeknek a kapcsolata. Elég pontosan tájékoztat bennün
ket a tanuló testi és lelki állapotáról, úgyszólván a  tanuló testi és 
lelki készletének kívülről is hozzáférhető le ltárá t tartalm azza. 
H ogy a testi állapot megfigyelése, tudom ásulvétele és gondozása 
a nevelőnek első kötelessége, az semmiféle b izonyításra nem szo
rul. Ez m agától értetődő valami. Ebből következik az is, hogy a 
testi állapot megítélésénél a nevelőt elsősorban a külső m agatartás 
figyelmezteti kötelességére. H ogy a lelki készlet minőségéről, 
nagyságáról, vagy esetleges hiányairól is nyú jthat a m agatartás 
a hozzáértőnek kellő ú tbaigazítást, arró l több tudom ányág tanús
kodik. Az élettan, lélektan, charakterológia, physiognóm ia stb, 
egym ást kiegészítve bizonyítják a nevelő előtt a gyakorlatból is 
ismeretes tényt, hogy a testi és lelki élet egym ással a legszorosabb 
kapcsolatban és a legélénkebb kölcsönhatásban áll. Semmi sem 
történhetik  az egyik területen, hogy azt a másik meg ne érezze és 
viszont.

Azt a körülm ényt általában elismerjük, hogy az em ber ősi ösz
tönei, mélyen fekvő vágyai és törekvései testi kifejezést nyernek , 
E m bertársainkhoz való közelségünket elhatározó m ódon befolyá
solja az az állandó jegy vagy  ismétlődő kifejezés, amely m ögött 
öntudatlanul is jellegzetes lelkitulajdonságot sejtünk. Érzelmi éle
tünk és kedélym ozgalmaink minden állapota, változása és hullám 
zása testünk külsején valam ilyen alakban szintén jelentkezik. E gé
szen más arckifejezése, mozgása, egész tes tta rtása  van  annak, aki 
magabízó, fölényes, kedélyes, mint annak, akinek kedélye és han 
gulata állandóan változik.

U gyanígy vagyunk az állandó jellem vonásokkal is. H a pl. a  
két jellembeli típust vesszük, a külvilág felé fordulót és a befelé 
fordulót, el kell ismernünk, hogy ezek m indegyike a m aga sa já tos 
módján a tanuló külső m agatartásán  m egm utatkozik, a külső fel
lépés, testünk egy időben való külső beállítottsága, eléggé elárulja
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karaktervonásainkat. Az erőszakos, a félénk, a lelkileg tartalm as, 
az üres lelkű, a csak önm agát látó, a szociális, rendszerető, stb. 
tanuló a hozzáértő és rendszeresen figyelő tanár elől igen kevés 
jellembeli vonást rejthet el. E lőbújnak ezek az összeszedettség ide
jén is, amikor látja, hogy figyelik, hát még a tízperces szünetben, 
játék közben vagy  kirándulások alkalm ával, am ikor a gátló képze
tek öntudatos segítséget nem kapnak. V eszélyes árulója testünk a 
legtitkosabb lelki vonásainknak is, csak olvasni tudó ember kell 
hozzá. Ez a képesség sok embernél szerencsés születési adottság, 
azonban értékében nyer, ha ez az adottság szakszerű nevelésben 
részesül.

T an ítás közben is meg tudjuk mondani, hogy tan ítványaink  a 
munka menetébe mennyire kapcsolódtak be. Áz értelmi munka 
szakaszai: a figyelem, m egragadás, megértés, gondolkodás szintén 
a tanuló testi m agatartásáról olvashatók le. A  szem villanása, az 
arc játéka vagy merevsége, a felső test előrehajlása vagy  hanyag 
m agatartása elegendő útbaigazítást nyújt a tan árn ak  a tanuló 
m unkájának az élénkségéről vagy tom paságáról. Nem is szólva 
azokról a jelenségekről, am elyek a nyilvánvaló figyelm etlenséget 
és közönyt jelzik, pl. fecsegés, ásítás, játék az óra alatt, stb.

Azonban a tanuló külső m agatartásának az a fontos tu lajdon
sága, hogy benne a tanuló lelki életének különféle mozzanatai je
lentkeznek, ennek még csak egyik értékes oldalát jelzi. A zt t. i„ 
amelyik a nevelés és oktatás megindítását, a tanuló testi és lelki 
adottságaiba való belekapcsolását teszi lehetővé. V an  azonban a 
külső m agatartásnak más jelentősége is. M ég pedig az, hogy a 
külső m agatartás irányításával és befolyásolásával hatást gyako
rolhatunk a tanuló lelki tu lajdonságaira is. V agyis am ikor rendről, 
fegyelemről, föllépésről, m odorról és hasonlókról beszélünk, akkor 
nem emlegetünk merő külsőségeket, am elyeknek csak önm aguk
ban van értékük, hanem olyan külsőleg szabályozható m agatartás- 
form ákat teszünk szóvá, am elyek lelki tulajdonságok alak ítását 
mozdítják elő. V ag y  egészen új lelki indításoknak válhatnak  for
rásává, vagy  a már m eglévőket módosítják, élénkítik és, tompítják. 
A térdhajtás, az im ára kulcsolt kéz nemcsak jelzi külsőleg az ájta- 
tosságot, hanem arra  is alkalmas, hogy azt erősítse; a feszes tartás, 
a tisztelgés idővel a rra  is szolgál, hogy az általa jelzett lelki tu laj
donságot megindítsa, vagy ha már megvolt, fejlessze. A nnyira 
nem mennek ezek a külső hatások, hogy pl. az em ber jellemében 
gyökeres változást idézzenek elő, hanem lelki indítások kiváltására 
és a  meglévők erősítésére vagy  gyöngítésére alkalm asak. Épen 
azért minden nevelő előtt elsőrendű fontosságú a tanuló külső 
m agatartása, mert, am int láttuk, azon keresztül is hozzáférhet a 
tanuló lelki életéhez, azonkívül ez m utatja meg neki részben az 
u tat is, amelynek irányában  a hozzáférés m egtörténhetik.

M indannak, amit külső m agatartáson értünk, van szociális je-
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lentősége is. S már ez is kötelességévé teszi a nevelőnek, hogy fi
gyelembe vegye és törődjék vele. E m bertársainkkal való érin tke
zés, azok vezetése, emberekkel való bánásm ód, még az értelmes 
engedelmesség is a külső m agatartáson  fordul meg, s attól nyeri 
értelmezését. S m inthogy pl. az emberekkel való célszerű bánás
mód a legnagyobb művészetek egyike, s kétségtelenül a helyes 
m agatartással függ össze, egészen természetes, hogy m inden ne
velőnek arra  kell törekednie, hoav  növendékeit helyes külső m aga
ta rtá sra  nevelje, s annak nagy fontosságot kell tulajdonítania.

Ezek alapján m ondhatjuk, hogy a Személyi Lapon szereplő 
„külső m agatartás“ (rendszeretet, tisztaság, modor, föllépés stb.) 
nem semmitmondó, jelentéktelen kifejezés, amely a  többi, szebben 
hangzó kifejezés mellett alig tartalm az valam it. M ély  és sokrétű 
értelm e van, m ert vele a tanuló testi és lelki életének bonyolult v i
lágát jellemezhetjük, s m inthogy szám unkra leginkább hozzáfér
hető, a tanuló nevelésében elhatározó fontossága van.

H ogy milyen jellemző jelzőkkel bíráljuk a tanuló külső m aga
tartásá t, annak lerögzítése nem is lenne célszerű. A  Személyi La
pot a tan ár időről-időre az ado tt helyzetnek megfelelően tölti ki és 
az egyes külső és belső tulajdonságok jellemzésére az akkori hely
zetnek megfelelő kifejezést használ. Ezzel az eljárással többet 
mondhat, mintha merev form ákat használna.



A fejlődő egyén megismerésének 

különféle módjai.

Domokos Lászlóné.

Nincs élet az olyan tanításban, amelyet nem jár á t a tanulók
kal való belső kapcsolat. Ellenben, ha tanítványainkat ismerjük, 
tanításunkat m induntalan átszövi a személyes vonatkoztatás mele
gen kicsengő aranyszála. M unkánk a megismerésen át válik term é
keny hatásúvá. A  gyerm ek-arcokból beszél hozzám a múlt, a meg
élt évek, a körülmények, szomorú és vidám szakaszok, m agyar tá 
jak, szociális gondok. T anításom  a jókedvű ezerm ester játéka, ami
kor idézem ezt a pompás szellemi tőkét, amit az élet irt osztályunk 
asztalai közé és amit frissen üdítő életvízzé galvanizál a nevelő 
ráemlékezése. A személyes vonatkozásoktól érzelmeiben érin tett 
gyerek pedig —  csak ő tudja, meg én, hogy róla van szó, —  me
leggel átjártan  simul bele az én szellemi utcámba.

A tanulót élete sajátos színeivel körülvevő ilyenféle személyes 
múlton kívül megkülönbözteti társaitól szellemi bíróképessége, a 
nehézségek és könnyűségek a közös együtthaladásban. Eleven 
életté akkor lesz együttes munkánk, ha a nevelő olyan élesen is
meri előzetes próbák, egyéni kísérletek alapján az értelmi teher
bírás személyes esélyeit, hogy m induntalan vonatkozásba hozza 
kifejtenivalóit azzal. Ism erve valam ely osztály nehézségeinek tipi
kus eseteit, legyőzésüket a személyek egyéni bevonásával végzi. 
De ugyanakkor ismeri azt a 2— 3 vezérkolom post is és annak sajá
tos felfogás-m ódját annyira, hogy aktív részvételüket a kisebb 
képességűek javára kiaknázhatja. Nem indul el sem atikus úton, 
nem tesz szem rehányást, ha az adottságok gyöngébb készlete foly
tán egyesek követni nem tudják, hanem m ár úgy késziti el mon
danivalóit, hogy a felfogástípusok jellegzetes eseteit, olyan arán y 
ban, ahogyan az az osztályban előfordul, külön-külön kielégít
hesse.
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Ezekről azért beszéltünk, hogy rám utassunk arra , miként te
szi a tan ítást élővé, személyes vonatkozásúvá, eredm ényessé és te r
m ékennyé a tanulók egyéni életviszonyainak és egyéni képessé
geinek ismerete.

Fontosabb ennél a kérdés másik oldala: a nevelői.
„A  szép és erős egyéniség kialakítása, valam int az egyéni ön

alak ítás“ az a végcél, amire —  Prohászka O ttokár szavaival élve •— 
törekszünk. A szép és erős egyéniség, vagy  a nem szép és gyenge 
egyéniség akkor bontakozik ki előttünk, ha tan ítványainkban  nem 
csak tanulókat látunk, nem csak feladatot felmondó ad a t-rak tá ra 
kat, hanem  élő, szenvedő, vagy  örvendező, forrongó, lázító, lá 
zongó, vagy  tompa, fásult, akaratta lan , m egtaposott em berlénye
ket, akiknek küzdelme otthoni létkérdésekkel, világproblém ákkal, 
bizonytalan jövővel és a m aguk vulkáni létform ájukkal éppen olyan 
küzdelmes, szánalmas, szerető segítséget igénylő, mint a felnőtteké. 
Az igazi nevelő m unkája itt kezdődik.

H ogyan fedezi fel ezt a világot?
A  képességek m egvizsgálása a lélektan eszközeivel és állandó 

tapasztalása a tanulás m indennapos m egnyilatkozásaiban, —  aktív 
rendszerű tan ítást értve, am elyben minden tanuló cselekvőn és 
m egnyilatkozón résztvesz, —  könnyű feladat, szinte külső szemlé
leti pólus a fentihez képest. A szárm azás, a környezet, a megélt 
múlt, ez is egyszerű adatgyűjtés kérdése. Nem kutatást, csak tö rő 
dést, az adatok kikérdezését és feljegyzését igényli. Feljegyzőjétől 
csak annyit kíván, hogy egy kis gyerek életélm ényeinek ta rk a  ese
m énysorában ne csak panoptikum -szerű jelenségeket lásson, hanem 
sorshordozást. Érezze meg azt a visszhangot, amivel a gyerm ek 
lelke remegőn felelt hánya to tt sorsjelenségek között, vagy  annak 
jelentőségét, am ikor egy derült életvonalba belesujt m indent mó
dosítón a súlyos nélkülözés vagy  a halál. Egykorú, egym ás mellett 
ülő gyerekeknek ,,lelki érésvonala“ a sors k iszám íthatatlan  ak a ra 
tából néha több esztendőnyi különbséget jelent és egy nevezőre 
nem hozható.

Nehezebb a m agatartás jellemző vonásainak felfedezése s az 
erkölcsi tö rvények élő szerepének felismerése. Élők ezek a tö rvé
nyek akkor, ha a növendék önként számbaveszi őket, ha nyug ta
lanítják, —  mértékül állítja őket m aga elé, küzd, harcol ellenük, 
vagy  értük. M ég nehezebb a felnövekvő gyerm ek értékvilágának 
összefüggő képét m egalkotni. Legnehezebb m eglátni vonatkozását 
a term észetfeletti tényékhez és hogy ezek miként irányítják  cselek
véseit, gondolkozását, élettervét.

A nevelő kutató m unkája ezen a területen bontakozik ki. Fel
fedezővé kell lennie.

Hogyan?
A  szellemi és morális érték-atm oszféra k iku tatása a szülőn 

kezdődik. M inden új növendéket term észetes ta lajába állítva kell
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látnunk, mint a  növényt. H a  a szülővel beszélünk, messzenyúlö 
szemmel és megelevenítő erővel ezt az élettalajt kell m eglátnunk. 
Nem a szülőtől m ondott adatok  a fontosak, hanem  amit kiérzünk 
a m ondott tények hátteréből, a beszélő szülő leikéből, a sajátos 
értékvilágot hordozó apai és anyai példa eleven kihatásából, amely 
m egnyilatkozik a kikérdezéskor beszéd közben, tem peram entum 
ban, életértékelésben, nevelői jelszókban, a beállítás és látszatos
ság, vagy  őszinteség keretében. A többit elárulja a  gyereken mu
tatkozó tapasztalás. Rendetlen, pontatlan, hazudozó, nevelői hang 
nemében következetlen, emberi célkitűzéseiben könnyű áron bol
dogulni akaró  családi kör rendkívül nehéz feladat elé állítja a ne
velőt. Életm entést kell itt végeznie, szembeszállnia állandóan rom
boló erőkkel, új értékvilág tiszteletét építenie a rom halm az fölébe. 
H a nem ismeri a háttért és nem veszi fel a harcot, —  élet vész el. 
keze között.

A  tanuló egyéni felfedezésének következő lépése az, hogy új 
növendékeinkkel m egíratjuk a tan ár első óráján azt, amit élete ki
emelkedő eseményének tart. Életrajzféle ez, de az értékelés fo k á t 
tárja fel. M ár a kisebb gyereknél is kiviláglik általa, hogy mit ta rt 
fontosnak: hiúsága kielégülését (iskolai k itün te tést), egy term é
szeti élményt, vagy érzelmi m egrendülést. Az addig üres új növen
dék-név a rövid kis önvallom ások által egyszeriben megtelik 
egyéni alapszínnel, melyre a többi felkutatandó jellemvonás rá 
rajzolható.

A m agatartás jellemző vonásait az ifjúsági alakulatok kereté
ben: játékban, munkában, szünetek és órák alatt lehet megfigyelni. 
Fontos, hogy szabad megnyilatkozási lehetőség adódjék! A tanuló, 
mint szociális lény, társaihoz való m agatartásában  fejti ki önző-e, 
vagy  önzetlen, megbízható-e, vállalt feladatokban felelősséget 
érző-e, segítésben kitartó-e, hiúságm entes m unkát objektív ügy
szeretettel végez-e, vagy  önm agát akarja érvényesíteni? Jó, ha az 
iskola megszervezi az önkéntes segítés-vállalás, az egym ás haladá
sáért felelős osztályszervezeteket. Ez azt jelenti, hogy a könnyeb
ben tanuló osztálytárs nehezebb anyagon m unkájával átsegíti tá r
sát. Kitűnő önarcképekhez jut. Az odaadó, fáradhatatlan , észre
vétlen, türelemmel és szerényen végzett segítést, :— ezt az a ran y 
értéket, nem lehet hamis ércpénz látszatosságával beváltani. M esz- 
sziről kiviláglik a hiú, feltűnő, érdem kereső, társával fölényeskedő, 
babérokra utazó m agatartás!

Amikor az iskola nem gondoskodik arról, hogy a tanulók a 
barátságon felül és kívül xs vonatkozásba kerüljenek egymással, 
akkor szociális és morális lényüknek látható  m agatartás-form ákban 
m egnyilatkozó tiszta képe helyett a látszatosság légkörét mélyíti. 
Feladatok, felelősség, türelemkifejtés, együttérzés, m ás-javát szol- 
gálás, kitartás, szerény háttérben-állás alkalmai nélkül nem lehet 
embert látni, a m agát a jóban gyakorló, rosszát legyőző embert,.
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Ezek nélkül padban ülő, leckefelmondó, látszatossággal sim ára 
fésült, megtorlással járó, szigorú ellenőrzés súlya a la tt fegyelmezett 
töm eget látunk m agunk előtt, akiknek erkölcsi érték-skálája igen 
szűkösen tárul fel előttünk. Iskolai m unkáinak elvégzésében köte
lességtudó-e, képességeihez m érten nagyobb, vag y  kisebb erőfeszí
tést fejt-e ki abban, hogy megfeleljen, —  ennyit m egláthatunk. 
M ár a m egfelelni-akarás rugóit az iskolai élet nem tárja  elénk. Pe
dig az egyén emberi jellemképét nagym értékben m ódosítja az, hogy 
kényszerből, hiúságból, félelemből, otthoni uszítás nyom án, —  
vagy  objektív ism eretszeretetből, m unkavágyból, egyéni céloktól 
fűtött szomjúságból végzi-e dolgait. A társaihoz fűződő, vagy csa
ládját szolgáló társas-erkölcsi m agatartásának igazi arcát pedig 
homály fedi, vagy néhány ,,így illik érezni“-szólam.

Az ifjúsági szervezetekben a személyi lapok vezetése szem
pontjából szükség van a szabadság és őszinteség teljes kifejtésére. 
M icsoda mozgató erő, szervező tehetség, nevelő energia bontako
zik ki néha az ilyen szabad felelősséggel tevékenykedő ifjúság
vezérben! H atása  term ékenyebb a tanárénál, m ert példájával köve
tésre indít, míg a tanár —  m ár koránál fova is —  más világot jelent 
a tanulónak.

Hasznos az iskolai m unkának is társas alapon való m egszer
vezése. N e egymás h á trán y ára  akarjon egy-egy tanuló kitűnni, 
érdem eket szerezni, hanem  m ásokat, társa it haladáshoz és elisme
réshez juttatni a maga önzetlen erőfeszítésével. Az egyén erkölcsi 
törvénytiszteletének élő volta sehol sem bontakozik ki oly tisztán, 
mint az ilyen csoportm unkák keretében. O sztályban, tan ár előtt, 
közösen m egállapított m unkacéllal önállóan dolgoznak. C sopor
tokba verődnek, m unkavezetőt választanak  társa ik  közül. A  m unka
vezető gyerek felel társa inak  haladásáért és a m unka eredm é
nyéért. A m unkam enetet megfigyelő tan ár egy ó ra a latt olyasm i
ket lá that meg a rejtett és álcázott erkölcsi jellem vonásokból, 
am ikre másképpen nincsen módja.

Ennél még tisztább jellemképet rajzol elénk a játék. Szenve
dély, versengés, düh, indulat, önzés, hiúság, csalás, törvénytiszte
let, kitartás, erőszak, önm aga túlbecsülése, bátorta lanok  megfélem
lítése, vagy szélhámos-jelleg világos erővel tűnik elénk. F ia tal 
tanároknak  nagyon jó bevezető a gyermeki élet m ozgató rugóinak 
felismerésére, ha a tízpercekben udvaron, játszóhelyen észrevétlen 
állásokból figyelik a gyerekek egym ásközti m agaviseletét. M ezíte
len voltában m utatkozik az érvényesüléséért küzdő em berterm é
szet. A lélektanban „én-központi jegyeknek“ nevezett egyéniség
jegyek lényeges alapvonásai bontakoznak ki előttünk: az egyént 
jellemző energiafeszültség foka, tem peram entum , a m ozgásban 
plasztikussá váló testi konstitúció, és a p illanatnyi érvényesülés 
érdekében kifejtett karakter-jegyek.

A m agatartás jegyei még látható  jelenségekből állíthatók ősz-
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sze. Rugóik ugyan láthatatlanok, de többszöri azonos m egnyilatko
zásból következtetni lehet rájuk. Ami láthatatlan , ami a mélyben 
szunnyad, ami a legnemesebb, legfontosabb, az egyén helyét, sze
repét, betöltendő hivatását eldönti, az értékvilág az, aminek kibon
tásához a nevelő részéről különleges mélységlátás szükséges. Ser
dülő és ifjúságkorú tanulók vezetésében ez a lényeg. A tanítás a 
tanulót az örök értékek világával hozza kapcsolatba. Az egyén 
ezek között választ. Egyeseket közülök élete vezérfonalául emel. 
Ezekre ifjúkorában esküszik, ezekért él-hal, erre teszi fel életét. 
H a így hat vissza az iskola nevelőhatására, határozo tt és szilárd 
ta lajt épít. T udja mit ta rt életében irányító és m eghatározó jelentő
ségűnek. M indenki ismeri az ifjúkorúak vitázó szenvedélyét: ó rá
kon át, éjfélig képesek eszmék értéke felett, nemzeti, társadalm i, 
vallási kérdésekről vitázni. T elítettek  a rájuk szakadó élet jobbá 
form álásának, a bajok m egjavításának, a világ m egváltásának 
szent szenvedélyével. D iáktanyák mélyén hangzanak el ezek a 
forró apostoli szavak nem a nevelők, nem az iskola, nem felnőttek 
jelenlétében, m ert a megváltó gesztus éppen ezek ellen irányul.

Az iskolának módot kell találni arra, hogy azt a nemes fel
buzdulást, amit maga az iskola szellemi m agvetése hívott életbe, 
ami az elvetett élet kalászba szökkenése, megismerje, hogy nyese
gethesse, nemesítse, szenvedélytől, hadakozástól, vad ellenszenvtől 
m egtisztítsa és tökéletes eszmei m agaslatra segítse.

M i ennek a módja?
A lelki mélységmérés, —  iaz örök értékek világával, az egyén 

lelki alkatában nyugvó kapcsolat megismerése, —  már kicsi kor
ban  elkezdődik. A  tetszés és választás szabad m egnyilvánulása 
mesemondás, versek, képek m egm utatása után ham ar feltárja, kit 
fogtak meg mélyebb jelenségek. M inden alkalom, amit nagyobb 
gyerekeknek a rra  adunk, hogy irodalmi élmények, történelm i sze
mélyiségek és előttük folyó nemes cselekedetek értékvilágába ön
állóan behatoljanak, közelebb visz ehhez a világhoz. A  nevelő leg
ragyogóbb felfedezés-területe itt bontakozik ki! Szentélybe lép. 
M indenki, sokszor szülők előtt is, lelki szeméremből takargato tt 
megindulások, hódolat, rajongás, lelkesedés lobog fel a tanulók 
házi füzeteiben, ha az a feladatuk, hogy szabadon megírják állás- 
foglalásukat valamely életbeli, vagy történelmi cselekedet értékéről 
tetszésüket művészi élményeik nyomán. Az egyéni differenciák 
szembetűnők, ha az egész osztály ugyanegy tényről ír és mi, ami
kor otthon átnézzük, összesítjük, párhuzam ba állítjuk a m ondottak
ból kivilágló lelki egyéni távlatokat. Egy vöröskeresztes szegény
látogatásról pl. egyik azt emeli ki, hogy neki egyénileg milyen sze
rep jutott benne, —  ez az önm agának tetszelgő értékvilág, —  a 
másik fojtott hangon írja le azt a szomorú, fá rad t tekintetet, amit 
az egyik proletárgyerek arcán m eglátott.

Az értékvilág legm agasabb ívelése az alkotásokban nyilvánul
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meg. Ahol erre módot adnak, a fejlődő lélekvilág tengerm élysé
geibe szállhat le a nevelő gyöngyhalászként. Szem élytelenné álcá- 
zottan, m űvészruhába öltözötten itt tesz m agáról vallom ást a fej
lődő lélek.

*

Beszéltünk az alkalm akról, melyek reflektorfényekként bevilá
g ítanak  a jellemvilág és értékvilág mélyeibe. M ost a nevelő m un
kája következik. H ogyan alakít a lá to tt jelenségek nyom án lélek- 
rajzot, eleven portrét, —  és mi ennek a tan árra  gyakorolt hatása?

Kétségtelenül a nevelői elh ivatottságnak próbaköve a tanulók 
egyéniségének felismerése. N e gondoljuk azonban, hogy ehhez 
csak a pszichológiában kiképzett szakem ber ért! Ez a felismerő
képesség iá vérbeli nevelő sajátsága. K erschensteiner azt mondja: 
„lehet valaki még olyan nagy  pszichológus, ha nincs veleszületett 
ado ttsága ahhoz, hogy idegen lelkiségbe bele tudjon hatolni, hét
pecsétes titok m arad szám ára a lélek, egyetlen egyén sem táru l fel 
elő tte“ .

M i is a célja a személyi lapok vezetésének? A R endtartás 
18. §-a szerint „a tanuló helyes megítélésére szükséges megfigyelő 
és adatgyűjtő  m unka m egkönnyítésére“ szolgál. Az összes tanárok  
megfigyelésének ada ta it gyűjti össze folytatólagosan. T arta lm a 
hivatalos titok. Azt nem tudjuk, hogy gyakorlati felhasználására a 
tanuló jövője érdekében és nemzeti szempontból gondoltak-e az 
intéző körök? Bármi legyen a középfokú iskolák személyi lapjainak 
közeli, vagy  távolabbi célkitűzése, az a rendeltetésük világos és 
v ita thatatlan , hogy a nevelő szemét a rra  neveli, hogy tan ítv án y á
ban összetett, sokrétegű, különféle sorsviszonyokba állított egész 
em bert lásson, aki nagyon sokkal többet jelent a közösségnek, a 
nemzetnek, önm agának azoknál a jegyeknél, amivel az iskola ú tra- 
bocsátja. A tanulókról vezetett lélekrajz értelme és jelentősége 
egyelőre az, hogy a nevelő azokat neveltjeiről a velük való belső 
összeolvadásának fokm érőjeként állítja ki.

Lehet azonban e kérdésnek egyetem esebb jelentősége is. Le
het a rra  is gondolni, hogy a  személyi lapok rendszeres vezetésével 
a  nemzet szellemi erejével történő gazdálkodás m egoldatlan és 
beteg tünetein segítsünk. M eg nem hallgatott tehetségek, m unka- 
területhez nem engedett kiválóságok, mellőzött, félreállított, hall
gatásra  kárhoztato tt puritán, önérzetes, erős egyéniségek, akik nem 
kilincselnek és nem könyökölnek, kis ország keretében, am ilyen a 
mienk, egy vesztett háború katasztrófájá t jelentik. V eszteség el
vetélt, rosszul csinált m unkában, és veszteség az elégedetlen tehet
ségek  forrongást szító m agatartásában . M inél kisebb egy ország és 
annak vezető rétege: az értelmisége, annál szervezettebb, gazdasá
gosabb szellemi m unkafelosztásra kellene törekedni. A középfokú 
iskolák nevelői e téren még nem kapták meg hatáskörüket.
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Elgondolható olyan lelkiismeretesen és hozzáértéssel vezetett 
személylap-rendszer, melyből 8 éven át, —  az elemi iskolát is bele
értve 12 éven át, az egyén uralkodó emberi jellege, képességeinek 
súlyviszonya (többféle közül melyek súlyosabbak, jelentősebbek), 
jellembeli m egnyilatkozásainak állandó vonása, társas m agatartá
sának értéke kitűnik. H a éveken át más-más kézbe kerül a tanuló 
és az uralkodó vonásokban mégis egyezés mutatkozik, ez kétségte
len jele annak, hogy állandó —  konstanz —  vonások birtokában  
vagyunk. Az uralkodó vonásaiban felismert egyén pályaválasztá
sát azután lehet konkrét tárgyi alapon befolyásolni, őt a neki való 
helyre irányítani. A hivatáslélektan fejlődésének lehetőségei mel
lett a tehetséges, de szegény egyént a társadalom  javára  és erejé
ből kitanítta tn i olyan m unkaterület számára, am elyen felfedezett 
képességei teljes értékkel szolgálják a közösség érdekeit.

N e feledjük ugyanis, hogy a nevelés fejlesztő lelki ráhatás, 
melynek célja a kibontakoztatás, (tökéletesítés), főmotivuma a se
gítés. Lehet-e teljes az iskola nevelő munkája, ha nem keresi a  
módját annak, hogy tudja is, mit kell kibontakoztatnia, hogy fi
gyelje is évről-évre a kiteljesedés folyam atát és segítse is feleba
ráti belenyúlással ezt az em bertermeíést. H a pedig lcallódást lát, 
kedvezőtlen hatások alatt hanyatlást, erős kézzel mentsen!

Egészséges reakciót várhatunk  a lélek- és jellemrajzok nyílt 
vezetésétől. Az iskola nevelő hatása fokozódik, ha a tanuló tudja, 
hogy m agatartása nyilvános elbírálás és feljegyzés tárgya. Az ön
m agáért való felelősség, az önellenőrzés és a jószándékok huzamos 
ébrentartása terén az ifjúnak könnyű kibúvót kínál az a reménye, sőt 
tapasztalata: „m ajd elfelejtik!!...“ N agyon káros, ha a nevelői nagy
üzemekben az ellenőrzést kívánó legkisebb nevelői akció is elfelej
tés m iatt meghiúsul. Nem a megtorlás, fe lhánytorgatás szempont
jából, hanem azért, hogy a tökéletesedés program jában a tanuló t 
világos célkitűzéssel támogassuk, hogy vezessük az emberrélevés 
útján az önism eret és önvezetés felé. „Ö naIakítás“-hoz.

*

Az Új Iskolában 1915-ben írtuk az első lélekrajzot. Nem kí
ván ta  ezt tőlünk senki. Az új nevelés iskoláiban nagyobbrészt szo
kásos volt a gyermekek lelkirajzának megírása. Decrolynál, M ontes- 
sorinál, a W aldorfschule-ban. Odenwaldschule-ban nevelői cél
zattal készítették és ad ták  a tanulónak. M inket a nevelői önneve
lés vezetett arra, hogy egy formulát szerkesszünk, amelyet „M eg
figyelések a tanuló lelki és testi fejlődéséről“ címen nyom attunk 
ki 1915-ben. Ezeket a bizonyítvány kiegészítő részeként adtuk a 
szülőnek eleinte félévenként, később évenként. Az elemiben most 
is a szülőnek adjuk, a gimnáziumban nem. Az adatgyűjtést testi 
mérésekkel kezdtük szeptemberben, és lezártuk júniusban. É let
korra szabott normál mérési adatokat mellékeltünk a testm érési
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adatokhoz, hogy iskola és szülő m egállapíthassa, norm ális lefo- 
lyású-e a gyerek évi növése, súlygyarapodása, izom- és tüdő-kapa
citása. A  testalkat általános alapkarakterét, a m ozgás-m agatartás 
jellegzetességét, a testi és a lelki aktivitás tem póját, az egyén ener
giakészletét, feszültségét m unkában, játékban jellegzetes tény
ként jegyeztük fel a testmérési adatok után.

Ezután következtek az iskolai közös m unkában szemünk előtt 
m egm utatkozó sajátságok: figyelés, m unkába elmerülés, k itartás, 
befolyásolhatóság, érdeklődés, a felfogás élénksége, a megfigyelés 
megbízhatósága, a  gondolkozás objektivitásának és logikájának 
foka, az emlékezet szilárdsága. A  szabad feldolgozások egyéni 
színei, erősebb, vagy  gyöngébb oldalai az egyéni kifejező készség 
m ódjait (írásban, rajzban, beszédben tudja-e jobban kifejezni mé
lyebb m ondanivalóját), a  fantáziát és kombináló képességet, az 
újjátermelő' sajátos látásm ódot tárták  fel előttünk. Nem a'Z intellek
tuális megfelelés kérdését bolygatták a továbbiak, habár ezeket 
is iskolai teljesítmények keretében ítéltük meg. Ezek: milyen 
a tanuló önálló m egbízatások elvégzésében, milyen társa iva l szem
ben m unkában, játékban, érzelmi m egnyilatkozásban, saját és má
sok tetteinek m egbírálásában, önkéntes m unkavállalásban. Fontos 
tétel volt, milyen a tanuló akarata  koncentrációban, k itartásban, 
elhatározásaiban?

A  tanulóról m egállapított adatok felsorolása u tán  igyekeztünk 
összefoglalni minden egyénnel kapcsolatban a konkrét nevelői 
tennivalókat m agunk és a szülő szám ára: tapasztalt hiányok rend
behozása, társas m agatartás záros határidőn  belüli módosítása, 
rossz szokások legyőzése, otthoni gyakorlati fe ladatok kitűzése a  
könyvm olynak, otthoni szolgálat az önzőnek, dicséret és biztatás 
a bátortalannak, stb.

E leinte rovatokat töltöttünk ki mi is. Az élet eleven lüktetése 
hiányzott ezekből. Laikusok félreértették. A gyerek egyéni lélek- 
a rcára  nem ism ertünk rá. Észrevettük, hogy a m ozaikszerűen egy
más mellé állított adatok, bármily hűséggel íratnak is elégtelenek, 
konvencionális jellegűek. M unkánkban lassan összefolytak a ro
vatok, mind szintétikusabb, belülről lá to tt képet form áltunk. Eze
ken megkerestük az egyént jellemző uralkodó vonást. Eköré, mint 
mag köré, kristályosodtak a többi jellemző vonások. A  kép kez
dett élni. Évek múlva is, ha elővettük, ránk mosolygott a  10 év 
előtt eltávozott kis gézengúz kedves egyéni kópésága. Az ilyen be
lülről lá to tt jellemkép nem teszi fölöslegessé a rendszeres vizsgá
latot, próbákat, feljegyzéseket, m egfigyeléseket. Ez olyan, mint a 
szellemtudományi történet írása. A konkrét, objektív ada t kell, sőt 
ez az alapvetés. C sakhogy u tána exakt talajon állva, a szellem sze
mével kell átlátnunk az egyén szellemi arcát, az élet hullám zását 
kiéreznünk, az elsőségért versengő vonásokat előtérbeállítanunk, 
a kirívó eltéréseket hangsúlyoznunk.
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Nyilván ennek az életnek köszönhettük, hogy diplomás m ér
nök és orvos volt növendékeink 15 év után felkeresték az iskolát, 
kezükben a lélekrajzzal és lelkesen bizonygatták, igazunk volt, 
m ennyire láttuk, ami ma is alapvonásuk.

Idegen lelkiségbe való beleélés képessége ez. Anyaterm észet. 
A nőknél gyakori. Sokszor csodálkoztam, m ennyire eltalálták a 
képet olyan munkatásaim, akik ezt egy-két éve csinálták csak. 
V o ltak  azután olyanok, akik kiváló nevelő-voltuk és intelligenciá
juk dacára 8— 9 év után sem találták el. Ezek rovatokban láttak. 
M ozaikszerűen, rendesen, m egbízhatóan dolgoztak, csak épen a 
szintézis, az átfogó életszerűség hiányzott. A hangjegyeket leírták, 
de a melódia hiányzott. Az egészbenlátás ereje. A  melódia pedig 
nem azonos a hangok összességével.

Az adatgyűjtés terén a legutóbbi időben A ) és B) lapokat 
vezetünk. Az A) a környezet rajza, a B) az iskolai megfigyelés 
adatgyűjtése. Előbbit a szülővel való mindenkori beszélgetés, utób
bit az osztálykonferenciák után állandóan kibővítjük. A  környe
zetrajz azért kívánt részletesebb területet, mert a 8, vagy  12 éven 
á t vezetett adatgyűjtés igen meglepő fordulatot m utathat a mai 
történelmi időben. Nem csak a külső változást értem, a belsőt is. 
Nézetekben, megítélésben, életprogram ban, nevelői célkitűzésben, 
és elvekben, a család házastársi összetételében sajnálatos lazaság, 
változás, káosz, zűrzavar, következetlenség mutatkozik. É rdekes a 
megbeszélések során kihámozni tanulóink nem zetség-gyökereit is. 
M eglepő adatok tárulnak fel: m agyar és keresztény családok ősei 
között németet, lengyelt, svédet, dánt, olaszt, örményt, franciát, 
angolt, szerbet, tótot jelentékeny százalékban találtunk. Jellemző 
történeti adat ez középosztályunk összetételére. U gyancsak jel
lemző kultúrtörténeti ada t lesz 50 év múlva a mai értelmiség világ
képéről az itt feltáruló kép: az elvi szemléleti horizontjuk bizony
talansága.

M ost bem utatok néhány rajzot annak  bizonyságául, hogy m ár 
az elemi iskolás kis gyermeknek lehetnek típust mutató, alapvető 
jellegzetességei. Pompás kép pl. az alábbi. A „kóbor“ term észetet, 
a törvényen kívül állás alapadottságát mutatja be B. I. 8 éves fiú
gyermek képében.

B. I. 8 éves fiú, II. elemi osztá lyos tanuló.

Külső megjelenése hű képe egyéniségének és minden munkájának. 
Haja ziláltan égnek mered, ruhája, arca, keze maszatos, lógó táskaszíj. 
üres tolltartó, kétfelé álló hegyű toll. Szétvetett láb, meghajlott hát, a 
csodálkozás gesztusával felvetett kéz: miért nem vagytok velem meg
elégedve? — mintha mindig ezt kérdezné a körülötte elrendezetten élő 
társaktól.

Erősen védi a maga kis vadember mivoltát. Az osztály, mint élő, 
ható tényező velem együtt, nincs számára, — csak keret, melybe kénysze
rültén beleáll, mert ez a rendje a gyerekéletnek. Munkáját, magatartását
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soha össze nem hasonlítja társaiéval, sőt rossz néven veszi, ha javító
szándékkal én teszem azt. Nem imponál neki a szebb, rendesebb munka, 
mert úgy érzi: én megtettem úgy is annyit, amennyit lehet. Sem dicsé
rettel, sem büntetéssel nem lehet ambícióját felébreszteni, rendre szok
tatni.

Egész kis lényével mintha állandó grimaszt mutatna a  rendes, a jól 
nevelt társaknak, akik közül egyikhez sem fűzi semmiféle ragaszkodás. 
Mindegyik csak a tízpercekre való játszótárs és semmi más. Kis csavargó- 
tipus, akinek a megfésült élet furcsa, idegen, nevetséges.

Teljesen őszinte, minden társadalmi hazug látszatot kerül.
Félő, hogy külső és belső kuszáltsága miatt, jó adottságai dacára, 

elkallódik. Glósz Margit, osztályvezető.

A „habozót“ látjuk a következőben: P. K. 7 éves fiú.
P. K. 7 éves fiú, I. osztályos tanuló.
Ideges, habozó gyermek benyomását teszi, aki súlyosabbnak érzi a 

dolgokat és azok következményeit, mint kellene. Nagyon rágódik minde
nen. Előre izgatja minden, utólag pedig roppant bántja, ha nem sikerül 
valami úgy, ahogyan ő szerette volna. Inkább meg sem próbálja, amiben 
nem biztos, éppen az esetleges kudarctól való félelem miatt. Roppant 
bántja önbizalmát, ha mást valamiben maga fölött lát. Ha ngm lehet ő az 
első, inkább félre áll és előre lemond még a próbálkozásról is.

Kápolnási Hermin, osztályvezető.

A  7 éves „vezért“ P. N . leányban.
P. N . 7 éves leány, I. osztályos tanuló.
Társai munkájának nem passzív szemlélője, hanem aktív irányítója. 

Mindenben részt akar venni. Hol itt, hol ott tűnik fel az osztályban társai 
mellett. Tanácsot ad, kérdezősködik, intézkedik, irányít, rendezget. Szeret 
az osztályban söpörni, takarítani.

A maga igazát nem hagyja, tűzön, vízen keresztül ragaszkodik 
hozzá. Sokszor ebben a tekintetben túllő a célon. Hajszálhasogató. Hiány
zik lényéből az engedékeny belátás, elnézés. Intelligenciája a végsőkig 
kiélezi a dolgokat. Szenved, ha észreveszi, hogy más nem úgy gondolko
zik, mint ő. Igazságérzete a megbocsátás és tűrés alázatáig nagyon nehe
zen fog eljuthatni. Harcos természet, mindenért kiáll a sorompóba. Nem 
közönyös előtte semmi. Nincs olyan megnyilvánulása az osztály életé
nek, amire irányítólag, formálólag hatni ne akarna. Vezér-típus, cselek
vés, irányítás, parancsolás az élete. Eltalálja mindig, hogy kit hogyan kell 
lelkileg megfogni a cél érdekében. Maga a megtestesült élő mozgékony
ság, mozgás és mozdítás. Kápolnási Hermin, osztályvezető.

A „kifelé ható  expanzív erő t“ V . E. 9 éves fiúban.
V. E. 9 éves fiú, IV . osztályos tanuló.
Mind szellemi, mind fizikai téren állandó aktivitást keres. Szüntelen 

új és új mo'zgási lehetőséget kíván, de ugyanakkor szüntelenül új gondo
latok, tervek foglalkoztatják, a meglévőt és a másét mindig kritikus szem
mel kísérve, hogy hol fedez fel valami hiányt, valami gyöngét, ahol bele
szólhasson, kiigazítson, átformáljon. Szellemének ez a folyton égő, lobogó 
tevékenysége teljesen elfeledteti vele külső mivoltát. Egész arckifejezése,
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testmozgása, minden mozdulata a gondolatok kísérője. A gazdagon áradó 
gondolatokat olyan mohósággal, annyi energiával vetíti ki, hogy szinte 
kevésnek látszik a kéz- és láb-, szem- és arcjáték, hogy még teljesebben, 
még tökéletesebben kifejezze. A mások gondolatkifejezését lassúnak ta
lálja, nincs türelme kivárni; belevág, helyette elmondja. De ezt nem azért, 
hogy a maga tudását fitogtassa, csak, mért az ő tempója nem bírja a 
lassúságot.

Különösen mint szellemi vezető, irányító van megfelelő helyen az 
iskolai munkában. A kivitelezésre, a munkában való kifejezésre kevés a 
türelme, de ha mások türelmesebb munkájára számíthat, az irányítás, 
gondolattermés, a tervezés a legnagyobb mértékben izgatja, foglalkoz
tatja. Míg a kivitelt unja, szívesen másra bízza, addig ő új lendülettel, új 
területen, új tervekkel foglalkozhatik. A kész munkák elbírálásánál szintén 
igen fontos szerepet tölt be. Éles szemmel, kritikus ésszel szemléli, rajtaüt 
a felfedezett tévedéseken és ezzel használ a közös munkának.

Mindenesetre szükségesnek látom a tempó fékezését, mert nyugta- 
lanítólag hat a közös életben. Amilyen sokat használ szellemi gazdag
ságával, ugyanakkor ront is féktelen tempójával. Ezt kell leszerelnünk, 
gyakorlatban jobban használhatóvá tennünk, hogy mindazt a sok gazdag
ságot, amit szellemi tevékenysége eredményez, hiánytalanul és zavar
talanul fordíthassuk az iskolai munka hasznára. Minden reményem meg
van, hogy ez sikerülni is fog, mert lelki struktúráját olyannak ismertem 
meg, akiben hajlékonyság, jóakarat, szeretet és ragaszkodás, kitartás 
lakik és így képes lesz segítségünkkel egyetlen és nem nagy hibáját le
győzni, hogy mindnyájunknak még sokkal több örömöt, társainak pedig 
több hasznot nyújtson. Both Béláné, osztályvezető.

A „Fantázia-élet lekötöttjét“ H . G. 9 éves fiúban.
H. G. 9 éves fiú, IV . osztályos tanuló.
Magasabb szellemi régiókban éli ki magát az álmok, szimbólumok, 

a fantázia-alkotások terén. Álomszerű lényét, finom lelkét el sem tudnók 
képzelni valami vaskos, erőteljes burkolatban, csak ebben a törékeny, 
halvány külsőben. Ez méltó foglalata sok mélységet és különvalóságot 
rejtő belső életének.

Ez év folyamán valami külső ok felkeltette vágyát, hogy fizikai 
erőt, testi kiválóságot mutasson. De ez olyan disszonánssá tette lényét, 
hogy sokszor értetlenül álltam vele szemben. Talán ezt korának az a for
dulópontja okozta, mely a 8—9 éves korral velejár. De utóbbi hetekben 
mintha újra megtalálta volna önmagát. Megnyugodott, a lelki harmónia 
kiült arcára, magatartására; szeme újra felvette a messzeségek tükrözé
sét, hangja újra a távolságok csengését. Ott látom most megint az álom
világ kapujában, honnan messzenéző szemeivel és messzeérző leikével sok 
kincset fog még társainak lehozni, kik a realitásokba merülve, földhöz 
kötve nem képesek megjárni az ő útjait. Nem mérhetjük tehát a többi 
mértékével, nem várhatunk tőle hasonlókat, mert amit ő nyújtani tud, az 
több és értékesebb.

De úgy látom, ez az idei forrongás hasznos alakításokat végzett. 
Megérthetőbbé, megfoghatóbbá tette; mondhatni erősebb vonalakkal 
húzta meg egyénisége rajzát. Már nincs benne az a teljes elvonatkozás, 
kikapcsolódás, már akar résztvenni. a közös munkában, akar értékeivel 
hozzájárulni. Léte már nem öncélú. Már megkapta a helyét, a formáját,
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amelyben megnyilatkozzék. Az írás és az élő beszéd, kitűnő kifejező esz
köze, megerősödött, izmosodott, és ezeken keresztül várunk még sok 
szépet tőle.

Önbizalma kissé megrendült az idei évben. Ezt kell ismét teljes 
mértékben helyreállítani. Itt is azonban már észrevehető az egyensúlyi 
helyzet megszilárdulása, aminek betetőzését a nyári pihenés és az általa 
annyira szeretett kaposvári környezet bizonyára meg fogja hozni.

Both Béláné, osztályvezető.

A verébtermészetet, a 7 éves szervező tehetséget, az elgé- 
p iesített élet áldozatát otthoni m erev dresszúra folytán, az osztály
mama típusát, aki m indenkinek istápolója .sorra  felfedezzük a m eg
figyelés sokoldalúsága által elmélyültebb elemi iskolai megfigyelé
sekben. E zért az egyén teljes rajzához fontos m egkapnunk az elemi 
iskola leírásait, m ert itt a gyerek őszintébb, leplezetlen, a m eg
figyelő egyén pedig m indenoldalról látja m egnyilatkozásait. Ezeket 
az alapjellem vonásokat kellene a középiskolában folytatni és ki
egészíteni.

M ost bemutatom egy olyan tanulónk lelki képét, akit 6 éves 
korától 18 éves koráig m egszakítás nélkül neveltünk. Itt összege
zem azokat a  jellem vonásokat, am elyek a m egfigyelések során 12 
éven át alapvető jelentőségűeknek m utatkoztak.

N . P. T iszam enti földmíves ősök friss paraszti anya-vérébe 
olto tt idegen ág. 6 éves korában m ár feltűnik sokszor öreg, fáradt, 
öröm telen arcával. H éthónapos kora óta hadiárva. M unkában gör
nyedő anyja aggodalm askodó, elégedetlen term észet.

Lényének alapvető tu lajdonsága a felfelé törekvés. Kis kora 
ó ta  egyetlen jelszót ismer: kiválni, elsővé lenni, a többé fölé emel
kedni. Ez tartja  állandó feszültségben. Ez a belső feszültség soha
sem lazul, nem ismer pihenést. Fürkésző tekintetében állandó fél
tékenység: ki kerül elém? A  pozícióféltés szüntelen ébersége ül 
nyugtalan  szemében.

Képességei elsőrendűek és sokoldalúak. Idegen nyelvekben, 
szellemtudományi tárgyakban, m athem atikában, biológiában egy
arán t legyűr minden nehézséget. Önképzőköri irodalmi és tudom á
nyi alkotásai elsőrendűek. T ársadalm i elnyom ottságából a kiemel
kedés egyetlen eszköze szemében: tanulni.

Szociális m agatartását és érzelmi életét jellemzi a becsvágy és 
érvényesülni akarás. Az élet szám ára szüntelen akadályverseny. 
M ár 6 éves kora óta m ások dolgába k án y ító an  beleavatkozik, 
nem szociális érzésből, hanem  hogy különb voltát: „jobban tudom, 
mint m ás“, felszínen tartsa, mutogassa. M ások kicsiségéből szívja 
saját önerősítő nagyságát. Sértődő, türelmetlen, hatalm askodó te r
mészete nem tette népszerűvé társa i között. Indulatosságában  lá- 
zító és felforgató hajlam ot mutat, m ert alig van  lelkében tá rsa 
dalmi rendet tisztelő béke, önerején melegedő szeretet.

A  nevelői hatás, önism eretre szoktatás, szociális feladatokkal
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való megbízás eredm énye évek alatt az lett, hogy szívósan küzd 
önm aga hibáival. A karatereje ebben is kitartó. A nyári m unkatá
borban m egmutatta. E rőszakos hajlam át a csapatvezetés jótéko
nyan  levezette. M a már tud közösséget szolgálni, eszközzé és nem. 
öncéllá lenni, de még mindig önm agával v ívott küzdelem árán .

Kívánatos, hogy az életben olyan m unkaterületet kapjon, mely 
módot ad arra, hogy önzetlen és szociális cél szolgálatában féken 
ta rtsa  önző hajlamait, kiváló képességeit pedig a közösség érde
keinek haszonnal szentelje. N eveltetését, mint eddig, a társadalom  
erejéből folytatni kellene, m ert iskolai érdemei által felfokozott 
becsvágya kellő m unkaterület híjján, iránytű t vesztve, elégedet
len lázítóvá tehetné.

*

Foglalkoztunk a fejlődő emberegyéniség megismerésének kü
lönböző módjaival: életkörülm ények és képesség, —  jellemvonás 
és az objektív értékvilághoz álló vonatkozás szempontjából. 
Igyekeztünk bemutatni, hogy ez rilind a nevelői önalakításnak, 
mind az eredm ényes nevelői beavatkozásnak és segítésnek lénye
ges eszköze. Bemutattuk néhány tipikus esettel kapcsolatosan, 
hogy a lélek alapvonásai korán felismerhetők és állandóságuk 
huzamos vezetés mellett megállapítható.



Függelék.

A „Személyi lap" mai form ája nem végleges. M inden új rend
szernek az életben, gyakorlatban való kipróbálás tüzén kell á t
mennie, s közben alakulnia, lépésről-lépésre javulnia.

Ez a m eggondolás vezette illusztris előadóink némelyikét, 
am ikor egy-egy rovato t tárgyaló  előadásához az egész lapot bíráló 
megjegyzéseket is fűzött. A  G yerm ektaulm ányi T ársaság  kutatói 
vérbeli pszichológusok és pedagógusok: míg egyrészt megfelelnek 
a vállalt fe ladatnak s az előttük fekvő személyi-lap egy rova tá t 
magyarázzák, m ásrészt ugyanakkor m ár egyéni m eglátásuk alap
ján hozzáfűzik gondolatukat egy ennél is jobb form áról. Ez nem 
fúrás: ez tökéletesíteni-kívánás.

A Gyermektanulmányi T ársaság  vezetősége úgy látja: jó, ha 
ezeket a bíráló hozzászólásokat is közli függelékben, hátha az o lva
sóban teremtő gondolatot indukálnak s így hozzájárulnak a rend
szer tökéletesítéséhez.

A gyakorlatban a személyi lap kitöltésénél természetesen a 
fennálló rendelkezések s ezek alapján a könyv első részében közölt 
eligazítások az irányadók; a Függelék hozzászólásai akadém ikus 
jellegűek.

D r. R adák  O lga megjegyzései:

Véleményünk szerint a személyi lapok vezetésének most érvényben 
lévő rendszere nem vezet kielégítő eredményhez, még a személyi lapok
nak megváltoztatott második kiadásában sem. Igen helyes, hogy ebből a 
javított formából kimaradt legalább részben az a nagy adathalmaz, ami 
a főnévkönyvben, bizonyítványban, osztálykönyvben és a fejlődési törzs
lapon megtalálható, s így ez a változtatás sok fölösleges, gépies írásbeli 
munkától mentesíti a személyi lapokat vezető osztályfőnököt. Azonban 
— nézetem szerint — még egy igen lényeges változtatásra elkerülhetet
lenül szükség van, ha azt akarjuk, hogy a tanulók megfigyelésére irányuló 
tanári munka ne alacsonyodjék le gépiesen és kedvetlenül végzett terhes 
feladattá. A személyi lapok szempontjainak megfelelő schematikus kér
désekre ugyanis legtöbbször schematikus jellegű feleletek következnek. 
Ez nem is lehet másképen, mert minden lelkijelenséget egyéni színárnya
latokig menő részletességgel végigelemezni érdekes feladat lehet a tudo
mányos ismereteket kutató psychologusnak, de nem a gyakorlati nevelő
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nek. Ezzel szemben a nevelőnek arra van szüksége, hogy megfigyelései 
alapján minden tanulóról egy jellegzetes lelki portrait-t tudjon maga elé 
állítani, néhány, az egyéniséget leginkább meghatározó jellemvonásból. 
Néhány egészen jellegzetes, értéket vagy hiányt jelző vonás az, ami szá
munkra az élő egyéniséget jelenti. A jelenleg használatban lévő személyi 
lap végeredményben csak felületesen és sablonosán végezhető analitikus 
munkára szorítkozik, amelyben az egyes kérdésekre adott feleletek csak 
átlagos jellegű kategóriákba sorozzák a tanulót, de nem jelentik szá
munkra az élő sajátos, mindenki mástól jellegzetesen elkülönülő egyéni
ségét. Ezen a bajon úgy lehetne segíteni, hogy megmaradnának továbbra 
is, tájékoztatás végett a személyi lapok szempontjai, de nem kellene 
minden egyes kérdésre külön megfelelni, hanem, kiindulva a tanuló egyé
niségének alapsajátságaiból, elkészítenők a tanulók jellemző lelki 
portrait-ját, egyes említésreméltó esetek illusztrálásával. A személyi lapok 
javított kiadásában a „fegyelmi büntetések“ című rovatot, amely csak
nem egy egész lapot foglal le, nézetem szerint egészen el kellene hagyni 
és helyébe beállítanék a tanulóról összefoglaló lelki rajzot nyújtó jellem
zést, a tájékoztató kérdések felsorolása után. Ennek a jellemzésnek hasz
nos kiegészítői lennének még: egy-egy tanulságos esetben a sikerhez 
vezető nevelői eljárásmódok megjelölése, vagy a sikertelenséget meg
magyarázó körülmények feltüntetése.*

A személyi adatok vezetésére irányuló javaslatom a következő:
Az A )  alatti részben megmaradnának a legfontosabb személyi ada

tok. A már javított új formula még mindig tartalmaz fölösleges kérdése
ket. Pl. Mikor oltották újra a tanulót?

A B )  alatti „Tanulmányi Adatok“-ból is törlendők lennének az egyé
niség megismerése szempontjából közömbös, tehát e helyen fölösleges 
adatok. Pl. a tandíjkedvezmény megjelölése.

A „Fegyelmi esetek“ c. rovat teljesen elmaradna, mert a lelki rá
hatásra esik a hangsúly. A bűnlajstrom önálló beiktatása nincs összhang
ban a kitűzött céllal,

. C) alatt következnének a „Személyiségi adatok“ az alábbi részlete
zés szerint:

1. A megfigyelés főbb szempontjainak megfelelő tájékoztató kérdések.
2. Összefoglaló formában való jellemzés. Értékes vonások és hiányok 

kiemelése.
3. Említésreméltó eljárásmódok. Az eredmény megállapítása, az 

magyarázó körülmények feltüntetése.*

* Az előadó igazgatónő Öméltósága itt bemutatott két párhuzamos jellem
rajzot: egyet a személyi-lap rovatából, egyet az ajánlott lelki ra jzo t nyú jtó  jel
lem zés formájában. Utóbbinak alaposabb és .mélyebb volta szemmel látható volt. 
Ugyanakkor azonban világos volt az is, hogy ha az osztályfőnök minden növen
dékéről a személyi-lap minden rovatának megfelelően az ajánlott részletességgel 
dolgozná ki a mintához hasonló művészi lelki pillanatfelvételt, akkor ő nem 
bírná a lenyűgöző irodalmi munkát, s viszont minden gyereket valóságos kis 
könyv kísérne osztályról-osztályra, amely egyre vastagodnék. A serdülés korá
ban u. i. a ma felvett lelki portrait pár hónap múlva már elavulttá lesz. Nehéz
ség az is, hogy a megfigyelésnek és jellemzésnek ezzel a finomságával a tanári 
kar aránylag kis százaléka rendelkezik. — Nagyszerű volna viszont a két rend
szer összekapcsolása: ha a rövid jellemző megjegyzésekkel vezetett személyi
laphoz időről-időre egy-egy művészien kidolgozott jellemkép, lelki portrait 
csatlakoznék mellékletképen. (S zerk .)
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Jakab M iklós hozzászólása:

Dr. Radák Öméltósága említette javaslatával kapcsolatban, hogy a 
Személyi-lapnak nem bűnlajstromnak kell lenni, mert nem az a cél, hogy 
lelkeket bélyegezzünk meg egy életre, hanem, hogy a fejlődés szörnyű 
útvesztői közt annyi megnemértéssel küzködő s csaknem magára maradt 
ifjúságot mentsük és segítsük a jobb s nemesebb lelkek útjára. Ehhez pedig 
nagy lelki finomság, türelem, tapintat, erős megfigyelőképesség s nem 
utolsó sorban, alapos tudományos tájékozás szükséges, ami lehetővé teszi, 
hogy az embert minden létezőhöz való viszonyában, mint egészet lássuk 
s megakadályozza, hogy egyik, vagy másik irányban szélsőséges legyen 
az ítéletünk, minthogy ezen sokszor életek és sorsok fordulnak meg, 
Milyen fontos tudni például, hogy az emberi ösztönélet mekkora változá
son megy és mehet át az iskola padjain a nevelők keze között s milyen 
kényes is az az Én-irányítás a maga fejlődésében annyi áldozatra kény- 
szerített egyén életében, amíg befolyásunk alatt áll. Nem ártana, ha egy 
ilyen előadást is hallhatnánk, mondjuk tavasszal: ,,A tanulók ösztönéleté
nek megfigyelése“.

Ez az előadás is, úgy gondolom, hozzásegítene ahhoz, amit Radák 
Öméltóságával hangsúlyozok, hogy legyen az a Személyi lap a növendék 
embernek ne csupán bünlajstromszerű kárhoztatás-leveíe, hanem elsősor
ban és minden felett, a jóban elért eredmények ígéretes bizonysága is, 
azokkal a tapasztalatokkal, amik a Személyi lapra jegyezve, később is 
segíthetnek minden lélekalakítót a helyes módszer megválasztásában. 
Hiszem, hogy így a nevelő is sok nehézségtől és kísértéstől szabadul meg, 
amire szintén jó ha figyelünk, annál is inkább, mivel a Személyi lapokon 
saját lelkünk és mivoltunk képét is közöljük. Azt hiszem, hogy ebben az 
őszinte közösségben mindenki szívesen venné, ha szó esnék a Személyi 
lapok kísértéséről is, minthogy a Személyi-lapokkal olyan kétélű fegyvert 
adtak a nevelők kezébe, amely méltatlan kezelés mellett szörnyű pusztí
tást jelenthet arra is, aki forgatja s arra is, akivel kapcsolatban használni 
kell. Meg vagyok azonban arról is győződve, hogy az elhívott nevelő 
kellő felkészültséggel, krisztusi lelküsmerettel olyan munkát végezhet a 
Személyi lapokkal, amely igazi nemzetépítő és Isten országát e földhöz 
közelebb segítő szolgálat,

R óder Pál m egjegyzések

Az 1917— 18. tanévben a kőszegi cs. és kir. reáliskolában találkoz
tam először ezzel a feladattal. Az ott használt személyi lapoknak, az 
egységesen bevezetett nyomtatványoknak („Conduitliste“ ) kitöltésére 
napokig tartó tanácskozásokat szentelt a tisztikar. Noha katonai nevelő- 
intézet bentlakó növendékeinek jellemzése volt a feladat, egyes növendé
kek találó egyéniségrajzának megszerkesztése igen nagy gondot és nehéz
séget okozott. Pedig szemünk előtt, a nevelőintézet szűkreszabott keretei 
között folyt le egész életük. Vagy talán éppen ez okozta a nehézségeket. 
Mindenkit ugyanabban a közösségben, rájuk kényszerített magatartás- 
formák között figyelhettünk meg. Ritkán volt alkalom arra, hogy a növen
dékek a megszokott környezet hatása nélkül, közvetlenül nyilatkozhassa
nak meg. Ha mégis sor került erre, a régebbi megfigyelésekkel nehezen 
egyeztethető, új kép alakult ki. Ilyenkor az eltérő vélemények áthidalása, 
a találó vonások megállapítása, tehát az igazság felderítése nem volt
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könnyű feladat. Talán nem tévedünk, ha egyes tanulók elbírálásánál 
iskoláinkban ma is észlelhető véleményeltérések okát részben a fentiek
hez hasonló jelenségekben keressük. Egyoldalú megfigyelésekkel nem 
lehetséges még kifejlett, felnőtt személy jellemvonásait sem megismerni, 
annál kevésbbé a fejlődő, alakuló, alkalmazkodó és formálódó iskolás 
gyermek és ifjú egyéniségét. Legkevésbbé lehet azonban a gyermek teljes 
és helyes megismerése nélkül célszerű nevelőhatásra és megfelelő ered
ményre számítani.

Ennek az igazságnak a felismerése terelte a nagy nevelők figyelmét 
arra a környezetre, amelyből a tanulók az iskola közösségébe érkeznek, 
és azokra a hatásokra, amelyek az iskolán kívül érik a tanulót, és amelye
ket a céltudatos nevelőnek nemcsak ismernie kell, hanem számba is kell 
vennie.

Bizonyára az erre vonatkozó irodalom tanulmányozása érlelte meg 
évekkel ezelőtt a szekszárdi áll. gimnázium egyes tanárainak elhatározá
sát, amikor az ottani környezet tanulmányozása és a tanulók közvetlen 
megnyilatkozásának lehetővé tétele végett különféle módszerekkel kísér
leteztek. A magyarnyelv egyik lelkes tanára alkalmasan válogatott élményi. 
dolgozatokból igyekezett egyéniségrajzait meríteni. A dolgozatok címe 
közül csak például említünk néhányat: Otthonom. Barátom. Apám. Testvé
rem. Vasárnap délután. A mi utcánk, stb. — A dolgozatok alapján össze
állított jellemrajzokat beszámoló előadás keretében mutatta be a tanári 
testületnek. A tanulókat a testület tagjai jól ismerték, mégis meglepő volt 
az eredmény. Még azok a jellemzések is megkapóak voltak, amelyek lát
szólag „semmi újat sem mondtak“. De igen sok esetben találtak a hallga
tók új vonásokat, új színt és érdekkeltő jellegzetességeket, egyes esetek
ben eddig ismeretlen tulajdonságokra figyelmeztető jeleket vagy adatokat. 
Senkisem tekintette lezártnak ezeket a jellemzéseket, hiszen ki is merne 
nevelés alatt álló, bontakozó lelkű növendékéről végleges, lezárt jellem
zést adni.

Az V. osztály főnöke más célból és más módszerekkel kísérletezett.. 
A feltűnően erős osztály tanulmányi előmenetelében és magaviseletében 
hirtelen hanyatlás mutatkozott. Már a legjobban fegyelmező kartársak 
is panaszkodtak az osztályra. A bejáró leánytanulók megjelenése csak. 
magyarázatot adott, a probléma megoldásáról is gondoskodni kellett. 
Egyenkint akart beszélni a fiúkkal, hogy a baj gyökerét cserkészmódra 
irtsa ki. A fogadószobában délután negyedóránkint fogadta őket. Kezet 
fogott velük, leültette őket, ahogy a felnőtteket szokás. Az első kérdések
nek közömbös tárgyúaknak kellett lenniök, hogy megnyugtató hatásuk 
legyen. Miről szólhattak volna másról, mint otthoni dolgokról, a tanulás
ról, a tanulási időről, különszobáról, testvérekről, jó barátokról. Az álta
lános kérdések után jöttek a tárgyra vonatkozók: Mi oka a fegyelem lazu
lásának, mi oka lehet az osztály hanyatlásának, hogyan lehetne a közös 
cél érdekében ezen segíteni..  . Vádaskodás, árulkodás, személyek meg
nevezése távol állt a kérdező szándékától, ilyesmiről szó sem lehetett köz
tük. Egyébként is „úri“ titoktartás kötelezte őket. Hanem az osztályt 
„megfogta“ a főnöke. A hatás egyik napról a másikra mutatkozott.

A négyszemközti beszélgetés idővel más osztályban is otthonos lett, 
s növelte a tanár és növendék kölcsönös bizalmát. Az igazgató a VIII. 
osztályosokat fogadta az év vége felé, búcsúlátogatásul. Itt is szerepel
tek általános kérdések.

A feltett kérdéseket utóbb összegyűjtötték, kiválogatták és módosí-
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tották. Aztán kérdőíveket nyomattak, hogy minden tanuló kézbe kap
hassa és az is válaszolhasson, akire nem került a sor a négyszemközti 
beszélgetéseknél, A tanulókhoz intézett kérdéscsoportok után a szülő 
megszólaltatására is sor került. Hadd öntse ki szíve érzelmeit, panaszát, 
óhaját és reménykedését. Az édesanya külön is szóhoz jutott ezeken a 
kérdőíveken. A feltett kérdések közt szerepelt: „Mit tud a fia mentségére 
felhozni? (Kiállott betegségek, fogyatkozások stb.)“. A szállásadó vallo
mása után jutottak az ivek az osztályfőnök kezébe.

Az ivek használatát a szülőknek is meg kellett magyarázni. „Ifjúság- 
tanulmány! iveknek“ nevezték ezeket a személyi lapokat és útmutató 
sorokban, szülői értekezleteken és  fogadóórákon figyelmeztettek arra, 
hogy semmi más, mint a tanulók otthoni környezetének, egyéni hajlamai
nak és jellemző vonásainak jobb megismerése a cél, tehát a közös célt 
szolgálja, aki őszintén nyilatkozik. Voltak csillaggal jelzett kérdések 
(inkább ne feleljen ezekre, ha őszinte feleletet nem szívesen adna). Vol
tak sugalmazó kérdések is, a tanuló napirendjére, olvasmányaira, szórako
zásaira vonatkozók, vagy a szülőkhöz a testi fenyíték alkalmazásáról, a 
régi házi könyvtár selejtezéséről, a kamaszság jeleinek megfigyeléséről stb.

A budapesti áll.' Madách Imre-gimnázium tanári testületé gondos 
tanulmányozás után csekély változtatással hasonló „személyi lapok“ hasz
nálatának engedélyezését kérte a felsőbb hatóságtól. Ennek a szövegé
ből vesszük az alábbiakban kiszemelt kérdések néhány csoportját.

A személyi lap kérdései 5 csoportba foglaltak. A jellegzetesebb, érde
kesebb kérdéseket közöljük:

I. A tanuló vallomása.

Anyanyelvem: '... — Anyanyelvemen kívül beszélek még ... nyelven. — 
Testi hibám, vagy betegségem; ... (látás, hallás, balkezesség stb.). — múlt 
iskolai évben a ... iskola ... osztályába jártam, ahol ... volt az osztályfőnököm 
(tanítóm), — Szüleim lakása: ... — Szállásom: ... — Melyik vasúton, „Héven“, 
vagy villamoson járok az iskolába: ... — Testvéreim: fiúk: ... évesek, leányok ... 
évesek. — Szállásadóm neve: ... gyermekei ... fiú, ... leány. — Szállás
társaim: ... — A lakásban laknak még ... — Reggel ... órakor kelek. — Reggel 
tanulok: ... (időtartam). — Iskolába indulok: ... óra ... p. — Iskolába együtt 
megyek ... isk. ... oszt. tanulóval. — Legjobb barátom: ... isk. ... oszt. ta
nulója. — Kedvenc tantárgyaim: ... — Melyik ifjúsági körben dolgozom? 
(énekkar, cserkészet): ... — Iskolából hazaérkezésem ideje: ... óra ... perc, —- 
Délutáni tanulásom ideje rendszerint ... órától ... óráig, helye (egyedül, vagy 
közös szobában): ... — Van-e külön asztalom? ... — Lezárható fiókom? ... — 
Van-e kifüggesztett napirendem? ... — Tanulásomat ellenőrzi: ... — Kikérdez-e? 
Néha, vagy naponta: ... — Házitanítóm neve: ... foglalkozása: ... — Mikor 
és hol tanít? ... — Egyéb délutáni elfoglaltságom ... — Házitanitója vagyok: ... 
isk. ... oszt. tanulójának. — Ügyességeim (sportok, úszás, kerékpározás, lomb- 
fürész, stb): ... — Napilapot naponta, néha, vagy nem olvasok (melyeket): ... 
— Kedvenc íróm, könyvem, folyóirataim: — — Terveim: Évvégére... rendű 
bizonyítványra törekszem. — Választott életpályám: ....

II. A szülők közlései.
A tanuló általános jellemzése (félénk, magába vonult, játékos, hirtelen, jó

szívű, stb.) ... -— A tanuló elviselt gyermekkori betegségei: ... — Lappangó testi 
fogyatkozásai: ... — Alvása (nyugtalan, nyitott száj, stb.): ... — Táplálkozása 
(hiányos, válogatós, stb.): ... — A családi nevelés esetleges nehézségei: ... — 
Egyéb közlés, vagy kívánság: ....
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ül. A testnevelési tanár feljegyzései 

IV. Az iskolaorvos feljegyzései.
A családban előfordult súlyosabb betegségek és a halálesetek okai ... — 

Egyéb észrevételek (orvosi tanács, vagy javaslat): _

V. Az osztályfőnök megállapításai.
A tanuló magatartása (fegyelmezettség, modor, fellépés, kötelességtudás, 

megbízhatóság, stb): ... — Erkölcsi felfogása (vallásos, hazafias érzelmű, igaz
ságos, hazudozó, lázadozó, stb.): ... — Szociális beállítottsága (barátkozó, hang
adó, vezethető, adakozó, stb.): ... — Környezeti adatok (otthonlátogatás, egyet
len gyermek, elkényeztetés, stb.): ... — Értelmi képességei: Figyelme: ... — 
Érdeklődése: ... — Emlékezete: ... — Képzelete: ... — Beszédkészsége: ...) — 
Gondolkodása (ítélő- és következtetőképessége, lényeg felismerés, stb.): ... — 
Érzelmi alkata (érzékenysége, zárkózottsága, kedélye, stb.): ... — Akarati vo
nások (kezdeményező, kitartó, törekvő, ingatag, stb.): ... ■— Egyéb jellemző 
tulajdonságok: ... — Megjegyzések (jellemző esetek): ... — Osztályfőnök alá
írása. — Szaktanárok észrevételei: ... — Az esetleges intelligencia vizsgálat, 
vagy lélektani-intézeti vizsgálat eredménye: ... — Jövő intézkedések: _

Ezeket az iveket évenkint az első ellenőrző értekezlet előtt osztot
tuk ki kitöltés végett. Az osztályértekezleteken elhangzottak figyelembe
vételével az első félév végéig dolgozta fel az adatokat az osztályfő. A 
második módszeres értekezlet tárgysorozatát az osztályfőnökök be
számolója és osztály-jellemrajza tette színessé és érdekessé. Eközben 
mindenki érezte, hogy érdemes munkát végzett, szívesen vállalta tehát az 
inkább olvasással, mint felesleges írással járó érdekes feladatot. Az 
egymásutáni években az egyes fiúk lapját egybekapcsoltuk és a tanári 
szobában csak tanárok részére hozzáférhető helyen tartottuk.

Évekig használtuk ezeket az iveket vagy „személyi lapokat“', amikor 
tudomásunkra jutott, hogy más iskolák is kísérleteznek hasonlókkal. Ezek 
tanulmányozása is megerősített bennünket abban, hogy jó úton haladunk. 
Bár évről-évre találtunk javítani valót a szövegen, mégis úgy látszik, hogy 
egyszerűség és célszerűség szempontjából jó a mi rendszerünk. A másutt 
alkalmazott „személyi lapok“ legfőbb hibáját abban láttuk, hogy túlmére
tezett voltuk és a tanárok egyoldalú megterhelése miatt a várható ered
ménnyel arányban nem álló munkát, egész tanulmányt és igen nagy 
adminisztráció-terhet róttak az osztályfőnökre. Az egyik iskolában például 
külön jegyzőkönyvet hordott a tanár magával, hogy adott alkalmakkor, 
a tízperces szünetben, sétákon vagy kirándulásokon jegyzeteket készítsen 
a tanulókról. Másutt „teszteket“ készíttettek, hogy a megfigyelések minél 
megbízhatóbbak legyenek. Bármennyire értékeljük ezeknek az eljárások
nak jogosultságát tudományos szempontból, mégis céljatévesztett túlzá
soknak tartjuk őket az iskolában. Az iskola elsőbbleges feladata mégis
csak az oktatás-nevelés, kár volna ezt laboratóriumi munkával meg
zavarni, kár volna a tanár és növendék közvetlen érintkezésének minden
nél értékesebb lélektani hatását szüntelen bíráló, fürkésző megfigyelések
kel megtörni.

Időközben öltött testet az 1934. XI. tc„ amelynek 37. §-a az érettségi 
vizsgálatok minősítő hatályát a tanulók egyéniségének gondos mérlegelé
sével is összefüggésbe hozta. Ez a rendelkezés szokatlan, új feladatok 
elé állította az iskolát, amelyeknek csak a tanulók egyéniségének tanul
mányozásával felelhet meg. így kerültek a „személyi lapok“ az érdeklő
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dés középpontjába. Ezzel azonban fejlődésük is új irányt vett, hogy 
megfelelhessenek új rendeltetésüknek, a szelektálás szolgálatának is. Hiva
talos használatra többféle tervezet készült, amelyek közül ki kell emelni 
Boda István munkáját: „Tervezet az érettségi vizsgálatokhoz kapcsolódó 
válogató értelmivizsgálat és a középiskolai növendékekről vezetendő sze
mélyi megfigyelő napló tárgyában.“ (Magy. Psychológiai Szemle, 1935.) 
Az 1938-ban megjelent gimnáziumi Rendtartás 18. §-ában hivatalos intéz
kedés történt a személyi lapokról. Ez a rendelkezés a használandó nyom
tatványokat közelebbről nem szabja meg, és célját is kettős feladatkör
ben: „a tanulók egyéni tulajdonságainak megismerésében", valamint „a 
tanulók helyes megítélésében“ jelöli meg.

A fentiekben ismertetett személyi lap mindkét feladat szempontjából 
egyaránt alkalmas. Szövegét ugyanis már a Rendtartás követelményéhez 
is alkalmaztam. Előnye, hogy lényegesen kevesebb írásbeli munkával ter
heli a tanárt, mert a személyi adatok feljegyzését a tanulóra bízza. Mint
hogy nem olvasmányról van szó, a hitelesség sem okolja meg a tanárnak 
pusztán adatok bejegyzésével való megterhelését. Ezzel szemben módot 
ad arra, hogy a tanár, az osztályfőnök sokkal értékesebb és a korszerű 
nevelőeljárás szempontjából is fontos munkát végezhessen. Merőben 
statisztikai értékű adatok helyett ugyanis a tanuló olyan körülményeit és 
tulajdonságait igyekszik felderíteni, amelyek egyébként re n d s ze r in t r e j tv e  
m a ra d n á n a k  a  ta n á r  e lő tt, noha a nevelés irányítása szempontjából, de a 
tanuló egyéniségének helyes megítélése szempontjából is nagy jelentőséggel 
bírnak. Ilyenek a tanuló múltjára, eddigi tanulmányaira, hajlamaira, szabad 
foglalkozására, terveire, otthoni környezetére, munkaidejére,' stb., stb. 
vonatkozó adatok, amelyek részben a tanulók vallomása, részben a szülők 
közlései útján könnyedén és áttekinthetően tanulmányozhatók. A feltett 
kérdések túlnyomórészt olyanok, amelyekre minden fenntartás nélkül 
őszinte feleletet adhat a tanuló és szülője. A kényesebb természetű kérdé
sek tapintatos alkalmazására is volt gondom. így például a mostohaság 
sorsdöntő kérdését az aláírás tényével kapcsolatban vetem fel (édesatyja, 
nevelőatyja stb.), az „egyke“ kérdését statisztikai adatok közé rejtettem,

A testnevelési tanár és iskolaorvos rövid feljegyzései egészítik ki az 
adatokat. Itt módot akartam nyújtani arra, hogy a vizsgálatnak és meg
állapításoknak megfelelő tanácsok és javaslatok is kifejezésre juthassanak..

Az osztályfőnök a fentiek szerint fáradság nélkül kapja kézhez a 
legfontosabb és legértékesebb adatokat. Ezek között nem egy arra is 
alkalmas, hogy a tanárt egyes szembeötlő tulajdonság további megfigye
lésére, tehát a tanuló megítélésben további mérlegelésre ösztönözze. A 
személyi lapok használatának ilyen módon leggyümölcsözőbb eredménye 
éppen az lesz, hogy a tanár érdeklődését a tanuló egyéniségét formáló 
összes tényezőkre, a veleszületett alkati tényezőkre épp úgy, mint a kör
nyezeti adottságokra, sőt egyes hajlamoknak és képességeknek a háttér
ben rejtőző okaira is ráirányítsa. Annál nagyobb tájékozottsággal vállal- 
kozhatik arra, hogy ezek tanulmányozása után a tanuló egyéniségének 
hű és jellemző vonásait megállapítsa.

A fentiekben ismertetett „személyi lap“ utolsó oldalán az évről- 
évre bejegyzendő kiegészítő megjegyzések folytatólagos rovatáról is gon
doskodtam. A fejlődő gyermek és ifjú változó egyéniségére való tekin
tettel azonban szükségesnek tartom 2—3 évenkint új személyi lap kiállí
tását. Ilyenkor a régi lapnak az újakkal való összefűzésével lehet a foly
tatólagosságot biztosítani.
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Befejezésül felelni kívánok arra a kérdésre, amit a személyi lapok
kal kapcsolatban gyakorta fel szoktak vetni: a „quid nunc?“ kérdésére. 
„Mit tehetek ezután, mit értem el a személyi lapok kitöltésével, és miként 
mozdíthatom elő már most a nevelés-oktatás ügyét?“ ,,Az elégtelenből 
nem lesz általa elégséges, s a vétkessel szemben sem lehetek ezután elné
zőbb.“ Ha a tanár a statisztikai adatokon kívül csupán felszínes megfigye
lései alapján és csupán a tanuló iskolai közösségben tanúsított magatar
tására vonatkozólag jegyzi a személyi lapba véleményét, rögtönzött meg
állapításait, bizony eléggé jogosultnak látszik ez az ellenvetés. Hiszen 
ezzel még a maga ismereteit sem egészítette ki, tehát nem történt semmi 
érdemleges. De ha a bejegyzést a testület tagjai közt történt megbeszélés, 
mérlegelés előzte meg, akkor már jelentős lépés történt: ráterelődött a 
figyelem a tanuló tulajdonságaira. Egész munkát mégis akkor végzünk, 
ha a másik félt, magát a tanulót és környezetét is meghallgatjuk, továbbá 
figyelemmel vagyunk magának a tanulónak alkati és szerzett tulajdonsá
gaira, valamint ezeknek különféle módon való megnyilatkozásaira.

A személyi lapokkal kapcsolatban végzett munka hasznositható ered
ményeit röviden a következőkben foglalhatjuk össze:
I. A szűkebb értelemben vett nevelés terén:

1. e g y é n i  é r in tk e z é s n é l alkalmazkodhatom növendékeim lelkületéhez, 
beállítottságához,

2. fegyelmezés alkalmával érzékenységi fokához, a megszokott rá
hatásokhoz.

3. a z  o s z tá lly a l szemben váltogathatom magatartásomat a különféle 
alkalmakra való tekintettel (hangadók, vezetettek, nehezen allcal- 
mazkodpk stb.),

4. különös figyelemmel lehetek bizonyos egyenkint, vagy' csoportok
ban jelentkező tünetekre (pubertás, zárkózottság, álmodozás stb.),

5. az adott helyzetből kiindulva építhetem ki az egészséges, sugal
mazó hatású o sz tá ly s z e lle m e t.

II. Az oktatás terén:
1. egyénenként figyelembe vehetem egyesek alkatával összefüggő 

tényezőket (munkaütem, logikai készség, kezdeményezés stb.),
2. alkalmazkodhatom egyesek látóköréhez (olvasottság, utazás stb.),
3. az o s z tá ly m u n k á b a n  is tudatában vagyok annak, mire építhetek,
4. váltogatom oktatási módszereimet az osztály szintje, uralkodó 

hajlama és képességei szerint,
5. az elbírálásnál is figyelembe vehetem a teljesítmény mögött rejlő 

egyéni értékeket.
Végül nem hagyható figyelmen kívül az a nyereség sem, amely a 

tanulók egyéniségének széleskörű tanulmányozásából a m a g y a r  tanuló- 
ifjúság uralkodó vonásainak és jellegzetességeinek megismeréséből szárma
zik. Sok jogos és jogosulatlan panasz hangzott és hangzik el a külföldi 
oktatási., és nevelési rendszereknek bírálat nélkül történt meghonosítása 
ellen. A magyar nemzetnevelés tökéletesebb rendszere csak a magyar 
gyermek mélyreható ismeretén épülhet fel.

„Először jellemünk alakította a történelmet — írja Szekfű Gyula 
(Mi a magyar?) — azután a történelem alakította jellemünket“. Olyan 
kornak előkészítésén kell fáradoznunk, amelyben ismét erős és fennkölt 
szellemű magyar jellemek formálják a történelmet. Ezért kell az ifjúság 
reánk bízott lelki kincseit jól ismernünk, hogy céltudatos gazdálkodással 
termelhessünk magyar jellemeket.



INHALTSANGABE.
' Wie sollen wir die Personalkarten führen?
Mit der Zielsetzung, die Schüler auf, psychologischer Grundlage ernsthaft 

kennen zu lernen und ihre Entwicklung zu lenken, hat die königliche Schulauf
sichtsbehörde in den Mittelschulen und verwandten Lehranstalten das System 
der über jeden einzelnen Schüler zu führenden Personalkarte eingeführt, deren 
Spalten die Lehrerkonferenz auf Grund der Meldungen der Klassenvorstände 
fortgesetzt in Evidenz hält. Im Dezember hat die Ungarische Kinderforschungs
gesellschaft eine drei Tage dauernde Enquete veranstaltet, während welcher die 
illustren Referenten die Fragen der einzelnen Rubriken psychologisch und päda
gogisch begründeten, respektive praktische Anleitungen zur richtigen Beurteilung 
und zur Erfassung der Ergebnisse gaben. Jede® Vortragende erläuterte je eine 
Spalte der Personalkarte. Unsere Zeitschrift ,sDas Kind“ hat diese Vorträge 
in der vorliegenden Sondernummer - zusammengefasst. Man könnte der Nummer 
den Namen „Die lebende Perspnalkarte“ geben.

Es folgen nun die Namen der Vortragenden und die Titel der Vorträge. 
(In Klammer teilen wir die Leitwörter der einzelnen Rubriken mit,) :
Dr. Koszterszitz Josef; , Vorwort.
Dr. Fraknöy Josef: Einleitung.
Dr. Tamäs Viktor: Beobachtung der F;mniien\crhältni.sse und der Umgebung 

der Schüler. (Familienverhältnisse, Umgebung, körperliche.Gebrechen usw.) 
Dr. Cser Johann: Was müssen wir von der Aufmerksamkeit und vom Interesse 

der Schüler wissen? (Aufmerksamkeit; z, B. konzentriert, ausdauernd, schwan
kend, zerstreut, verträumt; Richtung des Interesses; literarisch, sprachlich, 
naturwissenschaftlich, künstlerisch; vielseitig, unbestimmt, unentwickelt.) 

Dr. Schmidt Franz: Das Gedächtnis der Schüler (Gedächtnis; stark, leichtver
gesslich, einseitig).

Dr. Schmidt Franz: Das Denken der Schüler (Das Denken; rasch, praktisch, 
logisch, schwerfällig, oberflächlich, lenkbar).

Dr. Noszlopi Ladislaus: Die Urteilsfähigkeit und Meinungsgestaltung des Schü
lers. (Urteilsfähigkeit, Meinungsgestaltung; richtet sich nach andern, selb
ständig, wohlüberlegt unbeeinflyssbar).

Dr. Noszlopi Ladislaus: Berufspsycbologische Beobachtungen auf der Personal
karte.

Dr. Kempelen Attila: Beobachtung der Ausdrucksfähigkeit der Schüler. (Aus- 
drucksfähigkeit; z. B. ungezwungen, stotternd, gehemmt, freimütig sprechend). 

Dr. Radäk Olga: Beobachtung der Gefühlswelt der Schüler. (Gefühlsarten;
offen, verschlossen, schüchtern, geradlinig, gutartig, freigebig, gemütlich). 

Dr. PadänyLFrank Anton: Beobachtung der Willenswelt der Schüler und ihre 
Lenkung, (anregend, ausdauernd, selbständig, diszipliniert, dientsteifrig, 
ehrerbietig, selbstvertrauend, strebsam, zielbewusst, schwankend).

Dr. Marczell Michael: Wie beobachten wir die Moralauffassung der Schüler? 
Moralauffassung; religiös, patriotisch, die Schwachen schützend, hilfsbereit, 
egoistisch, verläumderisch).

Roder Paal: Über die Beobachtung des Pflichtbewusstseins der Schüler. (Pflich- 
bewusstsein; z. B. ständig, nachlässig, veränderlich im Fleiss, wählerisch 
innerhalb der Pflichten),

Dr. K cm enes Elias: Die Schüler untereinander (erzielte Wirkung auf die Mit
schüler; z. B. führend, verstehend, sich befreundend, die Mitschüler achtend, 
verachtend, nicht beachtend).

Dr. Zibolen Andreas: Was sieht der Professor bei der Beobachtung des äussem 
Benehmens des Schülers? (äusseres Benehmen; z. B. Ordnungsliebe, Rein
lichkeit, Manieren).

Frau Dr. Domonkos Ladislaus: Die verschiedenen Arten, das Heranwachsende 
Individuum kennen zu lernen.

Anhang: Bemerkungen und Abänderungsvorschläge bezüglich der Rubriken der 
Personalkarte,



RÉSUME.
Comment tenir le fichier personnel?

Dans le but de connaître d'une façon sérieuse et sur une base psychologique 
les élèves des classes secondaires et des classes primaires supérieures et pour 
pouvoir leur donner la direction nécessaire. l’Inspection Royale a ordonné que 
le corps professoral tienne la fiche individuelle des élèves suivant le compte rendu 
du professeur titulaire de chaque classe.

La Société Hongroise de. Sciences infantiles a eu des séances, trois jours 
durant, où des conférenciers éminents ont donné la note psychologique et 
pédagogique aux questionnaires de cette fiche et, en même temps, une direction 
pratique de juger et de fixer le résultat des délibérations. Chaque conférencier 
a eu soin de traiter une question spéciale du questionnaire. Le périodique 
„L’enfant et l’adolescent“, dans un numéro spécial, a relaté ces conférences. 
Ce numéro pourrait être intitulé: „la fiché personnelle vivante".

Voici la liste des conférenciers avec le titre dé sujet traité. (La titre de 
chaque rubrique figure entre parenthèses.) 
de. Joseph K oszteeszitz: Prologue. 
de. Joseph F raknog: Introduction.
de. V ictor Tam ás: Observation du milieu familial et ambiance, (Circonstances 

familiales, ambiance, infirmités etc.)
de. Jean Cser: Ce que nous devons savoir de l’attention des élèves et des ; choses 

qui les intéressent. (Attention; concentrée, soutenue, inconstante, dissipée, de 
rêveur etc. Ce qui les intéresse, littérature, linguistique, sciences naturelles, 
beaux-arts etc.)

de. François Schm idt: La mémoire des élèves. (Mémoire sûre, oubliant facilement, 
partielle etc.)

de. François Schm idt: La façon de penser des/élèves. (Pensée rapide, difficile, 
logique, pratique, superficielle, dirigeable,' etc.) 

dr. Ladislas Noszlopi: Le jugement de l’élève et son opinion. (Impressionnable, 
indépendant, réfléchi, entêté.)

dr. Ladislas N oszlopi: Observations psychologiques sur la fiche personnelle con
cernant la vocation à suivre.)

dr. A ttila  Kempelen: Observation de la parole de l’élève. (Parole facile, sac
cadée, crâne etc.)

dr. O lga Radak: Observations sur l’esthétique des élèves. (Inclination esthétique, 
franche, renfermée timide, droite, charitable, généreuse, joyeuse etc.) 

dr. A n to ine  Padángí Frank: Observation de la volonté - des-élèves et la direction 
à donner. (Volonté, à initiative, persévérante, indépendante, disciplinée," 
serviable, respectueuse, confiante' en elle-même, capable d’efforts, décidée, 
mobile et changeante,, etc. )

dr. M ichel M arczell: Comment observer le jugement des élèves quant à l’éthique. 
(Jugement- éthique, religieux, patriotique défend le faible, prêt à secourir, 
égoïste, vend ses camarades.)

P aul Roder: Observations sur l’amour du devoir des enfants. (Amour du devoir, 
constant, négligent, changeant, basé sur les circonstances etc.) 

dr. Ë lisée K emenes: Les élèves entre eux. (Influences sur. les autres, dirigeant, 
sympathique, bon camarade, a-t-il T estime de ses camarades? le méprisent- 
ils? Leur est-il indifférent?)

dr. A n d ré  Z ibolèn: C e que le professeur remarque sur le maintien dé l’élève.
(Maintien, ami de l’ordre, propreté sur soi, politesse etc.) 

dr. M ad . Ladislas D om okos: Façon' de connaître le développement individuel. 
A n n exe: Remarques sur le questionnaire et la fiche personnelle et propositions de 

modifications.

Felelés szerkesztő és kiadó : Dr. Koszterszitz József.
14.807. — „Ölet“ Irodalmi és Nyomda Rt. — Igazgató: Laiszky Jenő.


