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A fordító előszava.

Nem bocsáthatjuk útjára ezt a kötetet anélkül, hogy 
legalább rövidesen ne utalnánk mind e könyvnek, mind 
szerzője munkásságának tudománytörténeti jelentősé
gére. Binet lényegesen újító szellem volt, ahány tudás- 
területen csak megfordult, mindenütt otthagyta keze- 
nyomát. Itt gyermektanulmányi munkásságáról fogunk 
hallani, de ez a kötet korántsem meríti ki e téren ki
fejtett nagy tevékenységét, sőt maga a gyermektanul
mányozás sem merítette ki rendkívül sokoldalú érdek
lődését. Sokkal érzékenyebb volt társadalmunk bajai
val szemben és sokkal fogékonyabb a nyitott szemű 
szellemi munkást seregesen támadó problémák iránt, 
semhogy képes lett volna vizsgálataival egyetlen tudo
mány-szakaszba zárkózni s a mai, mind élesebb kasz
tokra bomló tudományos életben komoly és meghall
gatásra méltó dolgot tudott mondani, a fiziológia, a 
pszichofizika, a lélektan, a klinikai e lm e  gyógyászat és 
a spekulatív filozófia terén.

Még ezeken a tartományokon belül is oly változatos 
tárgyú volt a munkássága, hogy nehéz volna róla rövi
desen összefüggő képet nyújtani, ha önként nem fűzné 
azt egyetlen fonálra a problémáról problémára, tudo
mányról tudományra haladó ember érdeklődése. Min
den szellemi munkás érzi a tudományos kutatásnak azt 
a kettős kényszerét, mellyel egyrészt egyetlen probléma
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elmélyítésére, másrészt e problémának minél több
oldalú megvilágítására ösztönöztetik. A tudós érdek
lődését rendesen ideje korlátozza, s azért áldozza fel 
a második kívánalmat az elsőnek, mert nem ér rá új 
munkaterületeken járatossá válni. Binet volt az a tu
dós, aki mindenre ráért. Ráért lélektani célokból ki
kérdezni híres fejszámolókat, sakk játszókat, színésze
ket, költőket, drámaírókat, festőművészeket: ráért 
finom egyén-vizsgálatokat végezni saját gyermekein; 
ráért végigjárni Páris és a vidék elemi iskoláit, hogy 
felvételeket készítsen a gyermekek testi állapotáról, 
szellemi képességeiről, értelmi nívójukról, jellembeli 
sajátságaikról: ráért módszert alkotni a szellemileg 
hátramaradott gyermekek diagnosztizálására, hogy az 
így talált anyagtól az iskolát megszabadítsa és külön 
iskolákban ezekből a gyermekekből is társadalmilag 
használható elemeket formáljon; ráért a szuggesztibili- 
tásnak részletes tanulmányozására, a grafológiának, 
mint egyén-vizsgáló eszköznek megbirálására stb, stb.; 
és mindezek mellett még maradt ideje annak a nagy 
akaratot kívánó elhatározásnak kivitelére is. hogy érett 
korban fogjon új diszciplína elsajátításához, akkor ta
nult orvostudományt, különösen pedig klinikai pszi
chiátriát; ne feledjük el végül azt sem, hogy ez a sok
oldalúság nem szórta szét gondolatvilágát, hanem ellen
kezőleg szintétikus munkára adott néki bőséges anya
got, s ennek eredményeit találjuk a testről és lélekről 
szóló filozófiai munkájában.

Nem vállalkozhatunk itt arra, hogy e sokirányú mun
kásság minden részlet-eredményéről hű beszámolót ad
junk. Csak egy-két főbb pontját akarjuk megvilágítani, 
itt sem annyira a munka konkrét eredményeit, melyek

VIII A FORDÍTÓ ELŐSZAVA



mint minden új módszer adatai, sok helyen igazításra 
szorulnak, mint inkább irányát és intencióit, mert főleg 
ezekkel hatott tudományos környezetére.

A  lélektan történetében Binet Alfréd neve a legfon
tosabbak közé tartozik: tőle ered az első komoly pró
bálkozás egyrészt a lélektani kísérletezésnek maga
sabb rendű lelki jelenségek felé terelésére, másrészt az 
ezzel kapcsolatosan önként adódó egyén-vizsgálat tu
dományos megalapozására.

Első lélektani vizsgálatai 1892-ben a színes hallásról, 
93-ban a geometriai látás-emlékezetről, a vizuális tí
pusú számoló-művészről, Inaudiról, az auditív Dia- 
mandiról és a nagy sakk játszókról, 94-ben a gyermekek 
szuggesztibilitásának és jellemének tanulmányozása, 
majd 95-ben a gyermekek látásbeli illúzióinak vizsgá
lata, költők, drámaírók munkájának lélektani elem
zése lassankint megérlelte benne az általánosságok és 
közösségek helyett az egyénit, az elütőt, az egyetlent 
kereső lélektan gondolatát. Sok és sokféle egyénen 
dolgozva átlátta, hogy a lélektanból az általános ered
ményeket zavaró egyéni eltérések nem maradhatnak 
kizárva, hanem a vizsgálódás céljaivá kell válniok és 
már 1896-ban V. Henrivel egy én-vizsgáló módszert 
gondol ki, mely az amerikai pszichológusok „test- 
séries“ -eihez hasonlóan egyszerű és rövid próba-fel
adatokkal akarja meghatározni a kísérleti személy 
egyéni vonásait. E feladatok célja rövid próbákkal ér
tékelni az egyén emlékezetét, képzeletét, figyelmét, fel
fogó képességét, szuggesztibilitását, esztétikai érzé
két, morális érzékét, izomerejét, akaraterejét és testi 
ügyességét. Ez a próba-feladatos módszer ( méthode de 
tests) akkor még kellő számú tapasztalatok híján dön-
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több érvényűnek tűnik fel a szerzők előtt, mint aminő
nek később bizonyul. Később maga Binet korlátozza 
meg érvényességét, mikor 1908-ban Simonnal próba
feladatok rendszerét adja, melyekkel az iskolásgyer
mekek fiziológiai korától függetlenül azok értelmi korát 
határozza meg. Ezt a rendkívül originális értékelési 
módszert a jelen munkában részletesen ismerteti.

A  legváltozatosabb módokon próbál hozzáférni az 
egyének belső alkatához. Egyszerű tárgyat tesz külön
böző személyek elé s az adott leírásból szellemi be
rendezésük tipikus különbségeit olvassa ki. Egy éppen 
most látott kép leiratásával az iskolásgyermekek közt 
a leíró, megfigyelő, érzelmes és tudós típust állapítja 
meg, egy cigaretta nézés közben való leiratásával szintén 
leíró, megfigyelő, költői és tudós típusokat talál. Tet
szőleges szavakat irat, kikérdezi azoknak asszociatív 
eredetét, ankéteket hord össze színészektől, hogy a 
Diderot-féle színész-paradoxot, a szerep átérzésének 
problémáját dűlőre juttassa. Kikérdező kísérleteket vé
gez az iskolában a gyermekek szuggesztibilitásának 
mérésére a várakozás, a tekintély, a szuggesztiv kérdés, 
az utánzás hatása alatt. A  szuggesztibilitásról szóló 
nagy tanulmánya 1900-ban jelenik meg, de mire ez ki
kerül a sajtó alól. a szerző már újból Páris elemi is
koláiban dolgozik, mert az iskolás-gyermekek lélek
tana mindinkább érdeklődésének középpontjába kerül. 
Felhívja a tanítókat, hogy tanulják meg a lélektani 
mérés-módszereket és használják ki tudományosan az 
előttük fejlődő gyermekanyagot maguknak e gyerme
keknek érdekében. A tanulók figyelmét vizsgálja 
próba-feladatokkal, úgy, hogy külön-külön tanulmá
nyoz egy értelmes és egy gyenge tanulókból álló cső-
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portot és megállapítja a korrelációt az iskolában el
ismert értelmesség és a figyelmet kipróbáló feladatok 
elvégzésének mikéntje közt.

Ezekben a vizsgálatokban magától ötlik fel az érte
lem fizikai jeleinek problémája. Van-e megállapítható 
összefüggés a gyermekek testi tulajdonságai és értelmi 
fejlettsége között. Megméri munkatársaival vagy 200 
gyermek koponyakerületét, de döntő összefüggést az 
igy nyert számadatok s az értelmiség között nem talál. 
Később 1910-ben újra tanulmányozza kivált a koponya
kerületet, elfajulásjeleket, körömrágást, arckifejezést 
s ezúttal arra a negatív eredményre jut, hogy a fizikai 
jeleknek az értelmiségre vonatkozólag semmiféle 
egyéni szimptoma értéke nincsen s a gyermekek értel- 
messége csakis szellemi megnyilatkozásaikban konsta
tálható.

E sok nagy extenzitású vizsgálat mellett egy talán 
még nagyobb intenzitású lélektani vizsgálatot végez leá
nyain, a l l  éves Armandeon s a 12 éves Margiton. En
nek a munkának eredménye az 1903-ban megjelenő 
„Étude experimentale de l ’intelligence", új módszerek
ben és váratlan eredményekben gazdag mü, mely a két 
gyermeknek meglepő elevenségü lelki rajzát tartal
mazza s mind a kezdeményezett módszereknél, mind 
az általuk elért általános és egyén-pszichológai ered
ményeknél fogva a lélektan történetében döntő jelen
tőségű. A  vizsgálatoknak beláthatatlan mezejét nyitja 
meg a magasabb rendű eszméleti jelenségekre irányuló 
műszertelen kísérletekkel. Összes vizsgálataihoz elég 
toll és papír az alanynál, jegyzőkönyv és egy másod
percek 10-ed részéig mutató stopper a kísérletezőnél.
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Itt adja első példáit a szakszerű kikérdező kísérletnek 
s a céltudatos egyénvizsgálatnak.

Csak egy-két szóval utaljunk e munka főeredmé
nyére, a két gyermeknek szélsőséges egyéni különb
ségeire. A szabadon választott és azután eredetükre 
nézve magyarázott szók közül Margit szavai legna
gyobbrészt megfigyelésből vagy friss emlékezésből me
rítettek, ellenben Armande szavai tudattalan eredetűek 
vagy régi emlékek, abstrakciók, képzelődések közül ke
rültek elő. A szabad szó-iratás maga tehát már el
árulja, hogy Margit a külső világhoz, a közelmúlthoz 
ragaszkodó, megfigyelő, objektív típus, ellenben A r
mande a külső környezettől elszakadó, messze múltban, 
befelé élő, képzelődő természet, szubjektív típus. Ez a 
kétféleség meglepően domborodik ki a többi kísérletben 
is. Ha mondatokat kell kiegészíteni, a két gyermek egé
szen ellentétes tárgyakat választ. A  „Bementem . . .“ 
kezdetű mondatot Margit úgy egészíti ki, hogy fűszer
kereskedésbe megy csokoládét venni, Armande ellen
ben árnyas fasorba megy sétálni. Ha leírnak egy fa
levelet, egy cigarettát, egy házat, Margit felsorolja az 
összes objektív külső vonásokat, Armande elmélkedé
seket, érzelmes, költői megjegyzéseket fűz mindig nagy 
vonásokban tartott leírásához. Az itt lefordított műben 
részletesen is hallunk e könyvről s ez fölöslegessé teszi, 
hogy e helyen tüzetesebb ismertetését adjuk.

A következő években a kézírás egyén-vizsgálati 
szimptoma-értéke érdekli szerzőnket és az Írásnak főleg 
az értelemre vonatkozó szimptoma-értékét vizsgálandó, 
igen tehetséges és igen közepes emberek írásaiból küld 
mintákat grafológoknak és laikusoknak s az eredmény 
az, hogy az irás az értelmiséget nagyjából elárulja.

XII A FORDÍTÓ ELŐSZAVA.



Egyidejűleg ezzel a börérzékenység variációit vizsgálja 
eszteziométerrel, s arra a következtetésre jut, hogy a 
műszer nem magát az érzékenységet, hanem a figyel
met árulja el és adataiból a figyelemnek szimplista, 
értelmező és szórakozott típusai derülnek ki. A  mérés 
az érző körök finomságára, t. i. a két érintés kettőssé
gének megérzésére vagy meg nem érzésére vonatkozik.

Eoben az időben Binet már orvostudománnyal fog
lalkozik, klinikai vizsgálatokat végez elmebetegeken s 
az elmebajoknak új osztályozását adja. Legtöbb erejét 
azonban életének ez utolsó éveiben egy fontos társa
dalmi problémának, a szellemileg elmaradott gyerme
kek ügyének szenteli. Előbb diagnózis megállapításra 
keres módot s mikor ezt a gyermekek általa definiált 
,,értelmi korának eldöntésében megtalálta, hozzálát 
a módszer kihasználásához, kiválogatja az elemi isko
lákban a hátramaradott gyermekeket és külön szá
mukra készült iskolákat alapit. A  normálisnál gyen
gébb tehetségű gyermekek társadalmi értékesítésének 
munkája Franciaországban az ő kezdeményezésére in
dúl meg. E közben Írja gyermektanulmányi vizsgálatá
nak összefoglalásául „Idées modernes sur les enfants“ 
című könyvét, melynek a jelen kötetben adjuk fordítá
sát. Munkásságának e teljes virágzásában, még érdek
lődésekkel, tennivalókkal terhelten éri őt a csaknem 
váratlan halál 1911-ben.

Kutatásainak nem annyira konkrét eredményei fon
tosak, mint inkább az irányzatok, melyeket megkezdett 
velük. A  lélektani kísérletezés Binet föllépése előtt túl
ságosan műszermunka volt, nagyon is akart hasonlí
tani az exakt természettudományokhoz, semhogy be- 
uehette volna az íratást és beszéltetést felvevő közegei
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sorába. Binet első próbálkozása e közegekkel az álta
lános lélektan céljait szolgálta, módszer-tágítás volt, 
melynek eredményéül a hozzáférhető vizsgálati anyag
nak is bővülnie kellett. Ez a vállalkozás adta a kikér
dező kísérletek első formáját, melyek megnyitották a 
magasabb rendű eszméleti működéseket is az általános 
lélektani vizsgalatok előtt. Ennek a módszernek ponto
sítását és tudatos kiépítését végezték és végezik máris a 
würzburgi iskola pszichológusai, kik először a gondol
kodás lélektanának vizsgálatára használták és a szó- 
és képnélküli amorf gondolat eszmélettani létét állapí
tották meg vele, amit már Binet is jelzett az emberi 
értelemről szóló kísérleti tanulmányában.

Binet munkásságának másik arculata az egyén-vizs
gálat felé fordul. Önként kínálkozó eredménye ez a 
kikérdező kísérletek adatainak, melyek személyesek 
és úgyszólván lehetetlenné teszik, hogy az általános
ságokat kereső pszichológus figyelme az egyéniség
okozta „zavaró“ körülményekre ne terelődjék s új lé
lektani tárgyat ne találjon a zavarokban, melyeket ed
dig bosszankodva mellőzött. így sarjad a kikérdező 
kísérletből Binet munkásságán belül az egyén-vizs
gáló lélektan, nála még csak ötletszerű fogásokkal s 
több intuícióval, mint rendszerességgel dolgozó discip- 
lina, melynek szakszerű és módszeres kiépítése megint 
német földön, a William Stern által elnevezett és rend
szerezett differenciál-pszichológiában megy végbe. En
nek az új tudománynak tárgya az egyéniség; módszerei 
e tárgyhoz idomultak és az általános lélektan módsze
reitől gyakran egészen elütök; eredményei lelki tüne
tekre, hajlamokra, tulajdonságokra, ezek variációira és 
korrelációira vonatkoznak, az egyéni alkotottság, a
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szellemi élet, a jellem, a temperamentum típusait rög
zítik és tanulmányozzák, s egyes egyének teljes pszi- 
chográfiai ismertetésében érik el speciális irányzatuk 
legszélső határát.

Mindezekből láthatjuk, hogy nem adhatnánk a gyer
mektanulmányozás segítségéül fontosabb s a gyermek- 
lélektan gyors fejlődésében centrálisabb elhelyezésű 
munkát, mint az iskolásgyermekek e lélektanát, mely
ben a szülők és a tanítók a gyermekek szakszerű meg
figyelésére hasznos útmutatásokat és pontos módszere
ket találnak s mellyel kapcsolatos kutatások ma két 
oly fontos lélektani iskolában tömörülnek, mint a kikér
dező módszerrel dolgozó würzburgi gondolat-pszicho
lógia és az egyén-vizsgáló differenciál-pszichológia 
iskolái.

Budapest, 1915. november.

D  V
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I. FEJEZET.

E KÖNYV CÉLJA.

Ez a könyv mérleg. Azért írtam, hogy a tőlem tel
hető legnagyobb őszinteséggel elmondjam mindazt, 
amire harminc évi, főleg Amerikában és Németország
ban s egy kissé Franciaországban is végezett kísérleti 
kutatás tanított bennünket a nevelés dolgában. Azok
nak a tanulmányoknak összefoglalásait és végeredmé
nyeit találja tehát itt az olvasó, melyeket néha lelke
sedéssel, máskor megvetéssel úgy fejeztek ki, hogy a 
neveléstan szóhoz tudományos, modern, kísérleti, fizio
lógiai. pszichológiai jelzőket fűztek vagy ezt a szót 
kovácsolták rá, hogy pedológia. Iparkodtam megitélni, 
vájjon annyi leközölt munka közt melyek érdemesek 
rá, hogy a tanításba gyakorlatilag belépjenek, melyek 
elvetendök s hogy az új módszerek közül melyek fog
ják előbbre vinni a nevelés-tudományt. Ez korunk 
egyik legfontosabb kérdése.

Sajnos, lehetetlen volt a nevelés igen tág tudomá- 
nvát e könvv szűk kereteibe ioglalnom. Korlátoznom 
keilett a tárgyát, hogy pontosan és részletesen mutat
hassam be. Azt vettem ki belőle, aminek érdekességét 
a legélénkebbnek s a legsürgősebbnek láttam. Már itt 
meg kell tehát érteniök olvasóimnak azt. hogy ez a 
könyv nem felelhet meg minden kérdésre, amit akár
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mint atya, akár mint tanférfíu, vagy szociológus tehet 
fel valaki a gyermekek és az ifjak nevelésére vonatko
zólag. E kérdések igen számosak, de három főkérdés
ben csoportosulnak:

1. A  tanterv.
2. A  tanítás módszerei.
3. A  gyermekek képességei.
tájékozódás végett mondjunk egy-két szót e három 

nagy osztályról.
1. Tantervnek hívják az iskolában tanítottak rész

letes felsorolását. A  közvéleményt kiváltképen a tan
tervek foglalkoztatják; nyilvános hatóságok müvei, s 
a figyelem mindannyiszor újra meg újra rájuk tere
lődik, mikor politikai, gazdasági vagy más okokból 
közoktatási reformok látszanak szükségesnek; azonnal 
mindenkiben ugyanaz a gondolat ébred, csak egy a 
segítség, meg kell a tantervet változtatni.

Ezt a hajlandóságot persze csak annyiban szabad 
kritizálnom, amennyiben kizárólagos, mert természet
szerűleg el kell ismernünk, hogy a tanítás tartalma 
mindig óriási hatású az elmék nevelésére s képzésére. 
Az a szellem, melyben a tanterv fogalmazódott —  
legalább is mikor tényleg megnyilatkozik benne vala
milyen szellem — részlegesen fölfedi nekünk miféle 
célt, miféle eszmét akartak vele megvalósítani s ez alka
lomból merülnek fel nagyon súlyos kérdések ezen ideál 
értékére és kiváltképpen a korhoz, a fajhoz viszonyított 
értékére nézve. Pld. ily kérdések tehetők: Vájjon ki
váltképpen a tanultságot vagy az értelmet fejlesszük-e 
a gyermekben, kiváltképpen az értelmet vagy az aka
ratot. kiváltképpen az akaratot vagy a fizikai erőt is? 
Vájjon más szóval a meggondolt és megtelepült latéi-
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ner-típust válasszuk-e ideálul? Vagy inkább a cse
lekvő ember típusát, a kereskedőét, az iparosét, a föld- 
m,velőét vagy éppen a gyarmatosét, aki csak magára 
számít és aki tevékenységének anyagi eredményeit 
többre tartja értelme művelésének gondjainál?

Másik kérdés, mely ugyanebbe a kategóriába tarto
zik, mert szintén nevelési eszmét vitat; vájjon a gyer
mekben kiváltképpen a társas képességeket, mint a 
tegyelem megszokását, a csoportosulás keresését, a 
szolidaritást, az általános érdekekért való áldozatkész
ségét s egész sereg más ilyenfajta mélyen társadalmi 
tulajdonságot kell-e fejlesztenünk vagy ellenkezőleg 
kedvezzünk-e mindannak, ami előre lendíti az egyént, 
annak személyiségét, belső életét?

Ezek a szép kérdések, melyek annyiszor foglal
koztatták a véleményeket, nem részei programmunk- 
nak, de gyakran utalunk majd rájuk és már most is 
mondhatunk róluk ennyit; ha azt akarjuk, hogy ne ma
radjanak homályos és köznapi formulák, melyeket 
szépirodalmi disszertációkkal és prédikációkkal vesz
nek körül, két feltételt kell megvalósítanunk. Meg kell 
ítélnünk előbb a nevelési ideálok viszonylagos értékét, 
vizsgálva a nevelendő társadalom környezetét és vágya 
kozásait. Ami jó az angolszásznak, az lehet tűrhetet
len a latin népeknek; ami jó ennek a csoportnak, ennek 
az osztálynak, ennek a gyermeknek, az esetleg nem 
alkalmas a másiknak. Sok itt a megvitatni való lélek
tani, neveléstani és kivált társadalomiam szempontból.

Másodsorban iparkodnunk kell eldönteni, miképpen 
gondoljuk el a nevelést, hogy teljesen eleget tegyünk a 
választott nevelési ideálnak s ennek elérése éppen nem 

I könnyű dolog.
\ r
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. f .  t  Jf.nteÍT Után a móds2erek A  módszer szót a le- 
leS‘agabb értelemben vesszük, úgy, hogy beleért 

.uk mindazokat a cselekvéseket, e l j á r ó k a t !  sz e "e -  
me'Vf  akár Közelről, akár távolról, de hozzá- 

I Ólnak az oktatás munkájához. Éhben az értelemben 
a tanulok k,választása, előző nevelésük, besorozások

a L ,e m,ar a m0ds2erek do|gához tartozik: talán 
meg közvetlenebbül beletartozik a tanulás tartamúnak
‘ 1  r r ral< eioszlasának szabályozása. A  tartamot . 
illetőleg .anulmanyozni kell a tanítási órák és a szün- i 
napok szamai melyek pihentetnek ugyan, de ha túlságos j 
hosszúra nyúlnak, a tanuló nehezen jut vissza a ren
des kerékvágásba. Meg kell vizsgálni miképpen oszol-

’T  a" ° rak n^ézségük és szárazságuk szerint, 
gyeim kell az értelmi munka és testi munka váltako- 

zasara ,s, mely annyira hasznos, ha nem feledjük, hogy 
a túlhajtott izommunka nem üdíti a szellemet, csak új 1 
faradságot told a régihez. Mindezek a kérdések a tanú- I 
Ok szellem, k.fáradásának és túlterheltetésének nagy Éj 

fontosságú problémájához tartoznak s e ponton szeren- I  
csere elmondhatjuk, hogy a kísérleti lélektan már kéz- I  
zel lógható eredményekhez jutott. I

Bár még nem tudjuk, hogyan kell diagnosztizálni I  
egy bizonyos tanulónak kezdődő fáradságát s bár még 
csak sejtjük a szellemi munka egészségtanának fon- 1 
os szabályait, legalább már vannak eszközeink arra 1  

hogy tanulmányozzuk s elregisztráljuk egy egész osz
tály kollektív fáradságát: ha majd rákerül a sor, e tu
dásunkhoz képest szabályozhatjuk az iskolai órák ész- I  
szem elosztását a gyermekek kora és tanulmánva.k 1 
toka szerint. I

De mindez mellékes egy másik kérdéshez képest, {



ffl| mely a tanítási módszerek életkérdése s ez a tanítás 
9  formája. Jó sokféleképpen lehet az elmébe gondolatot 
9  juttatni vagy szokást kovácsolni; hathatunk az ér- 
9  zékszervekre, a látásra, hallásra, tapintásra vagy ta- 
9  níthatunk szóval; bizonyos módszerek jók, mások tür- 
B  kötetlenek.

8  Réáen halljuk a szemrehányást, hogy iskoláink vissza- 
Jt élnek a szóbeli módszerrel, mely tisztán a beszélőké
je  pcsséghez fordul, minden órát nyelvgyakorlattá tesz és 
;K minden tanítás céljául a jól megtanult és felmondható 
S  leckét tűzi ki. Világos, hogy itt főbenjáró hibát követ-
■  iiirik el; a tanítás célja gondolkodás és cselekvés-mó-
K  formálni és e módokat szokásokká erősíteni
I  avéyböl, hogy az egyént jobb alkalmazkodásra segít- 
£  sul< környezetével szemben; az iskola csak mint az
■  é!etre va}ó előkészülés értékes, minden tanítás, mely a 
K s/avaknál marad, hiábavaló, mert a szószerintiség 
B pus/.ia szimbolizmus, az élet pedig nem puszta szó- 
B1 beszéd.

I  Iskolai tanításunk másik hibája, hogy alanyát tétle- 
| fagyja, ismeret-kancsót csinál belőle s úgy önti 
I  bele a tudományt; legyen az iskolás gyermek tevékeny, 
1 szolgáljon neki a tanítás ingerül, melyre cselekvések- 
1 kei válaszoljon s ezek viselkedésén tökéletesítsenek
| es tegyenek bizonyságot értelmi és jellembeli fejlődé-
| séről.

I És mindenekfölőtt a módszerek alkalmából felme- 
I ó végső és legsúlyosabb kérdés mérlegre tenni a 
I gvérmék iskolapadban töltött óráinak, napjainak, évei- 
I nek szamát s a hasznot, mely ebből ránézve szárma- 
I az a kérdés, jó üzlet-e ez neki és megéri-e a szer-
| * tanultság és műveltség a beleköltött időt és fá
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radság°t? Világos, hogy ide sok szó és sok k r it ik a i

Sajnos, kénytelenek vagyunk e területtől távolma- ]  
radm, mert nem a miénk. Könyvünk, legalább is álta- f l  
lanossagban, nem tárgyalja a tanítás módszereit; de f l  
tárgyunk kényszeríteni fog, hogy idönkint egy-egy ki- f l  
rándulást tegyünk a módszerek elemzésébe, mert na- B
gvon összetartozó kérdések között nehez határokat 8  
vonni. m

3. Szóljunk végre arról a tárgyról, amit kiválasztod M  
unk. Azt mondtuk, hogy a három kérdés közül, me- f l  

Ivek felosztják a neveléstudományt, az utolsónak ez f l  
a fejezetcíme: a gyermekek képességei. f l

A  tanítás teljes tárgyalása ugyanis elméletileg hár- I  
más felosztású: amit tanítunk —  ez a tanterv; ahogyan f l  
tanítunk — ezek a módszerek; akiket tanítunk —  ezek f l  
a gyermekek. A  neveléstudományt tehát a gyermekek- f l  
kel s a tanulókkal való közvetlen vonatkozásaiban fog- f l  
juk vizsgálni, különösen pedig a hat— tizennégy éves f l  
fiu-tanulókkal szemben; igyekezünk megtudni, hogy f l  
milyenek s miben áll megismerésük művészete; meg- f l  
mutatjuk, hogy e művészet célja nem a lelkükbehato- M  
lasnak. gondolataik és érzelmeik utánajátszásának bá- 9  
jós mulatsága, hanem valóságos képességeik kihámozá- |  
sarol van szó, hogy mértékükre szabhassuk tanításu- f l  
kát. Ez a neveléstudomány legelhanyagoltabb része s f l  
merem mondani, hogy nem egy pedagógus meglepetten 9  
venne tudomást létezéserői. lg

A tajekozatlan nevelő szerint a gyermek elhanyagol- f l  
ható mennyiség. Úgy látszik, mintha a priori elfogadná, j |  
hogy a gyermek nem egyéb, mint miniatűr ember, ho- ||  
munculus. a felnőtt minden képességével lefokozottan f l

** E KÖNYV CÉLJA. fi



ellátva; elfogadja, hogy van egy bizonyos típus
gyermek, melyhez többé-kevésbbé hasonlít a többi 
mind s így félreismeri nemcsak jellemük, érzésmód
juk, hanem gondolkodásmódjuk és szellemi képessé
geik között fennálló különbségeket is. Sok tanító él 
ebben a tévedésben; 40— 60, néha több tanulóból álló 
osztály van előttük; mikor a tanítást rábocsájtják erre 
.4 kís gyermektömegre, figyelmük magának az in ab- 
síracto abszolút értelemben vett tanításnak értékére 
szegezödik, nem pedig a gyermekek befogadóképessé
gének minőségére, jellemükre, képességeikre és arra, 
hogy szükségleteikhez, tehetségükhöz alkalmazkod
janak.

Egyformán bánnak valamennyivel, azokkal is, akik
nek jó az emlékezetük, azokkal is, akiké rossz, oly 
kevéssé törődnek mindezekkel az egyéni valóságokkal, 
hogy gyakran tanítványaik korát sem ismerik vagy 
legalább is nem veszik számításba. Ha a véletlen 
ugyanarra a padra ültetett egy kilenc éves és egy tizen
két éves gyermeket, ettől a két tanulótól ugyanazt az 
erőkifejtést kívánják, ugyanazért a hibáért ugyanazzal 
a büntetéssel sújtják őket, igazán jogtalanul alkal
mazva a szabályt, mely szerint az igazságszolgáltatás 
előtt mindenkinek egyformának kell lennie.

Idevonatkozólag eszembe jut a következő tény. Egy
szer egy kitűnő mestert arra kértem, mutassa meg, 
melyik a legértelmesebb tanuló az osztályban; egy ti
zenkét éves tanulót nevezett meg. Osztályában a gyer
mekek normális és átlagos kora tíz esztendő volt; annak 
tehát, akit megnevezett, ha szellemi fejlődése rendes 
lett volna, nem kellett volna ebben az osztályban ma
radnia. Két évi tanulási és valószínűleg értelmi kése-
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delme volt. Micsoda különös tévedés nem venni tekin- 1 
tetbe életkorát és negyven közül a legértelniesebbnek I 
tartani egy hátramaradott gyermeket. £

Egy másik példát idézek arra, milyen hajlandók a j 
tanítók nem tartani számon tanítványaik tehetségeit. I 
Sok tanulónak van némi látásbeli vagy hallásbeli gyen- I 
gesége és érthető. ho£y kevés hasznot húznak oly taní
tásból. amit nem vesznek tudomásul. A párisi iskolák
ban dr. Simonnal ankétet tartottunk; nagyon sok gyér- j 
meket vizsgáltam meg a látás szempontjából és sok,
5 százaléknál több, fogyatékos látásút találtam köztük, j 
És ki hinné? A  legtöbb esetben a tanítóknak sejtelmük j 
se volt róla; a gyermek túlságosan távol ült a katedrá- j 
tói vagy a táblától ahhoz, hogy láthasson és hallhas- ] 
són; de minthogy a gyermekek rendesen nem panasz
kodnak, a tanítónak egy pillanatig se jutott az eszébe, 
hogy magához és a táblához közelebb ültesse őket. Itt 
hasznosan avatkozhattam a dologba és Liard1) jóindu
latú támogatásával elértem, hogy a párisi tankerület 
összes elemi iskolai tanítói a látást minden évben pe- 
dagógiai vizsgálatnak vessék alá.

Egy harmadik példával fogom végezni, mely az úgy
nevezett osztály salakjának lélektanára vonatkozik. 
Minden népesebb osztálvban van egy bizonvos számú 
szekundás. kiknek változatlanul legrosszabbak a dolgo
zatai s akik úgvszólván sohasem veszik hasznát az is
kolai tanításnak. Nincs érdekesebb, mint megismer
kedni e szekundások lélektanával: meg kell vizsgálni

') A  párisi tankerület vezetője ma is. Franciaországban a tan
kerületi beosztás az összes alsó-, közép- és felsőfokú iskolákra 
azonos es mindenik kerület (academie) egységes vezetés, egyet
len rektor igazgatása alatt áll. Ford
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o'kcI. egyiket a másik után, meg kell tudni, miért van
nak az utolsó helyen, vájjon értelmi vagy jellembeli 
hibájuk-e az oka s vájjon lehet-e állapotukon javítani. 
Knnek a kérdésnek nagy a társadalmi fontossága; és 
ailandóan törekednünk kell e hulladékok számának 
csökkentésére, hogy véglegesek ne maradjanak. De 
kérdem, hány tanító van. aki figyelmesen tanúimé
it,zta ezeket a szekundasokat, aki segíteni próbált 
nekik s ilyesmit mondott magában: ,,Ha ezek a tanu
lok oly kevéssé boldogulnak a tanulásban, talán én 
ep oly hibás vagyok benne, mint ök maguk!"

Meg vagyok győződve, hogy ez a kérdés sok kiváló 
mestert foglalkoztatott; de tapasztalásból tudom, nem 
is sejtik, hogy itt tanulmányozni való kérdésről, hiva
talos kötelességükről van szó; úgy látszik, mintha hall
gatólagosan elfogadnák, hogy az osztályban, ahol van
nak elsők, kell utolsóknak is lenniök. Megint micsoda 

tévedés!
Minthogy mindig jó valóságos, konkrét, élő példák

kal kezdeni, elmesélem mit tapasztaltam egyszer egy 
vidéki tanító iskolájában. Van ennek vagy tíz eszten
deje. Egy tanító-képesítőn végeztem akkoriban bará
tommal és munkatársammal V. Henri-vel kísérleteket. 
Hz a képesítő nem állt fényes tanulókból; az elsők nem 
voltak liiján a szellemi finomságnak; de azok, akiket az 
isko'a igazgatója utolsóknak tett meg, igazán nagyon 
nehézkes emberek voltak. Ezen a tizenhat alanyból 
álló sorozaton kísérleteztem egész télen át; s így vet
tem észre egy tényt, mely valóságos reveláció volt szá
momra; az igazgató osztályzatait az én kísérleteim 
koz ül igazolták mindazok, melyek hasonlítottak az is- 
k •iái gyakorlatokhoz, irodalmi érzéket vagy általános
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eszmékkel való bánást követeltek,- de bizonyos kísér-' 
e ek egeszen más képességeket kívántak, pl, térbeli! 
atast, bizonyos kézügyességet vagy kicsiny érzetkü- 
onbsegek megkülönböztetését; szóval ezekben az 

o obbi gyakorlatokban nem magas kultúrát csináltunk, i 
anem közeledtünk kissé a gyakorlati élet kézimun-i 

kaihoz es cselekvéseihez. Mily meglepetés! A  sorozat ' 
ulolsoi. ezek az oly nehézkes, oly kevéssé értelmes el- . 
mek a gyakorlati munkákban, melyekben pedig elég 
nagy nehézségek voltak, ép oly jó, sőt jobb sikert arat
tak, mint nemely első. Ekkor megértettem, milyen té
vedés volt okét oly próbák szerint ítélni meg, melyek 
nem voltak elmebeli természetükhöz valók s főleg

I t  ,a'n  k,iművelést adni "< **•  mely szellemi típu- j 
sukkal ellenkezett.

Remélem, eleget mondtam, nem arra. hogy meggyőz
zem olvasóimat, de legalább arra, hogy azt a gondola
tot keltsem bennük, hogy itt talán olyan kérdés lap
pang, mellyel nem törődünk eleget. Ami engem illet, 
hosszú tapasztalásom szerint azt hiszem, hogy a gyer- 
mekek képességeinek meghatározása a tanítás és ne
veles legfontosabb kérdése; képességeik szerint kell 
okét tamtam s a szerint kell őket bizonyos foglalkozás 
ele terelni. A neveléstudomány bevezetéséül egvén- 

lelektani tanulmányoknak kell szolgálni.
Ha túlozunk valamely igaz gondolatot, akkor persze 

meghamisítjuk; a tanítás nem feleltethető meg egyen- 
kint mmden tanuló képességeinek, mert nem vagyunk I  
egyedül a világon; bizonyos időben, bizonyos környe- fl 
zetben, bizonyos egyének között és a természetben |  
elünk mindehhez kénytelenek vagyunk alkalmazkodni, J 
az alkalmazkodás az élet uralkodó törvénye. A  tani- |



( (ásnák és a nevelésnek, ezen alkalmazkodás megköny- 
I nyítése lévén a célja, szükségképpen számot kell vetnie 
[ két adattal: egyik a környezet a maga követelmé- 
| nveivel, másik az emberi lény a maga kisegítő eszkö-
I zeivel.

í Megeshetik, hogy ez a két adat rosszúl illik össze és 
•egaikuvásra vagyunk kénytelenek; a kérdés nem egy- 

- trü. Például némely gyermeknek —  ezek igazában 
rendellenesek —  nagyon nehezére esik megtanulni ol
vasni, valóságos kínszenvedés nekik a betű; elmebeli 
hajlamaik egészen más tartományba vonzanák őket, 
s ha csakis lélektanuktól kérnénk tanácsot, inkább ka
lapácsot, mint ábécés könyvet adnánk kezükbe. Ez jó 
pszichológia volna, de egyszersmind nagyon rossz szo
ciológia. Modern társadalmunkban, ahol az analfabéták 
száma mind jelentéktelenebb, az olvasás és írás, kivált 
a nagy felhalmozódásokban, oly fontos szerepet ját
szik, hogy az analfabéta sűlyos alsóbbrendűségbe sü- 
lyed; rá kell tehát kényszeríteni a hátramaradottakat 
amikor csak lehet, az olvasás megtanulására erőkifejté
sének a környezete miatt, melyben élniök kell.

Néhány pedagógus és pszichológus foglalkozott az 
utóbbi időben az egyéni képességek fontosságával; és 
a mai szokások heves visszahatásaként némelyek a 
iegbuzgóbbak közül odáig mentek, hogy ideálul köve
telték vagy állították a mértékre készült iskolát. Ebben 
• /. iskolában a tanítás annyira egyénítve volna, hogy 
minden tanulónak számon tartanák testi, szellemi és 
erkölcsi személyiségét. Ha ennyit kívánunk, nem ka
punk semmit. Jobban szeretjük a kevésbbé radikális 
megoldásokat, melyek közül a következőket ajánljuk. 
Igen sok iskolában, hol a törvény párhuzamos osztá
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lyok felállítását kívánja, meg lehetne valósítani a gyer
mekeknek képességeik szerint való elosztását; egyik 
osztályban több volna az irodalom, a másikban több 
az exakt tudomány, ismét másikban több a gyakor
lat és a műhelymunka. Csak példákat adunk, de a 
példákat természetesen alaposan kellene tanulmá
nyozni. Ez különben éppen az, amit középiskoláink
ban a ciklusok bevezetésével honosítottak meg/) Meg
kísérelhetnek ennek bevezetését az elemi tanításba. 
Ügyelni lehetne, hogy a gyermekek osztályokba ra- 
kasa ne vaktában, vagyis egyedül a családok és tanu
lók gyakran igazán vak kívánsága szerint történjék. 
Azt hiszem, hogy egy jól tájékozott tanító anélkül, 
hogy bárkinek is ellenszegülne, képes volna hasznos ta
nácsokat adni, kivált ha fáradságot venne rá, hogy kö
zelről tanulmányozza a gyermekek tulajdonságait. 
Ugyanis az én jól megérlelt véleményem az, hogy nincs 
olyan nagy szükségünk új miniszteri rendeletre; vég
telen sokkal fontosabb az. hogy a mesterek hagyjanak 
fel az egyéni-lélektan e kérdéseire vonatkozó rendsze
res tudatlanságukal, hogy ne bizalmatlankodjanak 
vele szemben, hogy érdeklődjenek iránta s kiváltkép
pen, hogy gyakorolják. Új szellem kell iskoláinkba s 
ennek a szellemnek a mester és tanítvány közeledésé
ből kell kialakulnia. Az adminisztráció tehet valamit 
e közeledés érdekében azzal, hogy a nagyon népes osz-

) A  francia középiskolák négyosztályú alsó ciklusa két pár
huzamos ágazatu: 1. latin-görög és 2. exakt tudományok főanyag
gal. A  felső hároméves ciklus négyágazatú: 1. Latin-görög; 2. 
l atin és nyelvtudomány; 3. Latin és exakttudománv; 4. Nyelv-
és exakttudománv latin nélkül.
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ulvuk számát csökkenti. Könnyíteni, nem gátolni,
i.t-m tenni lehetetlenné a munkát, ez minden amit ér
telmes adminisztrációtól kívánhatunk. A  többi a tanító 
kezdeményezésének dolga. Szeretnék, ha szokássá 
válnának az óra utáni beszélgetések; szeretnék, ha a 
mester jelen volna bizonyos szünetek alatt, szervezné 
* játékokat és belevinné növendékeit, így jelleme s a 
rukonerzés, melyet ébreszt, gyakran bírói szerepre 
emelné; ha kiváltképpen bizalmat keltene és szük
ség esetén a gyermekek felbátorodnának arra, hogy 
vallomásokat tegyenek neki. Ezt a szokást az angol 
papok és tanárok gyakorolják. Másrészt kívánatos, 
hogy a mester tudjon az egyéni lélektan kérdéseiről, 
megtanulja a szuggerálás nélküli kérdezés művészetét 
és elméjébe vésse a gyermeki szellem legismertebb tí
pusait s mikor lehetséges, e típusok egynémelyikére 
visszavezesse tanítványainak szellemi alkatát: mert 
ezekkel az osztályozásokkal adódnak a legjobb diag
nózisok. És végre harmadsorban azt kell kivánni a 
mesterektől, hogy mikor szükséges, határozottan a kí
sérletező magatartását vegyék fel; tanácsoljuk, hogy ké
tes esetekben alkalmazzanak egyik-másik szellemi pró
bát. melyek valamely képességet, tehetséget határoz
nak meg; csupán jelezni fogjuk nekik e könyv fo
lyamán, mikor a valóban hasznos szellemi próbafel- 
ulatok részleteit is hozzuk, a sok óvatossági rendsza
bályt. melytől sohasem szabad elállanunk aKár kísér
letezünk. akár értelmezzük a kísérletet.

Érthető, hogy itt egészen új szellemi alakulásról van 
s/ó, mely azzá akarja tenni a tanítót, aminövé ritkán 
válik marató!; tanító. —  de megfigyelőnek is kell len
nie. Ez két nagyon különböző magatartás és engem
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a tapasztalás tanított rá, mennyire függetlenek. Talál
koztam bámulatos mesterekkel, kik folytonosan új ta
nítási módszereket gondoltak el, jól kezükben tartották 
egesz osztályukat; a tanítványaikkal elért haladás ta
nulásban, nevelödésben, sőt értelmiségben is tagadha
tatlan volt, de ezek a tanítók egyáltalán mit sem tudtak 
mondani tanítványaik szellemi történetéről, képességei
ről, lelleméről s következőleg amit tudtak, át nem adható 
személyes tulajdonuk maradt. Seguin. az abnormális 
gyermekek híres tanára ilyen tanító volt; könyveket 
irt, melyekben nincsen semmi. Láttam másokat, szin
ten jo elméket, akik nézték megfigyelő kutatásaimat, 
de folyton zavartak hirtelen közbevágásaikkal, melyek 
azt bizonyították, hogy nem értették meg a tanítás és 
megfigyelés különbségét; mikor csupán arról volt szó, 
hogy lássunk, figyeljünk, ítéljünk, azaz tényállást kon
statáljunk, akkor folytonosan igazítani, javítani, taní
tani akartak; hasonlítottak azokhoz a vizsgáztatókhoz, 
akik ahelyett, hogy megelégednének a kérdés feltevé
sével, folyton leckéztetik a jelölteket.

A  megfigyelőnek tehát egészen más szellemi maga
tartásra van szüksége, mint a tanárnak; tegyük hozzá, 
hogy ez nem rögtönözhető; tegyük hozzá különösen 
még azt is, hogy kizárólag előadások hallgatásával nem 
lehet megszerezni.

Nézetem szerint sokkal többet érnének a szemléltető 
órák, pedagógiai vagy egyéni lélektani kísérletezések, 
hol a tanítójelölteket bizonyos nehézségek elé állíta
nák vagy kerestetnék vele egy gyermek szellemi fő
vonását, a reá alkalmazandó módszereket. Ezekhez a 
pedagógiai kísérletekhez egy másik segítséget, speci- 
álistáktól származó pedagógiai útmutatásokat fűznénk
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tanítási példák gyanánt.1) Ebben a gondolatkörben azt 
hiszem, a kezdet kezdetén vagyunk; de természetesen 
meglesz a folytatás. Meg kell lennie. A  gyermekek ér
deke kívánja. A  társadalom érdeke is kívánja. Csak 
azért írom ezt a könyvet, hogy segítsem e mozgalom 
kifejlődését.

Hozzáteszem. hogy a pedagógiai laboratórium, melyet egy 
.ansi elemi iskolában, a Grange-aux-Belles utcában négv évvel 
ezelőtt alapítottam és ahol Vaney az iskola igazgatója, oly szor
o s  és lelkiismeretes munkatársam volt, nyitva áll mindazoknak, 
akik a gyermekeken pedagógiai vizsgálatokat óhajtanak vé
gezni. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetét mondjak mind
azoknak. akik kísérleti pedagógiai kutatásainkat e közben elő
segítették és legelső sorban barátaimnak, Bedoreznek, a szajnai 
kerületi elemi oktatás igazgatójának és Belot elemi iskolai fel- 
üygelőnek.
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II. FEJEZET. ']

A GYERMEK AZ ISKOLÁBAN.

I.

A jó tanítás kritériuma.

Mikor nevelésről, tanításról, elmék formálásáról van 
szó, sohasem kell szem elöl tévesztenünk, hogy minden i 
emberi tevékenység egy legfelsőbb törvénynek van alá- ! 
vetve s ez az egyén alkalmazkodása környezetéhez; 
s hogy az ifjúságnak nyújtott tanítást, minthogy célja , 
ennek az alkalmazkodásnak mértékét emelni, csupán 
erre a főbenjáró kérdésre adott felelettel szabad meg- \ 
ítélnünk: javult-e vele az alkalmazkodás? íme peda- ! 
gógiai kritériumunk. De tegyük hozzá, hogy ha ezzel 
a kritériummal valamely tanítás egészséges becslését 1 
akarjuk végezni, igen fontos számon tartani mind az : 
egyén érdekét, mind a társadalomét, melyhez tartozik. 
Ahhoz, hogy valamely nevelés jónak ítéltessék, nem
csak egy bizonyos egyén szolgáltató-képességét kell 
növelnie, hanem a csoportot is részeltetnie kell ebből a 
nevelésből. Ha nem így volna, akkor jóknak kellene 
tekintenünk a veszélyes, sőt a vétkes tanításokat, pl. a 
tolvajlásét is, ha ennek a tanításnak sikerülne olyan 
érdemes tanítványokat formálni, akiket a rendőrség 
sohase csípne el s mind vagyonra tennének szert.
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A mi társadalmi környezetünkben semmiféle érték
ítéletet sem lehet mondani anélkül, hogy éppen annyira 
!«4iintetbe ne vennők a társadalom, mint az egyén ér
dekeit.

Ha egyszer ezt a szabályt felállítottuk, már követke
zik. hogy a tanterv helyes fogalmazásának, a taní
tási módszerek megtartásának s a tanuló képességeihez 
való alkalmazásuk illő voltának eldöntésére ténymeg
állapításhoz kell folyamodnunk. Követni kellene az 
iskolás gyermekeket az életbe, megtudni mi lesz belő
lük, megbecsülni sorsukat s összehasonlítást tenni más 
egyénekkel, akik egészen más vagy semmi tanítást sem 
kaptak. Az iskolát ugyanis csak iskola-utáni következ
ményeiből ítélhetjük meg: más rendeltetése nincs; ép
pen nem vagy csak félig-meddig ítélhetjük meg vizs
gálati és verseny sikereiből; el kellett veszíteni a közös
ség fogalmát annak, aki a tanítás célját az évvégi vizs
gálatokban és a jutalmakban látja. Ez a tévedés az is
kolás gyermekeknél gyakori. Még majdnem semmit se 
tudnak az életről; nekik az élet az iskola; csak arra gon
dolnak, hogy az iskolai környezethez alkalmazkodja
nak, amit célnak s nem előkészületnek tekintenek; ha 

! tanulni való leckét kapnak, azt képzelik, hogy ez a fel
mondásért van s hogy mikor felmondták és megkapták 
a jegyet, elfelejthetik; azt képzelik, hogy a feladatokat 
a jutalom kiérdemeléseért végezik s ha valaki lusta, 
annak egyetlen következménye, hogy szamárfület kap, 
w«gv becsukják.')
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A  gyermeki elme csak jóval később lépi túl az i s J  
kóla falait és gondol a nyert oktatásnak hasznos, d é l  
távolabbi következményeire. A  látóhatár e kitágulásai 
a szellemi fejlődés természettörvénye. Néha azt kér-f 
dem magamtól, hogy bizonyos mestereknél nem akadt-eJ 
fenn ez a természetes fejlődés. f

Vájjon az ö fogalmaik szerint is nem oly környezet-e® 
az iskola, mely elég önmagának s nem a tanulók van-f. 
nak-e az iskoláért, ahelyett, hogy az iskola volna ak  
tanulókért? És a szülők, akik annyira ragaszkodnak^ 
hozzá, hogy ivadékuk érettségit tegyen, mert ez a po l-t  
gári és a munkás-osztály társadalmi megkülönböztető! 
eszköze, nem ugyanennek az illúziónak engednek-efJ  
nem gondolják-e, hogy a diplomában valami titokza-flj 
tos hatalom rejtőzik? zi

Igaz, hogy bizonyos gúnyolódok időnkint szembe-pl 
szállanak ezekkel az előítéletekkel és leszólják az is-'fl 
koiai sikerek fontosságát. Szerintük azt hinné az ember^M 
hogy a középiskolák legutolsói válnak az életben leg-wj
elsőkké. |

Az igazságot nem e két szélső vélemény arany kö-<p| 
zépútján kell keresnünk, melyek közül az utóbbi, a z fl  
iskolai tanítás és osztályozások megvetése, teljesen légHflj 
bölkapott és csak anekdotákra támaszkodik. Amit m in  
kívánunk, az tulajdonképpen nem vaiami vélemény-fii 
felforgatás, hanem egyrészt annak az igen egyszerűfl 
gondolatnak elfogadása, hogy az iskola csakis mintgl 
az élet előkészítője értékes, másrészt az, hogy en-iJ  
nek az előkészítésnek megítélésére ne legyen e lég il 
a körülbelül, vagy a véletlen megfigyelés. Csodál-11 
kozva kell konstatálnunk, hogy nincs végigvitt követ-*! 
kezetes tanulmányunk az iskolás gyermekek sorsának^i
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' a kapott tanításnak vonatkozásairól; bő statisztikát, 
vj>fy jobban mondva, komoly és alapos tanulmányt, 
:relv kritizált statisztikákra támaszkodnék, már régen 
M'.iCtt volna készíteni, hogy módunk legyen számot 
adni róla. vájjon hasznos-e a tanítás, amit nyújtunk, 
vaíV kell-e rajta módosítani. A  legfontosabb munka 
általában mindig az, amire legkevesebbet gondolnak; 
:c az is megesik, hogy szükségessége folytán végre is 
magára vonja a figyelmünket. Jól látjuk éppen most:
a.: az ellenőrzési szükséglet, amit jeleztünk, kezd nap- 
vüágra kerülni. Egyrészt az elemi iskolai körökben az 
iskolai tanítás tervezetének válsága előtt állanak; 
es másrészt már régen alapítottak technikai isko
lákat. tanfolyamokat, műhelyeket s ezer különféle esz
közzel próbálják megadni a fiatal munkásnak a hiva
tásos kiképzést; persze nem mindig arattak sikert, sőt 
gvakran megesett, hogy hamis dűlőre tévedtek és hogy 
a sok kiadással fenntartott magasabb iskolák munkások 
helvett csupán hivatalnokok képzésére szolgáltak; de 
mindegy; ha az orvosságot nem is találtuk meg, ráesz
méltünk a bajra s megértettük, hogy az iskola megíté- 
ése végett az életbe kell néznünk. Ugyanígy mindazok 

az iskola-utáni tanító és nevelő intézmények, melyekre 
rT,ur annv>t költöttek s melyek szintén oly gyakran vál
jak céltalanná, bizonyítják, hogy megértik mennyire 
hasznos a tanítást úgy ítélni meg, mint előkészülést a 

sagos életre. Lassan-lassan majd letesznek azok*- 
nemeskeblü, de igazán túlságosan sématikus esz- 

‘ k.u, melyek szerint a képzettség jó önmagában s 
"ivasás mint moralizálás értékes; megértik, hogy 

*tp/ettség csupán eszköz, amit arra kell használ- 
az egyén alkalmazkodását környezetéhez

*> •

j A GVERMEK AZ ISKOLÁBAN. ,9



jobbá tegyük; következőleg nincs képzettség, mely# 
ajánlatos volna önmagában véve, mint egyetlen igaz-^  
ság; a képzettség eszköz lévén, változnia kell a sze-#  
mélyek, a temperamentumok s ama gazdasági környe-JI- 
zetek szerint, melyekben az egyénnek életét kell kiküz-* 
denie. A  tantervek bizonyos elvont tanulmányozása he-#  
lvett mindinkább összeillesztési tanulmányokat fogunk^ 
tenni s a kiképzést azon határozott célok szempontjául 
ból fogjuk módosítani, melyeket vele elérni akarunk.*

Csupán saját erőimre utalva megpróbáltam egy k is *  
ankétet rendezni s az eredmények, melyeket összeszed-# 
tem, mindenekfölött azt bizonyították, hogy a megol-jf 
dásra váró kérdés kevésbbé egyszerű, mintsem gondol*« 
tam. Egy falusi tanítóhoz fordultam, ki húsz évig ugyan-* 
abban a helységben dolgozott s ismeri annak minden* 
lakóját. Kérésemre ez a tanító, Limosin, összeállította* 
húsz régi növendékének listáját, kiknek fele kapott* 
végbizonyítványt s a másik fele nem ment át 
vizsgán;1) felkutatta, hogy mi lett ezekből a nők® 
vendékekböl mióta az iskolából kikerültek s társadalmija 
helyzetük és sikerük foka szerint 1— 10 fokozattal osz1*  
tályozta őket. A  község alpolgármesterét felszólítottuk* 
hogy szintén osztályozza mindezeket a növendékeket* 
anélkül, hogv a tanító munkáját ismerné és értékeléseik* 
—  bár itt-ott egy-két fokozattal különböztek, szembe-® 
szököen ugyanazokat az összeredményeket adták. A§£ 
bizonvítvánvt kapott tanulók átlagos jegye 7 volt, amü|j

') A  francia elemi iskolák befejezésekor a tanulók ismétlő é «  
összefoglaló vizsgát tesznek és csak e vizsga fejében kapnak vég-*j' 
bizonyítványt. Ellenkező esetben a tanító csak iskoia-iátogata-é 
sukat igazolja.
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j/t jelenti, hogy társadalmi állapotuk elég jó, míg a 
többi tanuló csak 5— 3 jegyet kapott, amit azt jelenti, 
hot»y társadalmi állapotuk közepes vagy alig tűrhető.

Első gondolatom, amint ezeket az eredményeket 
összeszedtem, az volt, hogy becsületére válnak az is
kolának s hogy ez abban a kis faluban, melyet tanul
mányoztam, kitűnő előkészítő az életre, mert azok a 
tanulók, akiknek végbizonyítványt adott, küzdöttek a 
legjobban a lét harcterén. Némi meggondolás után 
azonban már kevésbbé érzem biztosnak ezt a következ
tetést; azt hiszem, nagyon is túlzott. Annyit látok bi
zonyítottnak, hogy az életben három főtényező viszi 
sikerre az embert, az egészség, az értelmesség és a 
jellem; adjunk hozzá negyedik tényezőül némi va
gyont. A zt hiszem az iskolában is a végvizsgálat leté
telére hasonló egészségbeli, észbeli és jellembeli sa
játságokat kell felmutatni; ha a gyermekek és a szülők 
vagyona nem is lép közvetlenül játékba, mégis tagad
hatatlan előnye a tanulónak, mert a vagyonosabb szü
lőknek több idejük van gyermekeik tanulmányaival 
foglalkozni, jobban táplálják őket, jobb higiénat biz
tosítanak nekik. Mindebből tehát az következik, hogy 
az iskolai környezet s a társadalmi környezet eléggé 
hasonlít; ugyanazon befolyások alatt állnak s akiknek 
sikerűi jól alkalmazkodni az elsőhöz, azoknak sok az 
eshetősége arra, hogy jól fognak alkalmazkodni a má
jú ikhoz is.

L'gy látszik ennyit bizonyít a mi kis statisztikánk, 
azt hiszem túloznók jelentését, ha azt kővetkeztet- 

nók belőle, hogy az iskola, tantervével és módszerei
vel úgy, amint ma szervezve van, jó előkészület az 
**.*»*re. Ez egészen más kérdés. A z iskolai tanultság
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megszerzése azoknál, akik az életben boldogulnak, ér- 3 
telmi és jellem-próba, nem pedig annak bizonyítéka,! 
hogy a nekik nyújtott kiképzés a legjobb útravaló a j 
létért való küzdelemben. E megkülönböztetés alapossá- 4 
gának bizonyítására képzeljünk egy iskolát, ahol a j 
gyermekekre feltűnően haszontalan oktatást tukmálná- j 
nak, zsidóul vagy kínaiul tanultatnák őket; akkor is a 1 
legértelmesebbek, akik később majd jobban boldogul- | 
nak. fogják megszerezni a kínairól szóló bizonyítványt; J 
de ez nem annak bizonyítéka, hogy ez a tanítás va- 1 
lami nagyon hasznos lesz a kis franciáknak. Ekkép 4 
megértjük, hogy a kérdést elemezni kell, ha világosan 3 
akarunk benne látni. Az ankétnek különösen abból a 
kellene állani, hogy megkérdeznök a volt tanulóktól, I  
mely iskolai ismeretek váltak hasznukra, melyeket 1 
ítélnek haszontalanoknak s melyekről sajnálják, hogy 1 
annak idején nem szerezhették meg őket. Azután össze 1 
kellene hasonlítani egészen különböző kiképzésű tanú- J 
lók iskola-utáni sorsát. Miért nem tartottak soha ilyen 1 
ankétet múzeumokban1) és társadalom-tudományi is- I  
kólákban?

II. |
h képzettség fokának mérésé.

Ezidő szerint kénytelenek vagyunk a tanulókat an- j  
nak a tanításnak tervezete alapján ítélni meg. mely- I 
ben részesültek. Tehát elfogadjuk e tanítást és e tan- I

') A  franciaországi múzeumok nem csupán a nagv közönség | 
mulattatására szolgálnak, hanem rendesen gyűjteményeik tanul- j  
mányozásat lehetöve tevő tanfolyamokkal vannak egybekötve.
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urvtt. mint nem vitatható célt és legjobbnak tekintjük 
,i/l a fanulót, aki a legtöbb iskolai ismeretet tudott el-
*u jatitani.

Foglalkozzunk kiváltképpen a vizsgálat formájával, 
keressük, hogyan történik a kérdések megválasztása és 
feltevése. Jó csomó újítást kellene itt bevezetni s min
denki igazolhatta azokat a megfigyeléseket, melyeket
most felsorolok.

ia figyelmesen követünk egynéhány jogi vagy or
vosi vizsgálatot, meglepetve látjuk, mily különbözők 
<» professzoroknak ugyanazon a vizsgán támasztott 
igényei. Némelyek, talán jóságból, talán közönyösség
ből vagy szkepticizmusból, nagyon elnézők, másoknak 
meg mintha csak célja volna belefojtani a jelöltbe a 
s/ót. Ismét mások személyes véleményt formálnak 
egyes kérdésekben s azt akarják, hogy a jelölt 
kitalálja gondolatukat, sőt azt a szót is, ame
lyik eszükben van. Mindennek az az eredménye, 
hogy egy és ugyanazon a vizsgán feltett kérdések 
oly különböző nehézségüek, hogy a jelölt sikere sors- 
látékhoz hasonlít. Emlékszem, mily nagy érdeklő
déssel követtem több anatómiai vizsgát. Némely bizott
ságok keresztülengedték mindazokat a jelölteket, akik 
valóban felül voltak a középszerűn: mások könyörte- 
• tnül buktattak el sokkal készültebbeket. Megjegy
zendő. hogy általában a speciálisták kegyetlenek a 
szakmájukban: az anatómus, a sebész sokkal követe- 
öbb a/ anatómiában, mint a kémikus vagy a klinikus; 

•• romanista könyörtelenebb római jogban, mint a köz
gazdász. És hozzáteszem még, hogy a jelöltnek hasz
naikat vagy árthat az ábrázata is. aszerint, hogy ro
konszenves vagy ellenszenves-e. Valaki egyszer el-
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árulta nekem, hogy a szóbeli vizsgálatokon az abszolút 1  
pártatlan szándékú vizsgáztató sem marad tényleg *  
pártatlan oly jelöltnővel szemben, kinek arcát csinos- i  
nak találja.

Pedagógiai laboratóriumunkban megpróbáltuk ki- £  
mutatni, hogy mindezek a tévedések és botlások nem 1  
kikerülhetetlenek s hogy lehetséges oly vizsgálatokat f- 
szervezni, melyek a tanultság fokának mértékéül szol- fj 
gáljanak. Munkatársam. Vanev. volt megbízva ezzel a ^ 
feladattal. Egész vizsgatervet állapított meg, mellyel § 
korról korra meg lehet mérni a tanuló képzettségét £ 
hetedik életévétől a tizenkettedikig. Ezt a módszert S  
csak az elemi iskolai képzésre alkalmaztuk, mert la
boratóriumunk elemi iskolában van elhelyezve s mert 
különben a középiskolai tanítás ma még legtöbb kísér
leti lélektani kutatásunk előtt zárva áll. De nagyon 
könnyű volna a módszert a középiskolai vagy bárminő 
tanításra kiterjeszteni, mert alapelve ugyanaz ma
radna.1)

Ezt az elvet a következő két kijelentés foglalja ösz- 
f',a  vizsgálat nincs a véletlenre, a pillanatnyi jó-' 

kedv szeszélyére, az eszmetársítás meglepetéseire 
bízva, oly kérdés-rendszerből áll, melynek szövege vál
tozatlan és nehézsége adagolva van; 2. a gyermek kép
zettségi fokát egyáltalán nem in abstracto ítéljük jó
nak, közepesnek, rossznak, szubjektív értékskála sze- 1  
rínt, hanem ugyanoly korú és társadalmi helyzetű, I  
ugyanazon iskolákat látogató gyermekek átlagának l 
képzettségi fokához hasonlítjuk.

A  nyert eredmény mindenféle kommentár nélkül oly É

*) Lásd erre vonatkozólag A n n é e  p s y c h o lo g iq u e . XI. köt.. 146. 1. f
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jelzéssé állítható, mely kifejezi, hogy a gyermek képzett
ségi fokára nézve rendes-e, előre van-e hat hónappal, 
egy évvel, két évvel vagy ellenkezőleg, hátramaradt-e 
hat hónappal, egy, két vagy több esztendővel.

Ez a jelzés-rendszer oly kényelmes, hogy miután a 
képzettségre már alkalmaztuk, kiterjesztettük az érte
lemre, az izomerőre, a testi fejlettségre, szóval mind
arra. ami tanulókon mérhető.

\em szándékozunk itt megadni mindazokat az igen 
számos részleteket, melyekre szükség van, hogy e kép
zettség-mérések valamelyikét gyakorlatilag keresztül
vigyük. Elég lesz megmutatnunk e kivitel lehetőségét 
azzal, hogy leközöljük azt az igen egyszerű táblázatot, 
mely ennek az eljárásnak alapul szolgál; ezt a táblá
zatot képzettségi példatárnak nevezzük. Mutatja, hogy 
melyek azok az iskolai ismeretek, amiket tanulótól 
azért lehet észszerűen kívánni, mert ezek az ismeretek 
ugyanoly életkorú tanulók átlagának birtokában van
nak.

A gyermekeket a tanítás három főtárgyából kérde
zik ki: olvasásból, helyesírásból és számolásból. Le
hetne, sőt, azt hisszük, könnyű volna hozzátenni tipikus 
kikérdezéseket történetből, földrajzból, exakt tudomá
nyokból és osztályozni a fogalmazási gyakorlatokat.

A GYERMEK AZ ISKOLÁBAN. 25



Képzettségi példatár.

Szervezte V a n e y  a párisi elemi iskolák számára.
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1. Gluasas. Szükségét éreztük, hogy az olvasás jel- j l  
iemzésere változatosabb és különösen biztosabb foko- *  
zatokat állapítsunk meg, mint azok, melyek annak el- J 
elöntésében ailananak, hogy a tanuló jól, tűrhetően, j, 
vagy rosszul olvas-e. Ezek a fokozatok, melyeket elő- § 
szőr \ anev gondolt el, elég tiszták arra. hogy némi 1 
gyakorlat után két megfigyelő azonosan ítéljen velük; |

') A francia helyesírásnak a miénknél tetemesen nagyobb ne- 1  
hézségei magyarázzák a magyar nyelvben érthetetlen hiba-szá- |
mókát. Ford.



ezenkívül még az az érdekességük is megvan, hogy 
•megtanítanak rá, minő egy tanult cselekvésnek pontos 
fejlődése, pszichogenezise, amit később meg fogunk 
magyarázni. Tehát három föfokozatot különböztettünk 
meg, a szótagoló olvasást, mely szüneteket tart minden 
votag után; az akadozó olvasást, mely csak minden szó 
vagy szócsoport után áll meg oly helyeken, persze, me- 
Iveken az értelem vagy az írásjelek nem kívánják a 
megadást; vegre a folyékony olvasást, melyben nincse
nek más megállások, mint az írásjelek szerintiek s mely 
teljesen helyes olvasás. Ha e kifejezéseket elemezzük 
s kissé meggondoljak, azonnal belátjuk, hogy az olva
sás belső mechanizmusára céloznak. Az olvasás nem 
all egyszerűen írott jelek észrevevéséből és e jelek 
észrevevése nyomán bizonyos megfelelő tagolásokból; 
a művelet bonyolultabb, több automatizmust kíván; 
nem azt olvassuk hangosan, amit észreveszünk, hanem 
azt szótagoljuk, amit éppen most vettünk észre s mi
alatt tagolunk, már készítjük a következő tagolást új 
észrevevést küldve előre. így olvashatunk megszakítás 
nélkül. Hogy az egyik szó észrevevése s a másik szó 
kimondása egyszerre történhessék, kell hogy a szo
kás már megkönnyítette legyen őket s hogy minimális 
figyeléssel mehessenek végbe. Éppen ez a szokás hiány
zik a kezdőknek; többé-kevésbbé kénytelenek előbb 
vgy első szót észrevenni, aztán azt kimondani és csak 
mikor az első szót kiejtették, akkor látják meg a máso- 
íik szót és így tovább. Mikor tehát szótagolónak, akado
znak és folyékonynak nevezzük az olvasás e külön
böző fokait, nagyon helyesen világítjuk meg a tanulás 
'/ükségcs fázisait és azt a fokot, ami a vizsgált ta- 
"•iló éppen elért.
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A  diagnózis szükségletei kényszerítettek más meg-W 
különböztetésekre is, mert ezek nem voltak elegendők, % 
hogy számot adjunk minden előforduló és félj egy zendá-a 
esetről. A  ma használatos módszerekkel körülbelül egyig 
év kell hozzá, hogy a hat éves gyermeket helyes szó-<jl 
tagolásig juttassuk.1) Ezen az időszakon belül a gyér- «  
mek ismeri a betűket, ki tudja betűzni a szókat, de nem 19 
szótagol; vagy ha szótagol, sok hibát követ el. Találunk 2 
különben gyermekeket, akik folyton követnek el olva-isj 
sási hibákat, akkor is, mikor akadozva vagy már folyé- Jj 
konyán olvasnak; ezek a tanulók vagy figyelmetlenek,ifi 
vagy kezdettől fogva rosszúl tanították őket; majdnemíl 
lehetetlen megérteni, amit hangosan olvasnak. Annákul 
kifejezésére, hogy valamely alany még nem tudja a he- 3 
lyes szótagoló-olvasást, a szótan-közi kifejezést a ján -i  
lőttük; általános szó, sok különböző és elütő esetet! 
foglal össze, melyekben a szótagolás nem kielégítő, 1

Ugyanígy a folyékony olvasás még nem az elérhető! 
legtökéletesebb forma. Hangosan olvasni valóságos mü->l 
vészét, melynek oly mesterek, mint Legouvé, mutatták | 
meg végtelen sok árnyalatát; nemcsak olvasunk, h a -i  
nem mondunk s aki mondani tud, az nem elégszik m egl 
azzal, hogy írásjelek és értelem szerinti szüneteket 11 
tartson, hanem változtatja a hangját, úgy, hogy hang- 3 
hordozása az olvasmány gondolati és érzelmi tártál- j 
mával függ össze. Ezt hívják kifejező olvasásnak. Jó- i 
val magasabbrendű a folyékony olvasásnál, mely defi
níciója szerint egyhangú és a mondatok értelmével j *)

*) A  francia iskolákban egy kellemetlen és nehézkes szótagoló 1 
módszer divatos, mellyel sokkal lassabban megy a tanulás, mint \ 
a nálunk bevezetett módszerekkel Ford.
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s/emben közömbös. Megjelöltük táblázatunkban, hogy 
•j éven felül a gyermekeknek tudniok kell kifejezést 

önteni olvasásukba; de e szabály alól nagyon sok a 
kivétel. Bár a kifejezés mestersége, akár a folyé- 
k, nv olvasás, tanítható, sok gyermek könnyebben ta
nulja, mint a többi. Találunk olyanokat is, akik mar 

akadozó olvasásba is kifejezést öntenek; mások el
v b e n  sohasem iognak kifejezően olvasni. Ugyanebből 
/ okból találunk az életben is embereket, akiknek 

helyes, személyes, finom a hanghordozása, míg má
soké nehézkes, sőt gyakran hamis.

Ha egy gyermeket kifejezően hallunk olvasni, ren
desen hajlandók vagyunk értelmesnek hinni, látjuk, 
hogy érti és érzi, amit olvas; de megeshetik, hogy csa
latkozunk. A  kifejezés inkább művészi adomány; ve
lünk született, bár meg lehet szerezni; oly adomány, 
mely inkább kifejező tehetséget, mint értelmi képessé
get bizonyít, bár az értelmeseknél gyakoribb, mint az

ostobáknál. , .
2. Számolás. A  számolásbeli ismereteket rövid fel

adatokkal ítéljük meg, melyekből táblázatunk minden 
életkorra csak egy-egy mintát tartalmaz. Aki ezeket a 
feladatokat vizsgálja, kétségtelenül azt az ellenvetést 
teszi, hogy túlságos rövidek, töredékesek es a gyer
mekek összes számításbeli ismereteit ki nem pro 

hatjuk.
Hlöször is. fogják mondani, miért kérdezzünk min

dig példákat és sohasem műveleteket? Azután mi r 
szorítkozzunk a két első iskolaévben P
dakra? Vájjon nem tanulják-e a növendékek ebben a 
két esztendőben az összeadást és a szorzást is . -
*obb nem tanítják-e nekik a méterrendszert, a tö
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két? Honnan, hogy a táblázat mindebből egyetlen 
mintakerdést sem ád? \

... *ly **"á° rü kiválogatás csak hosszú tanulmány után , 
történhet es emlékszem, hogy Vaney legelőször min
den .skolás kor számára hosszú sor feladatot és mü- 
Vf  *tft ^ondolt el- Azután a műveleteket töröltük két ; 
Okból; eloszor. mert úgyis megvannak a feladatokban S 
es kétszeresen szerepelnének; azután mert a müvele- 
. , aotomatikusan megtanulhatják s elvégezhetik oly
anulok is, akik képtelenek őket megérteni és alkal- j 

mazni. Láttám gyermekeket, akik helyesen végeznek el i  
onas, szorzásokat, négy számot négy számmal és el- 1 
hibázzák az olyan egyszerű feladatot, mint a naran- j 
esős lada. Ez képzettség értelem nélkül, vagyis egy si- J 
ralmas ideál szerint megfogalmazott képzettség s igye- 1 
keznunk kell az ilyen tisztán automatikus készültséget 1 
kinyomozni és valahányszor rátalálunk, kiküszöbölni. j  

Ennyit az első ellenvetésről. Térjünk át a másodikra. J 
Miért nem próbáljuk a tanítvány ismereteit a szá- 1  
molas egesz tartományában megállapítani? Miért 1 
nem kutatjuk ki ügyességi fokát az összeadásban, szór- j  
zasban, osztásban, a méterrendszerben, a törtek keze- 1  
eseben Mert a vizsgálatnak rövidnek kell lenni; 1 

kévés próbára szorítkozzék, s ezek úgy legyenek vá- 1 
asztva. hogy képviseljék az összeséget. Már pedig I  
igyelmes kutatás után úgy látszott, hogy a nö- 4 
vesztésben álló műveletek, összeadás, szorzás, köny- I 
nvebben tanulhatók s jobban tudódnak, mint a csők- I 
entesben álló műveletek, kivonás, osztás; különösen | 

ezekben az utóbbiakban adja a kis tanuló a lassúság, ? 
a zavar, a gyengeség jeleit. Mihelyt egy tanuló helye- 1 
sen vegezi az osztást, fölösleges kutatni, hogvan szoroz.
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bi/.onyára jól; különben a szorzás benne is van az osz
lásban.

Mialatt a gyermek számolási műveleteit végzi, az 
óvatos felügyelet, melyet felette gyakorolunk, sohasem 
marad érdekes apró tényekkel adósunk. Arról, hogy 
a tanuló hogyan írja fel a mondottakat, látjuk, hogy 
(ól szoktatták-e. A  szelességnek, a figyelmetlenségnek 
számolás közben gyakran van alkalma megnyilvá
nulni; nemcsak a maradékok elfelejtésében, hanem 
néha a példa helytelen felírásában is elárulja magát. A  
feladatokban gyakran tisztán ki lehet jelölni az értelmi 
és a tanultsági részt. Vannak gyermekek, akik megértik 
a feladatot, de nem tudják, hogyan kell végezni a műve
leteket. A  ruháról szóló példában, mely osztást kíván, 
minthogy nem tudják ezt az osztást elvégezni, megpró
bálnak 7-et adni önmagához annyiszor, ahányszor szük
séges, hogy 89 legyen, aztán megszámlálják, hányszor 
végezték ezt az összeadást; osztás helyett összeadnak 
s az eredmény ugyanaz. Más tanulók ellenben, kik jól 
tudják végezni a műveleteket, nem értik a feladatot; 
nem tudván eldönteni, hogy szorozni kellene-e vagy 
osztani, csinálnak vaktában egy szorzást; a ruha-pél
dában megszorozzák a 7-et 89-cel, képtelen eredményt 
kapnak belőle és nem csodálkoznak rajta. A  számolási 
próba tehát néha megengedi, hogy átlássuk a jelölt 
erte! inességét, figyelő erejét és módszerességét.

3. Helyesírás. Vizsgálatunk helyesírási próbával, 
ó»'!bamondással végződik. Ma tudjuk, be van bizo- 
nvitva, hogy a tollbamondás a helyesírás megtanulására 
M.em ér semmit, de ellenőrző eszköznek kitűnő. Apró 
mondatokat diktálunk, lehetőleg rövideket, melyekben 
* őre mesterségesen sok nyelvtani nehézséget halmoz-
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tünk fel; a participium egyeztetését, amit a gyermekek || 
oly nehezen értenek meg, sohasem feledjük ki. Előzőleg : 
a tanulók ezrein végezett próbákból már megtanultuk, J  
hány hibát követ el a gyermek minden életkorban min- 
denik mondatra nézve. Sok fáradsággal kiszámították J 
a hibák átlagát. A  mi táblázatunk számai a legegysze- ) 
rübb számolási eljárással nyert eredményt mutatják, 
minden szabály-hiba egy pontot számít; minden alkal- 4 
mazás-hiba is egyet és sohasem jelezünk egy szóra 
kettőnél több pontot; adunk egy mintát tollbamondá
sainkból; természetesen ez csak minta és egy kicsit rö- i 
vid. Ha a helyesírási tudás igazi mértékéhez akarunk J 
jutni, okos dolog legalább három tollbamondást adni. 3 
Ugyanezt mondhatjuk különben a feladatokról is.

Ha megvan a vizsga, minden hosszasabb magyará- J 
zat nélkül érthető, hogy az eredmények felhasználásá- 'J 
val meg lehet állapítani a jelölt képzettségi fokát; ezt * 
a fokot, egy vagy több évi előrehaladottságban vagy 'i 
hátramaradottságban fejezzük ki; egy kilenc éves gyér- J 
mekról például kimondjuk, hogy 8 éves vagy 10 éves 4 
gyermek képzettségi fokán van; az előbbi esetben i 
egy évvel hátra-maradt, a másikban egy évvel előre- | 
haladt. Mindez egyszerű, világos, logikus; és jegyez- | 
zük meg, hogy az eredményt oly próbákkal érjük el, | 
melyek egyáltalán nem hosszúak. A  vizsga gyermeken- 
kint nem vesz igénybe 10 percnél többet. Kicsit hosz- 
szabb, mint a rendes érettségi vizsgálatok, miket öt 
perc alatt tárgyalnak le. ha a bizottság nagyon meg 
van terhelve: de igazán úgy látom, hogy a képzettség 
foka a mi eljárásunkkal komolyabban megállapítható. .
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III.
Milyen szolgálatokat fog tenni a képzettség fokának 

pontos mérése?

Magam és munkatársaim keze között a képzettség- 
mérésnek e módja megállta a helyét. Száz meg száz
kor használtuk vagy egész osztályon oly próbákkal, 
,t j-yek mint a tollbamondás és számoltatás csoporto

san végeztethetök vagy egyes gyermekeken olvasási 
gyakorlatokkal. Szükségünk volt erre az eljárásra kü
lönösen, mint fentebb jeleztük, azért, hogy felismerjük 
az elemi iskolákban a normálisokkal vegyített abnor
mális gyermekeket; arról volt szó, hogy ezeket az ab- 
rormálisokat külön osztályokba sorozzuk. Előbb egy
szerűen definíciókat próbáltunk adni s azt hittük, ez 
elég lesz az igazgatóknak abnormális tanítványaik fel
ismerésére. De definíciónk nagyon homályos volt és 
elámultunk rajta, hogyan használták. Míg az egyik is
kola igazgatója azt felelte: „Egyetlenegy abnormális 
sincs nálam *, a szomszédos iskoláé ötvenet jelzett. 
Hogy véget vessünk e képtelenségeknek, az a gondo
latunk támadt, hogy vegyük az abnormális fogalmát 
ügy, mint az Belgiumban használatos és állapítsuk meg 
v* következő szabályt: abnormális minden gyermek, aki 
tanulmányaiban három évi késedelmet mutat, hacsak 
ezt a késedelmet nem menti iskoláztatásának nagy 
Végtelensége. A  képzettség késedelmének mérésében 
.s most leírt eljárás elvitázhatatlan szolgálatokat tett 
gyorsasagával és pontosságával.

Annyiféle körülmények között tettük próbára s oly
l.unck mutatkozott, hogy habozás nélkül ajánljuk mind-
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mint a jókat. A pedagógiának mint pontos és igazán % 
hasznos tudománynak egész jövője ennek a reformnak | 

bevezetésén múlik. |
Más példa az alkalmazásra. Ma már nem lehet el* §  

fogadni, hogy a rangbeli felsöbbség föltétien argumen- 
tűm. A  tanító értékét többek között a haszon méri, ami ^  
az osztályába járó tanulókra hárul. Az, akitől minden j 
pedagógiai erdemet megtagadnak, így felelhet: „Néz-  ̂
zék meg a tanítványaimat; tessek számon venni kép- |  
zettségüket, megmérni ezt a képzettséget s ha a megfe- || 
lelő osztályokban nyert átlagos képzettségnél alsóbb- £ 
fokú, akkor és csak akkor fogom elismerni a kifogáso- §  
kát.” Annak a mesternek, aki így beszélne, százszor*, 
igaza volna; és nem a fegyelmezetlenségre bátorítja#  

öt az, aki ebbe az irányba tereli.
Magam is nem egyszer konstatáltam, milyen könnyiNj| 

ezzel a módszerrel nyilván tartani a mesterek hivata-jf 
los érdemeit. Megesett velem, hogy egy elemi iskol*#. 
tizenkét osztályában egy egyszerű mondatot diktáltam^ 
hazavittem a dolgozatokat, kijavítottam, megnéztem 
hiba-percentet osztályonkint, aztán visszamentem a* |
iskola igazgatójához. JS j

__ Igazgató úr. mondom neki ajtóstul rontva bel!j|
hozzá, __ meg van ön elégedve mindenik tanítóiávalT^I

_  Oh uram, kiáltott fel az igazgató ég fele emelve | 
karjait, mit mond ön? Van egy tanítóm, aki kétségbe-f

ejt. #
__ Ugy-e a hetedik osztály tanítója?
Az igazgató meglepetve nézett rám; kitaláltam. En-*t 

nek az osztálynak helyesírási hibái percentben jóval | 
felülmúlták a hatodikét, mely parallel osztály volt*,^ 
még a nyolcadikét is felülmúlta, melybe pedig fíata-1
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!:tbb gyermekek jártak. Ez elég volt diagnózisomhoz. 
Nem ismertem ezt a tanítót, nem is láttam soha. A  bt- 
„nvíték ott volt elvitázhatlanul beírva tanítványai

nak dolgozataiba. És e diagnózis megállapításához ér- 
Uni annál fontosabb, mert a rossz tanító által osztá
sinak okozott baj sokkal nagyobb, mintsem hmnok. 
\cin egy gyermeknek árt, hanem negyven— ötvennek; 
vxm egy napot, egy hetet, hanem egész évet rabol el 
: • »i ük; megeshetik, hogy ebben az évben nemcsak meg- 
.,'1 képzettségük haladása, hanem lustasághoz szoknak 
több esztendőre; ez hihetetlen, de így van. Ezt az 
igazén keserves megállapítást tettem egy grafikonon, 
melyet kérésemre egy iskola igazgatója volt szíves 
szerkeszteni annak megmutatására, milyen hosszú a 
rossz osztály vezetés utólagos visszahatása; a párhuza
mos osztályok rendszerének segítségével a rossz taní
tók befolyásának nyomait követni lehetett több esz
tendőben egymásután.

Összegezzünk; annak a módszernek, mely a tanulok 
képzettségi fokát méri, három fő-előnye van; megis
merteti minden tanulónak valóságos képzettséget, i- 
vonva őt a vizsgálat véletlenei alól: megengedi a tam
ink működésbeli értékének mérését, ha ezt az értékét 
valamelyik feljebbvaló kétségbevonja: modot ad arra. 
hogy a pedagógiai módszerek értékét megállapítsuk, 
melyeket a tanításban rendesen anélkül próbálgatnak 
és vezetnek be, hogy kipróbálták volna őket. Nem jó 

kora előnyök-e ezek?
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IV.

Tegyük fel most, hogy valamely növendékről kép- £  
zettségének hátramaradottságát jól megállapítottuk.* 
tnnek a megállapításnak űj tanulmány kiinduló-pont- > 
jául kell szolgálnia; nem terméketlen méréseket vagy ? 
haszontalan leírásokat csinálunk itt; mindenekelőtt I  
gyakorlatiak akarunk lenni és szolgálatot tenni a gver- 3 
mekeknek. Nem elég a bajt megállapítani, hanem azon- f  
nal orvoslását kell keresnünk. Mint az oruos-tudo- f. 
mány, a pedagógia is diagnózist és kezelést foglal ma- í
gaban. A  diagnózis megvan, most tehát kezelni kell a |
tanulót.

Itt nem keli többé össz-megállapításokat tenni: n e m #  
csoport-kísérleteket, hanem egyéni kutatást kell vé- $  
geznünk. Ha megállapítottuk, hogy egy gyermek k é -f*  
sesben van, külön kell fognunk ezt a gyermeket, ele- &  
meznunk esetét, megvizsgálnunk, miként m agyaráz-'#  
ható, hogy pl. kevéssé halad vagy hogy mindig egy bi- bi
zonyos fajta hibát követ el; és mikor megfogjuk azt, <k- 
ami oknak látszik, keressük a leküzdésére legalkal- ? ’ 
masabb eszközöket. -m.'

Ebből a szempontból fogjuk összeállítani e könyv #  
tervezetét: mert nagyon világosaknak kell lennünk, ez j 
lelkiismereti kérdés, mikor pedagógizálunk; és egyik 4 
legjobb eszköz arra, hogy világosak legyünk, előre #  
megmagyarázni szándékainkat. Hogy pontosítsuk mon- A  
danivalónkat, gondoljunk egy gyermeket, aki folyto- : 
nosan az utolsók között van osztályában; harmincöt # -  
tagú osztályban gyakran utolsó, néha utolsóelőtti; soha- f  
sem kerül feljebb. Az ilyet hívják szekundásnak. Ebben %• 
a könyvben nem fogunk a szekundásokra szorítkozni; 4j|
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«nk más gyermeknek is van szüksége pedagógiai segít
ségre, még a legértelmesebbeknek is, majd későbben 
látni fogjuk részletesen; mert akármit is csináljon a 
tanuló, mindig lehet vele még jobban csináltatni, ha 
természetét közelebbről tanulmányozzuk. A  szekundás 
csak példa, de tipikus példa nekünk.

Bármily kevéssé terjesszük is ki e kísérleteket, lát
juk. hogy az iskolai balsikerek oka egyik gyermektől 
.1 másikig rengeteg módon változik. Meg kell tehát 
vizsgálni vagy száz szekundást, hogy átlássuk mind
azokat az irányokat, melyekben magyarázatot keres
hetünk. íme néhány főbb irány, melyeket előre jele
zünk:

1. A  fizikai fejlettség állapota, mely túlságos vagy 
fogyatékos.

2. Patológiai állapot, melyet pl. a torok belsejében 
levő garatmandula, vérszegénység, tuberkulózis, neu
raszténia vagy kezdődő elmebaj okoznak.

3. Valami elváltozás az érzékszervekben, különösen 
a látás és a hallás szervében.

4. A  szellemi fejlettség elégtelensége; a gyermek 
nem ért, nem elég eszes.

5. Emlékezet-gyengeség; a gyermek ért, de nem je
gyez meg semmit.

b. Nehézség az elvont általános gondolatok száraz
ságának megértésében, különben jó értéssel a gyakor
lati életre és kézügyességi munkákra nézve.

7. Valamely esetleges oknak tulajdonítható pillanat
nyi tájékozatlanság, pl. a gyermek iskolát és mestert 
változtatott; vagy neki túlságosan erős osztályba ke
rült; vagy végre nem alakult ki rokonszenves viszony 
körte és tanítója között.
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8. Fokozott apátia, ami tulajdonképpen a lustaság; I 
tehetetlenség vagy kedvetlenség az értelmi munkára, í 
érzéketlenség a tevékenység rendes ingereire.

9. Jellembeli állhatatlanság különböző formákban.
10. Fegyelmezetlenség, vagyis a tanítóval szemben 

táplált ellenséges indulattal súlyosbított állhatatlanság.
11. Legutoljára jegyezzük meg a családnak sokszor 

nagy befolyását, melynek az iskolával össze kellene 
működnie anyagilag, szellemileg és erkölcsileg egy
aránt. Gyakran kiváit a szegény osztályokban, a csa
lád elmulasztja e kötelességet.

A konkrét tények e sorozata, melyet a tapasztalás 1 
fedett föl előttünk, a következő módon összegezhető: | 
mikor a gyermekben valamely hibájának magyaráza- | 
tát keressük, akkor sorban meg kell vizsgálnunk testi 1 
állapotát, érzékszerveit, értelmét, emlékezetét, képes
ségeit és jellemét.

Ezek lesznek fejezet-címeink.
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‘ III. FEJEZET.

A GYERMEK TESTE.

I.

Miért hasznos ismernünk a gyermek testi fejlettségét?

Az okok keresésének problémája, melyet az előző 
fejezetben vetettünk fel, azt kívánja, hogy először a 
gyermek fiziológiai állapotáról, egészségéről és testi 
fejlettségéről beszéljünk. Ha valamelyik nem boldogul 
tanulmányaiban, ha engedi, hogy egykorú társai meg
előzzék. nem tesz szellemi erőkifejtéseket, nem lát
szik érteni a magyarázatokat vagy végül egy bizonyos 
korban igen kifejezett jellemváltozást mutat, önteltté, 
kérkedővé, tűrhetetlenné vagy szomorúvá, hallgataggá, 
hanyaggá válik, kérdés, vájjon állapotának magyará
zatát nem adhatjuk-e meg egyéniségének fiziológiai 
vizsgálatával és vájjon iskolai sikertelenségei nem fizi
kai munkaképtelenséggel vannak-e kapcsolatban.

Próbáljunk előbb néhány világos gondolatra tenni 
szert e fizikai képtelenségre vonatkozólag, mert e ki
fejezés alatt gyakran sok igen különböző dolgot zavar
nak össze, például az izomerőt és az egészségi állapo
tút: ha valaki izmos, mint egy atléta, azt hiszik, hogy 
ezzel már jó is az egészségi állapota; bár általában van 
vonatkozás a kettő között, mégis jó számon tartanunk, 
hogy az egészség fizikai tulajdonságok egész csoport-
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iának felel meg, melyek nem vezethetők vissza sem az J 
izomerőre, sem a testi fejlettségre, különálló dolgok 1 
elméletileg és függetlenek lehetnek gyakorlatilag.

Ajánljuk, hogy egészségi állapoton értsük a követ-1 
kezö négy fötulajdonság szintézisét:

1- Beteges hajlamok pl. rák vagy tuberkulótikus i 
hailandósag, -  hogy csak a legveszélyesebbekről be
széljünk — hiánya;

2. Tényleges betegállapottól, akut, krónikus beteg- |  
segtol vagy azelőtti krónikus betegség maradványaitól J  
való mentesség; idézzük a csecsemőkori bénulásokat, S 
melyek a görcsöket követik vagy a csont-eltorzuláso-’ *  
kát, melyek skrofulás diatézis eredményei;

3. A szokott életmódtól való eltérés elviselése; ez az 5 
egészség definíciója. Rendszeres és okos életmódban 
nem lehet az egészség fokát mindig megállapítani, kell J  
valami eltérés az életmódtól, hogy próbára tegyük és % 
lassúk, hogy biztos-e vagy ingatag. Ha valaki túl- |  
sagos sokat eszik vagy iszik, ha kénytelen egy pilla- 
natnyi nyugalom nélkül egész éjjel virrasztani vagy 
nagyon hosszú és fárasztó útat tenni, akkor abból, hogy f  
szervezete ezt a kihágást hogyan viseli és reparálja, M 
meg lehet állapítani, milyen az egészségi állapota. De 
rendes életmódban ezt a minőseget nagyon nehéz meg
becsülni még az orvosnak is; az objektív jelek legtöbb
ször hiányzanak.

4. A  hosszú éiet. Bizonyos mértékben függetlennek . 
látszik az előbbi tulajdonságoktól s általában öröklött í  
befolyások következménye.

A,, egészségi állapottal szemben a fizikai erő két * 
főtényezöből származik: a testi fejlettség foka (nagy- ;  
ság, súly és más anatómiai mértékek) s a munkameny- §
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nyiség, amit valamely egyén adott időben végezni ké
pes. Itt is megkülönböztetést kellene tennünk; a moz
gékonyságban elhatárolnék az ügyességet, a sebességet, 
u választékosságot, az erőt; ezt az utóbbit még kétféle 
szempontból kell tekintetbe vennünk: a legnagyobb 
erő. melyet valaki adott pillanatban kifejteni képes; 
másrészt az erőkifejtés megnyújtása, vagyis ellenállás 
a fáradságnak.

Miután megmutattuk a fizikai erő neve alá foglalt tu
lajdonságok számát, változatosságát és szövevényes
ségét, jó hozzátenni, hogy elemzésünk dacára a gya
korlatban hasznos lehet ezt a fizikai állapotot egy cso
móban vizsgálni; mert általában szólva, ha a gyerme
kek nagyok, súlyos testüek és erős izmuak, akkor jó 
egészségben vannak; és másrészt egy gyermekcsoport 
egészségi állapotának mérésére még mindig a legbiz
tosabb eszköz fizikai állapotuk mérése; az eljárás kri
tizálandó volna, ha egyetlen gyermekre alkalmaznók, 
de abszolút jogossá válik a csoportra nézve.

Ennek az együttesnek, megvalósulási foka szerint, 
erősség és csenevészség nevet fogunk adni.

Beszéljünk előbb az egészségi állapotról; csak egy
két szót szólunk róla, mert ez a tanulmány nem tarto
zik könyvünk tárgyához; nem orvostudományt, hanem 
lélektani pedagógiát adunk. Az egészségi állapot ta
nulmányozása nem a tanítóhoz, hanem az orvoshoz 
tartozik. Csakhogy mivel a tanító mindig jelen van 
az osztályban és folytonos felügyelet alatt tartja 
a gyermekeket, sok megállapításra van alkalma, me- 
ivek az orvos figyelmét elkerülik s melyekről az orvost 
értesítheti. Egy ankétből, melyet Lacabe inspektor úr
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.... I
kozremunkalásaval tartoltunk azoknak a tanulóknak^ 
fizikai es szellemi állapotáról, akik dolgozatai érdem- 1 
jegyei szerint az osztály utolsó ötödrészt teszik, az \ 
következik, hogy számos gyermeknek iskolai sikerte- 1 
lensége magyarázhatók a csenevészséggel. Az ankét 
válaszolói gyakran küldöttek ilyenformán fogalmazott 
jegyzeteket:

„Ez a nyolc éves gyermek álmos, aluszékonv, merev; 
sohasem telei a föltett kérdésre: kifogástalan fegyelmi : 
szempontból, tétlen a szünetek alatt, szomorú, félénk, j 
Termete négy évvel késésben. Csenevész, sovány, erőt- ; 
len. Családja nyomorban van és a gyermek munkájú- I 
val semmit sem törődik.'*

„Ez a tíz éves kis leány két évvel el van maradva. 
Nagy fizikai tevékenységet fejt ki . . .  de beteges vér- i 
mérsékletü. Hat hó alatt 80 órát mulaszt. Társadalmi í
környezete: nyomor."

Mikor valamely gyermeknél beteges állapotot, erőt- A 
lenséget, csenevész testet, a játékra való kedvetlensé- f  
get, soványságot, sápadt arcszínt, stb. konstatálunk, 
világos, hogy vele szemben különleges magatartást \ 
kell tanúsítanunk; ha lustaságot, nemtörődömséget, i 
sőt néha engedetlenséget tapasztalunk nála, nem kell | 
dorgálni, korholni, különösen nem büntetni oly hibák
ért, melyekért nem felelős; azt kell mondanunk ma
gunkban, hogy az igazi bűnös a rosszul működő vagy n 
rosszul táplált emésztő csatorna, kitágult gyomor, nem 
elég gazdag vér. rosszul egyensúlyozott idegrendszer, j 
garatmandulától zavart lélekzés, morális válságot * 
okozó fejlődési korszak vagy talán annak a súlyos f 
betegségnek első szimptomái, melyet dementia precox- Í 
nak neveznek: világos, hogy ha ezek a fizikai eredetű
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bajok morális bátorítással és észszerű befolyással rész
ben javíthatók is, a szünet, mozgás és levegő elvonásá
ból álló vagy a másoltató, lecketoldó büntetések 
s/embeszállnak a céllal, melyet elérni akarunk; iskolai 
büntetésekkel nem fogunk a gyomorbeli kiválasztáso
kon módosítani, sem vérszegénységen javítani.

A tanító csak annyit tehet, hogy enyhe közbelépé
sekkel kíméli meg a gyermeket a túlságos kifáradás
tól, ingerli arra, hogy némi testmozgást végezzen, sze- 
lidebb jellemű társaival játékba keveredjen; végez
tessen vele néha lélekző gyakorlatokat, bátorítsa leg
kisebb erőkifejtéseiben s tartsa ezeket nála nagyon 
számon és így tovább. Ebben a dologban a főszerep az 
iskola-orvosé.

Ez a szerep mostanig nagyon szükkörü volt; az or
vosból épület-orvost csináltak; a gyermekek egész
sége iránt csak akkor érdeklődött, ha ragályos beteg
ségbe estek. Újabban a higiénikus orvosok az iskolai 
orvosi szolgálatnak igen fontos kiterjesztését ajánlot
ták. Azt kívánják, hogy az orvos minden gyermek nö
vekedésbeli és egészségbeli állapotát figyelemmel kí
sérje; mindenik gyermeken háromhavonkint, vagy 
hathavonkint nagyság, súly és mellböség-méréseket vé
gezzen; vizsgálja meg a látás és hallás működését; 
állapítsa meg az idegrendszer, az emésztő szervek, a 
tüdő. a csontrendszer, a bőr minémüségét; mindezeket 
a méréseket és megállapításokat írja be egy a gyer
meknek szentelt egyéni füzetbe. íme jó adag papiros- 
munka és jó hosszú vizsgálatok, ha az orvosnak min
den harmadik hónapban végig kell néznie az elemi 
iskola háromszáz— hatszáz növendékét. Másutt meg
mutattuk, hogy mindenesetre lehetne időt kímélni,
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ha a tanítót bíznók meg mindazzal, ami az érzé* 1 
kék mérésére és vizsgálatára vonatkozik. De ez a 1 
részlet csak másodlagos és csekély fontosságú; azt kell I  
különösen kidomborítani, hogy miféle fogalmat alkot* 
nak az orvosok arról a szolgálatról, amit az egészség- § 
füzetke tehet a gyermekeknek. Hogy ezek a szolgála- f  
tok ne legyenek tisztára holdbeliek, az iskolaorvos vé
leményeit másképpen kellene felfogni, mint teszik mos- 
tanában.

Most ugyanis ha az iskolaorvos egy beteg vagy haj- 1 
lamos gyermeket megvizsgált s a gyermek nem ragá- 4 
lyos beteg, azt akarják, hogy az orvos semmiféle fi 
kezelést ne írjon elő; sőt azt akarják, hogy ne is mond- | 
jón diagnózist; elegendő, ha a családot figyelmezteti, | 
hogy a gyermeknek orvosi kezelésre van szüksége. Ezt J 
a tartózkodást az a kívánság okozza, hogy a nem iskolai | 
orvosok jogai tiszteletben tartassanak és a komo- J 
lyabb konkurrencia velük szemben elkeriiltessék. Ezek I  
ugyanis minden betegüket elveszítenék, ha az iskolai 
orvosok ingyen kezelnék őket.

Szép példája a hivatalbeli testvériségnek, de vé- fi 
leményünk az, hogy bár az orvos a betegekből él, íj 
a betegek mégsem az orvosokért vannak. Ha mér
téktelenül megszorítjuk az iskolaorvos iniciativáját, 
nagyon csekély fontosságúvá tesszük működését. 
Ha a beteg vagy beteges tanuló jómódú osztály
hoz tartozik, családiának a legtöbb esetben meg
van a házi orvosa, aki tudni fogja mihez tartani 
magát a gyermek egészségére vonatkozólag; az is
kolaorvos értesítéséből semmi különösen újat nem 
fog tanulni. Ha ellenben oly gyermekről van szó, 
aki szegénv osztályhoz tartozik, valószínű, hogy a szü-
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i..k sohasem fordultak orvoshoz?; és valószínűleg ezután 
sern fognak, hogy ne kelljen a rendelés és a kezelés 
arat fizetniük, sőt azért is, hogy az orvoshoz menés 
alkalmatlanságát elkerüljék. Tehát kiváltképpen a sze
nny osztály gyermekeinek kellene biztosítani az isko
lában ingyen orvosi rendelést; a gyermekek érdeke 
kívánja; ez igazán elég nagy érdek arra, hogy vele 
nemben minden más meggondolást elhanyagoljunk.

Azokat az igazán súlyos eseteket vizsgáltuk, me- 
lvekben a gyermekek fizikai állapota krónikus vagy 
akut betegséget árul el; ezek kivételes esetek. Ha eze
ket elintéztük, annak eldöntésére kell törekednünk, 
vájjon a gyermekek testi fejlődése normálisan megy-e 
vegbe vagy nem; a kérdésnek ez a része kevésbbé or
vosi és jobban érdekli a tulajdonképpeni pedagógiát; 
jobban is hozzáférhető a kísérletezéssel, mert a fejlett
ségi állapot pontosabban megítélhető, mint az egész
ségi állapot. íme az okok, melyeknél fogva a tanítónak 
törődnie kell tanítványainak testi fejlődésével és a 
szabályok, melyeket e fizikai vizsgálatban kiváltképpen 

be kell tartania.
Először is a gyermek életkora fejlettségéhez van 

kötve. Kétféle kort kell megkülönböztetnünk: egyik az 
időbeli kor. mely a születési bizonyítványba írt dátum
ból adódik; másik az anatómiai és fiziológiai kor, me
lyet a test magassága, a súly, az izomerő, a fogazat 
és a szörözet fejlettsége, a hang szinezete s az érettség 
*öbbi jelei fejeznek ki. Ez a két kor. az ióŐDeli s a fizio
lógiai, általában megfelel egymásnak; de e megfelelés
ben nagyon sok a kivétel; nem ritkaság olyan gyerme
kekre találnunk, akik idősebbek vagy fiatalabbak, mint 
örvényes életkoruk; és a tanuló néha két vagy három
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évvel, ritkán többel vagy előnyben vagy késésben van/ 
Hogyan kell megítélnünk a gyermek korát ezekben ** 
meg nem felelési esetekben? Gyakran kell a gyermek 
korát fontolóra vennünk pl. avégett, hogy melyik ősz. 
tályba helyezzük vagy minő vizsgálatra engedjük je
lentkezni: a szabályrendelet bizonyos vizsgálatokra 
korhatárokat szab meg. Természetes, hogy kiváltképpen 
a fiziológiai kort tartjuk számon, mert ez a valóságos, 
a ténvieg megélt kor; a másik puszta fikció.

Másik kérdés: fontos ismerni és megmérni az egyén, 
fizikai erőit, hogy tudjuk miféle fizikai edzésre van 
szüksége, miféle mozgások valók a testéhez és mily 
adagot kell neki juttatni a tornaórából. Ezek az órák 
különböző rendűek és bár a mászó és függő szerek
állványát általában kiküszöbölték, —  ez ma divatos__
marad egy egész sereg gyakorlat, melyek nem ugyan
azzal a fáradságmennyiséggel járnak. A  fizikai kul
túrának természetesen minden egyén fiziológiai ér
tékéhez kell alkalmazkodnia; ami jó az egyiknek, 
lehet rossz a másiknak. Képtelenség ugyanannak az 
izommunkának vetni alá fizikai fejlettségükben renge
teg módon különböző egyéneket; képtelenség és vesze
delmes. V an a fáradságnak egy bizonyos foka. mely
nek keresésétől nem kell félni, mert üdvös a testnek, 
kiűzi belőle a rossz maradványokat és gyorsan helyre- 
hozódik: de ha a fáradság túllép egy bizonyos határon, 
a szervezet nehezen jön helyre, túlterhelés, kimerülés, 
mérgezés áll be. Következőleg, ha számon nem tartjuk 
az egyének eröbeli állapotát, ha az erőseket és gyengé
ket közös csapatba keverjük, megkockáztatjuk, hogy 
olvan munkát kívánunk tőlük, mely elégtelen lesz ezek
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nek, túlságos és gyengítő amazoknak. Amit most a 
testgyakorlásról mondtunk, az kétszeresen igaz a ren
des játékokról, melyeknek hatása, ha fokozatosak, ki
tűnő. Mégsem tapsolhatunk tartózkodás nélkül bizo
nyos új iskoláknak egyedül azért, hogy óriási részt 
juttatnak a tanulók fizikai életének. A  fizikai túlter
helés ép úgy kerülendő, mint a szellemi.

Nemcsak a tornát, hanem a sportokat is adagolni 
kell. Ma a sportkedvelés nagyon el van terjedve az 
ifjúság köreben; sőt ez korunk egyik legérdekesebb és 
legszerencsésebb vonása. Minden fiziológus tapsolt en
nek az általános mozgalomnak; a faj újjászületésének 
eszközét látták benne; a hazafiak meghatódtak s meg 
voltak győződve, hogy ez az erős test-kultusz jobb ka
tonákat fog termelni. Mindezen okok dacára kezdik 
észrevenni, hogy a sport túlkapásai egyáltalán nem 
mindig kedvezők az egészségre, mint azt naivul hitték, 
hanem éppen ellenkező hatásúak.

Azokban a kollégiumokban és gimnáziumokban, hol 
a sportéletet a legnagyobb buzgalommal karolják fel, 
a tanulás nivója sülyedt. Ez egy általánosnak tekint
hető szabály alkalmazódása: bizonyos adag testgyakor
lás kitűnő az egészség fenntartására és közvetve, igen 
enyhén, befolyhat az értelem fejlődésére is; de mikor 
ezt az adagot meghaladtuk, beáll a szervezetben az, 
amit minden költségvetésben észlelünk; egyik fejezet 
túlkiadásai a másikban szükségképpen takarékosko
dást vonnak maguk után; más szóval, túlságos sok test- 
gyakorlás árt a szellemi kultúrának. Ez elég ok arra, 
hogy nagyon jól nézzük meg, mely gyermekek vesznek 
részt a legfárasztóbb s a legeröszakosabb gyakorla
tokban; kiváltképpen ok arra, hogy a tanítók és szülők
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elfogultság nélkül ítéljék meg a gyermekeik erőbelff’ 
állapotát és csak azokat a gyakorlatokat engedjék meg.fi 
nekik, melyek nem haladják meg valóságos fizikai ké-^  
pességeiket és nem ártanak tanulmányaiknak.

A  fizikai erők megvizsgálásának akkor is haszna * 
van, mikor a gyermekeknek kerti iskolába vagy falusi* 
tengerparti iskolatelepekre való küldését határozzuk, 
melyek arra valók, hogy a nagy városok vérszegény 
gyermekeit nagyon egészséges testi élettel erősítsék. A  
mérleget és a magasságmérőt lehetne használni a gyér- ? 
mek elindulásakor és megérkezésekor, hogy igazoljuk 
mily mértékben volt haszna a szünidei telepen való tar- jg 
tózkodásból.

Mikor a gyermekek ifjakká válnak s elhagyják az ti 
iskolai környezetet, hogy az életbe lépjenek, akkor is S 
nagyon hasznos volna számozott felvételeket készíteni* 
fizikai tulajdonságaikról; ez értékes útbaigazításokat % 
adna a tanulónak és szüleinek arra nézve, hogy mily >1 
foglalkozásokra és mesterségekre volna a gyermek lég- í 
alkalmasabb, megtanítaná, hogy hamis útra ne téved- j 
jen, oly foglalkozásokba ne bocsátkozzék, hol a köve
telések meghaladják testi erőit. Szemmellátható, hogy 
minden mesterség más fizikai erőköltséget követel, j 
Mennyi baleset, mennyi keserűség volna elkerülhető, 
ha a tanító mindenik növendékét óvatosan figyelmez
tethetné képességeire és megmutathatná neki, mily 
útakba bocsátkozhatik veszélytelenül! Kevesebb volna 
a foglalkozásvesztettek, az elégedetlenek, a forradal
márok száma és kivált —  csekélyebb volna a halandó
ság.

így tehát némi gondolkodás után csodálkozással lát
juk, hogy egész csomó nevelési probléma van. mely a
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'^kielégítőbb módon volna megoldható a növendékek 
fizikai vizsgálatával. És még nem vagyunk felsorolá
sunk végén. Még két kérdést akarunk felhozni.

Az első e kérdések közül két tornarendszer össze
hasonlítási értéke, egyik a régi francia torna, pózna, 
létra és hintagyakorlatokkal a felső végtagok számára, 
másik a svédtorna. Ma az utóbbi győzedelmeskedik 
anélkül, hogy tervszerű kísérlettel összehasonlították 
volna őket. Pedig nagyon egyszerű lenne két elég né
pes tanuló-csoporton megvizsgálni, melyikből van több 
haszna a testnek, melyik fokozza jobban az életképes
séget.

Utolsó kérdés, a bennlakás. Igaz-e, hogy az interná- 
tusi fogság, mely nemzedékünk annyi emberének ifjú
ságát keserítette el, ép oly egészségtelen a testi, mint 
a szellemi fejlődésre? Ezt is könnyű megtudni, ha ösz- 
szehasonlítjuk a bennlakók és bejárók átlagos testi 
fejlettségét. A  versenyvizsgák, a túlterheltségek, az 
épületek egészségtelenségének, a táplálkozási rend
szer tévedéseinek gyászos befolyása a fizikai vizsgá
lattal sokkal jobban mérlegelhető, mint bármilyen más 
eljárással. Ha egyszer bizonyos föltételek közé he
lyezett egyéncsoport fizikai elégtelenség, csenevészség 
jeleit mutatja, elvitázhatatlan, hogy ezek éppen nem 

jo feltételek.
Támogatásul egy példa. Tíz éve, hogy ilyen ^ellen 

őrző kísérleteket végeztem a tanító- és tanítónő-kép
zői ben. Még emlékszem egy-két megállapításomra. 
Voltak, iskolák, hol megrémültem, mily soványak es 
csenevészek a növendékek, kiknek súlyát mértem, 
értésemre adták, hogy ezeket a növendékeket, fiatal 
lányokat, egy versenyvizsga viselte meg ennyire, me-
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lyen csak minden huszadik ment keresztül. Hozzátett 
ték, hogy az iskola épületei szükek, régiek és egészségi 
telenek. Ez megerősítette s magyarázta azt, amit máf^ 
a mérleg leleplezett.

II.

Az értelem és a fizikai fejlettség viszonya.

Az előző lapokon néhány esettel foglalkoztunk 
azok közűi, melyekben a tanulóknak, a szülőknek,, 
a társadalomnak nagyon érdekében áll, hogy a ta
nulók testi ereje figyelmes mérés tárgya legyen. Most, 
ettől kissé eltérő kérdéssel a gyermek értelmének és. 
testi erejének viszonyával akarunk foglalkozni. E ma
gában véve is nagyérdekű kérdés vizsgálata bizonyorj 
társadalmi tünemények meggondolására fog vezetnél 
melyek alakulóban vannak anélkül, hogy valaki na-  ̂
gyón rájuk figyelne s melyeknek ma-holnap óriáit 
befolyása lesz a társadalom létére.

Kezdjük egy egészen egyszerű és tisztán lélektái^ 
érdekű kérdésen.

Megállapítható-e bármiféle viszony egy tanuló ér*  ̂
telme és testi fejlettsége között? Sok nevelő, filozófaip 
és orvos hisz ilyen viszonynak létezésében. De t ó  
megnézzük a különböző országokban végzett pon
tos mérések eredményeit, észrevesszük, hogy nagyon 
nehéz felismerni az igazságot. Bizonyos szerzők szc* 
rint az osztály legértelmesebb gyermekeinek van leg
több testi ereje s ezt számokkal és statisztikával., 
bizonyítják. Mások szerint ellenkezőleg az utolsó ta
nulók, az osztály salakja, a szekundások volnának 
azok, akik a legszebb fizikai fejlettséget mutatják s «*£
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js bebizonyul számokkal és statisztikával. Azután jön
nek más szerzők, akik ugyanígy bebizonyítják, hogy 
3L értelem és a testi fejlettség keresett viszonya nem
létezik.

Ha közelről elemezzük mindezeket a munkákat, szá
mot adva a használt módszerekről, akkor elég jól meg
magyarázhatjuk magunknak ellentmondásaikat. Oly 
szerzők, mint Gilbert,1) Boas,*) West*) a gyermekek 
értelmének megítélésére a tanítók értékeléséhez for
dultak s arra kérték őket, osszak iskolájuk minden ta
nulóját három csoportba: a legértelmesebbek, a köze
pesek, a legkevésbbé értelmesek. Ennek a módszernek 
köszönhető, hogy e szerzők a testi fejlettség és a szel
lemi fejlettség között fordított viszonyt találtak s ért
jük jól az elkövetett tévedést. Először a tanítók té
vedhetnek osztályozásaikban s különös hajlamuk van 
arra, hogy a gyermekek korkülönbségét figyelembe ne 
vegyék; ennek már sok következménye van. Sokkal 
jobbnak tartom azt a módszert, amit az amerikai an
tropológus, Porter követett, aki az értelem megbecsülé
sében csak a képzettség fokát tartja számon és úgy 
dönt, hogy egyenlő kor esetében a legértelmesebb 
gvermek az, aki a legfelsőbb osztályba jár. Ennek a 
módszernek használatával találta Porter, hogy ? 
telmesebb gyermekek súlyban és magasságba- 
m úljak  társaikat.*)

Magam is véleményt akarva alkotni a r*

Ia !e  S tu d ies  II. köt.
S c ien ce .  New Serie*. I. k. 225. I.

'■ Ibid. IV. k. 156. I.
* T ra n sa c t ion n  nf the  S a in t  Lo u
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radságot vettem arra, hogy megmérjem körülbelül hat-*$j 
száz elemi iskolás gyermek fizikai fejlettségét; azután 
értelmi osztályozásuk végett két összejátszó módszert ij 
alkalmaztam. Az első, melyre az előbb utaltam, szut^ 
jektív módszernek volna nevezhető s a tanítók értéke- $ 
léséből származik. A második módszer tudományo
sabb. két adat összetételét tartja számon; a gyerme
kek életkorát es képzettségi tokát. Egyenlő életkor ese
tében azt ítéljük értelmesebbnek, aki képzettebb. É t i  
mert pontosan tudjuk, hány év alatt kell a normális áj 
fejlődésü iskolásgyermeknek végigmenni összes ta- ; 
nulmánvain, mindenikükre meg lehet határozni, vaj- 
jón ez a késés vagy előny csak egy éves. két éves, há- | 
rom vagy több éves-e; a tíz éves gyermek az elemi A 
iskola középső tanfolyamának második osztályában 
lesz, ha rendes; ha csak az elemi tanfolyam második | 
osztályában találjuk, akkor két évvel késésben van; 
ha ellenben már a felső tanfolyamba emelkedett, ak- 
kor egy évvel előnyben van.1) Hasonló jelzés alkalmaz- | 
ható a líceumok,"') kollégiumok s mindazon intézmé- | 
nyék esetében, melyek rendszeres tanulmányi menet- ; 
tel dolgoznak. Elég a korhoz viszonyított képzettségi 
fokot értelmiségi fokká alakítani s igen érdekes osz
tályozást kapunk, mely egyáltalán nem származik a

1 A. francia gvermek 6-tól 13 eves koriig kötele1: az elemi 
iskolába járni, hacsak mar előbb le nem teszi a végbizonyítvány 
elnyeréséhez szükséges vizsgálatot. A két első év képezi az elemi 
tanfolyamot, a következő két év a középső tanfolyamot s a 
hátralevő évek a felső tanfolyamot. Ford.

) A líceumok es kollégiumok középiskolák, az államiakat 
nevezik líceumoknak s a felekezetek vagy tnagánhalósagok által 
fenntartottakat kollégiumoknak.
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tanítók szubjektív és kissé mindig tetszőleges értékelé
sből, hanem egész eredmény-együttest fejez ki, az 
erőkifejtések, fegyelmi, emlékező és ítélő tények ösz- 
</.egét, melyeket az iskolai képzés feltételez. Egészen 
természetes, hogy a gyermek értelmét iskolai sikerei
ből ítéljük meg. Ugyanezen okból ítéljük meg fel- 
:-otl értelmét az életben való boldogulása szerint.

E két módszert összenasonlítólag alkalmaztam, hogy 
megtudjam, vájjon a tanulók értelmessége összefüg
gésben van-e fizikai fejlettségükkel. Az első módszer, 
mely a tanítók értékelésének kihasználásában áll, ne
kem, abszolúte semmit sem adott; ellenben a képzett
ségi fokozat módszerével azonnal észrevettem, hogy a 
keresett összefüggés nagyon tiszta, nagyon határozott. 
Bizonyosság kedvéért nagyon ki kellett terjeszteni, 
különböző iskolákban kellett megismételni a kutatást; 
szerencsére bátor és lelkiismeretes munkatársaim 
voltak, dr. Simon, Vaney, kik derekasan segítettek. Át
siklunk a műveletek részletein, melyek abban álltak, 
hogy tekintetbe vettük a súlyt, a termet-magasságot, a 
vállszélességet, de pontosság kedvéért legalább néhány 
számot akarunk idézni. Ezek itt két fiu-iskolából valók:

Értelmi fejlődés
i fedettség Előrehaladt Kende* Keactt

r.lörehaladott . . . .  33% 36% 21%
Rendes  45% 33' c 39%
Késett  21% 39% 39%

Rövid kommentár elégséges lesz e számok magya
rázatára. Vegyük az első oszlopot balról. Látjuk itt, 
•v.gv az értelmileg előrehaladott gyermekek között 
wtn 33. kik testi fejlődésben is előrehaladtak, 45 ren
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des és 21 hátramaradt. Ez az elosztás érdekes; axf| 
mutatja, hogy az értelmileg előrehaladottak többn®* 
vannak a fizikai előrehaladottak, mint a fizikai elma
radottak között; de e szabály alól jó sok a kivétel, mert i 
21 Se, fényes értelmű tanuló van a csenevészek között.

így tehát a keresett viszony bizonyára megvan, de- 
csak a nagy számokban mutatkozik és az eseteknek oly 
tekintélyes kisebbsége cáfolja, hogy semmiféle egyéni 
diagnózisra nem alkalmazható. Ha egy tizenkét éves 
gyermeknek olyan termete, súiya és izomereje van, 
mint egy tíz éves gyermeknek, ebből semmit sincs jo-r j 
gunk következtetni értelmére vonatkozólag. Talán ér- \ 
telme is hátramaradott, mint a teste; talán középerős* 'í 
talán éppen rendkívül koraérett.

Itt találunk először alkalmat arra, hogy egy igen j 
fontos megkülönböztetést tegyünk az átlag-igazságok s 1 
az egyénileg alkalmazható igazságok között. Bizonyos - 
fizikai és szellemi hajlamok csak nagyon sok egyénen -j 
ismételt próbakísérlettel konstatálhatok; csakis cső- \ 
port-következtetésekre használhatók. Nemsokára en- 
nek számos példáját fogjuk látni. íme már egy nagyon « 
tiszta példa, melyet a fizikai fejlettség tanulmányo- J 
zása szolgáltatott. Bizonyos más hajlamok érdekessége J 
az, hogy egyénileg is alkalmazhatók, mert oly tulaj- 1 
donság jelei, melyek mellőle sohasem hiányzanak. így 
a sercegó hörgés az orvostudományban nem generikus 
jel» biztos jele a tüdőgyuladásnak. Ugyanígy a lé
lektanban sok értékes jelet fogunk találni, melyek meg
engedik, hogy adott egyént megítéljünk és besoroz
zunk.

Miért van tehát, hogy a tanuló testi mérése nem ad 
pontos útbaigazítást értelmi képességéről? Ez az ősz-
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s/.tííüggés-hiány megdöbbentő. Vájjon az értelemnek 
nincsen szüksége anatómiai alapanyagra? Vájjon nincs 
neki szüksége jól alakult, jól öntözött, jól táplált agy- 
velőre? Vájjon az agy meg nem függ-e a többi szer
vektől, a szívtől, a gyomortól, a csontrendszertől is? 
Vájjon nincs-e kölcsönös függés a szervezet összes ré
szei között? És következőleg, ha egy iskolásgyermek 
fizikai lénye erőteljes, nem kellene-e ugyanezt az erö^ 
teli ességet találnunk szellemi lényében?

Kétségtelen, hogy e korrelációk megvannak, de 
azt kell hinnünk, hogy kevésbbé egyszerűek, mint kép
zeljük; mindenesetre egy csomó esetleges és megfog
hatatlan körülmény befolyásolja őket. Világos, hogy 
testi antropometriai vizsgálatból semmit sem követ
keztethetünk a tanuló értelmére.

Mégis vannak esetek, melyekben a gyermek fizikai 
allapota megengedi, hogy következtetést vonjunk szel
lemi állapotára. Eddig a diagnózis álláspontjára he
lyezkedtünk. Tegyük fel, hogy most egy másik hi
potézisben vagyunk, melynek van legalább is annyi 
gyakorlati érdeke, mint a megelőzőnek. Kétségtelen bi
zonyítékokból megtudtuk, hogy valamely gyermek va
lóban kevésbbé értelmes legtöbb társánál; nehézkesen 
és lassan ért, emlékezete lusta, figyelme gyorsan fárad. 
Csenevész külsejű, két évvel hátramaradt a termete 
es a súlya, három évvel a lélekző képessége és így to
vább. Ebben az esetben nincs diagnosztizálni való; nem 
•teli a fizikai állapotból kiindulni, hogy hozzávetőleg 
következtessünk a szellemi állapotra, mert az alany 
szellemi állapota ép oly jól meg van határozva, mint 
a Fizikai. E két állapot megegyezése, melyek a nyomo
rúság közös vonását tüntetik fel, el nem hanyagolható.
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Jogos keresnünk, vájjon valóban van-e a két állapodj 
között okozati kapcsolat.

Erre nézve az iskolaorvoshoz fordulunk, aki meg
vizsgálja a fogakat, az emésztő szerveket, felkutatja a 
torokbeli vegetációkat, a vérszegénység jeleit, a szív 
és a tüdő szervi betegségeit; és neki módjában lesz ' 
megtudni, vájjon rendszeres vizsgálat megerösíti-e a 
gyanút vagy sem. Látjuk tehát, hogy az iskolai méré- 
sek egyaltaián nem elvetenciök: mert bár ezeknek a 
méréseknek magukban véve s a többitöl elszigetelten 
kevés is a jelentése az értelem diagnózisára, nagyon 
hasznosak, mikor másfajta megfigyelések megerősítik 1 
őket, föelőnyü.:, hogy felhívják a pedagógus figyelmét 
egy-*gy gyanús gyermekre, kik e testi vizsgálatok nél- ; 
kül észrevétlenül maradtak volna.

A gyermekek fizikai fejlettségének mérése és vizs
gálata nem csupán pedagógiai érdekű; mindezek a 
kérdések, ha jól fogjuk fel őket, túllépik a tulajdon
képpeni iskolai érdekeket s igazi társadalmi fontos- 
ságra tesznek szert, mert, fajunk jövője és társadal- 
műnk szervezete függ eldöntésüktől.

ngy iskolában, ahol antropometriai méréseinket vé
geztük, meg akartuk figyelmesen nézni, mely gyerme
kek mutatnak méreteikben tegaiább két évi késedelmet. 
Magunk elé hivattuk mindezeket az elmaradottakat s 
hogy jobban világításba helyezzük értelmi fogyatékos
ságukat és jobban kiélesítsük megfigyelöképességün- 
ket, egykorú, de szigorúan normális fejlettségű tanu
lókhoz hasonlítottuk őket. Sem ezeket, sem azokat 
nem ismertük, korukat sem tudtuk és próbáltuk kita
lálni, melyek a csenevészek Dr. Simon, hü munkatár-
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mink segített e próbálkozásban. Nem vetkőztettük le 
a gyermekeket; megelégedtünk azzal, hogy fejüket s 
átlagos külsejüket néztük. Az eleven kép, mely szé
niünk elé tárult, oly megkapó volt, hogy harminc, fe
lében normális, felében hátramaradott gyermek közül, 
kiket egymás után hoztak elénk anélkül, hogy korukat 
megmondták volna, csak hatszor tévedtünk; a többi 
Huszonnégy esetben felismertük az elmaradottakat. 
:v:!önösen az összbenyomás, a testtartás, arcszín, a vo
nások formája és kifejezése vezetett. Mindezekből a 
fiziológiai nyomor meghatározhatlan benyomása bon
takozott ki.

S a legszomorúbb és legsúlyosabb az, hogy ez a 
fiziológiai nyomor társadalmi nyomornak, azaz más
képen is mélységes nyomornak kifejezője, mely magá
val társadalmunk alkatával függ össze. Az eredmé
nyek, melyekre jutottunk, sajnálatosképen összhang- 
zásban vannak mindazon szerzők eredményeivel, kik 
a népnek szánt iskolákban dolgoztak. Ezek a szerzők 
számosak. Idézzük Burggraeve, Niceforo, Mac Donald, 
Schuyten, stb. neveit. Mindannyian látták, amit ma
gunk is láttunk, hogy a koruknál alsóbb testi fejlett
ségű gyermekek nagy, igen nagy részének szülei sze
génységben, sőt nyomorban vannak; míg a rendesek 
és kiváltképen a fizikailag előrehaladottak többsége a 
l<cvésbbé szegény osztályhoz tartozik.

íme, tehát egy, sajnos, jól bebizonyított tény. Jó 
somó csenevész testű gyermek azok közül, kik nyilvá

nos elemi iskoláinkat látogatják, azért jutott ebbe az 
állapotba, mert a családban nélkülözéseket szenved, 
melyek valószínűleg a táplálkozásra vonatkoznak s 
egyszersmind a higiénára is kiterjeszkednek. S még
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súlyosabb az, hogy a fizikai életképesség e csökkenési 
nem egyéni tünemény, mely csak gyermekeknél k ö v 3  
keznék be s amit figyelmes segítéssel meg lehetni 
szüntetni, hanem valósággal örökölt nyomor, ami 
szegény családot jellemzi; mert nemcsak a gyenn^B  
mutatkozik az átlagon alulinak, mikor fizikailag meg^f 
mérik, ugyanez az alsóbbrendűség megvan a p jÜ  
bán és anyjában is. Körözött ívekkel kértük őketi'; 
Hogy küldjék be méreteiket; az összes tanulók s z e 
leihez intéztük ezt a kérelmet; és az a sok szárny 
amit beküldtek s melyeknek természetesen csak öss®^ 
értékét igazolhatjuk (mert nem tudjuk, mily gond<W§

mértf k meg aZ egyes szülök magasságukat), szem ből 
szökően mutatják, hogy a szegény szülök termete 
kissé alul van az átlagon, míg a jómódú szülőké v a l i ^  
mivel föléje emelkedik.

Ugyanis 54% szegény van, az 1 m 60 cm magasságodé' 
alul s a jómódú szülők közül csak 47%. A  különbségi 
gek nem nagyok, mint abszolút értékek, de nagyoafL 
jelentősek irányzatuknál fogva.

így történik, hogy oly szerény eszközökkel, mint S$| 
mérleg és a magasságmérő és nagyon elemiekn«éfe|j| 
majdnem haszontalannak látszó műveletekkel a ne*#  
velő korunk legaggasztóbb problémái elé kerül. E pro-;?' 
blémák megoldása nem az ő dolga. Meghaladják az is- ; 
kólát és a pedagógiát. De hangsúlyozottan kell jeleznie jjg 
őket a nyilvános hatóságoknak, és amilv mértékben . . 
része van a nálunk oly kifejlett segítő munkálatokban, 
igyekeznie kell, hogy a segély, amivel rendelkezik*^ 
azokhoz a gyermekekhez jusson, akiknek legnagyobb ’ ' 
szüksége van rá.

A baj még mélyebb. A  szegény és nyomorban lévé
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sztályok nem csupán a fizikai elfajzás jeleit mutat
lak. Fizikai elfajulásukat szellemi és erkölcsi elfajulás 
kiseri. Ezek nem pusztán elméleti látások, ezek sajnos, 
tényék, tagadhatatlan tények; nemcsak Párisban gyűj
töttük őket, hanem a vidéki városokban is egészen a 
íöldmívelő népesség szívéig. A  szegény és nyomorú
ságos szülők gyermekei mindenütt kevésbbé értelme
sek. mint a többi; ezt először is az bizonyítja, hogy 
-.akrabban vannak tanulmányaikban hátramaradva; 
például tizenegy éves korukban olyan a képzettségük, 
aminöt a jobbmódú családok gyermekei már kilenc— tíz 
éves korukban elérnek; másik bizonyíték, hogy kisebb 
számban jutnak a végbizonyítványhoz, e vizsgálathoz, 
melyet nem kell leszólni, mert az értelmi nivónak mér
téke. Egy kis falusi iskolában kérésemre ankétet tartot
tak s azt találták, hogy a jómódú környezetből való 
összes gyermekeknek megvolt a bizonyítványuk, ellen
ben a nyomorúságos környezetből valók csak a végte
lenül gyenge egynegyed arányban szerezték meg azt. 
Ennyit az értelemre vonatkozólag. S ez nem minden; 
az erkölcsi érzelmek hasonló sűlyedést szenvedtek. Ne 
beszéljünk egyáltalán a kis gyermekek erkölcsi érzel
meiről, mert az iskolában nem igen van alkalmunk 
ezeket megfigyelni; hanem vegyük tekintetbe kivált
képpen a szülőket. Az apának és anyának kötelessége 
megadni gyermekeinek az anyagi, szellemi és erk 
gondozást. Ebből a hármas szempontból a szegér 
rvornoruságos helyzetben levő szülök határc 
jómódú körökből való szülők alatt állanak, 
tanító, Limosin úr, aki helyzeténél fogva 
' két, ebben a dologban figyelmes statisz 
tott útba. mely semmi kétséget nem h
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ékesenszólóak a végkövetkeztetései; és mindazok a p4*:'r 
risi iskola-igazgatók, akiknek ezeket az eredmények^ 
megmutattam, habozás nélkül biztosítottak róla, hogy 
személyes tapasztalataik szerint ök is aláírhatják.

Hogyan magyarázzuk tehát a szegény osztályúak'" 
ilyen sülyedését? Ha elszigetelt és kevéssé őszinte esc*'* 
tekröl volna szó, kísértésbe jönne az ember, hogy ki*-- 
ded magyarázatokhoz forduljon. Azt mondanók pé|flF 
dául. hogy sok szegény apa napközben nagyon el vas 
foglalva, este nagyon kimerülve jön haza. nincs ideje 
őrködni gyermekei munkája felett; mások nem értéke
lik a képzettséget s ezért nem avatkoznak a gyermeki; 
iskolai dolgába, stb., stb. De a társadalmi sülyedét^; 
mely előtt állunk, nagyon is fontos ahhoz, hogy/̂  
ily apró okokból volna magyarázható, inkább tíá 
fizikai sülyedés következményének látszik. A  szeráíj 
vezetben minden összefügg; ha a fizikai rész ha** 
nyatlást szenved, végre is a szellemi résznek is ha--' 
sonló hanyatlást kell szenvednie. Tehát a fizikai nívtti 
sülyedése miatt mutat az egyén kevesebb értelmet^ 
kevesebb figyelmet, azért áldozza fel folyton a hoi*;j 
napot a mának, azért enged az élvezet, a példa, a*,| 
alkohol befolyásának és fecséreli el egy-két nap alatti 
heti keresményét. A  nyomorban levőnek igazi morálírJ 
meghatározása nem ez: akinek nincs pénze; hanem ez: • 
aki képtelen takarékoskodni. És a fizikai sülyedésnek 
mindezek a szellemi hatásai természetes következmé
nyei a higiénia és a táplálkozás hiányának; hatásai és 
egyszersmind, ugyan esetleges módon, okai is; mert a 
rossz higiéniát és a rossz táplálkozást még súlyosbítja 
a gondolkodás és az önmegtartóztatás hiánya.
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III.

A fizikai fejlettség mérése.

F/.en általános meggondolások után beszéljünk egy 
kicsit technikáról. A  megelőzőkkel megmutattuk, mily 
*rdekü a gyermek fizikai állapotának megbecsülése.
! assl,k( hogyan végezhető ez a megbecsülés. Minthogy 

nem tankönyv, sem nem kalauz. minthogy egysze
rűn néhány új gondolatot igyekezünk előterjesztem, 
melyeket a tapasztalás sugalmazott, mellőzni fogjuk 
c vizsgálatnak egy részét, azt, amelyikben a nevelő 
nem illetékes és melyhez értelmes orvos közreműködé
sére van szüksége. Itt csak az iskolai antropológia ér
dekében használatba veendő eljárásokról fogunk

szélni. ... .
A gyakorlott szem mindenféle eljárás nélkül is

észreveszi, hogy a gyermek erőteljes-e vagy sem. 
Erélyes rajzú szájnak egészen más a jelentese, mint a 
puha, lazán rajzolt, leeső ajkaké. A  határozott minta- 
zású, mintegy szoborba metszett test egészségesebb, 
mint a petyhüdt húsú. A  színezés különösen fontos; 
két elemi szín keverékéből alakul, egyik a vörös, masi 
a sarga, árnyalatuknak és arányuknak olyannak kell 
lennie, hogy az arc színesnek lássék és ne legyen in
kább vörös, mint sárga, hanem egyenletesen kevert; a 
fehér arcszín, mely e két színezés hiányából, vagy 
egeiknek túlzásából származik, a normális állapottol 
e. térés. Felhívom még a figyelmet arra az erőre, 
vagy gyengeségre, amit a testtartás fejez ki. 
lomban a fáradt személy kétféle magatartással áru )a 
el magát; a kötőszalagos tartással vagyis azzal, me y
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ben a helyzet megtartására nem az izmokat, hanem'4 ^  
kötöszalagokat hívjuk segítségül; vagy oly tartásokkal^.' 
melyekben az ember öntudatlanul támasztékot keresné 
pl. nekidül a falnak, rákönyököl az asztalra, hátraveti 
magát egy fotelben. A  támaszték keresése világosa*. 
fizikai gyengeség jele, mert valahányszor megtámassz, 
kódunk, megkönnyebbedést érzünk annak a súlynál*, 
arányában, mellyel a támasztékra nehezedünk s mely*?* 
töl a testünket megszabadítjuk.

A  testi fejlettség mérésere való eszközök: a magas
ságmérő a termetnek, a mérleg a súlynak, a körző *'é, 
vállszélességnek, a dinamométer az izomerőnek, 
spirométer az életképességnek mérésére. Tehát mind»v 
össze öt műszer. Ez elegendő, s aki használni tud)H^5 
őket, rendkívül hasznos megállapításokat tehet velük.,# 

Nem fogunk azon vesztegelni, hogy a magasságmértfvT 
és a mérleg használatáról leírásokat adjunk; ezek a #  
részletek minden speciális munkában megtalálhatók.

Egy szót futtában arról az eljárásról, mely a inaSm 
dimenzióiról számol be. Tanácsoljuk a centimétersz»#J| 
laggal való mellböségmérés elvetését, mert ez a müveleil| 
az egyéni változásokhoz s a mellböség évi növekedési®  
hez képest óriási tévedésekkel jár. /

Azt ajánljuk, hogy egy másik törzsdimenzióval, a J| 
vállszélességgel, vagyis a két lapocka-hegy közötti át- | 
mérővel törődjünk. A  lapocka-közi átmérő nem ad 
ugyan jobb képet a lélegzés szélességéről, mint a mell
kas kerülete; de kifejezi a törzsnek szélességbeli fej- : 
lettségét s következőleg nagyon szerencsésen egészíti v 
ki a termetről szóló adatot, mely a magasságbeli nőve- | 
kedést mondja meg.

Ezekhez az anatómiai kutatásokhoz rendesen hozzá-^
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.„ „ a u  az izomerő mérését a klasszikus dinamométer 
Hűségével; ez egy acél-ellipszis amit ujjal es tenyer- 
J , kell szorítani; egy belső óralap kilogrammokban 
,v|zl a nyomás számát s méri ilyképpen a max.malis 
■rőt amit az alkar hajlító izmai elköltötték

kz az izomerőnek természetesen egeszen lokális me- 
r, w  melv egyáltalán nem értesít a több. izmok, pl.

liirzs és a lábak izomtömegeinek energiairól, 

mindazonáltal úgy,
porolt ké/.nyomas szamadata ertekes. - 8
, dinamométerrel szemben az. hogy csak bizonyos ero-
I,törést regisztrál s nem az erőtőke kiprobalasa ak 
iolytonos hozadékát. Világos, hogy ez kar. Az elet 
minden körülményei között inkább az alaposságra van 
szükségünk; a fizikai erő, az akarat s a többi mo
rális tulajdonság különösen a tartós akadaly j ' ' *  
küzdelem folytonosságában jut U * ! - * " "  “
ideiglenes erőkifejtésnek, bármekkora legyen ,s sokkal 
kevesebb az értéke, sokkal kevésbbe értesít az alany 
rendelkezésére álló erömennyiségrol es k.faradas. I

*aIfirnf vonatkozólag néhány igen tanulságos megfigye
lés jut eszembe, melyeket vagy tíz éve cgy sport- 
gvepen tettem egy csapat fiatalemberen, akik du-
huiten rúgták a labdát. Megszorittattam velük a
dinamóméiért két Ízben; először a par i előtt aztan 

néhány órával utána, mikor fáradtságtól 
merülte,, s jó leverten kerültek vissza hozzanu Mind
ül,, viszor egy nyomás-sorozatot adattam velük. Ezen 
a napon az lepett meg legjobban, hogy az e » " v o r a a -  
szainok. melyeket a játék előtt és után adtak, körül
iéiül egyenértékűek voltak; de az arckife,ezes. mely-

l)
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lyel adták, nagyon különbözött; kezdetben, mikor mé*. 
nem voltak fáradtak, arcuk az erőkifejtés alatt ny** * 
godt maradt; a játék után mindemféle arcfintorításokat^ 
tettek, kiáltottak, rángatództak. miközben a dinamo- 
métert szorították, mintha szükségük lett volna e túl
zott gesztikulálásra, hogy ugyanoly munkát végezze
nek, mint az imént. Bár fáradtak voltak, ugyanazt a 
munkát szolgáltatták, mint pihenten; de másképpen 
szolgáltatták. Ez a munka nagyobb erőkifejtésükbe 
került s itt a szükségessé vált erőkifejtés e megnyilvá 
nulásában fejeződött ki érdekesen a labdarúgás okozta^ 
kifáradás.

Nagyon ajánlatos, ha alapos próbát akarunk, nem 
egyetlen dinamométer-nyomást kívánni a tanulók- Á  
tói, hanem sorban több nyomást. Beállítottak más m ű-1 
szereket is az egyén hatalmában levő izommunka mé- % 
résére, a kimerülés, vagy inkább a munkát letiltó igen 1 
nagy fáradság pillanatáig (mert igazi kimerülés nem É 
áll be soha): e műszerek közül a legismertebb az o la **^  

fiziológus, Mosso, szellemességének köszönhető, áld J  
eszközét ergográf-nak keresztelte. Kitűnő, de kompli- I  
kált laboratóriumi műszer, mely alig szolgálhat min- | 
dennaposan az iskolákban alkalmatlan térfogata, a i  
működésbe hozására szükséges idő hosszúsága s az 
igen figyelmes ellenőrzés neikül velejáró tévedés-for
rások miatt.

Én határozottan jobban szeretem a dinamométert, 
mikor gyors kutatással akarunk valamely egyén erejé
ről diagnózist adni. Ha kissé több idő áll rendelkezé
sünkre és alaposabb tanulmányt akarunk végezni, ak- % 
kor egész más rendű műszernek, a spirométer-nek kell 
adnunk az elsőbbséget.
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\ spirométer egy üvegből, súlyokból vagy rúgókból 
alkotott rendszer, mely a személy lélekző képességét 
,smerteti meg, vagyis a legnagyobb levegőmennyiséget, 
jrnit nagyon erős belélekzés után akarattal kibocsáthat 
tüdejéből. Sok és csupa megegyező megfigyelés bizo
nyította be, hogy a lélekzőképesség a legjobb adat, 
amivel csak rendelkezünk az egyén ellenálló-erejének, 
vagy életképességének mérésére. A  jó lélekzés legbiz- 

sabb jele. hogv az ember nemcsak nagy erőt képes 
kifejteni, hanem folytatni is tudja ezt az erökife,tést 
s következőleg tekintélyes mennyiségű izomerőt tu 
szolgáltatni. Már pedig jól lélekzeni annyi, mint bőven 
szellőztetni a tüdőket; e működés mértéke a levegp- 
literek mennyisége, amit a légzőszerven minden lé
gzésnél átbocsátunk. Akik fizikailag erősek, azokat 
egy apró jelről lehet megismerni, amit nem vesz 
észre a közönséges ember, de a fiziologusok jo is
merik; csak meg kell nézni őket. amint természe
tesen lélekzenek; lélekző mozgásaik csekelyszamuak es 
nagyon mélyek; lassan lélekzenek, de fenékig mennek 
a lehelettel. Ez a típusa azon tanulók ^ z e s e n e k  is, 
akik észszerű fizikai gyakorlásban részesültek, s a 
jó testi állapotban vannak. A  ki nem tornazottak 
gyengetestűek ellenkezőleg sietős ütemekben, felülete

sen lélekzenek.

Hodv a spirométer értékére következtessünk, meg 
• a  kísérletet akarok idézni: mint a legtöbb azok ko- 
/tik melyekről beszélek, ez is az iskolában ment v g 
és föltételei oly nagyon egyszerűek, hogy mindé 
megismételheti. Valami tizenöt éve. hogy kulonbo 
munkatársakkal végeztem csoport-kutatasokat a a

5*
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i f  < ? T '  erc,ié7  vonatko2Óla«  a test dimenzióinak 
fizika, szolgálta tóképességének tanulmányozásira 

akkor ismeretes összes műszerek használatával. Sorra 
ve uk nemcsak a termetet, a súlyt, a mellbőséget a 
dinamométeren kifejtett izomeröt, hanem az ergo-' 
gráfon es különböző ergográfokon végzett m u n k á lj  
u as gvorsaságát, az ugrás hosszúságát, a kötélmi- 

sz.as magasságát, egy gyertya tavoirói való eloltását 
a reakció-,dók sebességét, az írásmozgasok sebességét 
IS, stb. A  nyert összes eredményeket mindenik próbából: 
megszámoztuk úgy, hogy könnyű volt a növendékeket 
e próbák alapján osztályozni. Természetes, hogy az 
osztályozások mind különböztek kissé; az első futók 
nem voltak elsők a dinamométeren s akik leggyorsabb 
bán felmásztak a sima kötélén, nem voltak a legm ag** 
sabb termetüek. J

Azután végeztünk egy szintétikus együttes osztály*. 
zast melyben minden próba egyet számított; ez haso** j 
litott kissé ahhoz az osztályozáshoz, ami a líceumok-^ 
bán hasznainak az elsöségi díj megállapítására. Azutáni 
kerestük, melyik volt az együttes osztályozáshoz lég -,  
közelebb allo s következőleg a legerősebb kifejező ér-.fl 
feku próba: s ez kiemelkedően a spirométer-próba volt. i 
Ig> U|boi ^bizonyul ez a fontos igazság: a spirometer 
az az eszköz, mely legjobban kifejezi valamely egyen 
fizikai erőinek összeségét. Akarunk választani egy fá
radságnak ellenálló és bármely próbában feltűnni tudó 
egvent \ együk azt. akinek legnagyobb a lélekzete.

—  fin
Latjuk, hogy a testi fejlettség regisztrálására szol- , 

galo tanulmányi eszközök két igen különböző kategó- r 
nabol valók: egyik anatómiai és nélkülözheti az egyen
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közreműködését; akár akarja a tanuló, akár nem, elég 
feltenni egy mérlegre, hogy megkapjuk a súlyát és nem 
lehet semmit annak változtatására. A  többi mérö-eljá- 
rasok fiziológiaiak; tevékenységben levő funkciót téte
leznek fel s minthogy ez félig szándékos, megesik, hogy 
a róla vett mérés nem csupán fiziológiai, hanem morális 

vonásra is szól.
Mikor valaki megnyomja a dinamométert. az adott 

szám három kombinált tényezőtől függ. Ezek:
1. Izomereje, vagyis izomszálainak szerkezete, tér

fogata és histologiai állapota.
2. Az ügyesség s a tanultsági mikor először veszi 

kezébe a műszert, rosszúl alkalmazkodik hozzá, nem 
tudja, hova tegye az ujjait, de ha gyakorolja magát, 
persze nem engedve, hogy a fáradság közbelépjen, las- 
san-lassan növő nyomás-számokat kapunk.

3. Az akarat; jobban vagy kevésbbé akarunk erősen 
szorítani; több lesz az akaratunk, ha érdekel, izgat, 
megindít a dolog, mintha nyugodtak, közönyösek, apa- 
tikusak, szórakozottak vagyunk. Az iskolákban mér
tein a fizikai erő e mesterségesen okozott nagyobbodá
sát; íelküldtük a tanulót a játszó csarnokban egy emel
vényre és hangos hatásos bátorítást intéztünk hozzá 
összes egybegyült társai előtt; ezzel az ingerrel az erő 
atlag egy hatodrészével növekedett.

Ugyanezt a befolyást észleljük, ha a spirométert 
használjuk: amit a műszer regisztrál, az nem egy bizo 
nyos levegömennyiség, mely egyedül a tüdők befogadó 
'Képességétől függene; próbára tesszük e műszerrel azt 
az erőkifejtést is, amit belégzés- és kilégzéskor végzünk, 
íz ügyességet, mellyel a lélekzetet visszatartjuk, hogy 
j/.után kibocsássuk es különösen a morális erőt. Itt is
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elég a kísérlethez tanul hívni, hogy .  kilehelt l e v e s e
mennyiség észrevehető növekedését lássuk. * :

Elvitázhatatlan tehát, hogy mindazoknak a működé 
seknek megbecsülésében, melyeket áttekintettünk, „ í  
e regisztrált szám nem csupán fizikai erőt, hanem akaró 
képesseget .. fejez ki. Képtelenség az erkölcsi egyem 
a fizika, egyéntől elválasztani. Különben is volna-* 
haszna az ilyen megkülönböztetésnek? Jogos volna-e?

• Z • ???. m.'t fizikailag, nemcsak súlyunktól
izmainktól, hanem morális erőnktől is függ. Mo-
ralis erőnk parancsol izmainknak, kényszeríti őket 
osszehuzodasra, ha a fáradságtól elbénultak, elseny- 
vedtek, o határozza meg ellenállásunk gyakorlati hatá- f  
rait. Ezek nem változatlan, rögzített határok: ellenke- í  
zoleg a legnagyobb mértékben változnak akaróképes- ti

mélyiségünknek"16^ ^  tó**»*“ **
Tehát helyes és tudományosan pontos, hogy mindé- a

nikunk akarata fizikai ereiének tényezői közé számít- I  
tassek.

Utolsó kérdés. Hogyan becsüljük meg a tanuló 
fizikai erejet? A  fizikai vizsgálat-ülés után a kísérletező £ 
előtt ,ó csomó számadat gyűlt fel, melyek megtöltik 
jegyzofuzeteit: lermetszámok, sülyszámok, vállszé-
lessegszamok. dinamométeri nyomásszámok és így to
vább. Mit jelent ez a kegyetlen számhalmaz, mely oly 
kévéssé nasoniít az imént megmért élő valósághoz? 
íme egy kérdés, melyet gyakran kell majd feltennünk, . 
mert legtöbb kutatásunk, még a leginkább lélektaniak 1 
■s, ma mindinkább mérhető mennyiségekben összege- 
zodnek. Miután valamely alany szellemi képességeit ’
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'anulmányoztuk, arra az eredményre iutunk, hogy 
mondhatjuk: emlékezet ez a szám; figyelem ez a másik 
izám. Fontos tehát belátnunk, hogy a szám nagy pon
tossági látszatánál lógva pusztán nyers eredmény, me- 
|vet csak ügy használhatunk, ha nem csupán lelente- 
,ól hanem értelmezését is megállapítottuk s minthogy 
ez itt igen általános kérdés, mellyel e könyvben minden 
Pillanatban találkozunk, oldjuk meg egyszersminden- 
[i.rra, hogy többé ne kelljen rá visszatérnünk.

Hoztak egy tíz éves fiút. Antropometriai műveleteink 

értelmében jegyzeteket készítettünk hogy 
kailag ez a gyermek.** Itt vannak lapjanak résziét .

Testm agasság ...................1 m 20

Súly ..................................... 2o k“ 7
V á lls z é le s s é g ...................28 cm 7
S p iró m é te r ........................l00°  cnv
D in a m o m éte r ...................17 kg

Semmi e számoknál jobban nem mutatja, mennyire
szükségük van a számbeli eredményeknek kommen-
tárra, hogy megértsük őket. Ez a kommen ar kivált
képpen értékelés. Bármely biológiai ténnyé kerülünk 
szembe, azt csak úgy értjük meg, ha meg tud.uk be
csülni. értékét megítélni. Azt mondják, hogy Pál ma
gassága 1 m 20. Ha megmondják e szamot, azonnal azt 
próbáljuk eldönteni, vájjon ez a nagy vagy is a 

ss vájjon -  minthogy gyermekről van “ 6;  “  “  a 
gyermek nagy-e vagy kicsi korához épes a 1 
hogy az ilyen érték megbecsülése valami kiinduló
pontul föltételez, melyet az átlag szolgáltát és me y ez 
az egyéni adatot hasonlítjuk. Innen a szuksegesseg
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annak, hogy állagok táblázata álljon rendelkezi. :
sunkre. j

Mindjárt megadjuk e táblázatot, melyet mi és «
munkatársaink az iskolákban végzett sok kutatás alap
ján állítottunk össze: J

r  1
Fiúgyermekek fizikai fejlettsége.

Pári.i elemi iskolákból a 4 éves és azon felüli életkorra
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Klcticor.

Születéskor
*m-b*n

50

Sui r 
• g-bin

3 250

c i -
V. öx i  a unuo

S^Tonicier
tn-b<n

r»mAm
oboksz 'ctlfctt

1 éves 70 9750 ~~ • iú
3 ,. 85 12

_
4 .. 98 15 215 a
5 103 17 23
6 .. 108 19 24 _
7 .. 114 20 25 5 935 10 3 9-80 .8 121 23 27 1050 n i ío-i ||9

10 ..
125 5 
130

26
28

28 
28 7

1310
1460

138 
14 8

125 - k  
14

11 136 5 29-5 29 1600 172 15412 143 33 30 1800 194 16613 148 35 31 1950 209 19-0
14 154

De ez nem minden. Ez az átlag-táblázat csak egy do
logra szolgál, meghatározni, hogy egy bizonyos műkö
désben alanyunk az átlaggal egyenlö-e. fölötte vagy 
a atta ail-e: fontos, de nagyon homályos adat, mert 
még hátra van megtudni, hogy az átlagtól való eltérés 
mily mértékben mutatkozik. A például szolgáló tanuló 
1 m -0 magas, pedig az egy korú gyermekek átlagos 
magassága 1 m 30; azt mondjuk tehát, hogy korára ki
csiny; sőt hozzátesszük, ez az eltérés 10 cm lévén, hogy 
nagyon kicsi. Ennél tovább nem mehetünk.



Hogy becsléseinkben több legyen a pontosság és ki- 
âlt a világosság, ajánlottam egy jelzésmódot, mely a 
entiméterben kifejezett magasságbeli eltérést korbeli 

eltéréssel helyettesíti.
együk vissza példánkat. Tíz éves tanulónk 1 m 20
magas; egy szempillantás a táblázatra, megmutatja, 

hogy ez a nyolc éves magasság. Azt fogjuk tehát mon
dani. hogy termetére nézve ez a gyermek két évvel 
hatra van maradva s ezt így írjuk: — 2. Ez világos, 
pontos; azonnal értjük belőle az elmaradás fokát. E 
jelzést alkalmazva a többi mértékekre, azok így ala

kulnak át:
T estm agasság ...................— 2 év

Sú ly ..................................... - 1 év
Vallszélesség.......................
Lélekzö képesség ~  1
D in a m o m é te r ................... "  *

így tehát gyermekünk termete igen alacsony; mint
hogy alakja az átlagnál kisebb, súlya aránylag nagy; 
nem sovány gyermek. A  válla elég széles; kitűnő lé- 
iekzö képessége van s izomereje nagyon jó; kicsiny és 
zömök gyermek, akire lehet számítani. Ennyit ér fizi

kailag.

kívánjuk, hogy bár lennének nemsokára iskolák, 
ahol ezek az antropometriai módszerek rendszeres be
vezetésre s alkalmazásra lelnének, mert igen sok hasznos 
iéIt szolgálnak; magyarázzák a figyelem és az ertelem 
bizonyos fogyatkozásait; segítik adagolni a fizikai ed
zést. a tornát a tanuló erői szerint; megengedik a se
gélynyújtás eszközeinek valóban igazságos hasznalatat
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és a most vitában álló különböző tornamódszerek össze
hasonlítási értékének megítélését, a szabadban dol
gozó iskolák, a szünidei telepek valóságos hasznának 
megítélését, stb. Az egész fizikai nevelés kritériuma a 
magasságmérő, a mérleg, a spirométer és a dinamó- 
méter. Ha ezt a kritériumot nem használjuk, vak mun
kát azaz rossz munkát végzünk vagy szédelgésbe 
esünk.
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IV. FEJEZET.

LÁTÁS ÉS HALLÁS.

I.

A látás.

Mikor az ember először foglalkozik a tanulók látás- 
és hallásbeli állapotával, sok meglepetés éri. Először 
is azt hiszi, hogy az érzékszervek állapota bizonyára 
olyan dolog, melynek fontosságát a tanítók megértik, 
hisz az osztályban nyújtott minden tanítás látás
vagy hallásbeli, következőleg az avatott mesternek 
tudnia kell, vájjon a gyermekek, kiket tanít, képesek-e 
távolról látni, amit mutat vagy a táblára ír nekik; azt 
is kell tudnia, hogy a gyermekek hallják-e tisztán mind
azt, amit magyaráz.

Már pedig tény, hogy a pedagógiai munkáknak még 
a legújabbjai is valójában teljesen hallgatagon siklanak 
*•1 e tárgyon; nincs egyetlen lap. egyetlen sor sem, mely 
a tanulók érzékszerveinek tanulmányozására volna 
szentelve; vagy ha a könyv szerzője foglalkozott az ér
zékszervekkel, csak természetrajzukat adja. fejlődé
süket meséli el, vagy histologiai megfigyeléseket hoz 
fel arra nézve, milyen formát öltenek az idegsejtek az 
jgvkéregbeli látóérzékben. Mindez kétségtelenül na 
gvon tanulságos, de semmiféle szolgálatot sem tesz a
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látás ks hallás

í  ■ -  — Jfl
Umtónak sem a tanításban, sem a rövidlátó vagy sük<* 
gyermekek felismerésében.

Szívesen tételezi tehát fel az ember, hogy a peda 

íogia, tankönyvek abból az igen természetes okból hall' 
gátnak e kérdésről, mert a tanítók tudják vizsgálni az 
rzekszerveket es semmi szükségük sincs rá, hogy arra 

et megtanítsak. Ez megint tévedés. Meglátogattam 
sok osztályt és beszélgettem sok mesterrel P á rb a n  ia,

VI eken is: csak a leghalvanvabb togaimaik voltak c 

X r  ,A  leg,Öbb tanitó "emcsak hogy nem tud .
.ÍJ f k ' i  m még ÍS b,szi' ho«y ezekben 6 nem #  
lletekes. A zt mondták, hogy képteleneknek érzik ma

gukat valamely egyén látás- vagy hallásbeli élességé- : 
nek meghatározására. Hozzáteszik, hogy ez nem az i  i  
dolguk, ez az orvosok dolga.

A  magam részéről nem foglalok állást; nekem a la p - !  
taban veve mindegy, hogy a látás vizsgálatát a tanítót I  
vagy az orvosok végzik-e; a lényeges az, hogy elvégez- 1  
zek. A gyermekek érdeke kívánja. Ugyanis az iskola*-! 
gyermekeknél található látásbeli zavarok egyáltalán;! 
nem elhanyagolható mennyiségűek. Ha a statisztikák- *  
hoz fordulunk, melyeket különféle országokban, neve-1  
zetesen Németországban közöltek, meg vagyunk le- % 
petve a konstatált látásbeli abnormálisok nagy számá- ' 
o . A  szerzőknek a rendellenes látású gyermekek oly 

aranyat sikerült megállapitaniok, mely Mottais szerint 
4b .-ra es Lohn szerint 61",-ra rüg. Nézzük meg futó
lag ezt az utóbbi számot. Ha betű szerint vennők, azt 
tennok tel. hogy a rendellenes látás alkotja a többséget.
Es más meggondolások még súlyosbítják a statisztikák
ból vonandó következtetéseket. A  számok mind azt 
látszanak bizonvítani. hogy a látás fogyatékosságai a



korral rendszeresen növekednek; több látasbeli zavar, 
öbb rövidlátó volna a tizenöt-tizenhat éves gyerme
kek között, mint a nyolc— tíz évesek között; a statisz
tikák e pontban igen beszédesek. így Mottais a követ
kező arány számokat sorolja lel:

Rövidlátók száma az alsó osztályokban 0
„ a közép .» * '  "

a felső .. 35 o

Kivétel nélkül minden szerző hasonló szamokat ko- 
IÖ1; a szazalékszám abszolút érteke váitozhatik. de a 
számok növekedése a korral mindenütt rendesen meg
állapítható. Ebből azt vonták le, hogy kiváltképpen a 
rövidlátás -  mert ez a növekedést nagyon kife)ezoe 
mutatja -  az iskolában s az iskola miatt fe,lodik es az 

iskoláé érte a felelősség.
Másik meggondolás, mely ugyam lyertelem benl* 

szél. statisztikát készítettek a rövidlátásról a varo 
embereknél a falusi lakókhoz képest; es * kü lönb^  
foglalkozásúaknál, hol az olvasás szokása egy ’
mindig azokban a foglalkozásokban konstatáltak több 
rövidlátót, ahol többet olvasnak; úgy hogy azt vontak 
le. hogy az olvasás mértéktelen szokása a rov,dlatas

legfőbb okozója. Kérdésnek egy másik oldalát
Ez még nem minden. A  keraesne* ..

vizsgálva! meg jobban latjuk, hogy menny.re sulyos
Megállapították ugyanis, hogy a rövidlátás s egy eb la
tásbeli zavarok szembeszökő oka. a tanulmányoké-
v;,l„ hatramaradásnak. Egyrészt a látás re-de lenese
kozott az atlagnal .óval nagyobb számú iskoU J ét a
maradottat találunk és másrészt az iskola, hatram
dúllak között az átlagnál jóval nagyobb számú ros la
tásút találunk. Ez két egymást megerősítő b.zon>,te .
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Szamomra annal inkább megerősítik egymást m ert! 
valahányszor munkatársaimmal hasonló statisztikát k *  '

o l  M : aZ° k mÍndÍg eredménvekre Z .  ~
toltak. Idezem azt az összeírást, amit kérésemre a b £
deaux-i elemi .skolákban végeztek; idézem még Vane. ' 
ogesz u, tanulmányát, ugyané kérdésről. Ez a tanul!% 
many egeszen kis gyermekcsoportra vonatkozott, de vi 
szőni nagyon gondosan vigyázott fel rá egv pedagógus

I r t : " 1 U,anV‘ egyenÍ'eS 1Smert EW íizt»tatlan  tehat, hogy ha a gyermek látásának valami ba,a van.
nagyon kévés hasznát veszi az iskolában kapott látás- J
beh tanításnak és ezt minden tanulmánya megszen-

Ez érthető A  tanítás jó része a látáshoz van in- $  
tezve. Mar pedig a látásbeli tanítás többé-kevésbbé meg 
van rontva a rendellenes látású gyermekek számára, l g

i t e t ^  r° SSZUl érUk "  megS20kÍÍk 3 4

Miért nem panaszkodnak? Gyakran félénkségből: |  
gyakran meg tudatlanságból, mert nem sejtik, hog, 1  
rosszul atnak, rosszabbul, mint a többiek. Legutóbb -1  
egy fiatal emberről hallottam, aki feljutott egészen a re- 
on aig J anélkül, hogy rövidlátását észrevette volna | 

Ez egeszen furcsának tűnik fel s mégsem kételkedhe- 
tem az adatban, mert első kézből kaptam. Néha a 
gyermek öntudatlan ravaszkodással rejti mestere előtt 
latasbel. gyengeségét. Egy nagyon eszes tanár mesélte 
nekem, hogy egvik tanítványa gyakran tett jókora hi- 
bakat a tábláról való másolásban: a tanárt meglepték 
e hibák s habozás nélkül tulajdonította őket a gyermek

'» Megfelel a középiskola Vili. osztályának.

LÁTÁS i í̂ HALLÁS.



•

•nakacs szeleskedésnek, pedig nagyon szorgalmas
ak  látszott és mindannyiszor megbüntette. Később 
,mkor megtanulta a látás vizsgálatát, megállapította, 
^„gy kis tanítványa erős rövidlátásban szenved. Vilá- 
J(|S) hogy ennek a gyermeknek nem büntetés, hanem jó 

szemüveg kellett.1)
Ezek a megállapítások, e statisztikák, ezek az okos- 

ad áso k  bizonyára elég hatásosak, hogy fáradtságot ve
günk a kérdés közelebbi vizsgálatára. Öt-hat éve ku
tasba  fogtam e tárgyban dr. Simonnal a párisi elemi 
iskolákban és a következőket konstatáltuk. )

Minthogy az osztályok szélesek és sötétek, sok pad 
van, melyből nehéz meglátni, mi van a táblára írva. 
Általában a tanárok a gyermekeket a rossz látásra való 
minden tekintet nélkül helyezik el az osztályban. Bi
zonyos iskolákban az elhelyezés vaktában történik; 
másutt ábécé-rendben. Világos, hogy az ilyen ültetés
nek semmi köze a rossz látás szerinti elhelyezéshez.

E kutatások folytán meg lévén győződve, milyen sú
lyos bajjal kell szembeszállanunk, megindítottuk azt, 
amit a látás pedagógiai vizsgálatának neveztünk el; 
alkottunk egy optometrikus sorozatot, melyet több 
ezer példányban kinyomattunk és a Gyermektanulmá
nyozás Szabad Társasága által ingyen szétosztattunk 

szajnai és más megyék összes tanítói között. Most 
tehát aprólékosan megmagyarázzuk, hogy mikent ve
szheti el a tanító vagy szülő a gyermek éleslátásának 
mérését és e vizsgálatból mily gyakorlati értékű meg
alapítások vonhatók.

• .lourde Une expénence indispensable B u l le t i n  de la Soc .  

de l 'E n fa n t .  1906. no 31
*• A teknikai részleteket lásd A n n é e  P s y c h o l o g iq u e .  XII. 233 1.
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Először is egyszerűsítést kellett tennünk; azt ajéaiÉ 
lőttük dr. Simonnal, hogy tekintsék a látás vizsgálatiÜ 
két egészen külön részből állónak: legyen egy pedagó
giai része, melyet minden tanító vagy szülő elvégezheti 
s egy orvosi része, mely a szemorvos dolga marad, tu

A pedagógiai rész nagyon egyszerű; miről van szó?* 
Pontosan meghatározni, hogy valaki mily legnagyobb 
távolságból tud bizonyos határozott nagyságú nyomta* * 
tott betűket elolvasni. Ebben áll az éleslátás mérés*. 
Nos. kérdezzük, meiyik az a tanító, aki nem tudja ezt 
a megfigyelést tanítványain elvégezni, ha néhány téve-*’ 
dés forrásáról értesítjük, melyeket kerülnie kell. Elvé-* 
gezni e mérést annyi, mint végbevinni a munka pe<ia-^- 
gógiai részét; nemcsak a tanítók, hanem minden szülőd 
képes rá.

Marad az orvosi rész, mely nem a tanító, hanem a §  
szemész dolga. Miben áll? Abban, hogy ha egyszer-i; 
meg van állapítva egy gyermekről, hogy látása nem 
rendes, keresse e látásbeli fogyatékosság okait. De ez * 
a munka teljesen független a tanítóétól. Ez utóbbinak, l|y 
ismétlem, csak egy a tennivalója, meghatározni, hogy § ; 
kik azok tanítványai közül, akiknek látása rendellenes#^^

Most, hogy ezt az elvi kérdést eldöntöttük, írjuk 
pontosan a követendő módszert. Abban áll, hogy a y  
szem magassagaban. szabadban, de diffúz világításban 
helyezzünk el a jatszócsarnok puszta talán egy táb
lát, melyen különböző nagyságú betűk vannak. E betű
táblát optometriai skálának hívják.1) Azért írjuk elő

’ i A kereskedésben különböző típusok vannak. Amit mi 
használunk, azt forgalmi áron a Szabad Gyermektanulmányozó 
Társaság szolgaitatja
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, íl(alának a szabadban való kifüggesztését, mert a 
íépvváitozások ott sokkal kevésbbé észrevehetők mint 
u r i helyiségben. Legjobb 10 és 2 óra között dolgozni
"s kerülni kell a felhős időt.

Az optometriai skála több különböző nagyságú betű- 
,„rl tartalmaz. A  betűk nem alkotnak szavakat; ezt 
„ért kerültük ki, hogy a vizsgálat alatt levők ki ne 
találhassák a betűket az ismert szók általános form - 
,aból Tehát a betűket egyenkint kell észrevenni.

Mekkora tehát a betűk nagysága melyeket el ke
tucinunk olvasni, hogy rendes latasuak e& u  _  Helye- 
szer egész lényege a kővetkező mondatban van. Y 
'tn kell tudnunk elolvasni három M l 1 Hét k°™>. k 
a nyomtatott betűk 0 » 007 magasak és 5 méter távol 
magban vannak. íme, lógják mondani, egy nagyon pon
tos szabály és, teszik hozzá, nagyon te ts z ő le g e s^ ^  

Miért tűrünk meg hét betűben négy eve 
kívánjuk az 5 m t á v o l i t ?  M ^rt kel betűmkn._
0 007 m magasaknak es nem 0 00b gy 
gasaknak lenniük? Pontról-pontra válaszol™ fogunk- 

Klöször is jó a látásvizsgálatot X  ha
musba burkolni, hogy a hanyag kivitelt 
megengednők a tanítónak, hogy akárm elyi al iWa 
betű. mutassa a gyermeknek, a kísérlet ^d.zerét v s  

szítené: végre is a gyermektől k fv a n n a k  határozza
meg. rövidlátó-e vagy messzeláto, A ‘avolsagra es a 

betűnagyságra vonatkozó előírás súlyosabbnak
.1.,„lantos megalapozásúnak látszik; a
..-ámították. hogy a 0 m 007 magas 5 méterről nézett 
betű összefüggésben van a retina erze eny nt
dimenzióival és úgy képzelték, hogy a e „
elég közel van ahhoz, hogy egy és ugyanarra
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nusra rajzolódjék, akkor nem két, hanem egy benyoJ  
mást okoznak és két pontnak, hogy kettősnek vegyük 
eszre, a kónus átmérőjével egyenlő távolságban k e ll f  
lennie.5) De ma belátjuk, hogy az ingernek ez az ana-1 
tomiai lokalizálása kevéssé fontos; mert az észrevevés r  
oly művelet, mely mindig az értelem aktív közbelépését k 
ki van ja s mely annál finomabb, minél szabadabb as 
ertelem; valamely érzék élességét nem abszolút mó- 
don. hanem az értelem e szükséges és kikerülhetetlen 
játékához való viszonyában mérjük.*) Nézetem szerint 
a nagy, az igazi, az egyetlen ok a normális szem-élesség 
mértékéül a most mondott szabályokat elfogadni, nem 
fiziológiai, hanem társadalmi. Először is ezzel a meg
állapodással a látásban fogyatékosok száma nincs ak
kora, hogy többséget alkosson a társadalomban vagy 
iskolai osztályban; lehet tehát külön foglalkozni |  
velük és ha gyermekekről van szó, kiváltságos helyeket 
adatunk nekik az osztályban; másodsorban ez a meg
állapodás megegyezik a helyiségek nagyságából folyó ^ 
szükségszerűséggel; mert azok a gyermekek, akik m % 
fentebb meghatározott normális látással nem bírnak, 1 
nem tudnak a tábláról olvasni, ha leghátul ülnek. Végre I  
azért tűrjük meg, hogy a gyermek hét elolvasni való Ű 
betűben négy hibát tegyen, mert nagyobb szigorúság- * 
gal túlságos sok látásbeli fogyatkozást kellene elismer
nünk. A  normális és abnormális határa mindig tetsző-

E. Javai. P h y s io l o g ie  de la  le c tu r e  et  l ' é c n t u r e  Páns. 
Álcán. 1905

0 Másutt megmutattam, hogy lehetetlen az érzékek élessé
get tudományos mértékkel meghatározni Lásd. A n n i é  P s y c h o -  
l o g i q u e  IX. 1903 247 I.
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,eges: ügy kell megállapítani, ahogyan legjobban meg
jelel a gyakorlat szükségleteinek.

\7 egy— hat éves gyermekeknél, akik még nem tud
nak olvasni, azt keressük, meg tudnak-e különböztetni 
7 méter távolságból egy 21 milliméter magasságú kört, 
négyszöget és keresztet.

Mindezek a vizsgálatok, ha lehetséges, egyénenként 
végezendők; a csalást kerüljük, a gyermekeket báto
rítsuk. de semmi esetre se segítsük. Ha a munka kész, 
keresni kell. meiv gyermekek látása legkevésbbé nor
mális; ezeket helyezzük ei a táblához lehető legköze
lebb; és bizonyosak lehetünk, hogy ezzel az egyszerű 
intézkedéssel óriási szolgálatot tettünk nekik.

Ezenkívül jól cselekszünk, ha figyelmeztetjük azo 
nak a gyermekeknek szüleit, akiknek szemorvosra van 
szükségük. Őrködni kell arra is, hogy az osztályt díszítő 
térképek és képek jól meg legyenek világítva; az is
kolatábla és a falitáblák fénytelenek legyenek^ Ha a 
tanító a táblára ír, elég nagy, olvashatóan irt betűket 
használjon; minthogy 5 méterről a 7 millimeteres betű 
olvashatók, írása ehhez a követelményhez alkalmaz
kodjék. Őrködni kell azon is, hogy az iskolakonyvek 
jó betűkkel legyenek nyomva, melyeknek magassaga 
15 mm és sorközei 2 5 mm n agyságúak  egyenek. 
Mindezek az óvóintézkedések aprólékosaknak látsza

nak. de nagyon hasznosak.

Azt hiszem, nem kell hosszasan bizonyítanom a tanu
lok látásvizsgálatának előnyeit. De ki akarom hasz
naim ezt az alkalmat arra, hogy a szellemi próbák tar
gyára kis kitérést tegyek. így nevezzük azokat a gyors 
kísérleteket, melyeknek rendeltetése megismertetni ve

ti*
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lünk a gyermekek képességeit. Vannak, akik mulatozni 
csúfolódnak e próbákkal különböző okokból. Az ame*v 
rikai pszichológus, William James, a módszernek azt 
veti szemére, hogy érdektelen, hogy a gyermeket nem -i 
ingerli igazi mértékének mutatására. „Egyetlen labora- v 
toriumi kísérlet sem képes, mondja, világosságot vetnr"* 
valamely egyén valóságos képességeire, mert az élet < 
rugója, az egyén érzelmi és erkölcsi energiája, kitár* 
tása egyetlenegy kísérlettel nem konstatálható’*. Erre 
nezve idézi Hubernek, a vak termeszetvizsgáiónak 
rendkívül megható példáját, aki a méhek és a hangyák f  
iránt oly szenvedélyesen érdeklődött, hogy jobban meg- < 
figyelte őket más szemével, mint az illető a saját sze- • $ 
mével. És James az akarat hatalmának szép apológiá- < 
jával végzi: „Kívánjunk gazdagok lenni, azok leszünk, % 
mondja. Kívánjunk tudósok, jóságosak lenni, azok le* Ij 
szünk. Csakhogy kívánjunk valóban egyetlen dolgot ; 
minden más kizárásával s ne akarjunk egyidejűleg 
egyenlő erővel száz más dolgot is, melyek azzal össze- Jj 
férhetetlenek". A  megfigyelések pontosak, a követkéz- 
tetés helyes. És mégis vájjon ez az okoskodás tá- ; 
madja-e csak a legkevésbbé is a szellemi próbák érté- j 
két? Nem hiszem, mert a látás vizsgálata valóban szel
lemi próba; oly típusú kísérlet, aminöt a laborató
riumban végzünk, rövid, pontos, részleges; fel lehetne 
sorolni ellene James és néhány más szerző ellenveté
seinek listáját; különösen pedig szemére lehetne vetni, 
hogy nem ingerli a növendékek érdeklődését.1) Nem fog
nak annyi erőkifejtést tenni az optometriai skála értel
metlen betűinek elolvasására, mint egy csábító cirkuszi

C o n s e r ie s  p é d a g n g iq u e s . 112. ts 114. 1.
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plakát elolvasására. De azt fogjuk-e ebből következ
tetni, hogy a látás élességének megmérése semmire 
sem való? Bizonyos vagyok benne, hogy senki sem 
lógja ezt a következtetést vonni; és felhívom a próba- 
niódszer minden kisebbítőjét, hogy itt kimagyarázza 

magát.
Minthogy e tanulmányok folyamán gyakran kell 

r.ajd szellemi próbákat alkalmaznom, —  igaz, hogy 
előbb gondosan megválogatjuk őket — ez alkalommal 
megmondom, hogyan kell őket megítélni. Megkülön
böztetést kell tennünk. Vannak eredm ény-próbák  és 
elemző-próbák. Amazok kitűnők, emezek mindig gya
núsak. Valakit megszokott helyzetében dolgoztatni s 
aztán munkájának eredményét megbecsülni, ez az első 
iajta próbának alkalmazása. Például, ha tudni akarjuk, 
hogy egy gyermeknek jó-e a látása, bizonyos távolság
ból határozott nagyságú betűket olvastatunk vele; ha 
akarjuk tudni, milyen az emlékezete, megtanulni való 
szöveget adunk neki, szabályozzuk a tanulásidőt es 
kerüljük az elszórakoztató okokat; ha tudni akarjuk, 
jól rajzol-e, rajzoltatunk vele mindenféle segítség nél
kül és pontos becslési módszerrel megítéljük rajzanak 
értékét. Ezek eredmény-próbák, melyeket a tanuló áll 
ki: az eredménnyel törődünk, nem az eszközökkel. 
Mar most, ha egy növendék emlékezetének tanulmá
nyozása után részletezni próbáljuk képeinek természe 
tét: ha miután rajzoltattuk, keressük mennyire van a la- 
‘usképzeteivel, hogyan vizualizál. akkor szempontot 
változtatunk; összerakás helyett elemzést végezünk; az 

I eredmény helyett az eljárást keressük. Ez merésze 
dolog: s ezen az egy ponton James véleményén va- 
••• nk Bármilyenek legyenek is valamely elme heza-
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gai, mindig lehet azokat más képességekkel pótolni, ha i  
makacs akarás ellensúlyozza őket; lehet az ember raf- 
zoló anélkül, hogy vizualizálni tudna. Parodoxon nélkül * 
addig az állításig megyünk, hogy az egyén talentuma 
gyakran ép úgy áll fogyatkozásaiból, mint tehetségei
ből. És azokat, akik nagy talentumu emberrel kerülve 
szembe, elemezni akartak, ugyanaz a meglepetés érte, 
mint a kémikust, aki élő lényt tenne lombikiába s he
vítés után nem taiaina ott egyebet, mint egy kis hamut. 
Jusson eszünkbe mi történt azokkal, akik Zola talen
tumát akarták szétszedni; szorgalmasan megmérték 
figyelmét, emlékezetét, gondolat)árását s ezen elemzé- , 
sek maradékában nem találták sem lirizmusát, se 
munkaképességét, se ízléstelenségét, se semmit, ami ha- $ 
talmas irodalmi személyiségét jellemezte.

I I
m■

II.
A hallás.

A  tanítónak ép oly fontos tanítványai hallásbeli ál
lapotát ismerni, mint a látásbelit, mert a tanítás jó része 
szóval történik és mire való a szó, amit éppen nem 
vagy rosszul hallanak? A  mestereknek kettős köteles
sége van: először is törődjenek saját beszédmódjukkal, 
ami nem mindig jó; a hangnak elég erősnek kell lenni, 
a tagolás ne legyen túlságos gyors, legyen tiszta, mert 
kiváltképpen a tiszta szótagolássai értetjük meg ma
gunkat, sokkal inkább ezzel, mint a hang öblösségével; 
meg kell tanulni végül kifelé és nem befelé beszélni, 
mint az énekmesterek mondják, a hangot előre kell 
hozni.
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Igyekeznünk kell felismerni azokat, akiknek nincs 
normális hallása. Nem a teljes süketségben szenvedő 
gyermekeket kell kikeresnünk, azokat, akik vissza sem 
fordulnak, ha hátuk mögött szólítják őket. A  tanító,
,x hisszük, ritkán teheti ezt az egyszerű tapasztalatot, 

melyet itt átmenetileg jelzünk és kísérletképpen a,an- 
lunk. A  teljesen vagy majdnem teljesen süketek ritkák 
és már a szülők ismerik őket. A  süketség legtöbbször 
részleges; csak nagyothall**. Ez a nagyothallas lehet 
egyoldali érheti csupán az egyik lulet; lenet atmeneU. 
„atha következménye; az is megesik, hogy a torok be - 
.cében levő vegetációkkal függ össze, mert a garat- 
:indolásnak általában meg van a h a llá *  támadva^ 
hármint legyen is, azoknak a gyermekeknek, akiknek 
hallása rendellenes, ép ügy mint a rendellenes ata, 
súaknak, nem szabad az osztály eghátulso pad,a,ba 
.zámüzetniök; az első padba kell ültetni okét oly közel 
a katedrához, amint csak lehet. . ,

Ma be van bizonyítva, hogy ha ezt az elővigyázatos
ságot mellőzzük, a süket gyermekeknek )ê ntekeny 
bajt okozunk. Pontos statisztikák tanítottak bennünket 
arra, hogy a részleges süketség, amit iskola, süketség
nek nevezhetnénk, állandó ok a tanulmány, hatrama- 
radásra. Többet mondok; megállapítódott hogya siket- 
seg toka befoly a képzettségbeli késedelem fokara es 
l„ gy pl. azok, akik egy méterről nem hadiak a suttog 
hangot, jobban és gyakrabban hátramaradna , mi 
azok akik azt 3 -4  méterről is meghall,ak Ez az ó m é 
i n * *  különben oly természetes, hogy ketsegbe nem

Kérdés, hogy a mester miképpen ismerje le a gy - 
korlatban ezeket a süketeket. Ne számítsunk a gyerme-
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kék segítségére. A  gyermek kis passzív lény, akindr |  
nem szokása panaszkodni érzékszerveinek fogyatékot. -3 
saga miatt. Ha nem látja, mi van a táblára írva, ha nem 
hallja, amit a mester tollbamond, nem szól semmit. ; 
elintézi a dolgot emlékezetével vagy képzeletével, vagy 
tarsai segítségével. A  tanítónak tehát magának kell a 
hallás vizsgálatához fogni. De milyen módszerrel?

Ez vitás kérdés, melyre vonatkozólag nem adhatunk 
igen pontos űíbaigazítást. A  hallás élessége nem mér
hető oly kielégítő módon, mint a látásé. Hogy e mérést 
végezhessük, a következő két tulajdonsággal bíró hal
lási ingerrel kellene rendelkeznünk: 1 . ez az inger le- ; 
gyen hasonló az emberi hanghoz; a tanító hangjának 
észrevevéséből kellene felismernünk a süketeket, na- | 
gyothallókat és jólhallókat, csak ez a fontos tudni- i  
való; 2 . ennek az ingernek állandó erősségűnek kellene 
lenni, mert nincs mérhetőség oly ingerrel, melynek « 
ereje napról-napra vagy percről-percre változik.

Már pedig azok az ingerek, melyeknek használatára | 
eddig gondoltak, sohasem egyesítették magukban a 4 
most jelzett két lényeges tulajdonságot; az órának 
csak az egyik van meg, az állandó erősség; a beszédnek 
is csak az egyik van meg, az, hogy beszéd, tehát az a 
hang, amit észrevenni érdekünkben áll. Mutassuk ezt 
meg néhány részletkérdésen.

Sokáig használtuk egy iskolában az óra-eljárást. A  
gyermeknek bekötöttük a szemét, meghallgattattuk 
vele a zsebóra ketyegését s azt mondottuk neki. hogy 
teleljen valahányszor kérdezzük, hallja-e? Az órát 
majd közelítettük, majd távolítottuk. A  földön húzott 
beosztott vonal minden pillanatban mutatta, milyen 
távol vagyunk: nem okoztunk zajt, hogy ne sejtessünk
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Közeledést vagy távolodást; és hogy azt a hibát is elke
rüljük, mely egyik-másik alanynál előfordul, akik hal- 
ani vélnek, bár valójában nem hallanak, időnkint úg> 
ellenőriztük a feleleteket, hogy kérdeztük: hallja? mi
közben óránk a zsebbe volt rejtve, hogy hangja egészen 
elfojtódott. Ezek a vizsgálatok kényesek, majdnem ab
szolút csendet követelnek és gyermekenkint körülbelül 
zárom percet vesznek igénybe. Az észrevevésben a 
^ermekek jelentékenyen Különböznek. Némelyek hat 
méterről, sőt messzebbről is hallják az órát, mások nera 
hallják 25 cm-ről sem. Nagyon bajosan tudnék ily vál
tozatos számokból átlagot venni. Legutóbb azt aján
lották, hogy tekintsük normális hallásúnak azt, aki az 
órát két méterről hallja. Fogadjuk el ezt a számot egy
szerűen rögzítés kedvéért és ne tulajdonítsunk neki 
semmi más fontosságot.

A hallás órával történő vizsgálatának az a nagy hi
bája, hogy pontossága nem felel meg semmi hasz
nálhatónak. Mire jó azt tudni, hogy valamely gyermek 
észreveszi-e nagy távolságból, ezt vagy azt a hangvü- 
labúgást, óraketyegést vagy sziréna-hangot? Nincs szük
sége rá, hogy e zajokat az osztályban meghallja, s ha 
kissé süket rájuk, az nem nagy kár; de ha süket a U - 
nitó szavára, akkor nincs haszna a tanításból és idejét 
vesztegeti. Legkívánatosabb volna az, ha a beszéd meg
állása párhuzamosan menne valami egyszerű hang 
•r.eghallásával, melynek erőssége mérhető volna. A  
vizsgálatot erre az egyszerű hangra irányítanék és a 
beszéd észrevevésének mikéntjére következtetnénk be 
öle. Sajnos, az óra-ketyegés nem ilyen inger. A  gyer
mek hallhatja rosszúl a beszédet, jól az órát és for
dítva.

L a T A S  tó h a l l a s .



győződtünk meg róla, hogy a tanulókat kétfél«J| 
eppen osztályoztuk; az egyik osztályozás alapja a ,-  

volt hogyan hallják a gyermekek az órát; a második 
azt használta ki, hogyan hallják meg ugyanezek az a W  
nyok a beszédet nagy távolságból. Az utóbbi osztálya  
zas kivitelére tizenhét tanulót gyűjtöttünk a játszó- 
csarnokba tanítójuktól 10 méternyi távolságra, ki - 4 
negyven szót mondott előttük: a tanulók Íelírták mind
azt. amit e szókból hallottak s az elkövetett tévedéseit 
szama szerint osztályoztuk őket. Már pedig összeha
sonlítva az óra meghallása szerinti rendet a szók meg
állása szerinti renddel, észrevettük, hogy úgyszólván 

semmi összerendeltség sincs közöttük.
Nem azt vonjuk le belőle, hogy az óra-eljárás elve

tendő. Talán fokozott süketség esetében tehet szolgád 
latokat. Ami a tanító beszédét illeti, azt nehéz mintá- | 
nak tekinteni. Az emberi hang rendkívül ingadozó ? 
fiziológiai működés. Egyik eleme se fix, se magassága, £  
sem ereje, se tagolása. Két személy sohasem ejt \á&' 
egyformán, sem ugyanazzal az erővel, sem ugyanazzal"Í 

magassággal, sem ugyanazzal a hangszínnel; és : 
ugyanaz a személy is percröl-percre változtatja hang- 
in úveieteit, anélkül, hogy sejtené. Magunk is láttuk ezt; % 
a tanár, akivel a játszócsarnokban negyven szót elmon- 
cíattunk, néhány perc múlva más növendékkel újra 
kezdte a kísérletet és nem vette észre, hogy másod
szorra kevesebb hangot adott. Tehát elvileg teljesen 
helytelen úgy mérni a hallást, hogy ingerül a beszédet 
használjuk. Ez annyi, mintha úgy mérnénk hosszúsá
got, hogy egy kaucsuk-métert többé-kevésbbé kinvúi- 
lanánk.
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Mire fogunk tehát következtetni? Először arra, hogy 
s2Ók meghallása nem mérhető kielégítő pontossággal, 

l  az iskolában rendelkezésre álló egyszerű eszkozo- 
a  használjuk. Fonográfokhoz vagy a ma mar letezo 

tökéletesített hallásmérőkhöz kellene folyamodnunk, 
melyek azonban drágák, bonyolultak, terjedelmesek. 
Második következtetésünk az, hogy, °
véve, a mérték, ha még fogyatékos is, többet ér, m 
minden mérték hiánya; a kritikák, me.yekke az orat 
és a beszédet illettük, nem fosztok meg okét mind 
értéküktől. Használatuk közben bizonyára követünk 

tévedéseket; de ha nem használjuk őket, akk° rme« vaS, 
Irosabb tévedéseknek tesszük kimagunkat. A^tamtón ^  
nem kellene ezeket teljesen elhanyagolnia, gy
vak és számok tollbamondása az -kolabankoéperoses
nagyon vigyázatos hangon értesítheti a tanítót, h gy 
tanítványai közül kik a nagyothallók. Az eltaras gyor
sabb menetű, mint az óra-kísérlet s nem vagyunk biz 

tosak benne, hogy kevésbbé pontos.
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v. FEJEZET.
■ 4

■AZ É R T E L E M ; M ÉR ÉSE , N E V E L É S E .

I.

Különbölő esetek. melyekben fö|merű, ai ,rte|em 

problémája.

iránf Val6.b?  éS mélyen «"»«klödfink egy öyermek
ránt, nem tehetünk fel reá vonatkozólag é rd ek íle bT Í

„  ™ , t e ‘ekkel bizonyltja értelmességét. Úgy van 
z mint a felnőtteknél; ha tudni akarjuk, mit érnlk ér

boldogul r ‘„ y v, c ‘ S ; ' S ,, . ‘  ~
az utolsók között van A  tanítóé u i i 7 , miasD01* 
iuk naia MinoL J  S baIsikerét konstatál-

• mek. kinek a rovására írjuk ezt7 Ezt kell
mindig keresnünk elfogultság nélkül és azzal az őszinte

S n T a g á b ? : 3 talá'andÓ magyaráZa‘ f°«-

nünlar, 2 fe,ÍeJ2e1tben látluk' hogy nagyon kell töröd-

és fizika fSZ, „  á° Z? SVermek egészsé«> állapotával 
“  fizika, fedettségével; nem térünk vissza a szellemi
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n.unka fogyatkozásainak e fiziológiai magyarázataira, 
fel tesszük, hogy oly gyermekről van szó, kinek az 
készsége kielégítő és testi fejlettsége normális; ezen- 
klVül feltesszük, hogy érzékszerveiben nincs semmi 
figyelemreméltó elváltozás. Egykorú társak közé ke
rült; azt a képzést kapja tehát, amit szokás szerint 
a korabeli gyermekek kapnak. Feltesszük végre, hogy 
a/ iskolát is rendesen látogatja; mulasztott órái
nak száma az átlagnál nem sokkal nagyobb. Elnézhető 
például évenkint vagy húsz napi mulasztás; ez átlag

szám.
Ha ilyenfajta esetben fordulnak hozzánk, a megol

dandó kis pedagógiai probléma először dilemma for
máját ölti; két főbb magyarázat között kell választa
nunk; kettő közül az egyik: vagy dolgozik a gyermek 
Cagy nem. Vagy tesz a gyermek dícséretreméltó erő
kifejtéseket, hogy értsen, megtartson s leckéit elvé
gezze, de értelmi fogyatkozása miatt nem boldogúl; 
vagy ellenkezőleg, elég tehetséges arra, hogy hasznot 
húzzon a tanításból, de nem igyekszik, nem szorgal
mas, lusta. Látjuk, hogy az esethez képest a szülőnek 
és a tanítónak vagy a gyermek értelmét vagy jellemét 
kell hibáztatnia. Ebben a fejezetben, azt tesszük fel, 
hogy a gyermek szorgalmas és ha nem boldogúl, ez ér
telmi fogyatkozása miatt történik. Tehát kiváltképpen 
ezt az értelmi fogyatkozást fogjuk tanulmányozni.

Sok tanító és szülő, úgy látszik, azt képzeli, hogy mi 
kor egy tanulóról kijelentették értelmi hiányosságát, 
megmondták mindent és nincsen más keresnivaló. Pe
dig ez nagyon is rövides ítélkezés; aki ehhez tartja ma 
gat. nem jut messzire. Először is milyen fokú ez az ér
telmi fogyatkozás? Nagy vagy kicsiny? Ha nagy, van e
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“  m
akkora, hogy a nevelő reményt veszítsen? Azután vat4 >'. 
ságos-e vagy látszólagos, vagy legalább kivételes kö
rülmények folytán túlzott, nagyított? És igazán míbe*~ 
áll? Miféle különös működésben, milyen fajta munkád 
bán nyilvánul a legjobban? És végre melyek az okai? 
Mindezeken a pontokon föltétlenül gondolkoznunk 
kell. véleményt alkotni róluk és tisztába hozni őket.

Azt hisszük, jó lesz fejtegetéseinket az iskolába* 
tényleg föllépő s különböző esetek osztályozásával 
kezdeni, melyekben jogunk van valamely gyermeknél 
értelmi fogyatkozásra gyanakodni. Ezen esetek felso
rolása nem lesz kimerítő, de eleget fogunk mondani 
róluk ahhoz, hogy az olvasót a dolgok valóságos össze
tettsége elé állítsuk és neki a valóság benyomását 
adjuk.

Itt van először is egy tanuló, aki mostanában úgy
szólván íejevesztett. Falusi iskolából jön és nagyvárosi 
iskolába került. Olyan pajtásokra talált, akiknek má
sok a gondolatai, más a nyelve, mások a szokásai; a* * 
iskolai tanítás-módszerek meglepik. A  tanító idegen
nek, nagyon távolinak tűnik föl, ki nem igen foglalkoz
hat vele különösen, mert nagyon sok a tanuló. Ez a hír- | 
télén környezetváltozás felfordulást okoz a gyermek
ben. kivált, ha nagyon kicsiny s így alkalmazkodásra 
képtelen. Gyakran hallottuk, hogy a puszta iskolavál
toztatás. még ha egy városban van is a két iskola, több 
bora terjedő meglassulást okoz az átültetett növendék 
tanulmányaiban. Annál inkább így van, mikor a vál
tozás a faluból a városba hozza. Mit kell tenni ebben 
az esetben? Hogyan kell megítélni a gyermeket, aki
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-„SS7.Ű1 tudja a leckéjét, rosszul íelel az osztályban 
itltet, kérdésekre s kivált nem érti, úgy Iá ink , am.t 
,eki magyaráznak. Értelmi fokának megbecsülése sok

haszonnal járhat.
Két egyenlő értékű iskola között tételeztünk fel át

ültetést. De gyakran megesik, hogy a ° Y£
kólából jön, ahol hibás módszerrel rossz képzést ka 
,„,tl Amint közönségesen mondják: rossz az alapja.
Ha olvastatunk vele. rossz szokásokat veszünk eszre, 
melyek már megrögzödtek benne. Amit az oWasasban 
és/.reveszünk, arra rátalálunk a tanítás t°bb. aga,ban 
is kivált a számolásban. Számolni megtarútották öket 
de okoskodni nem. Mindenikünk ismer oly 
hol a képzettség rutinná fajul. A  tanító azda^t a 
emlékezetüket, de semmit sem ‘« z ,  hogy í j e  ukeh 

értelmüket fejlesze. Mindent kérdésekben es feleletek 
ben katekizmus-szerűen tanítanak es a va 1 
lan mondattal kérdezi a növendéket, az szótlan marad. 
Hogy felelhessen, arra vár, hogy pontosan az A  kér
dést tegyék fel neki, ami könyvében van e, azonnal

eszébe jut a B felelet. , , .
Van ennél rosszabb eset is. Ismertem egy fiatal 

aki éppen egy internátusból lépett k , ahol/ af £  
évet töltött; nemcsak hogy semmit **®  'sme^‘ aZ 
hói. hanem internátusi életében semmtfele ertelm. kép 
rest sem kapott, rosszul olvasott, ^ptelen volt a he
lyesírása, nem tudott egy szorzást sem elvégezm^a 
legcsekélyebb fogalma nem volt foldrajzrol, 
lemből, sót varrása is kivánni valókat hagyott hatra. 
Azonban körülbelül tudta a szentek eletet, sok un 
Ságot és éneket, melyeket latinul tanultatta meg 
es recitálta őket anélkül, hogy értené. Nemcsak kép-



zéK  volt elhibázva, hanem az okoskodás és ítélés , J 
i epessegeiben sem volt egyáltalán gyakoro ld

S H  b  o n á s s á ' g y á v á v á  t e , t é k ’ « S * .  « S
/H elyességnek ^  " " "  V° "  hÍjáVal *

n a ^ Í y l S  CmgL h S “ “ T  T * *  " a* « *gy latszik, mintha most perbe szálltam volna
automatikus kénzéscol' , lnauj, Képzéssé!. es másrészt tudjuk sok U

Le B ^ PV * nek automatÍ2musra W j  r ,, / ; 1 d r Le Bon ki is mondta egy Szerencsé*

Ezt a formulát nagyon helyesnek találom, ügy

a m aradéké ? SZámolónak idea'ia úgy szorozni, h o **  
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Az is megesik, még pedig nagyon gyakran, hogy a 
gyermeket rosszúl helyezték el. Az igazgató kissé rö
vides vizsgálat után túlságos erős osztályba tette s ez 
a tévedés súlyos károsodást okoz a gyermeknek, aki 
azon az úton van, hogy elveszítse az esztendejét. Az 
előkészítő tanfolyamokban, melyeket a hat-nyolc éves 
gyermekeknek kellene látogatniok, gyakran sokkal 
Haialabb. öt éves. vagy még fiatalabb kicsinyeket talá
lunk; nem csociáiatos, hogy ezek a bábák nem tudnak 
megemészteni oiy tanítást, mely nem az ő számukra 
készült és az osztály utolsói közt maradnak. Itt van 
például a kis Ernő, aki október elsején lépett egy elő
készítő tanfolyamba,') csak október 14-én lett öt éves; 
tehát egy évnél többel van előre és ennek családja az 
oka, mely sokat foglalkozik képzésével és nevelésével 
s korán kezdette meg vele tanulmányait. A  kis emberke 
jól érzi magát, testi fejlettsége kielégítő; egy kissé 
előrehaladottabb, mint életkora; egy évvel van előre 
termetmagasságban, kettővel súlyban; hallása, látása 
jó. De a tanító panaszkodik, hogy az iskolában 
figyelmetlen s hogy esze nem eléggé eleven az előadás 
követésére; és valóban elég rossz helyen van, átlag
ban utolsóelőtti, ötven közül a negyvenkilencedik. Eb
ben az esetben egyetlen orvosság volna visszaküldeni

gyermeket az óvodába.
A kis Emil esete ugyanaz, mint Ernőé, cáhk egv 

módosítást kell megjegyeznünk: egy évvel id 
P°iit hat éves, ugyanabba az osztályba jár, t' 
des; tegyük hozzá, hogy szeme, füle, testi 
egészségi állapota normális és szüle’

■ i Isö elemi osztály a francia iskola' .̂ 3̂ 11
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iránta, mindennek dacára ötven tanuló közül ő a négy- v 
vennegyedik és ez nem fegyelmezetlenségből, hancm^ 
eszének kicsit késedelmes ébredéséből foly. A  tanító, *  
tájékozott pedagógus, aki tanulmányozta, ezt mondja,' 
róla: Az előkészítő tanfolyamoknak abba a gyermek- ' 
csoportjába tartozik, amelyikről azt mondjuk az iskolád * 
bán, hogy máshol jár az eszük. Ezek a gyermekek sem 
nem lusták, sem nem figyelmetlenek, de olykor néhány 
hónapra van szükségük, hogy lássák, megragadják és 
megtanulják, amit nekik tanítanak: azutan gyors hala
dást tesznek és jól követik a tanítást.

—
Itt van a hibás elhelyezésnek egy másik áldozata, | 

csakhogy most egy idősebb gyermekről van szó, akit 
tehát közelebbről lehet tanulmányozni, A  kis Raoul 
tíz és fél éves korában lép a felső tanfolyamba, ahova j 
rendesen tizenegy éves korukban lépnek a gyermekek. 
Elég eszes fiú és családja érdeklődéssel követi iskolai 
haladását; eddigi iskolalátogatása rendes volt; kike
rült az óvodából, aztán két évig volt az elemi tanfo
lyamban, ez a szokás; de a középső tanfolyamban kettő 
helyett csak egy évig hagyták. Hallása, látása rendes; 
jó testalkatúnak, sőt erősnek látszik; súlya és magas
sága olyan, mint a korabeli gyermekeké. A  szünetek
ben normális magatartást tanúsít, vidám, éber, tevé
keny, nem' erőszakos; de az osztályban sok kívánni 
valót hagy hátra. Az előadásra csak mérsékelten figyel; 
sőt a második szemeszterben még szórakozottabb, mint 
az elsőben volt; tehát visszafelé halad; rosszúl tudja a 
leckéit s feladatai formailag hanyagok. Eredmény: 
harmincadiknak kerül harminc növendék között, ami 
nagyon kellemetlen neki. Az osztályfőnök, aki ninfcs
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híján a pedagógiai megértésnek, nem dorgálta, se nem 
büntette; nagyon jól átlátta, mi történt. „Némi elsietés 
korához képest a gyermeket kissé száraz tanulmányok
kal helyezte szembe. Az elvonások anélkül, hogy kép
telen volna rájuk, kínos, túlkorai erőkifejtést kívánnak 
tőle. Úgy látszik, hogy egyelőre bizonyos szellemi 
fáradság van jelen, melytől a gyermek szórakozással 
próbál szabadulni." Ez az eset normális, egészen klasz- 
szikus és jegyezzük meg, hogy lássuk, hogyan kell 
kezelni. Ne vegyük el Raoul bátorságát, ne taszítsuk 
cl; várni kell s azt mondani, hogy a folyó év inkubációs 
esztendő. Ez a tanuló, aki most nem ért, a jövő evben 
jobban fog érteni; elég lesz megismételtetni vele az 
osztályt és kitűnő eredményeket fog felmutatni.

Ily esetek gyakran mutatkoznak. Tudnivaló, hogy a 
szellemi fejlődés nem követ szabályosan felmenő utat; 
a görbének megállásai vannak s ez természetes. Idon- 
kint a gyermek beszünteti a fejlődést, úgyszólván pi
hen; talán ez idő alatt meg testi szervezete fejlődik; 
igazában semmit sem tudunk róla.

E megállási szakaszok létéről a szülőknek és a taní
tóknak tudniok kell és amazok igen rosszúl tennék, ha 
megijednének tőlük. Bátorításukra adjuk a kővetkező 
útmutatást, melyet Bocquillon úr újabb statisztikája 

szolgáltat.
Harminckilenc lusta gyermek közül, akik az osztály 

utolsó ötödrészét képezték, 31 van, akik összeszedtek 
magukat és igen szép sorszámra tettek szert. a 
39-böl, ez több, mint egyszerű többség, ez negy-otod-

rész.
Az előbbi tanuló ellentéteképpen idézünk egy má

sikát, aki első tekintetre amahhoz minden pontban ha-
í
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sonlít; ez a tanuló sem képes az iskolai tanítást meg- *  
emészteni. Huszonkilencedik harminckettő közül, tehát * 
szomszédos az előbbivel; csakhogy az ö dolga már ko- I 
molyabb és jövője már veszélyben forog.

Raymond ugyanis, ki ugyanabban a felső tanfolyam* 
bán van, amelyben Raoul, nem tíz és fél éves, hanem 
jó tizenhárom; három évvel hátra van maradva. Ez- % 
előtti iskolázása talán fogyatékos. Látása, hallása ren
des; semmi mondanivalónk testi külsejéről, mely szin
tén rendes; kedvvel, majdnem hevesen játszik. Szülei
nek, kik szerény jólétnek örvendenek, nagy gondja 
van haladására, sőt korrepetáltatnak vele iskola után. 
Nagyon szorgalmas, úgyszólván sohasem hiányzik az 
iskolából. Az osztályban korrektül viselkedik, mindig *■ 
nagy engedékenységet tanúsít; leckéit jól áttanulja, in- % 
kább szószerint, mint értelmileg és tartalmilag gyenge 
feladatai formailag elég jók. A  tanító, aki alaposan ta- ± 
nulmányozta s akit még óra-adásra is hívtak hozzá, 
helyesen vette észre, hogy Raymond értelmileg hátra- 
maradott. Szellemi elégtelenségét a fogalmazás lassú- | 
sága, a kifejezés nehézsége, az elvonásoktól való ab- | 
szolut undorodás, az általános gondolatokhoz való $ 
emelkedés nyilvánvaló lehetetlensége jellemzi. „A  | 
gyermek minden tudása —  teszi hozzá a tanító —  em- 1 
lékezeten alapul s gyakran még ez az emlékezet is csak 
lassan tesz eleget a gyermek szükségleteinek. A  szel
lemi munkához való kedvetlensége az előzőknek ki
kerülhetetlen következménye Az ismétlő órák csak je
lentéktelen eredményt adnak. Bizonyítják, hogy itt igazi 
lehetetlenség, természetes elégtelenség a legyőzni 
való.“ Mi persze nem írjuk alá ezt a bátortalanító 
eredményt és nehezen hiszünk a lehetetlenségben. De
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mindenki érti, hogy a mestereknek mily óriási érdeke 
,./l a két tanulótípust, a Raoul- és a Raymond-félét meg
különböztetni. A  második válhatik igazi társadalmi 
hulladékká. Hogyan tegyünk különbséget? Kiváltkép
pen jól számon kell tartani a korkülönbséget. Általá
ban az a tanuló, aki arra van hivatva, hogy később ne 
tegyen haladást, öreg; azt akarjuk vele mondani, hogy 
legalább két, néha három évvel el van maradva; va
k-mi javító osztályban volna a helye, ahol egyéni taní
tással, melyet később megmagyarázunk, sikerül e 
hátramaradottakkal észrevehető haladást tétetni.

A hátramaradott gyermek most idézett példája ke
véssé tiszta, átmeneti eset a hátramaradottság és nor
málisáig között. Itt van egy őszintébb példa, mely kü
lönösen érdekes, mert alanya még nagyon fiatal. A  
kis Armand az előkészítő tanfolyamban van, nyolc 
éves, fejlődése több évvel elmaradt. A  szegény ki
csike sovány és csenevész; testi fejlettsége hiányos, 
magassága négy évvel, súlya három évvel van hátra
maradva; látása, hallása rendellenes; és hogy befelez
zük ezt a szomorú képet, tegyük hozzá, hogy csaladja 
nyomorban van és teljességgel nem törődik nevelesevel, 
képzésével. Ezekről a jelekről felismerjük a fizikai 
abnormálist. Egyszersmind értelmileg is abnormális; 
az iskolában aluszékony, álmos, tétlen; sohasem felelt 
még a feltett kérdésre. Ha írásmintát másol, elferdíti 
és folyton egy saját találmányú jelet ismétel, mely 
semmiféle betűhöz sem hasonlít. De nem fegyelmezet
len. nem kell rászólni. A  szünetekben passzív, tétlen, 
ül egy pádon, nem mutat semmiféle fizikai tevékeny
séget, érdeklődés nélkül nézi a többi gyermek játékát. 
Szomorú és félénk. Ha felszólítjuk, hogy játsszék tar-
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saival, engedelmeskedik, de csakhamar félbenhagyja S  
játékot és visszaül helyére. A  tanító okkal következtette
ogy ez fizikailag s egyszersmind szellemileg is hátra

maradott gyermek. Ezt a példát a sorozat befejezéséül 
hoztuk fel. De világos, hogy kifejlettsége miatt ez *  
hátramaradottsági eset számunkra már nem érdekes; 
nem az ilyen gyermekek körül fog habozni a diag
nózis. Az iskola-szolga is felismeri, hogv ezek abnor
málisok.

itt van még egy iskolás gyermek, akinek igazán para
dox okból nem használ a tanítás; túlságosan értelmes. 
Találunk néha fényes tehetségű gyermekeket, akik ér
telmi nívóban a korukbeli gyermekeken nagyon felül 
állnak. S ezt nem ők veszik észre a legutoljára. Az óra 
alatt nem kell nagy erőkifejtést tenniök, hogy ela& 
helyre kerüljenek. Hiúságuk fellobban. Csak szeszélyét 
ból dolgoznak; leckéjüket csak az utolsó pillanatban 
tanulják meg; szívesen engedetlenkednek; fel nem 
adott dolgozatokat készítenek, hogy feltűnjenek. T * J |  
nulás közben akadályozzák a többit munkájában.*)? 
Haragszunk rájuk, büntetjük őket, de mindig meg-1? 
bocsáttatnak maguknak, mikor eljön a nagy versenyek \ 
ideje. Érettük kellene normális feletti osztályokat ak í* 
kötni. Ezek az osztályok ép oly hasznosak, talán még P  
hasznosabbak lennének, mint a normálisoké; mert a 
válogatottak s nem az átlagos erőkifejtései viszik előre < 
az emberiséget; tehát társadalmi érdeke van annak, 
hogy e válogatottak megkapják a kiművelést, amire

I
) A francia iskolák majdnem kivétel nélkül internátussal 

vannak ellátva s a bejáró növendékek is közös délutáni tanuló- . f  
órában készülnek a másnaoi e lőadást,-*
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szükségük van. A  magasabb értelmű gyermek nem 
vesztegetni való erő!

Most visszatérünk azokhoz, akik nem értenek s akik 
eszbeli fogyatkozást mutatnak. Fontos megkülönbözte
tést kell tennünk köztük. Egyik csoport a szellemi ké
pességek általános, együttes hanyatlását mutatja; sem
mire sincs képességük, egyformán semmisek a tanítás 
minden ágában. A  másik kedvezőbben áll; vannak rész
leges képességeik. Általános elvont gondolatokra leg
többször képtelenek, de ügyes a kezük, jó osz
tályzatuk van a rajzból; sőt némelyek elsörendüek 
a kézügyességben, a szerszám jobban érdekli őket, 
mint a toll. Ez nem nagy baj, ha később jó mun
kások lesznek belőlük. Úgy is van, hogy míg a ren
des osztálytanító kevéssé értelmeseknek találja, a 
műhelyvezető becsüli őket. Látjuk ebből meny
nyire fontos ezeket az annyira különböző eseteket ösz- 
sze nem zavarni s megkülönböztetni a kézügyességre 
képes gyermeket attól, aki semmire sem képes.

Igen nagy kategóriát kellene alkotnunk azokból a 
gyermekekből, akiket hamis gyönge elméjűeknek mon
danak. Ezek azok a gyermekek, akiket külsejük árul 
el. Van persze bizonyos fogyatkozásuk, de e fogyatko
zás, mely magában véve nem nagyon fontos, annyira 
árt nekik, hogy hülyének tartatja őket. így az őszinte 
és szabad beszédmód kedvezően mutatja be azt, 
akinek birtokában van. De vegyünk egy gyermeket, 
aki dadog vagy aki, bár tulajdonképpen nincsen 
kiejtésbeli hibája, nagyon nehezen talál szavakat, tü
relmetlenkedünk elégtelenségével szemben és rosszúl
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ítéljük meg. Azután van gondolatbeli és beszédbe!; 
lassúság. Rendesen és joggal, azt hiszik, hogy az elme, 
valamint az arckifejezés elevensége értelem jele; de 
vannak lassúak, akik megváratnak bennünket a leg
kisebb felelettel vagy azért, mert nagyon meggondol
tak vagy mert kétségeik vannak vagy mert minden 
dologban lassúak; ritkaság, hogy tévesen ne becsüljék 
őket. Legutóbb vizsgáltam egy kis gyermeket, akit 
tanítója az osztályban értelmileg utolsónak tett; 
volt türelmem hosszasan kérdezni azzal a mód
szerrel. meiyet alább jelezni fogok és kénytelen 
voltam beismerni, hogy igazságtalanok voltak vele és 
nem érdemelte meg a rossz véleményt. Igaz, hogy rit
kán találkozunk ily kevéssé eleven tanulóval; lassú 
volt a beszédben, lassú az írásban, lassú a járásban, 
lassú akármiben. Egy papírdarabra kis pontokat té
tettem vele tíz másodpercig. Egy sereg próba után sem 
sikerült soha harmincöt pontnál többet tennie, pedig 
egykorú társai hatvanat is tettek. Ez a gyermek csak 
lassú volt és kissé aluszékony. Vannak, akiknek más a 
baja; ezek a szegény érzékenyek; a társak jelenléte, 
a tanító legkisebb pillantása belsejükben heves érzelmi 
viharokat szabadít fel, ami megzavarja, szétszedi őket, 
képtelenné teszi, hogy bármiről is gondolkodjanak. Az 
érzelem nem viszi őket heves és oktalan cselekedetekbe, 
nem lesznek impuizívok, ellenkezőleg, érzelmük megbé
nítja őket; semmihez se lehetne őket jobban hasonlí
tani, mint kétségbeesett, megzavarodott busszolákhoz. 
A  vizsgáztatók jól ismerik az e fajta jelöltet, akit a 
drukk elbutít. Legutóbb jeleztek nekem egy ilyen 
gyermeket, aki otthon nővéreivel nevelődött, soha egye
dül ki nem ment, az iskolába szolgáló kísérte, az anyja
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becézte, kényeztette és mindenféle befolyást megka- 
; ütt ami csak idegességét fokozhatta, még zongorázni 
;s taníttatták; az iskolában a legkisebb esemény any
aira megzavarta, hogy csak ostoba feleleteket adott.

íme a legfőbb körülmények, melyek között az isko
lában értelem-diagnózist kell csinálni. Ezek csak pel-(
Ják; és idézésükkel nem akarunk a rendkívül tágas 
kérdésnek határokat szabni. Majdnem minden pillanat
ban szükségünk van rá, hogy tudjuk, vájjon ez a gyér 
mek értelmes-e? Ez a megállapítás elsőrendű fontos

ságú.

II.

Az értelem mérésé.

Azt fogjuk vizsgálni, mily eljárásokkal kell a gyér
meki értelem diagnózisát eldönteni.

Tényleg a megfigyelő szellemmel megáldott tani o 
szélső és nagyon tiszta esetekben juthat helyes vér e
ményre tanítványainak szellemi képességére vona o

Nem hiszem, hogy hosszasan kellene vesztegelnünk 
azokon az apró empirikus eszközökön, melyeket e célra 
napról-napra használunk. Számon tartjuk a sze em 
élénkségét, a feleletek világosságát, helyességét s ezer 
más jelet, melyek gyakran igen hasznosak es nagy szol
gálatot tesznek. A  tanítók gyakran mégis zavarban 
vannak, s néha kétségtelen tévedéseket követnek el, 
melyeknek tanúja voltam. Ugyanezt mondom a szülő 
ről. Ha értelmesek és felvilágosodottak, bámulatrame - 
tóan számot tudnak adni gyermekeik értelmiségéről.
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De legtöbbször hiányzanak nékik az összehasonló^, 
szempontok; hajlandók kivételesnek tekinteni akár
milyen normális értelmi tüneményt. Továbbá rendkívül 
optimisták; felülnek azoknak a vásott vagy koraéreii 
gyermeki mondásoknak, melyek néha bájosak, néb% 
puszta visszhangok és gyakran, igen gyakran csak 
egyetlenegy dolgot, rossz helyen alkalmazott őszintesé* 
get, ítélethiánvt fejeznek ki. A szülőknek még nagvobb 
szüksége van rá. mint a tanítóknak, hogy a gyermeki 
értelem becslesét megtanulják.

Az orvosok vájjon ügyesebbek?
Tudom, mennyivel tartozunk nekik, tudom, mennyi

szolgálatot tesznek azzal, hogy a gyermekeknél elő
forduló sok értelmi zavar fizikai forrását megmutatják^ 
De miként tudhatnák, hogy a gyermek értelme korá
hoz illik-e ? Erre semmiféle speciális tanulmány nem 
készítette elő őket; s a tapintat és józan ész nem pó
tolja a speciális tanulmányokat. Hogyan, miféle okos
kodással találhatná ki az ember, hogy mily korban:^ 
tudja a kisgyermek ujjainak számát, mikor különbőz- 
teti meg a délelőttöt a délutántól, nevezi meg helyesan 
a föszíneket vagy tud a pénzből visszaadni? Ez abszo
lút lehetetlen. Könnyű meglátni, ha egy tanulóval be
szélgetünk. hogy lassú-e vagy eleven, fecsegő-e vagy 
hallgatag s így egy bizonyos összfogalmat szerzünk róla, 
mely nem megvetendő, kivált azokban a szélső esetek* 
ben, melyek, be kell vallanunk, oly tiszták, hogy m ia l  
denki egyformán vélekedik róluk. De annak eldönté
sére, vájjon egy gyermeknek korához illő értelme van-e*< 
hátramaradott-e, elörehaladott-e és mennyivel, szía* 
gorú és igazán tudományos módszernek kell a kezünkéi 
ben lennie.
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Megadhatja-e ezt a módszert a pszichológia? Ha ed
dig nem adta meg, ez nem az ő hibája; mert husz-har- 
mmc év óta az értelem mértékének kérdése nem került 
le a napirendről. Sokan vannak a tervkészítők, szoba- 
technikusok, akik az emberek szellemi képességének 
latolására kísérleteket gondoltak el. Mi mindent nem 
ajánlottak! Kitalálni való rejtvényeket, kitölteni való 
szöveg-hézagokat, kibetüzni való rossz írást, stb.

. la megtartanok eze« közül a legjobbikát és szigo
rúan, következetesen aikalmaznok egy sorozat egyen
etlen értelmű iskolás gyermekre, vájjon megengedné-e 
<i/ az egyetlen próba, hogy kihámozzuk értelmi különb
ségeiket?

Az így feltett kérdésre már felelt a tapasztalás. Meg
mutatom azzal, hogy röviden elemezem mindazokat a 
következtetéseket, melyeket egyetlen próba alkalmazá
sából vonhatunk. Ezt a próbát, melyet például veszek, 
Biervliet alkalmazta, kitűnő munkatársunk a gaud-i 
egyetemen. Ez látás-próba. A  látásbeli élesség méré
sében áll néhány különleges óvatossági szabály betar
tásával.

Kezdetnek Biervliet a keze alatt volt háromszáz 
egyetemi hallgató közül tíz alanyt választott, kiket ve
lük való ismeretsége, tanulmányi sikereik és karriér- 
jük alapján valamennyi közül a legeszesebbnek tekin
tett: ugyanily elővigyázatosan tíz más alanyt válasz
tott, kiket fordított okoknál fogva a legkevésbbé esze
seknek gondolt. A  kiválogatás tehát elég szigorú volt, 
harminc közül egy. Azután gondosan megmérte e tanu
lók mindenikének látásbeli élességét, keresve melyik a 
legnagyobb távolság, amiből adott világításnál a tanuló 
H tudott olvasni egy a falra függesztett rövid szöveget.
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Ez a maximális távolság a látásbeli élesség mértékét 
számértékben adja meg; aki 10 méterről olvassa el a 
szöveget, annak látásbeli élessége jobb, mint azé, aki 
ugyanazt a szöveget kisebb távolságból, pl. 8 méterről 
olvassa el. Eddig nincs benne semmi új, ez a klasszikus 
módszer. Az eljárás szellemessége a következő tényben 
all. Nem elégedtek meg azzal, hogy egyetlenegyszer 
vegyék fel az olvasás maximális távolságát, többször 
vették fel egymásután ugyanoly betünagyságú, de kü
lönböző értelmű szövegekkel; mindannyiszor megje
gyezték az olvasás maximális távolságát; mondjuk, 
hogy egyszer 10 méter volt, aztán 1 1 , aztán 9, 8, 12, stb. 
Ezek az eltérések könnyen mérhetők, ha előbb kiszá
mítjuk az összes távolságok középértékét, azután az 
összes távolságok ez átlagtól való eltéréseinek átlagát; 
a például idézett esetben a távolságok átlaga volna • 
10 méter s a variáció 1*2 m.

Igen érdekes és kissé váratlan tény, hogy a legértel
mesebb csoportból valók a legkevésbbé értelmes cso
porttól a maximális olvasás-távolságban nem igen kü
lönböztek, csak e távolság átlagos variációjában.

így a legnagyobb távolság volt 5902 m az eszesek 
és 6 427 a kevésbbé eszesek csoportjában; ezeknek te- f  
hát valamivel jobb volt a látása, mert ugyanazt a szö
veget kissé messzebbről el tudták olvasni. De a va- /> 
riáció-átlag egész más volt: 0116 az eszesekre, 0393 a 
kevésbbé eszesekre. Itt sokkal nagyobb a különbség, a \ 
számok viszonya egy a négyhez. Ebből azt következ
tetjük, ha szabad általánosítani ezt az apró kísérletet, 
hogy az eszesebb tanulók nem annyira a távolbalátásra 
való nagyobb képességükben, mint inkább a szabályos- j  
Ságban különböznek, mellyel látásfokukat megtartják; i



kisebbek az eltéréseik; ha elöszörre 6 m távolból ol
vasnak, a kővetkező próbákban alig változnak 0 10 mé
ternél többet, ellenben a kevésbbé eszesek variációi 
sokkal erősebbek. Már pedig minthogy e változatok a 
figyelem tokától függenek és az enyhe változatnak erő
sebb figyelem felel meg, mindebből azt az igen észszerű 
következtetést vonjuk, hogy az értelmesebbek felsőbb- 
sége kiváltképpen nagyobb figyelmükben nyilvánul.

Egész terjedelmében méltattuk a magunk módja 
szerint értelmezve Biervliet e kísérletét, mert tipikus; 
felment bennünket végtelen sok másnak idézésétől, 
melyek ugyanerre a mintára készültek és ugyanerre az 
eredményre jutottak.1) Jegyezzük meg jól ezt az ered
ményt és ítéljük meg gondosan gyakorlati értékét. 
Minden próbakísérlet, mely az emberek értelmét viszi 
munkába s mely értelmükhöz mért nehézségekkel jár, 
elegendő arra, hogy átlagos becsű értelmi különbséget 
tüntessen föl. Ha az alanyokat két csoportra, az esze
sebbekre és kevésbbé eszesekre osztják, ez a kis lélek
tani kísérlet majdnem bizonyosan megengedi, hogy az 
első csoportot a másodiktól megkülönböztessük. Ehhez 
meg lélektani kísérletre sem volna szükség. Ugyanerre 
az elkülönítésre jutnánk, ha a tanulók fejének térfoga
tat mérnök. Reá jutnánk, bizonyos vagyok benne, azzal 
is. hegy a legegyszerűbb kérdést termők fel a gyerme
keknek, pl. ezt: hány éves vagy? vagy ezt: milyen idő 
van? vagy még kevesebbel, pl. megnézve, hogyan nyit
nak ki egy ajtót. Tehát két csoportot nagyon könnyű

Meuniann, tbbinghaus. Gilbert. Scripture, Seashore. kivált 

. stb munkái.
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megkülönböztetni. De sokkal kevésbbé könnyű megkü- 
lönböztetni két egyént. Ha visszatérve Biervliet kísér
letéhez, megismételnők azt húsz különböző értelmű 
alanyon, akiket előzőleg nem osztottunk két csoportba 
ezen a módon nem sikerülne a legeszesebbeket kivá
logatnunk.

Ha ezeken gondolkodunk, arra a meggyőződésre ju
tunk, hogy a szellemi próbaieladatok módszerének tö
kéletlensége két fö-körülménnyel függ össze. Egyrészt 
e próbák töredékek; csak egy-két képességre s nem 
egész együttesre vonatkoznak; így Biervliet próba- 
feladata főleg, majdnem kizárólag, a figyelemre irá»- 
nyult. Másrészt az egyes alanyok szellemi képességet 
függetlenek s egyenlőtlenek; csekély emlékezethez sze
gődhet sok ítélőképesség; és az, aki egy emlékezet
próbában figyelemreméltó rögzítő képességről tesz ta
núságot, lehet rendkívül ostoba; találtunk rá példákat.
A  mi szellemi próbafeladataink, melyeknek hatásköre 
mindig speciális, csak egyetlen képesség elemzésére al
kalmasak, nem ismertethetik meg velünk valakinek az 
elméjét mindenestül. Már pedig az egyén éppen azzal 
az egész elmével adja le értékét. Hajlamkévék va
gyunk; és mindeme hajlamok eredője fejeződik ki tetc&í) 
teinkben és teszi létünket azzá, ami. Tehát ezt az egé
szet kell megbecsülni tudnunk. .«.<

Legújabban dr. Simonnal az elme működésének szin- 
tétikus elméletét adtuk, melyet bizonyára hasznos lesz 
itt összefoglalnunk, mert tisztán megmutatja, hogy az '•* 
elme képességeinek sokszorossága dacára egy, hogy > 
van egy lényeges működése, melynek a többi mind alá'̂ t 
van rendelve; és ha láttuk ezt az elméletet, majd job- » 
bán megértjük, mily föltételeket kell a próbafeladatok-
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iuk betölteniük, hogy velük az egész elmét kézrekerít-
sük.1)

Nézetünk szerint az értelem, minden érzékenységi ér
telmi és akarati jelenségtől függetlenül tekintve, min
denekelőtt megismerő képesség, mely a külső világ felé 
irányul és azon dolgozik, hogy a róla kapott kis tö
redékek segítségével azt egészében újraalkossa. Az a 
elem et vesszük belőle észre s értelmünknek minden 
s még oly bonyolult munkája is abban áll, hogy ehhez 
a/, első elemhez egy második b elemet olvasszon. 
Minden megismerés tehát lényegében összeadás, foly
tatás, szintézis, akár úgy, hogy az összeadás automati
kusan történik, mint a külső észrevételben, hol egy kis 
tolt láttára azt mondjuk: „Ott van barátunk, sétál az
Ul0n‘‘, __ vagy úgy, hogy ellenkezőleg, az összeadás
tudatos keresés következtében történik, mint mikor az 
orvos egy betegség tüneteinek hosszas vizsgálása után 
következteti: ütőér-repedés, meg fog halni: vagy mi
kor a matematikus törte a fejét egy problémán s ki
mondja: x ennyi. Már pedig jegyezzük meg, hogy ebben 
az a elemhez va\ó hozzáadásban már egész sereg ké
pesség dolgozik: a felfogás, az emlékezet, a kepzelet, 
az ítélés és kiváltképpen a beszéd. Tartsuk meg belőle 
csupán a lényegest és minthogy ez a b elem feltalálá
sára vezet, nevezzük az egész munkát feltalálásnak, 
melyet felfogás előz meg. Csak két vonást kell még

A részletek végett lásd B in e t és S im o n : L'intelligence des 
imbéciles, A n n é e  P s y c h o lo g iq u e  XV. 1. old. és a d em en tia  új 
elméletét ugyanott. A z  e kérdésre vonatkozó külföldi munkák 
Ach. Watt. Bühler, Marbe, Messer. Dürr. stb.-töl származnak. 
Lásd Larguier beszámolóját az A n n é e  P s y c h o lo g iq u e  X III. kö

rtében 497. old.
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hozzáadnunk és sémánk teljes lesz. A  leírt munka nent 
mehet vaktában, anélkül, hogy tudnók miről van sző, 
anélkül, hogy elfogadnánk egy bizonyos vonalat, mely. 
töl el nem térünk; irányítás kell tehát. Anélkül se me- 
het a munka, hogy a felkeltett gondolatok meg ne ítél
tessenek alakulásuk során s el ne vettessenek, ha nem 
felelnek meg a kitűzött célnak; kell tehát kiválogató* 
is. Felfogás, feltalálás, irányítás és válogatás, e négy 
szóban foglaltatik az értelem. Következőleg már levon
hatjuk az előzőkből, hogy ennek a négy elsőrangú fon
tos működésnek kell módszerünkkel tanulmányoztatnia 
s ezeknek kell ilyformán a speciális próbafeladatok ha
táskörébe kerülnie.

De minthogy most egész különlegesen, éppen fejlő
désben levő értelem, gyermeki értelem méréséről van 
szó, kérdezzük, hogy miben különbözhetik ez az 
értelem a felnőtt emberétől. Ne fizessünk szavak
kal; ne mondjuk, hogy a gyermek értelme a mienk
től csak fokozatban különbözik, természetében nem, '1 
hanem igyekezzünk megragadni oly pontosan, amint 
csak lehetséges, miféle lényeges különbség választ el 
tőle bennünket. A  következőkben egy nyolc-kilenc éve* 
iskolásgyermeket fogunk szem előtt tartani; de ter
mészetes. hogy a különbségek, melyeket jelezni fogunk, 
annál nagyobbak lesznek, minél fiatalabo s annál ki- .. 
sebbek, minél idősebb egyénre gondolunk.

A  gyermek és a felnőtt között sok az értelmi különb
ség. Némelyek elhanyagolhatók, nem fontosak. 
egy gyermeknek kevesebb tapasztalata van, kevesebbet 
tud, kevesebb gondolata van, kevesebb szót ismer; azt 
is észrevesszük, hogy más céljai, más érdekei, más tö-
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rodései vannak; például a nemi ösztön nincs meg benne 
anyira, mint a felnőttben. Mindennek sok gyakorlati 

"övetkezménye van; így a gyermek pusztán tudatlan
é n á l  fogva sem kaphatná már kezébe életének sza
bad irányítását. De ezek nem az értelem pszichikai szer
vezetében rejlő különbségek és nem kell törődnünk 
veiuk. Ezek a különbségek hiányozhatnának is es a 
oyermek ép ügy megmaradna gyermekeszunek. Érte
dnek elemzése végett térjünk vissza sémánkhoz, mely 
„anyüás, felfogás, feltalálás és válogatásból áll.

A kis gyermek minden vállalkozásában irányitasbeh 
gyengeséget mutat; szeleburdi és állhatatlan; szívesen 
felejti, hogy mibe iogott; vagy elunja, amit csinál vagy 
átengedi magát az ötletnek, szeszélynek, futó gondolat
nak Beszélgetésben, mesélésben egyik tárgyról a má
sikra ugrik, gondolattársítások véletlene szerint össze
vissza beszél. Nézzük meg irányítasbeli fogyatékos
ságát mikor iskolába megy; nem megy egyenes vonal
ban a cél felé, mint a felnőtt, hanem cikk-cakkos uta
zást csinál, útjában szüntelenül megállítja vagy el
tereli valami érdekes látvány, mely feledteti célját es 
más gyalogjáróra viszi. És ha valami foglalkozásba 
merül, mást mindent szem elől veszít es gyakran hallj , 
hogy rászólnak: „Figyeli hát ide .

Felfogása felületes. Kétségtelen, hogy észrevesz, a 
külső tárgyakat, alakjukat, színüket, távolságukat, zö
rejüket, majdnem oly pontosan, mint a felnőtt es; érzé
ké,nek élessége nagyon jó; tudja is Összehasonlítani s 
megítélni az egyszerű érzeteket, színeket, sulyo a , 
hosszúságokat oly helyesen, hogy bámulatba e,t. Ue ha 
az észrevevésnek meg kell haladnia az egyszerű erzet 
és igazi felfogássá kell válnia, akkor gyengeségnek ad,a
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jelét. Mondták a gyermekről, hogy jó megfigyelő; ez 
illúzió; lehet, hogy megkapja egy-egy részlet, amit mi 
nem vettünk észre, de nem lát összeséget, nem látja a 
dolgok panorámáját, különösen pedig képtelen a lé
nyegest az esetlegestől elválasztani. Ha elbeszéltetunk 
vele egy eseményt, melynek tanúja volt, észrevesszük, 
hogy csak felületes képe van róla s hogy a dekórum 
kapta meg, nem a rejtett értelem. Mélyebb értelmezést 
várni különben képtelenség tőle, mert az a beszéd el
vontságait kívánja és ő még csak ez érzéki értelem fá
zisában van; a beszélő fázis későbben kezdődik; követ
kezőleg, sok előttünk világos szót nem ért meg, vagy 
hamis tartalmat fűz hozzájuk. Sőt, ha gondos tanul
mányt készítünk nyelvéről, látni fogjuk, hogy az 
mennyire érzéki maradt; igen kevés jelzőt, kissé több 
főnevet, de kiváltképpen igéket használ s ez azt mu
tatja, hogy különösen arra érzékeny, ami cselekvést 
fejez ki; egészen ritkák a kötőszók, a mert, a ha, a mi
kor, kis szók, melyek talán a nyelv legnemesebb, leg- 
logikusabb részei, mert ők fejezik ki a finom gondolati-/ 
összefüggéseket. Konkrét szókat használ, elvontat sok
kal kevesebbet. Mindez ugyanegy értelemben szól: a 
gyermeknek érzéki természetű felfogása van, mely min-- 
dig a felületen marad.1)  ̂ ^

Feltaláló képessége ugyanily korlátolt; először it 
inkább képzeleti, mint észszerű, inkább érzéki, mint 
szóbeli; aztán nem megy mélyre, nem fejlődik, nem 
differenciálódik. Van rá két igen tiszta példánk. Ha 
azt kérdezzük tőle, mit gondol a tárgyakról, melyeket 
ismer, ha arra kérjük, mondja meg, hogy micsodák,

— ......  - -

i) Tracy. A m e r ic a n  J o u rn a l o f  P s y c h o lo g y . V I. no. 1.
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jundolkodása azonnal a hasznossági irányban bonta
kozik ki; azok közül való, akik minden dolgot haszná
ltával definiálnak s ezt a használatot a legkorlátol- 
u bb, a legköznapibb formában gondolják. Mi az a kés?

amivel vágunk; a ló az, ami húzza a kocsit; az asztal 
a/. amin eszünk; a mama az, aki az ebédet csinálja;
, kenyér az, amit megeszünk; a csiga az, amit eltip- 
runk. Ugyanígy a munka az, ami a büntetés elkerülé
sere vagy a jutalom elnyerésére való. Másik példa, mely
ben a gyermek szellemi alkata nagyon őszintén mutat
kozik az, hogy képeket íratunk le vele; egy nyomor- 
jelenet láttára például, mely egy padra dúlt szeren
csétleneket ábrázol, az öt-hat éves gyermek ezt mondja; 

Itt van egy ember, . . .  ott egy asszony, . . • ott egy 
fa*‘; a nyolc-tíz éves gyermek megpróbálja leírni, amit 
lát és azt mondja: „Az ember a pádon ül, egy asszony 
van mellette"; felnőtt ember értelme kell hozza, hogy 
túllásson a képen, megértse annak jelentését es azt 
mondja végre; „Ezek az emberek hajléktalanok, nyo
morban vannak, szenvednek". Jegyezzük megj jól, 
árulnak el ezek a példák a gyermek szellemi alkatából, 
bizonyítják, hogy a feltaláló képesség, melynek birto
kában van, még kevéssé differenciált; az egészén fiatal 
gyermek a képet homályos, köznapi kepzetekke er e 
mezi, melyek ép úgy beleillenek más képbe is, követ
kezőleg nem illenek egyikbe sem. Ugyanis felismerni, 
hogy a mutatott képen ember van vagy asszony, az kö
zönséges kijelentés; már jobban specializál, mikor le
írja a személyek helyzetét, hogyan vannak, mit csinál
nak; a specializálás még messzebb megy, mikor a gyer
mek túllép a leíráson és a jelenet értelmét adja meg. 
Felsorolni, leírni, értelmezni, ez a gondolkodás ej
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elésének három fokozata; ez a fejlődés a homályosból 
a határozottra, a bármilyenből a különlegesre való át
menetben áll; ennek az átmenetnek áthidalásával van 
a fiatal gyermek elfoglalva.

A  válogató képesség ép oly korlátozott nála, mint a 
többi. Rosszul ad számot magának arról, hogy helyes-e, 
amit mond és tesz; elméje ép oly ügyetlen, mint a 
keze; figyelemreméltó, milyen könnyen intéz el min
dent szavakkal s mennyire nem veszi észre, hogy nem 
ért. A  miért, melynek érdekessége bennünket izgat, 
számára alig zavarbahozó, naivul megelégszik a leg
képtelenebb merf-ekkel. Nagyon rosszúl halássza ki a 
különbséget a között, amit képzel vagy kíván s amit 
valóban látott és e zavar sok hazugságát magyarázza. 
Végre mindenki ismeri rendkívüli szuggerálhatóságát, 
mely körülbelül tizennegyedik évéig tart; ez bonyolult 
természetű, mert ép annyira függ jellemétől, mint ér
telmének tökéletességétől; ez a szuggerálhatóság min
denesetre ismét válogatásbeli fogyatkozásának bizo
nyítéka.

Ezzel a szellemi alkattal, melyet most írtunk le, a 
gyermek értelmileg sokban hasonlít egy gyengeelméjű 
felnőtthöz; s ha terünk volna rá, egész sorozat kérdést, 
problémát és nehézséget mutatnánk, melyekre a 
gyengeelméjű felnőtt és a normális gyermek szóról - 
szóra ugyanazt a feleletet adja. Ugyanaz a válogatás 
és irányzat-hiány, ugyanaz a felületes felfogás, ugyanaz 
a differenciálatlan feltalálás. Mégis jól érezzük, hogy 
két oly különböző jövőre készülő lény között a hason
lóság nem teljes és nem lehet teljes. A  gyengeelméjű 
felnőtt bevégezte fejlődését, a gyermek a magáénak 
kezdetén van. És éppen, mert a gyermek fejlődésének
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•Isö fázisában van. egy bizonyos számú nagyon érde
kes tulajdonsággal bír, melyekről az előbbi sémában 
egyáltalán nem volt szó és melyek mégis nagyon jel
lemzik állapotát. Ez először is emlékezetének ereje;
3 gyermeknek gyors és tartós az emlékezete, mert erre 
a jó tulajdonságra egész későbbi fejlődéséhez szük
sége van; egy idomíthatatlan elme képtelen volna át
alakulni. A  felnőtthöz képest a gyermeknek jobb az 
emlékezete; talán nem tanul gyorsabban, de jobban 
megtartja, amit észrevett. Másik fontos gyermeki vonás, 
hogy folyton túlsók tevékenységet kell kifejtemé, ez 
mozgékonnyá és lármássá s az iskolában rákényszerí- 
tett csendfegyelemmel szemben oly visszautasítóvá 
teszi. Emlékezzünk, hányszor mondják el neki: „Ma
radj nyugton!“ Ez a figyelmeztetés váltakozik e má
sikai: „Ide figyelj!" Végre harmadik jellemvonás, 
hogy a gyermek mindenféle kísérletek szüntelen so
rába bocsátkozik, hogy a külső tárgyakat megismerj 
vagy képességeit gyakorolja; mikor egész kicsiny, ke
zébe veszi a tárgyakat, forgatja, üti, szopja okét. Ké
sőbb meg órákat és órákat tölt játékban; a permek  
lénvegesen az, aki játszik; a játék legmélyebb értel
mében a felnőtt életre való előkészület, egy sorozat 
mulatságos próba a komoly előadás előtt, a játé u 
lönbözteti meg és jelezi a fejlődésben levő ínyeket 
mind. Fölösleges hozzátennünk, hogy a gyengeelmeiu

felnőtt nem játszik. ,
Fzt az egészen sajátságos szellemi alkatot >ÉYe ' 

szánk most egy csomó próbafeladat segítségével meg- 

vizsgálni.
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Nincsen párja a kénytelenségnek az új módszerek 
támasztásában. Bizonyos, hogy soká maradtunk volna 
a töredékes próbafeladatok siatu qruo-jában, ha két 
évvel ezelőtt igazi társadalmi érdekből nem lettünk 
volna kénytelenek lélektani módszerrel értelem-méré
seket végezni. Kicsiben osztályokat akartunk szervezni 
abnormális gyermekek számára. De mielőtt a gyerme
kek képzésére került volna a sor, össze kellett gyűj
teni őket. Hogyan?

Már mondottuk, hogy a gyermekek értelméről szóló 
tanítói véleményeknek ellenőrzésre van szüksége s 
hogy a tanuló iskolai hátramaradása nem sokat jelent, 
ha iskoláztatása rendellenes volt vagy, ha nincs semmi 
útbaigazításunk iskoláztatásáról, ami Párisban oly 
gyakran megesik. Mit kell tennünk ilyenkor? Minden
nap hoztak elénk iskolásgyermekeket, akikről nélkü
lözhetetlen adatok hiányoztak; sem a szülök, sem a ta
nítók, sem a gyermek iskolai múltja nem segíthetett 
bennünket. Igazán teljesen magunkra voltunk utalva.
A  gyermek ott volt szobánkban, magunk voltunk vele; 
negyedórái vagy félórai kérdezgetés után határozott 
ítéletet kellett hoznunk róla s az ítélés félelmetes volt 
reánk nézve, mert a gyermek jövőjére voltunk vele be
folyást gyakorlandók.

Ily körülmények között dolgoztunk ki odaadó munka
társunkkal, dr. Simonnal, egy értelemmérő módszert,, 
melynek mérőskála nevet adtunk. Lassan szerkesztÖ- 
dött. nemcsak háromtól tizenhat évig mindenkorú gyer
mekeken végzett elemi iskolai és kisdedóvói kísérle
tekkel, hanem idiótákon, gyengeelméjűeken, debilise-^ 
ken és írni-olvasni tudó és nem tudó felnőtteken kórhá-' 
zakban és mindenféle közegekben, még a katonaságnál
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is végezett tanulmányok segítségével. Száz meg száz 
igazolás és javítás után megérlelt és végleges nézetem 
nem az, hogy a módszer tökéletes; de mégis ezt a mód
szert kellett alkalmaznunk; és ha utánunk, mint remél
jük, mások tökéletesíteni fogják, csakis a mi eljárá
sainkkal s a mi tapasztalataink kihasználásával töké- 
etesíthetik.

Ennek a mérésnek vezető gondolata a következő 
\ olt: elképzelni jó sok gyors és egyszersmind pontos, 
növekedő nehézségű próbafeladatot; kipróbálni ezeket 
sok különböző életkorú gyermeken; föl jegyezni az 
eredményeket; keresni, mely próbák sikerülnek adott 
életkorban s ezek közül melyekkel nem képesek a csak 
egy évvel fiatalabb gyermekek átlagban boldogulni; így 
az értelemnek mérőskáláját állapítani meg, mellyel 
meg lehessen határozni, vájjon valamely alany korának 
megfelelő értelmü-e, előrehaladott avagy hátramara
dott és hány hónapra vagy évre rúg ez az előrehaladás 
vagy hátramaradás.

Az alábbi táblázatban adjuk próbáink sorozatát. Rö
vid kommentár elég lesz jelentésük megértésére. Akik 
bővebb részleteket óhajtanak, kivált gyakorlati alkal
mazás végett, azokat kérjük, forduljanak régibb mun
káinkhoz.1)

Az értelem mérőskálája.

3 hónap. —  Szándékos nézés.
c> hónap. —  Figyelni a hangra. Megfogni egy tárgyat 

érintés vagy meglátás után.
1 év. —  Megkülönböztetni a táplálékokat.

) Lásd nevezetesen A n n é e  P s y c h o lo g iq u e  X IV 1908. 1. 1. a 
módszer teljes előterjesztését.
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2 év. —  Járni. Megtenni, amit mondanak. Jelezni a
természeti szükségleteket.

3 év. —  Megmutatni orrát, szemét, száját. Utána
mondani két számot. Felsorolni egy kép sze
mélyeit vagy tárgyait. Megmondani családi 
nevét. Ismételni tíz szótagot.

4 év. Megmondani, hogy fiú vagy leány-e. Meg
nevezni egy kulcsot, egy kést, egy fillért. Is
mételni három számot. Összehasonlítani két 
vonalat és megmutatni a hosszabbikat.

5 év. —  Két különböző súlyú dobozt összehasonlí
tani és megmondani, melyik nehezebb. Lemá
solni egy négyzetet. Ismételni egy tíztagú 
mondatot. Megszámlálni négy fillért. Két da
rabból álló türelmi játékot összeállítani.

6 év. —  Megkülönböztetni a jobb kezet, a bal
fület. Ismételni egy tizenhat szótagú monda
tot. Esztétikai összehasonlítást tenni. A  hasz
nálatból ismert tárgyakat definiálni. Elvé
gezni három megbízatást. Megmondani élet
korát. Megkülönböztetni a reggelt az estétőL

7 év. —  Formák hiányait megmutatni. Megmon
dani hány ujja van. Lemásolni egy írott mon
datot. Lemásolni egy deltoidot. Ismételni öt 
számot. Leírni egy képet. Megszámlálni tizen
három fillért. Megnevezni négy pénzdarabot.

8 év. —  Elolvasni valamit és belőle két emléket
megtartani. Megszámlálni három egyfillérest, 
három kétfillérest és megmondani az összegű- I 
két. Megnevezni négy színt. Húsztól lefelé 
számlálni nulláig. Két emlékezetbeli tárgyat 
összehasonlítani. Tollbamondásra írni.
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9 év. — Megmondani a nap teljes dátumát. Meg
mondani a hétnek milyen napja van. Jobban 
definiálni, mint használattal. Elolvasni vala
mit és hat emléket megtartani belőle. Vissza
adni egy koronából. Elrendezni öt dobozt sú
lyuk szerint.

10 é v .__Felsorolni a hónapokat. Felismerni hétféle
aprópénzünket. Két mondatot formálni, mely
ben három megadott szó foglaltassák. Felelni 
hat értelemhez szóló kérdésre.

12 év. __ Képtelen mondatokat megbírálni. Három
szót tenni egy mondatba. Három perc alatt 
több mint hatvan szót találni. Elvont szók 
definicióját adni. Szétszedett mondatokat újra 

alkotni.
15 év. —  Ismételni hét számot. Adott szóhoz három 

rímet találni. Ismételni egy huszonhat szó
tagos mondatot. Értelmezni egy képet. Meg
oldani egy lélektani feladatot.

Az első próbákat a gyermek-menhelyeken bölcsök 
mellett végeztük és csengőkkel, süteményekkel, cukor
kákkal dolgoztunk. Az értelem első ébredése abban 
áll, hogy szemmel követ a gyermek valamely tárgyat, 
például egy meggyujtott gyufát, amit elmozdítunk; 
azután jön a hangra való figyelés; csengőt szólaltatunk 
meg a gyermek feje mögött és visszafordul. A  muta
tott tárgyat már kilenc hónapos korában megkapja; 
egy kicsit később meg tud különböztetni egy fadarabot 
egy darab csokoládétól és inkább emezt veszi a szá
jába. Az első spontán szavak tizennyolc hónapos és 
két éves kora felé kezdődnek. Két éves korban, sőt
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kissé előbb tud járni segítség nélkül, érti a beszédet 
eléggé arra, hogy egy egyszerű megbízatást elvégezhes
sen, pl., hogy elhozzon egy labdát.

A  három éves korral kezdődnek az ovodai kísérle
tek. Itt is sok elővigyázatossággal kellett lennünk nem
csak azért, hogy a babákat meg ne ijesszük, hanem kivált 
azért, hogy rávegyük őket a beszédre; a hallgatás a ki
csinyek félénkségének szokott formája; nemcsak félén
kek; némelyiknek csökönyös természete van; többen 
voltak, akik a szájukat sem akarták előttünk kinyitni; 
pedig nem voltak némák, sőt bizonyos esetekben, mint a 
tanítónők mondták, elég fecsegők.

Az óvodai kísérletek elég egyszerűek; először szá
mok vagy szók ismételtetésében állanak. Mondunk & 
gyermeknek három számot, például 2, 8, 7 és pontosan 
meg kell őket ismételnie. Kívánatra megmutatja arcá
nak legfeltűnőbb részeit vagy kezdi megnevezni a 
neki mutatott igen elemi tárgyakat. Ez már bonyolul
tabb, mert a beszéd kifej lése már feltételezi, hogy 
megértjük más beszédét s egyszersmind hogy saját 
gondolatainkhoz való szavakat is találunk. Megkérdez
zük még ezektől az egészen kis gyermekektől család
nevüket és kívánjuk, hogy helyesen feleljenek e kér
désre: kis fiú vagy-e vagy kis lány? Az utolsó beszéd- 
gyakorlat képek segítségével történik, melyeknek az 
az értékes előnye van, hogy mindig érdeklik a gyerme
keket. Ebben a korban még csak a felsorolásnál tarta
nak egy akármilyen jelenetre mutatva ujjaikkal ezt 
mondják: ,,Egy bácsi, egy néni, egy baba“ és így to
vább. Az ovodai kísérletek érzéki értelemről szóló vizs
gálatokat is foglalnak magukban. Azt kívánjuk a 
gyermekektől, mondják meg, hogy két vonal közül
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melyik a hosszabbik, vagy két doboz közül melyik a 
nehezebbik; és ha sikerült figyelmüket megrögzítenünk, 
st dálkozni fogunk becslésük helyességén.
Tíztől a tizenkettedik évig a kísérletek az elemi is

kolában folynak. Itt időztünk leghosszasabban. Semmi 
nehézség sem állított meg bennünket. Hét éves korától 
kezdve az iskolásgyermek alkalmazkodó és fegyelme
zett. Egyetlen zavaró félénkségi esetet se találtunk;

etlen gyermek se vonakodott felelni, egy se látszott 
/uvartnak, miután néhány percet töltött velünk. Leg
inkább óvakodnunk kellett egyik-másiknak elbizako
dottságától; mikor tizenkét éves gyermekkel van dol
gunk, aki már embernek tekinti magát, kerülnünk kell 
a túlságos könnyű kérdéseket, melyek azt a gondolatot 
keltenék benne, hogy packázunk vele. Ezek a tanuló
vizsgálatok igen hosszúak voltak, a legkisebbeknél kö
rülbelül húsz percet, a legnagyobbaknál félórát, három
negyedórát vettek igénybe.

A próbák, melyeknek e kis gyermekeket kitesszük, 
számosak és mind az értelmi képességekre vonatkoz
nak: az érzéki értelemre s a beszédre is, mely kezd a 
gyermek pszichikai életében fontos szerepet játszani; 
a próbafeladatok kivitele figyelmet igényel tőlük és azt, 
amit irányításnak, felfogásnak, feltalálásnak és válo
gatásnak neveztünk. Csak néhány példát adunk.

Van először is egész sorozat gyakorlati életből való 
adat, amit egy normális gyermeknek tudnia kell; pél
dául kívánjuk, hogy feleljen a következő kérdésekre: 
hány éves vagy? —  délelőtt van vagy délután? —  mu
tasd a jobb kezedet! bal füledet! hány ujjad van 
a jobb kezeden? mindakét kezeden együttvéve? hánya
dika van ma? melyek a hét napjai? melyek a hónapok?
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Ha keressük a táblázatban, mily életkorban eléggé kép. 
zett a gyermek arra, hogy ezekre a nagyon elemi kér- 
désekre válaszoljon, csodálkozni fogunk; csak kilenc 
éves korában ismeri a nap teljes dátumát és csak tlt 
éves korában tudja hibátlanul felsorolni a hóna
pokat.

E gyakorlati kérdéseken kívül táblázatunk oly kér
déseket is tartalmaz, melyek különösebben a képzett
séggel függnek össze. így sok gyakorlat fordul a szá
moló képességhez. A  gyermek már ötéves korában meg 
tud számlálni négy fillért, de csak hét éves korában tud 
13 fillért megszámlálni és nyolc éves, mikor 9 fillért 
össze tud adni egyfilléresekből és kétfilléresekből; eb
ben a korban kívánjuk még tőle, hogy 20-tól 0-ig visz- 
szafelé tudjon számlálni. Kilenc éves korában még kö- 
vetelőbbek lehetünk; visszaadatunk vele pénzt egy ko
ronából. Kis szórakoztató játék szolgál e próbának 
ürügyül. Feltesszük, hogy a gyermek kereskedő és ve
szünk tőle egy 20 filléres dobozt, fizetünk koronával 
és kérjük, hogy adjon vissza. Ez sokkal nehezebb, mint 
a hét-nyolc éves próbafeladatok. Ez azt mutatja, hogy 
az aritmetikai képesség fejlődése kivált, a kilenc éve* 
kortól kezdve vesz lendületet. Ha visszatérünk a II. 
fejezetben közölt képzettségi példatárra és tanulmá
nyozzuk a tanulóknak adott feladatok sorozatát, ott is 
észrevesszük, milyen különbség van a nvolc éves fel
adata, kivonás, és a kilenc éves feladata, a mara
dékkal járó osztás között. Két különböző úton tehát 
ugyanarra a meggyőződésre jutunk: a matematikai ha
ladás életkora a kilencedik évvel kezdődik. Egy máso- ’ 
dik pillantás ugyané táblázatra azt mutatná, hogy az 
olvasásbeli haladás életkora jóval korábbi, a 6. évre
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vagy a 7 évre és a helyesírásbeli haladás ugyanabba 
a korba esik.

Próbafeladataink sorában ott van az olvasás is, de 
oly formában, mely a képzettségi próbák fölé helyezi, 
mert a gyermekkel újsághírt olvastatunk s mikor el
olvasta, azt kívánjuk tőle, hogy számoljon be róla, mit 
olvasott; kilenc éves korában például, mikor az olvasás, 
melynek automatikus irányú fejlődését már megmutat
tuk. elég teljes automatizmusra jutott ahhoz, hogy a 
figyelem szabadon irányulhasson az értelemre, azt kí
vánjuk, hogy az újsághír az emlékezetben tíz külön
álló emléket hagyjon. Ez annak a bizonyítéka, hogy a 
gvermek nem pusztán szemével, hanem értelmével 
olvasott.

Van végül egy egész sor próba, melyek legalább is 
igen nagy mértékben függetlenek, mind az iskolai, mind 
az életbeli képzettségtől és melyek egyedül a természe
tes és csupasz értelemtől függenek; mondhatnék is, hogy 

minden gyermek, bármily korú legyen is, képes volna 
rájuk, ha megvolna a szükséges élelmessége. így öt 
számot ismételni némi figyelmi erőfeszítést kíván; meg
tenni három dolgot, amit egyszerre parancsoltak, 
már következetességet, jó beirányítottságot tételez fel, 
és az anyák jól tudják, hogy a gyermek egy bizonyos 
korban egyszerre csak egy rendeletet kaphat, különben 
elfelejti a többit. Az irányítás még szükségesebb egy 
érdekes rendezési próbában, mely öt különböző súlyú 
doboznak fogyó rendben való elhelyezésében áll, hogy 

helyes legyen a rend, nemcsak észre kell venni a súly
különbségeket, melyek elég nagyok, de, ami még nehe
zebb, ébren tartani a rend gondolatát s megvalósítani
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azt szórakozottság nélkül. íme tehát jó kipróbálása 
annak, amit irányítás-nak nevezünk.

A  felfogás is több gyakorlatban jelenik meg: például 
mikor két női arcot mutatunk a gyermeknek s meg kell 
mondania, melyik szebb; vagy mikor két emlékezetbeli 
tárgyat hasonlíttatunk vele össze s kérdezzük tőle az 
üveg és a fa, a lepke és a légy, a papir és a karton kü
lönbségét; vagy végre mikor bonyolultabb kérdéseket 
teszünk neki, melyeknek értelmét kell megragadnia, 
hogy képes legyen rájuk leleni. Például: mit kell ten
nünk mielőtt valami fontos dologban részt vennénk? 
—  vagy: miért bocsátunk meg inkább egy haragban el
követett gonosztettet, mint egy harag nélkül elkövetett 
gonosztettet? —  vagy: miért kell az embert inkább 
tettei, mint beszéde szerint megítélni?

A  feltalálást oly gyakorlatokkal próbáljuk ki, me
lyekbe az alany kicsit önmagából tesz valamit és adja 
ahhoz, amit kapott. Felelni olyan kérdésekre, aminőket 
most idéztünk, felfogást és egyszersmind feltalálást 
tételez fel. Ugyanígy a tárgyak meghatározása, képek 
leírása; a feltalálás már nehezebb az oly gyakorlatban, 
hol három adott szóhoz (a mi használatunkban Párta, 
vagyon, folyó) értelmes mondatot kell alkotni, melybe 
e három szó bele legyen foglalva.

Befejezésül tegyük hozzá, hogy a válogatás becslése 
az egész vizsgálat folyamán történik az alany általános 
magatartása és a próbafeladatok kivitele szerint; de 
vannak különleges gyakorlatok, melyek a válogatás fo
gyatékosságának jó megvilágítására vannak szánva* 
Ezek a bírálni való mondatok. Előre megmondjuk az 
alanynak, hogy oly mondatot fogunk olvasni neki,
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^elvben ostobaság van és fel kell fedeznie, mi benne az
stobaság.

Itt van egynéhány ilyen mondat: ,,Egy szerencsétlen 
biciklista betörte a fejét és szörnyet halt; kórházba vit
tek és félő, hogy nem fog kigyógyulni". —  „Tegnap 
vasúti szerencsétlenség volt, de az eset nem komoly, 
ŝak negyvennyolc halott van." —  „Három fivérem 

van: Péter, Ernő és én." —  „Tegnap az erődítéseken 
ciíy szerencsétlen fiatal leány holttestét találták tizen- 
nvolc darabban. Azt hiszik, öngyilkos volt." —

A tizenkettedik évnél elhagyjuk az elemi iskolát. A  
próbák sorozata két csoportra oszlik; egyik a tizenöt 
éves, másik a felnőtt alanyoknak való. Kutatásaink 
ezen utolsó részéhez kereskedelemmel és iparral foglal
kozó ifjakat és lányokat kellett vizsgálnunk; elvonultak 
előttünk utazók, kereskedelmi alkalmazottak, könyv
vezetők, gépészek, varrónők, gyári lányok. Ezekkel a 
felnőttekkel szemben több óvatosságot kellett kifejte
nünk, mint a gyermekekkel.

Legutolsó kutatásaink katonákra irányultak. Vagy 
tizenöt katonát kérdeztünk ki, próbafeladatainkkal 
volt alkalmunk rátalálni azoknak az igazán együgyü 
válaszoknak egyik-másikára, melyeket már embereik 
képzettségére kiváncsi tisztek is idéztek. Az analfabéta 
vagy képzetlen katonák száma igen nagy, de mikor 
etéle vizsgálatokat végzünk, különösen kellene óvakod
nunk egy tévedés-forrástól s ez az emberek félénksége 
főnökeik előtt. Ez nagyon meglepett bennünket s az 
elénk vezetett katonák közül többen voltak, kik a ba
rátságos fogadtatás dacára is sápadtak maradtak, 
hangjuk remegett és arcuk, kezük rángatózó mozgáso-
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kát végzett; ezek az érzelem-emberek adtak egyné_ 
hány képtelen feleletet.

Hamar észrevettük, hogy néhány, eljárásunkat mun
kában látni kívánó, magasrangu tiszt jelenléte volt rom
boló hatással a katonák értelmi nívójára s hogy e tisz
tek távozása után a katonák feleletei általában javul
tak. Baklövéseik mindenesetre az indulat által pilla
natnyilag leszorított értelmi nívónak voltak tulajdoní- 
tandok.

Vonjunk ki jegyzeteinkből egy iontos útbaigazítást. 
Bár mérőskálánk kiváltképpen gyermekek értelmének 
mérésére készült, megismertette velünk azt is, mi a fel
nőttek értelmének átlagos határa, ha ezek normálisak 
és a munkás-osztályhoz tartoznak; az elvont megértés 
szempontjából nem haladják meg a tizenkét éves nivót; 
két próba, az egyik értelemhez szóló, a másik bírálati 
kérdés, képezi a munkásember értelmének próba
kövét.

12# \Z ÉRTKLEM: MkKksK. NEVELÉSE.

Az iskolában alkalmazva kutatási módszereinket, 
oly statisztikára jutottunk, mely megmutatja mily mó
don oszlik meg az értelem az egyéncsoportok között. 
Konstatáltuk, hogy 203 iskolásgyermek közül 103 ren
des, pontosan az a szellemi nivóiuk. amit koruknak 
tulajdonítunk; 44 előrehaladott és 56 hátramaradt.

Tegyünk hozzá egy részletet. Beszélünk előrehala
dottakról és hátramaradottakról. De mennyivel van
nak előre vagy hátra? A  rendellenesek óriási többsége 
csak egy évvel. Csak 12 van 203 közül, tehát 6c/oi 
két évi késést mutat és a tanítók által normálisaknak 
ítélt iskolásgyermekek között egyet sem találtunk, aka



'„iét évnél jobban el lett volna maradva. Másrészt csak 
kettőt találtunk, aki két évvel volt előre.

Tegyük hozzá, hogy valahányszor vizsgálatunk után 
a tanító azzal jött hozzánk, hogy ez meg ez a tanuló 
neki kiváltságos alanynak látszik, erről a tanulóról min
dig előnyös adatokat találtunk jegyzeteinkben; vagy 
előre volt egy évvel vagy legalább rendes volt, de soha
sem hátramaradott. Másik jelentős részlet. Mikor oly 
gyermekeket kaptunk vizsgálatra, kik hátramaradott- 
<ággal voltak gyanúsítva és pedig nem homályos okok
ból, {utólagos motívumokból, hanem, mert legalább há
rom évi késésben volt a képzettségük anélkül, hogy ren
deden iskoláztatás mentette volna őket, mindig talál
tunk bennük értelmi hátramarcottságot, melyet mérő
skálánk szemmelláthatóvá tett. Jegyzeteimből máso
lom a következő adatokat, melyeket egy hátramara- 
dottsággal gyanúsított 13 gyermekből álló szállítmány
ról 1908-ban vettem fel pedagógiai laboratóriumomban. 
Az értelmi hátramaradottság valamennyiben megvan; 
egy és öt év közt ingadoznak. íme különben késéseik
sora; i év —  1 év — 1 év —  1 év —  2 év —  2 év

2 és fél év —  3 év —  3 év —  3 és fél év —  3 és fél év
,{ év —  5 év. Átmenetileg megjegyezhetjük, hogy 

ezek az értelmi hátramaradások óriásiak, nagyon fe
lette vannak a normálisak között találtak átlagának. 
Részemről úgy vélem, hogy minden két esztendős ér
telmi késés igen súlyos hátramaradottsági gyanút 

jelent.

Igazában miben áll az értelmi mérték? Mint a kép
zettségre, mint a testi fejlettségre, ép úgy az értelemre 
is a mérték szót itt nem matematikai értelemben hasz-

9
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náljuk: nem jelenti azt a számot, ahányszor egy meny- 
nyiség megvan a másikban. A  mérték gondolata ná
lunk rar.gszerü osztályozást jelent vagy más szóval 
két gyermek közül az az értelmesebb, aki jobban boldo
gul egy bizonyos rendű próbálkozásban. Ezenkívül a 
különböző korú gyermekeknél elregisztrált átlagok te
kintetbevételével a mérték a szellemi fejlettség függvé
nyeként állapitódik meg és az értelemre, valamit a 
képzettségre s a testi fejlettségre nézve is azzal az 
ennyi meg ennyi évi késéssel vagy előrehaladással mér
jük, melyet a gyermek mutat társaival szemben.

Egész értékelési rendszer van itt, amit újnak tartunk 
s melynek főbb filozófiai következményeit kifejteni 
nincs időnk. Legalább is egyik aláhúzandó következ
ménye az, hogy az átlag-gyermeket megállapodássze- 
rűen értelmesebbnek tekintjük, mint a nálánál fiatalab
bat, más szóval, hogy koraérett gyermek értelme ma
gasabb az egykorúak átlagánál.

Világos, hogy ez a mérési módszer nem adható akár
kinek a kezébe: tapintatosságot, jó kezet követel, a ke
rülendő tévedések okainak ismeretét és kivált a szug- 
gesztió hatásainak számontartását kívánja; továbbá 
nincs benne semmi automatikus, nem lehet pályaudvari 
mérleghez hasonlítani, melyre elég rálépni, hogy a gé
pezet megmutassa súlyunkat. Nem kezelési módszer és 
a sietős orvosnak, ki az ápolókkal akarná alkalmaz
tatni. megjósoljuk, hogy meg fogja bánni. Vizsgálatunk 
eredményeinek nincs értéke, ha minden kommentár 
nélkül maradnak: értelmezésre van szükségük.

Jól tudjuk, hogy mikor az értelmezés szükségességét 
kijelentjük, a tetszőlegességnek látszunk ajtót nyitni s

130 AZ ÉRTELEM: MÉRÉSE NEVELÉSE



módszerüségüket minden pontosságtól megfosztani, de 
cz puszta látszat. Értelem-vizsgálatunk mindig jóval 
telette fog állni azoknak az értelmi-vizsgálatoknak, 
melyeket a professzor próbál meg abban a tíz percben, 
ameddig az érettségi szóbelije tart, mert vizsgálatunk
nak többféle előnye van; változatlan terv szerint gördül 
le. kimondottan számon tartja az életkort, úgy becsüli 
meg a feleleteket, hogy egy normához hasonlítja s ez 

norma valóságos és megélt átlagérték. Ha mindeme 
finomságok dacára elismerjük, hogy az eljárást értel
mesen kell használatba venni, nem hisszük, hogy a 
fenntartással kisebbítettük.

Le kell tehát tennünk arról a gondolatról, hogy egy 
kutatási módszer elég pontossá válhatik arra, hogy 
akárkire rábízható legyen; minden tudományos eljárás 
puszta műszer, melynek irányításához értelmes kézre 
van szükség. A z  új szerszámmal, melyet most ková
csoltunk, több mint háromszáz alanyt kémleltünk végig 
és figyelmünket minden újabb vizsgálatnál felébresz
tették, meglepték, elbájolták azok a megfigyelések, 
melyeket mellesleg kellett tennünk a felelés módján, 
a megértés módján, ezek maliciáján, amazok tompasá
gán és ezer más sajátosságon, melyek a működésben 
levő értelem oly vonzó látványát állították szemünk elé.

Az az egynéhány személy, akinek, különben nagyon 
ritkán, megadtuk azt a kedvezményt, hogy vizsgála 
tainknak tanúi legyenek, szintén megértették es ónként 
jelentették ki nekünk, milyen tömör benyomást kaptak 
és hogyan sikerült teljes képet alkotniok mindenik 
gyermek értelméről, még akkor is, ha régtől fogva is 
merték őket. Ezt a tömör benyomást kell tudnunk fe l
venni, értelmezni és helyesen értékelni.
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Továbbá a nivómegállapítás csak akkor érdekes h„ 
a mvot létrehozó okoknak értelmezése kíséri ’ j ev 
mindannyiszor fel kell tennünk a kérdést, mi a család 
* társadalmi környezet befolyása; egy jó családból’ 
v a o  gyermek, ki gyakran beszélget szüleivel, éberebb
c.mem. mint egy másik, aki magára van hagyatva; fö le i 
gazdagabb a szótára és mindenféle dologról kiterjed 
! ribek az ismeretei. Vizsgálataink kivált a párisi elemi 
is.-c!asokra nezve adnak irányadó szempontokat. Ve
gyünk gazdag gyermekeket, abszolúte biztos, hogy át- 
agban jobban fognak felelni, egy évvei, két évvel 

előbbre lesznek, mint a mi kis elemistáink. Vegyünk 
falusi gyermekeket, talán kevésbbé jól fognak felelni. 
Vegyünk belgiumi gyermekeket oly vidékről, ahol a 
franciát is, meg a wallont is beszélik: a nép gyermekei 
még kevésbbé jól fognak felelni, kivált a nyelv-pró- 
bakban. Kollégánk Rouma, a Char!eroi-i tanítóképző 
tanara azokra a meglepő értelmi egyenlőtlenségekre 
hívta fel figyelmünket, melyeket éppen a mi próba- 
feladataink használatával állapított meg s melyek a 
környezettől függenek.

Másrészt a nivó vizsgálata nem tanít meg rá, vájjon 
ogy elkésett gyermek értelmi pihenés fázisában van-e, 
hogy ez rövid vagy hosszú tartamú lesz-e; nem tanítja 
meg azt sem, vájjon ez az értelmi tompultság orr- 
üregeinek vegetációkkal való ieltségéből származik-e. 
Mindezek a kutatások vizsgálatainkkal karöltve men
nek végbe: fontosak, a legfinomabb, a legszabadabb 
szellemet követelik. Messze vagyunk az automatiz
mustól.
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íla próbáinkat vagy száz gyermekre alkalmazzuk, 
az értelem lélektanára nézve fontos tényt veszünk 
eszre: ez az, hogy lehetetlen egyetlen oly próbát ta
lálni, melynek sikere a többi előzőnek sikerét és az 
összes következőnek kudarcát vonja maga után. így 
vegyük a képek értelmezését; folyékonyan megy tizen
egy éves korban; mégis vannak ennél fiatalabb gyerme
kek is. akik belesülnek s még csak kép-leírást csinálnak. 
v1inden gyermeknek megvan a maga egyénisége. En
nek jobban sikerül az A  próba és belesül a B próbába. 
Mitől vannak ezek az egyéni különbségek a kísérleti 
eredményekben? Semmit sem tudunk róluk igazában, 
üe nagy valószínűséggel tehetjük fel, hogy a különböző 
próbák által érdekelt szellemi képességek maguk is kü
lönbözők s egyenlőtlenül fejlettek a gyermekek szerint. 
Ha ennek jobb az emlékezete, mint a másiknak, ter
mészetesnek találjuk, hogy jobban sikerül neki az egy
szerű ismétlés-próba. Ha inkább rajz-tehetsége van, 
több ügyességet mutat a vonalhosszúságok összehason
lításában. Még egy okot hozhatunk fel. Minden próba- 
feladatunk figyelmi koncentrációja kivált a gyermekek
nél, különösen a fiataloknál szüntelenül változik; most 
erős, egy perc múlva meglazul. Tegyük fel, hogy vala
mely próba alatt az alany pillanatnyi szórakozottság
ban, zavarban van, —  azonnal kudarcot vall. Nem le
het kétségbevonni ez utóbbi oknak helyességét. Annyira 
át vagyunk hatva tőle, hogy képtelenségnek tartjuk 
igen csekély számú próbával mérni a gyermek értei- 
mességét.
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III.

flz értelem nevelése.

Ba> Után az orvossáé; a sokféle értelmi fogyatkozás 
megallapítása után menjünk át a kezelésükre. Hogy a 
nehézséget egész nagyságában mutassuk, feltesszük, 
hogv egész bizonysággal meggyőződtünk egyik tanítvá
nyunk elszomorító képtelenségéről mindannak meg
értésére, amit az osztályban mondanak; a gyermek 
sem nem ért jól, sem nem ítél jól, sem nem képzel jól; 
ha nem is abnormális, mindazonáltal igen fokozott is
kolai késésben van. Mit tegyünk vele? Mit tegvünk 
érte?

Ha semmit sem teszünk, ha nem lépünk közbe hasz
nosan és tevékenyen, tovább is vesztegetni fogja idejét 
es konstatálva, hogy törekvései hiábavalók, végre is 
elveszíti bátorságát. A  dolog igen komoly reá nézve, 
es minthogy itt nein kivételes esetről van szó, hisz sere- 
gesen vannak a fogyatékos felfogású gyermekek, mond
hatjuk, hogy a kérdés komoly mindnyájunkra, a társa
dalomra nézve. Az a gyermek, aki az iskolában elveszti 
munkakedvét, erősen kockára teszi, hogy az iskolából 
kijövet sem nyeri azt vissza.

Gyakran es nagy sajnálkozással tapasztaltam, hogy 
az értelem nevelhetőségével szemben egy elterjedt el
lenvetés van forgalomban. Azt az ismert közmondást, 
hogy „az ostobaság nagy időre szól", a kritikátlan mes
terek, úgy látszik, szó szerint veszik; nem érdeklődnek 
azon növendékek iránt, akik kevéssé értelmesek; sem 
rokonszenvvel, sem tisztelettel nem viseltetnek irántuk, 
mert beszédbeli fegyelmezetlenségükben ilyenféle sza-
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vakat ejtenek ki a gyermekek előtt: „Ez a gyermek 
sohase fog csinálni semmit —  tehetségtelen —  egyál
talában nem értelmes *. Nagyon is sokszor hallottam ily 
oktalan beszédet. Mindennap elmondják az elemiben 
s a középiskola se mentes tőle. Emlékszem, hogy iro
dalmi érettségim alkalmával Martha nevű vizsgáztató 
egy feleletemen méltatlankodva (egy görög filozófus
nak, a szavakat összetévesztve. La Bruyére Caracte- 
res-je egyik személyének nevét adtam] kijelentette, 
hogy sohasem lesz filozófiai érzékem. Soha! Micsoua 
nagy szó! Némely újabb filozófusok, úgy látszik, mo
rális támogatást nyújtanak ezeknek a sajnálatos dele
teknek, azt állítva, hogy az egyén értelme fix meny- 
nyiség, ami nem növekedhetik. Kénytelenek vagyunk 
tiltakozni és szót emelni e durva pesszimizmus ellen; 
megpróbáljuk bebizonyítani, hogy semmi alapja sincs.

Ha öt vagy hat évvel ezelőtt kellett volna tárgyal
nom e kérdést, kevés eszközöm lett volna az érvelésre. 
Megmutattam volna, hogy a tanítás és a neveles gyak
ran járnak együtt, sőt azonosak; hogy helyes gondola
tokból hasznot húz a viselkedés; hogy a példa, az után
zás, a verseny tágítja a látóhatárt; idéztem volna pél
dákat emberekről, akik a kritikai szellemhez, a szabad 
vitához csak mások segítségével jutottak; fiata embe
rekről, akik kevésbbé naivakká, tisztább latasuakka, te
vékenyebbekké váltak egy külföldi utazás vagy egy évi 
katonai szolgálat után; értelmes asszonyokról, kiket is
merek, s kik a legszükebbkörü áldozatkészség gyakorla
tában maradtak volna, ha valakinek a befolyása, leg

többször egy férfié, fel nem nyitotta volna s*e™u* et' , 
az ilyenfajta példák, megfigyelések, sőt anekdoták ki-
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merítése után bizonyára főleg a kísérleti lélektan tani- 
tásait használtam volna ki. Ez kissé száraz tudomány 
de éKesszólóvá válik, ha tudjuk értelmezni a számait. 
Bizonyossággal megmutatja, hogy mindaz, ami bennünk 
működés és gondolkodás, fejleszthető. Valahányszor 
fáradságot vett valaki oly munka módszeres ismétlé
sére. melynek hatásai mérhetők, látta, hogy az ered
mények egy jellemző görbére íródnak, mely megér
demli u haladás-görbe nevet. Ha írógépelni tanulunk, 
az óránkint írt betűk száma növekedik: egy alany pél
dául óránkint háromszáz szótól ezerszáz szóig jutott 
ötvenhat napi gyakorlás után. napi egy órás ülésekkel.1) 
Ha igyekszünk bizonyos betűket egy szövegben át
húzni, a munka gyorsasága annyira nő. hogy napi két
százötven törléssel 2 évre terjedő próba után ugyanaz a 
munka, ami kezdetben hat percet kívánt, már csak há
rom percbe kerül.*) Ez a növekedés általános, eddig 
egyetlenegy jól végzett kísérlet sem hazudtolta meg és 
van ezer meg ezer megegyező. Persze nincsen szó ha
tártalan növekedésről s az sem hihető, hogy a sebesség 
tetszőleges. Ezeket a haladásokat összeségükben egy 
figyelemreméltóan állandó törvény szabályozza; az 
eleinte rendesen nagy haladás lassan-lassan csökken, 
sőt végre jelentéktelenné válik s a legnagyobb igyeke
zet mellett is elérkezik a pillanat, melyben gyakor
latilag semmi. Ebben a pillanatban elértük saját 
határunkat, mert van, ez elvitázhatatlan; helye vál
tozik személyek szerint s minden személynél a tekin-

l) E. I. Swift. Memory of Skilfull Movements, Psychological 
Bulletin, 1906 jun.

j Bourdon. \ izsjjálatok a szokásról. Année Psychologiaut, 
X V III. 1902. 327. 1.
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tetbe vett működés szerint. Néha több év kell az eléré
sére, sőt az így szerzett nyereség megmaradhat több 
évi nyugalom alatt is. Bourdonnál hét évig megma
radt.1) Ha most meggondoljuk, hogy az értelem nem 
egyetlen oszthatatlan és sajátos lényegü működés, 
hanem hogy mindazoknak a kis szétválasztó, meg- 
figyelö, megtartó, stb. működéseknek összejátszásából 
áll. melyeknek idomíthatóságát és kiterjeszthetőségét 
konstatáltuk, akkor elvitázhatatlannak ícg feltűnni, 
hogy ugyanaz a törvény kormányozza az összeséget és 
elemeit és hogy következőleg mindenkinek az értelme 
fejleszthető; gyakorlattal, beleszokással és kivált mód
szerrel sikerül az embernek növelni figyelmét, emlé
kezetét, ítéletét és szószerint értelmesebbé válnia, mint 
azelőtt s ez így megy addig, míg a saját határához nem 
ér. És még hozzátettem volna, hogy az értelmes visel
kedésre nem a képességek ereje, hanem használásuk 
módja, vagyis az értelmesség művészete a legfonto
sabb, s ez a gyakorlattal finomodik.

Körülbelül ez a legtudományosabb gondolat, melyet 
találhattam volna arra, hogy a mestereket bátorítsam 
legkevésbbé tehetséges tanítványaik értelmének neve
lésére és ezekkel a meggondolásokkal kétségkívül oda
jutunk, hogy nagyon valószínűnek tekintjük az értelem 
nevelésének lehetőségét. De ez még csak valószínűség 
és mi bizonyosságot szeretnénk.

Az abnormális gyermekeknek való osztályok meg
teremtése, melyről oly gyakran s oly örömmel beszé-

l) Összefoglaló tanulmány Thorndike, E d u c a tio n a l P s y ch o lo $ y ,

*0 lap.
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lek meri soka* tanultam belőle, meghozta annak bizo- 
ny.tékát es bizonyosságát, amire szükségünk volt Itt 
nincsenek vitatható okoskodások, hanem kézzelfogható 
tényék. Ezekbe az osztályokba oly gyermekeket ve- 
szunk fel, akiknek nemcsak képzettsége elégtelen, ha
nem elméje is valóban gyenge, mert a tanulmányokban 
három evet késni, csak tizenkét éves korában tudni azt 
amit a gyermekek általában kilenc éves korukban tud’ 
nak. ehhez vagy figyelemnek vagy megértésnek keli 
híj javai lenni. A  legszigorúbb próbavizsgálatok őrzik 
e speciális osztályok kapuit; csak az igazolt elmaradot
takat fogadják be, azokat, kik eddig az iskolát rendesen 
látogattak. Voltak, akik fel tudták tenni, hody a gyer
mekeknek e külön tanításból nem lesz semmi haszna
es hogy ezek az új osztályok csak eggyel több baklövést 
jelentenek.

Azt is fel tudták tenni, hogy mivel nincsen tulajdon- 
kepeni speciális pedagógia és mert a pedagógia ugyanaz 
mindenkire nézve, a legjobb mester se tehetne többet 
ezekert az abnomálisokért, mint amit rendesen a nor
málisokért teszünk. Szóról-szóra ezt az ellenvetést 
tettek nekem az abnormálisok tanítói. A zt mondták: 
„Ha vannak új, eredeti módszerek, hadd lássuk őket 

• . és mi kénytelenek voltunk nem-mel s azzal fe
leim, hogy ezekben az osztályokban is azt kell tenniök. 
amit a rendesekben; ez a válasz elvette bátorságukat. 
Azután megvolt az az örömünk és meglepetésünk, 
hogy a kezdet mindezen aggodalmai hiábavalók voltak. 
Fgy év elteltével egymásután újból sorra vettük ezeket 
a rendellenes iskolásgyermekeket; ismertük volt tudás
fokukat, mikor az osztályba léptek, megőriztük dolgo
zat-füzeteiket. Megmértük új ismereteiket és láttuk ha-
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adásukat. Ez a haladás különben már külső meg- 
lelenésükben is látható volt; magatartásuk kevésbbé 
alamuszi, arcuk éberebb és figyelmesebb, öltözködés- 
nódjuk gondosabb: de ezek a puszta külsőségek is csal

hatnak. A z  győzött meg bennünket, hogy szigorúan 
egyenértékű tollbamondásokban kevesebb hibát követ
ek el; az olvasásba több kifejezést vittek és kevésbbé 
(•ryatták el a nehéz szókat: és végre különösen a szá

molásban. melyben oly gyengék voltak előbb, óriási ha
t á s t  tettek; bizonyos feladatokat, melyekben egy év
vel ezelőtt csúfosan kudarcot vallottak, most könnyü- 
séggel oldottak meg. Ezektől az eredményektől elra
gadtatva, de még nem bízva magamban és közvetlen 
munkatársaimban, más személveket akartam ellenőr
zésre kérni s egy iskolaigazgatót kertem meg, menjen 
el minden hat hónapban a mi abnormális osztályainkba, 
hogy a maga módja szerint mérlegelje a képzettségük
ben megvalósult haladást. Becslései és mérései megerő
sítették a miéinket. A  haladás határozottan világos, 
elvitázhatatlan, sőt igen nagy. Akarunk számot? Mond
juk, hogy egy abnormális osztályba minden gyermek 
három évi tanulmányi késedelemmel lépett. Egy évi ott- 
tartózkodás után újra nézve, már csak két évi késedel
met mutatnak. Mit jelent ez? Elemezzük kissé, hogy jól 
számot adjunk róla. Ha ezek a gyermekek az eltelt 
évben rendes osztályaikban maradtak volna, ahol oly 
vígan vesztegették az idejüket, késésük súlyosbodott, 
például három és fél évessé vált volna. Ha mint nor
málisak viselkedtek volna tanulmányaikban, egy év 
alatt éppen egy évvel haladtak volna; de nem pótolták 
volna helyre az elvesztegetett időt s késésük három 
éves maradt volna, amint volt. Csak azzal csökkenthet-
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lék késedelmüket, hogy többet tanultak, mint a normi 
hsak; azért van már csak két éves késésük három he. 
lyett, mert egy helyett két fokozaton mentek át.

Előrelátunk egy ellenvetést. A zt fogják mondani: 
„Amit On itt növel, amit pontosított módszerrel mér 
az nem a gyermekek értelme, az képzettségük foka* 
k-leg jól bizonyítja Ön, hogy a tudatlanokat gyorsan 
ehet kepezni, de nem bizonyítja, hogy értelmük növe

kedett. Bocsánat. Ezek nem csupán tudatlanok Vala 
mennyinek volt szellemi hibája, Hgyelmi gyengeség 
felfogásbeli gyengeség vagy más elégtelenség; és ez a 
hiba akadályozta őket abban, hogy hasznot húzzanak 
a rendes osztályokban rendes módszerekkel nyújtott 
tanításból. Most ezt a képzettséget elsajátították, Íme, 
a tény; megszokták a munkát, a figyelést; ez is tény, 
e második tény még fontosabb, mint az első. Mennyi 
része van pontosan e nyert eredményben a képzettség
nek és mennyi az értelemnek? Rendkívül nehéz volna 
megtudni és talán fölösleges keresni; mert az egyén 

szolgáltatóképessége, társadalmi haszna, kereskedelmi 
értéke mindkét tényezőtől függ egyszerre. E gyermekek 
elméje olyan, mint a mező, melyen a jól értesült föld
míves müvelésmódot változtatott; eredmény: ugar he
lyett most aratásunk van. Ebben a gyakorlati és szá
munkra egyetlen elfogadható értelemben mondjuk, 
hogy ezeknek a gyermekeknek értelmét növelni lehe
tett. A z t  növelték, ami egy iskolásgyermek értelmét al
kotja. a tanulásra és a képzettség elsajátítására való 
képességet.

E bátorító eredmény előtt növekedni érezzük remé
nyeinket és ambíciónkat. Örvendünk, hogy oly hasz
nosan foglalkoztunk az abnormálisokkal. Annyi jó-
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szántából dolgozó emberrel együtt eleinte könyörüle- 
tességbői, majd társadalmi védekezésből érdeklődtünk 
* szerencsétlenek iránt, hogy csökkentsük azoknak 
szamát, akik később fölöslegesekké, esetleg károsakká 
válhatnak; de kiváltképpen azért, mert biztos remé
nyünk volt rá, hogy az abnormálisok tanulmányozása 
■ asznára lesz a normálisoknak ép úgy, mint egy másik 

tartományban látjuk, hogy az elmebeteg tanulmányo
zása szolgalatára van a normális égvén lélektanának. 
Nem csalódunk. Azok a módszerek, melyek jók abnor- 
málisok nevelésére, némi változtatással a legnagyobb 
szolgálatokat tennék a normálisok nevelésében is. E 
speciális osztályok egyik legjobb tanítómestere, akit 
ismerek, M. Roguet, egyszer ragyogó szemmel így szólt 
hozzám: „M it nem érhettem volna el azelőtti tanítvá
nyaimmal, értelmes gyermekekkel, ha úgy bántam 
volna velük, mint ezekkel!“

Hogyan, miféle eljárással sikerült hát rögzíteni, 
mindezeket az erőtlen és tévedező figyelmeket, felnyitni 
és munkára kényszeríteni ezeket az elzárt elméket? 
Erre a magyarázatra akarunk most rátérni, mert, mint 
mindenki érti, főbenjáró dolog. De nem kell azt hinni, 
hogy itt sohasem hallott nevelési elveket fogunk fel- 
jegyezni. Ez osztályok sikerének magyarázására elég 
me£ieéyeznünk, hogy kissé szándékosan, kissé a vé
letlen jóvoltából, rájöttünk egyik-másik legveszélye
sebb tévedés kikerülésére, melyek megrontják a mai 
pedagógiát S amit mondani fogunk, az oly egyszerű
nek, oly földhözragadtnak fog látszani, hogy némi időre 
s némi gondolkodásra lesz talán szükség, míg érdekes
ségét megértjük.
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A  mesterek első gondja volt a tanítást a gyermeknek 
hozzáférhetővé tenni. Úgy beszéltek, hogy mindig meg
értsék őket. Sok elmaradott azért nem tanult régi isko
lája előadásaiból, mert figyelmetlen volt és kivált, mert 
ezek az előadások a feje fölött vonultak el; túlságos 
sok előző fogalmat tartalmaztak, amit ők nem ismertek. 
Tegyük fel, hogy geometriai órát hallgatunk s hogy a 
századik tételt magyarázzák; Pascal elméjével se vol
nánk kepesek azt megértem, ha a legcsekélyebb fo
galmunk se voina az előző kilencvenkilenc tételről, 
melyekre bizonyítása támaszkodik. Ez csak hasonlat! 
de jól magyarázza azt a zavartságot, melyben egy ab
normálisnak elméje volna, ha megérteni próbálná az 
előadást, mely őt száz könyökkel meghaladja.

Ha egy gyermeket néki túlságosan erős osztályban 
tartunk, a pedagógia nagy, legnagyobb elvét ismerjük 
félre: a könnyűről kell a nehézre haladnunk. Ez a félre
ismerés nagyon el van terjedve és sajnálatos tévedé
sekre ad alkalmat rendkívül okos mesterek részéről, 
kik azonban teljességgel tudatlanok a pedagógiában. 
Mert nem ismételhetjük eléggé, micsoda képtelen ará
nyokat ölt ma a pedagógiai tudatlanság. Minden pilla
natban konstatáljuk, hogy egy-egy tanuló neki nagyon 
is nehéz munkával kerül szembe; de a mester könnyen 
megvigasztalja magát azzal az egészen olcsó felte
véssel: ,,Na ez legalább majd megdolgoztatja." Némi 
nehézség jó dolog, ösztönzi a tanulót; de túlságos sok 
nehézség visszariaszt, elkedvetlenít. A  tanuló kénytelen 
hibás próbákat tenni, melyeket nem javít ki, mert kép
telen őket megítélni, belenyugszik, hogy nem érti és 
vakon, azaz nagyon rosszúl dolgozik. Ebből az értelem 
szerves feloszlása lesz, pedig minden nevelés határo-
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/ott Célja a szervezés. A z igazi módszer a könnyűről a 
nehézre menés.

Ezen módszer alkalmazásából értjük meg, hogy a 
speciális osztályokba felvett abnormális gyermekek 
miért vették oly nagy hasznát a tanításnak. Figyelmes 
tanítójuk volt, aki —  kevés tanítványa lévén, körül
belül tizenöt —  egyénenkint ismerhette mindeniket. Ez

tanító vigyázott rájuk, megbizonyosodott róla, hogy 
ninden tanuló jól értette-e az előadást: ellenkező eset- 

oen újrakezdte ahelyett, hogy tovább ment volna. Min- 
demk tanulótól némi erőkifejtést kívánt, de ezt képes
ségével arányosan szabta meg, s megkövetelte, hogy 
valóban végbemenjen. Keveset tanított nekik, de ezt a 
kevés, mindig nagyon elemi dolgot jól megtanulták, jól 
megértették, jól elsajátították. Nem kívánni többet a 
gyermektől, mint amennyire valóban képes, —  van-e 
helyesebb, van-e egyszerűbb dolog?

Ennyit a tanítani való dolgokról. Hátra van a mód
szer meghatározása, mellyel tanítunk. Ezen az utóbbi 
ponton is nagyon sokat okultunk abnormális osztá
lyainkon. Minthogy gyermekeink nem tudtak se hall
gatni, se nézni, se nyugton maradni, kitaláltuk, hogy 
ciső kötelsségünk nem a számunkra leghasznosabbak
nak látszó ismeretek megtanítása, hanem előbb meg 
kell őket tanítanunk tanulni. Belot és összes többi 
munkatársaink segítségével kigondoltuk azt, amit szel
lemi ortopédiai gyakorlatnak neveztünk el; a szó ki
fejező és szerencséje akadt. Értelmét eltalálja az em
ber. Valamint a fizikai ortopédia helyreigazít egy el
hajlott gerincoszlopot, úgy a szellemi ortopédia helyre-
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igazítja, műveli, erősíti a figyelmet, az emlékezetet, a* 
észrevevést, az ítéletet, az akaratot. Nem ismeretet, 
emléket próbálunk a gyermeknek betanítani, hanem 
szellemi képességeiket idomítjuk.

Mozdulatlansági gyakorlatokkal kezdtük. M egálla
podtunk abban, hogy a tanító minden osztályban na- 
ponia egyszer felszólítja az összes növendékeket, hogy 
vegyenek fel valamely helyzetet és azt. mint valami 
szobor, tartsák meg eleinte néhány másodpercig, aztan 
egy egész percig; a mozdulatlanságot adott jelre vala
mennyinek hirtelen kellett felvennie és egy második 
jelre hirtelen abbahagynia. A z  első esetben semmit 
sem értünk el; az egész osztály majd megpukkadt ne- 
vettében. Aztán lassan-lassan lecsendesítettük őket. 
Amint a gyakorlat vesztett újságából, a gyermekek 
hozzászoktak. Belekeveredett a hiúság. Ki tartja meg 
legtovább a helyzetét? Láttam zajongó, fecsegő, fegyel
mezetlen gyermekeket, kik tanítójukat kétségbeejtet- 
té.-c, eiöször tenni komoly erőkifejtést és minden hiúsá- 
guKat beleönteni, hogy mozdulatlanok maradjanak; 
tehát képesek voltak figyelni, akarni és magukat ellen
őrizni. A  szobor-gyakorlat oly kedveltté vált, hogy a 
gvermeiíek kérték. Ezektől az első eredményektől fel- 
bátoríttatva, nyomás-gyakorlatokat végeztettünk a di- 
namométeren; minden gyermek sorra jött megszorítani 
a műszert, meghallgatni nyomás-számát és beírni füze
tébe. A  dinamométer általános versengést keltett. He- 
tenkint egyszer használtuk egy egész éven át s a gyer
mekek nem vesztették el iránta érdeklődésüket. Annál 
kevésbbé, mert a tanítónak gondja volt rá, hogy a falra 
függesztett nagy papírra felrajzolja minden ülésen 
tett erőkifejtések görbéjét és semmi sem volt érdeke-
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tartsunk mozdulatlan tekintettel, remegés nélkül, ki
terjesztett kezekkel; ha nem volna akaratunk, enged
nénk a fáradság, a bosszúság legkisebb, érzetének és 
nem maradnánk mozdulatlanok. Ép úgy nagy erőkifej
tést tenni a dinamométeren fájdalmas; minél jobban 
szorítjuk, annál jobban fáj a tenyerünk; de minél job
ban szorítjuk, annál nagyobb számhoz is jutunk. És 
ugyanúgy van tovább a többi gyakorlattal is. Akaratlec
kéket adni. erőkifejtést tanítani, kis fizikai fájdalmak 
megvetésére, az önuralom gyönyörűségére szoktatni, ez 
bizony tanítás, mely felér egy történelmi és számtani 
leckével.

Nagyon is jó úton voltunk ahhoz, hogy megálljunk. 
A  véletlen új módszert sugalmazott; igyekeztünk ki
terjeszteni, tökéletesíteni és általános tervet alkottunk 
egy szellemi ortopédiára, mely az elme minden képes
ségét felölelje. Régi virtusok jutván eszünkbe, melyek
ről Róbert Houdin beszél, azt akartuk, hogy tanítvá
nyaink megtanuljanak puszta szempillantással sok 
tárgyat gyorsan észrevenni; evégből nagy táblákat mu
tattunk nekik, melyekre több tárgyat vagy több képet 
ragasztottunk; a tanulónak nagyon rövid idő alatt kel
lett meglátni, megnézni, elméjébe szedni mindezeket a 
tárgyakat, azután a táblától megfosztva, emlékezetből 
felírni mindannak a nevét, amit látott. Vaney úrnak 
mindig értékes előírásai szerint hosszú sorozat ily táb
lát rendeztünk be mind nagyobb számú tárggyal. Az
után rá akartuk szoktatni a gyermekeket a megfigye
lésre; betanítottuk, hogy feleljenek arra a kérdésre, 
mit láttak az utcán, a játéktéren vagy az osztályban. 
Ezt követték emlékezet-gyakorlatok, * szók, számok, 
vagy mondatok közvetlen ismétlése, melyek számát
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eí yre növeltük; végrs képzeleti, feltalálási, elemzési, 
ítélési gyakorlatok. Tovább megyek. Lassan-lassan a 
szellemi ortopédiának teljes tervezete volt birtokunk
ban különféle gyakorlatokkal minden iskolai napra; 
ezeket a gyakorlatokat abnormális osztályunkban ren
desen végezik; az eredményeket a legnagyobb gonddal 
szedik össze és látjuk, hogy az így gyakorolt tanulók 
váratlan haladást tesznek, ha ahhoz hasonlítjuk őket, 
amit az első üléseken adtak. Egy példa: abnormális 
gyermekek egv osztályában a tanulókat begyakoroltat
tuk, hogy öt másodperc alatt kilenc tárgyat vegyenek 
észre és emlékezetből le tudják írni azok nevét; vala
mennyinek nem sikerül, de kétharmadának igen. Ugye
bár meglepő? Jól képzeljük el a nehézséget. Kilenc tet
szőleges tárgy van egy kemény paoirra ragasztva; ezt 
a kemény papirt a gyermek öt másodpercig nézi; az
után vissza kell térnie helyére s emlékezetből kell le
írnia a kilenc tárgy nevét, el nem feledve egyet sem, 
s ki nem találva egyetlen tárgynevet sem, mely nem 

volt a kartonon.
A felnőtt, ki végignézi a kísérletet, rendesen nagyon 

meg van lepve. Emlékszem, hogy mikor az abnormáli
sokról szóló törvény megszavazásakor a képviselők el
jöttek meglátogatni osztályainkat, végignézték ezt a 
gyakorlatot; némelyek felcsigázva kérték, hogy maguk 
is kiállhassák ezt a kísérletet; és sokkal kevésbbé jól 
sikerült nekik, mint a kis abnormálisoknak. Innen a 
csodálkozás, nevetés, kötődés a kollégák részéről és 
mindenféle kommentár, ami csak elképzelhető. Kép
viselőnek lenni s egy kis abnormálisnál alsóbbrendű- 
nck mutatkozni. De valójában a kis kaland csipőssége 
dacára is minden kimagyarázható. Képviselőink nem
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tartották számon azt az intenzív begyakorlást, amit ta
nítványaink kiállottak.

Általános vélemény szerint e gyakorlatok kitűnők; 
nem egy különleges képességnek, hanem egész együt
tesnek kedveznek: könnyítik a fegyelmet, rátanítják a 
gyermeket, hogy jobban nézze a táblát, jobban hallgas
son, jobban rögzítsen, jobban ítéljen; játékba kerül az 
önbecsülés, a versengés, a kitartás, a siker vágva és 
mindazok a kitűnő érzések, melyek a cselekvést kísé
rik; kivált pedig akarni, erősebben akarni tanul a gyer
mek; akarni, ez valóban minden nevelés kulcsa és a 
morális nevelés következőleg az értelmi neveléssel egy
idejűleg történik. De ez még nem minden: és azt hi
szem, ha ezeket a szegény abnormálisok erősítésére ki
gondolt kísérleteket kitartóan tanulmányozzuk, észre
vesszük, hogy a módszer, mely e gyakorlatokat sugal
mazta, egyáltalán nem speciális, egynéhány figyelmet
len, erőtlen és akaratképtelen számára kigondolt mód
szer, hanem minden normálisra alkalmazható volna; 
sőt még ambiciózusabban mondom: ez minden tanítás 
egyetlen módszere. De ezen a ponton ki kell magya
rázkodnunk és minden kétértelműséget elkerülnünk.

Legjobban azt vetették szemére a régi iskolai mód
szereknek, melyek a legigazságosabb kritikának ellen
állva, tovább is önkényüleg uralkodnak, hogy szóbeli 
előadásokból állanak, melyeket a tanár elmond s a 
tanulók passzivul hallgatják. Az így felfogott órá
nak két hibája van; a tanulónak csak beszédbeli 
működésére hat, szókat ád neki ahelyett, hogy * 
valóságos dolgokkal hozná érintkezésbe; továbbá csak 
emlékezetét dolgoztatja, öt magát passzív állapotra
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ítéli; a tanuló nem íté l meg semmit, nem gondolkodik 
semmin, nem talál ki, nem alkot, csak megtartásra van 
szüksége; ideálja a hibátlan elmondás, csak az emlé
kezetet kell dolgoztatni, tudni mi van a kézikönyvben s 
azt a vizsgán ügyesen elismételni. Ott szavainak, fecse
gésének hatásából, külsejéből ítélik meg. Ennek a saj
nálatos gyakorlatnak eredménye először is kiváncsi- 
sag-hiány mindennel szemben, ami nem a könyv, haj
landóság az igazságot egyedül a könyvben keresni, az 
a hit, hogy aki könyvet lapoz, az eredeti kutatásokat 
végez, a leírt vélemény túlzott tisztelete, a sohse látott 
külső világ leckéivel szemben való közömbösség, naiv 
hit az egyszerű formulák mindenhatóságában, az élet
érzék sülvedése. A  mai világhoz való alkalmazkodás 
nehézsége és kiváltképpen, mindenekfelett rutin-szel
lem, mely igazán rosszúl illik bele oly korszakba, mely
ben a társadalmi fejlődés oly óriási lendülettel tör
ténik.

Legutóbb egy ankétban, melyet a líceumokban1) és 
kollégiumokban') a filozófiai tanítás fejlődéséről tar
tottam. sok válaszadómtól érdekes közléseket kaptam 
a filozófiai osztályba járó fiatalemberek szellemi alka
táról. Velük született hajlamuk van a vitára —  mond
ok , nem tények vitatására, hanem dialektikára; a 
szónoki párbaj vágya fogja el őket akármilyen véle
mény védelmére, tisztán elméleti érvekkel s anélkül, 
hogy alapjában véve, törődnének vele, igazuk van-e, 
vagy sem. Nem abszolút bizonyos-e, hogy az üres dia
lektika szeretetének, az ellentmondani viszketegnek,

' Állami középiskola.
'*árosi vagy hatósági középiskola
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a priori gondolatokkal és okoskodásokkal való vissza
élésnek kedvez az a verbalizmus, melynek terjesztésére 
iskoláink megtesznek minden tőlük telhetőt?

Mikor a diákok egyetemre kerülnek, megőrzik a kol
légiumban szerzett szokást. Ha valamelyik hallgató vá
laszthat egy előadási és egy kísérleti óra között, hatá
rozottan inkább beül az előadásra; ha az előadás végén 
felszólítást intézünk azokhoz, akik meg akarnak ta
núim egy készülékkel bánni vagy egy készítményt 
akarnak tanulmányozni, zavarba hozzuk őket; a leg
több, miután kis jegyzetét összeírta, már csak távozni 
kíván s ha erőltetjük a dolgot, látjuk, hogy szétoszla
nak, mint a bámészok csoportja a tányérozó zsonglőr 
elöl. A  legeszesebbekkel is nagyon nehéz megértetni, 
hogy amit előadásban hallanak, azt még jobb formá
ban találhatják meg a könyvben, a laboratóriumi lecke 
azonban pótolhatatlan.

M iféle reformokat kívánunk és hogyan gondoljuk a 
háborúviselést a verbalizmus ellen?

Bizonyára nem megyünk abba a túlzásba, hogy meg
tiltsuk a tanítónak a beszéd használatát. De beszéde ne 
legyen a lecke lényege, tartalma; csak kíséret, vezető, 
segítség legyen. A  tanuló elméjét egyenesen a termé
szettel kell érintkezésbe hozni vagy a természetet 
utánzó sémákkal, képekkel vagy inkább mind a kettő
vel, s a beszédnek csak az érzéki benyomás kommentá
lása végett kell közbelépnie. Mindenekfelett az kell, 
hogy a tanuló tevékeny legyen. A z  a tanítás rossz, 
amelyik mozdulatlanul és tétlenül hagyja a növendé
ket; legyen a tanítás értelmes reflexek sora, mely a 
mestertől indul a tanítvány felé és onnan visszatér a
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mesterhez; a tanítás inger legyen, mely cselekvésre 
hír és észszerii tevékenységet teremt; mert a tanuló 
csak azt tudja, ami nem csupán érzékszervein és 
jgván, hanem izmain is keresztülment. Csak azt tudja, 
amit megcsinált. Filozófiailag minden szellemi élet 
alkalmazkodási tényekből áll; és kitanítani egy gyer
meket annyi, mint eleinte könnyű, majd mind bonyo
lultabb és tökéletesebb alkalmazkodási tényeket vé
geztetni vele. Ezéri vannak ma annyira napirenden a 
szemléltető órák, a séták, a kézugyeségi munkák, a la
boratóriumi gyakorlatok; a tanulók tevékenységre bírá
sának szükségletét elégítik ki. Menjünk be egy osz
tályba; ha látjuk, hogy a tanulók mind mozdulatlanok, 
engedelmesen hallgatnak egy hadonászó tanítót, aki 
székében perorál vagy ha látjuk, hogy ezek a gyer
mekek másolják, írják az előadást, amit a tanító diktál, 
kimondhatjuk, hogy ez rossz pedagógia. Jobban szere
tem az olyan osztályt, ahol kevésbbé csendes, lármá- 
sabb. de akár a legszerényebb munkával elfoglalt 
gyermekeket látok, föltéve, hogy ez oly munka, melybe 
személyes erőkifejtést fektetnek, oly munka, mely az 
ö müvük s némi gondolkodást, ítéletet és ízlést igényel.

Így jutok vissza szellemi ortopédiai gyakorlataink
hoz; mert nagyon tiszta, nagyon világos, nagyon meg
kapó példát adnak arra az új pedagógiára, mely a ta
nulóból cselekvőt csinál, ahelyett, hogy puszta hallga
tóvá tenné. Terveink, módszereink csak példát szolgál
atnak: és ez a példa természetesen egészen sajátságos; 
bizonyos korú, bizonyos értelmi fejlettségű és bizonyos 
kultúrájú gyermekek számára készült; technikai rész
leteiben csak reájuk illik. De a módszer alapelvét hi
szem én ajánlatosnak.
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Egy ellenvetést fognak támasztani. Persze, mondják 
majd, ezek kitűnő módszerek arra. hogy otthon, sőt 
az iskolában is. neveljük a gyermek elméjét. Ahelyett, 
hogy magyaráznék néki a gondolatokat, többet ér, ha 
kitaláltatjuk vele; ahelyett, hogy parancsokat adnánk 

neki, többet ér meghagyni tetteinek spontánságát és 
csak ellenőrzés végett lépni közbe. Kitűnő dolog rá
szoktatni, hogy maga ítélje meg a könyvet, amit olvas, 
a társalgást, amit hallgat, a napi esemenvt. amiről min
denki beszel; kitűnő, hogy megtanuljon beszélni, elbe
szélni, megmagyarázni, amit látott, világosan, logiku
san, módszeresen védeni a maga véleményeit; még 
jobb, ha gyakorolja magát abban, hogy lehetséges vá- 
lasztanivalók közt döntsön, utazás közben tájékozódjék, 
hogy napjait kitervezze, képzeljen, kitaláljon, a maga 
kontójára éljen s érezze a szabad cselekvés érdemét és 
egyszersmind felelősségét. Mindez, fogják mondani, 
kitűnő az iskolai életben, persze azzal a föltétellel, 
hogy az ellenőrzésre és fékezésre redukált nevelés ha
tékony marad a tévedések helyreigazításában. De váj
jon, fogják ellenvetni, alkalmazható-e ez a módszer, 
melyben a tanítvány az aktív és a mester a passzív, 
alkalmazható-e ez az általános nevelési módszer a ta
nításban? Ha a tanuló kikovácsolta figyelmét, akaratát, 
ítéletét, meg hátra van. hogy megtanulja a tantervbe 
írt összes anyagot; még is csak rá kell térnünk, hogy e l
sajátítsák a nyelvtant, a számtant, a mértant, meg a 
többit mind. E megszerzendő ismeretek végett nem 
kell-e mégis az emlékezethez folyamodnunk és e kény
szerűség hatása alatt nem esünk-e megint vissza oda, 
hogy mégis csak az emlékezet a tanítás alapja?

Semmikép sem hiszem: és akik megértették az orto-
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pediai gyakorlatok mély jelentését, könnyen kitalálják, 
hogy hasonló gyakorlatok szolgálhatnak akármilyen 
ismeretek elsajátítására; mert minden ismeret valami 
cselekvésben összegezödik, melynek elvégzésére képe
sít; lehet tehát „cselekedve tanulni” —  learning by 
doing — az amerikai nevelők kedvelt formulája szerint. 
Tudni a nyelvtant, nem abban áll, hogy szabályokat 
ismételjünk, hanem hogy képesek legyünk gondolatun
kat helyes, világos és logikus mondatba önteni: tudni a 
szorzást nem e művelet meghatározásának felmondásá
ban áll, hanem abban, hogy tudjunk akármilyen szor
zót akármilyen szorzandóval párosítani és helyes szor
zatukat megadni. Tehát mindig lehetséges a formulát 
gyakorlattal helyettesíteni vagy inkább gyakorlattal 
kezdeni és várni, hogy gyakorlottság és szokás váljék 
belőle, mielőtt bemutatnók a szabályt, a meghatáro
zást, az általánosítást.

Az így elgondolt aktív módszerrel való tanítás álta
lános tervét nagy filozófusok már rég felállították.

Hasznos útmutatásokat találunk Rousseauban, rend
szeresebb gondolatokat Spencerben s az óvódás gyer
mekek számára Frőbel egész módszeres kiviteli tervet 
mutatott. Napjainkban mindezt elmondták, újra mond
tak. a mai gyakorlathoz idomították a leghozzáértőbb 
szem élyek. Franciaországban Belot a nyelvre. Quenion 
a ra jz ra , Laisant a természettudományokra, Le Bon az 
elő nyelvekre s az összes tantárgyakra.1) Amerikában:

I Herbert Spencer, D e  /’E d u c a tio n . 98.. 123. Gustave Le 
Üon. P s y c h o lo g ie  de I 'E d u ca / io n -já ra  utalok, ki az új tanítási 
módszerek összeségét a legfényesebben mutatta be. Remélem, 
hogy lesz alkalmam e módszereket egy párisi elemi iskolában 
vagy egy magániskolában kipróbálni. Meg vagyok győződve ab-
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Dewey, Stanley Hall és sok pedagógus. Csak utánuk 
keil csinálnunk. Tanítsuk az írott nyelvet elbeszélés
sel, olvasással, fogalmazással; az ostoba nyelvtani órák, 
ahelyett hogy elöl állanának, mint akadályok, csak 
utólag lépnek majd fel, hogy tudatossá tegyék a hasz
nálatban már megtanult szabályokat. Tanítsuk a szám
tant úgy, hogy megoldani való feladatokat adunk; a 
geometriát úgy, hogy szerkesztéseket végeztetünk: a 
méterrendszert úgy. hogy méréseket eszközöltetünk: a 
fizikát úgy, hogy kis kezdetleges készülékeket szer- 
keszttetünk és járattatunk; az esztétikát úgy, hogy 
egymás mellett mutatunk reprodukciókat remekmű
vekről és közepes müvekről kitaláltatva, magyaráz
tatva. megízleltetve a különbségeket; a rajzot úgy, 
hogy szabad rajzolást engedünk és későbbre tesszük a 
távlat törvényeinek tanítását; az élőnyelveket úgy, 
hogy kikényszerítjük a beszédet s könnyítjük az értés 
megszokását.

Ezen az úton óriási előnyök szólnak mellettünk; 
ahelyett, hogy az általános gondolattól kezdenők, 
mely érthetetlen és üres azokra nézve, akik tartalmát

ból a kevésből is. amit már láttam belőlük, hogy az eredmények 
bámulatosak volnának. Tudom, hogy mivel e kísérleteket Ameri
kában már milliókon elvégezték, fölöslegesnek látszik megismé
telni őket. De a módszerek tanulmányozása állandóan empirikus 
marad, míg ily tanu-kísérieteket nem szerveztünk; csakis e kísér
letek révén válik a tanulmány tudományossá. Bár óriási meg
elégedéssel fogadjuk azt, amit Amerikában végeztek s amit 
Buyse újabb könyvében megírt (M é th o d e s  a m é r ica in e s  d 'é d u c a -  

h o n , Charleroi, 1908 ), nem hisszük, hogy felmenthetnék magun
kat attól, hogy mindezt kicsiben egy francia iskolában újravé
gezzük a tudományos ellenőrzés szempontjából s azért, hogy 
fajunkhoz, hagyományainkhoz, szokásainkhoz alkalmazzuk.
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nem ismerik, mindig a konkrét tapasztalással, az egyes 
Külön ténnyel kezdjük, mert minden gyakorlat egyes 
tény. így a legkönnyebb, a legnormálisabb utat követ
jük, azt, amely az egyesről az általánosra emelkedik. 
Másrészt, ha cselekedtetünk a gyermekkel, rávisszük, 
hogy érdeklődjék munkája iránt, a cselekvést kísérő s 

törekvés sikerét jutalmazó meleg érzetek drága 
ösztönzését adjuk neki; és ez az ösztönzés annál 
mganatosabb lesz, minél pontosabban számon tart- 
iuk a gyermek természetes tevékenységeit és spe
ciális képességeit. Neveltetése előtt minden, vagy 
majdnem minden gyermek kedvet mutat énekelni, ra j
zolni mesélni, kiialálni, tárgyakat forgatni, elmozdí
tani, módosítani, összerakni; ha a nevelést és a tanítást 
ezekbe a természetes tevékenységekbe oltjuk, akkor ki
használjuk a lendületet, amit a természet már meg
adott; ez szolgáltatja a mozgást, a mester csak irányí
tás végett lép közbe. Ebből a két szempontból állíthat
juk az aktív módszer {elsőbbségét s mondhatjuk, hogy 
a fejlődés alaptörvényét hozza működésbe; a gyermeki 
elmét ugyanazokon az útakon viszi át, melyeken az em
beriség elméje áthaladt.
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VI. FEJEZET.

AZ EMLÉKEZET.

I .

Az emlékezet viszonya az értelemhez és az életkorhoz.

La Rochefoucald megírta, hogy az emberek emléke- 
zetukre s n*m ítélőképességükre szoktak panaszkodni. A  
megkülönböztetés nagyon igaz. Úgy látszik, mintha em
lékezetünk nem volna személyiségünk része; rossz emlé- 

ezetűnek lenni egyáltalán nem szégyen s azt mondani 
valakiről, hogy nagyon jó az emlékezete, nem mindig 

ellemes bókolás. Tény, hogy az ember emlékezettel 
egesz sereg jó tulajdonságot színlelhet, amije nincs 
meg, például a szellemességet; elég a kellő időben is
mételni azt, amit mások hallgatásakor megjegyeztünk. 
Továbbá a mostani tanítási módszerek ellenfelei nem 
kímélik meg a kritikától azt a nagy szerepet, amit e 
modok az emlékezetnek juttatnak, mert nagyon helye- 
sen úgy vélik, hogy az emlékezet erős művelése az 
ítélőképesség és a spontánság rovására történik. Végre 
egy nagyon elterjedt előítélet szerint az emlékezet az 
értelemtől független tehetség volna annyira, hogy benne 
szellemi középszerűség jelét látják. Azt állítják pél
dául, hogy a legjobb emlékezetű tanulók a legkevésbbé 
értelmesek és hülyékről szóló eseteket idéznek, kik
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meg olvasni se tudtak megtanulni, de könyv nélkül 
mondtak fel dátumsorokat, unalmas kronológiákat, 

m elyekre betanították őket; ebből következtetik, hogy 
.iiinél nagyobb az emlékezet, annál kisebb az ítélőké
pesség.

Bár mindezekben a kritikákban és véleményekben 
•» aii valami igaz, mégsem kell annyira elfogadnunk 

„ t  . hogy félreismerjük az emlékezetnek minden ok
tatásban alapvető szerepet; tanulni annyi, mint az em
lékezetet gyakorolni, annyi, mint emlékeket szerezni; 
akinek csekély az emlékezete, majdnem semmit se ta
nul vagy rosszúl tanul. Sőt odáig mehetünk, hogy azt 
mondjuk, semmiféle haladás nem lehetséges oly elme 
számára, mely képtelen megtartani, amit észrevett vagy 
(elfogott. Bizonyos, hogy az emlekezet a szellemi ké
pességek egyik leghatalmasabbja, s ha keressük, hogyan 
van elosztva az emberiségben, látni fogjuk, hogy ará
nyos az értelemmel.

Talán nehéz erről megbizonyosodnunk, ha csak átla
gos embertípusokat láttunk, akiknek tehetségei kevés 
fokozati változatosságot mutatnak; de bármily kevéssé 
vizsgáljuk is a tökéletes típusokat, mint egy Leibniz, 
egy Goethe, látjuk, hogy ezek a bámulatos elmék egy
szersmind enciklopédiái elmék is voltak. Emlékezetük 
jobban könnyítette munkájukat, mint egy óriási könyv
tár; mert az emlékezet olyan, mint egy nagy élő és ér
telmes könyv, mely a szükséges helyen maga nyitja fel 
lapjait. Mondjuk pontosabban, az emlékezet szállítja 
az anyag bőségét, melyen a gondolkodás dolgozik; mi
nél bőségesebb ez az anyag, annál nagyobb a munka, 
annál több alkalmat talál a működésre az ítélés. Az 
emlékezet, bar talán nem mélyíti az értelmet, gazdag-
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sagot, tömeget, mennyiséget ád neki, úgyszólván ter
mékeinek sokszorozója.

Alkalmam volt egy igen nagy pontosságot engedő 
esetben megfogni az értelem és emlékezet viszonyát' 
kis átrándulás volt ez a sakkjátszóknak világába. 
E játszók közt némelyiknek megvan az a bámulatos ké
pessége, hogy több játékot tud játszani anélkül, hogy a 
sakktáblára nézne. Ez a bekötött szemmel való játszás 
elsősorban a sakktábla állapotának, folytonos és pontos 
emlékezetbentartását tételezi fel, jó emlékezet nélkül 
lehetetlen. Már pedig nagyon figyelemreméltó, hogy a 
bekötött szemmel való játék művészete egyáltalán nem 
jut ki a közepes, negyed vagy ötödrangú játszóknak; 
ellenben majdnem minden elsőrangú játszónál megtalál
juk csupán azért, mert nagyon messzire haladtak a sakk
tábla stratégiai átértésében. Mindezeknek a mesterek
nek nem egyforma képessége van a hunyt szemmel való 
játékra; de mind tudnak úgy játszani, hogy a sakk
táblának hátat fordítanak. Talán ebben az esetben mu
tatkozik a legtisztábban az a kapocs, mely e két szel
lemi képességet, az emlékezetet s a kombináló erőt 
összeköti.

Vájjon az iskolásgyermekeknél is így van? Néhány 
iskolai kutatásunk világosan bebizonyította, hogy igen. 
Elmentem több párisi elemi iskolába és verset ta- 
nultattam be egykorú, de különböző értelmű gyerme
kekkel. Tudjuk, s rövidesen emlékeztetek rá, milyen 
könnyű nagyon gyorsan és minden erőlködés nélkül 
megtalálni egy iskola népében a legértelmesebb és a 
legkevésbbé értelmes gyermekeket; elég e végből szá
mon venni képzettségi fokukat korukhoz képest; akik 
tíz éves korukban már a felső tanfolyamban vannak,
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értelmesebbek, mint egykorú társaik, kik a középsőben 
vannak: és ez utóbbiak értelmesebbek azoknál, akik az 
.ilsu tanfolyam ban vesztegelnek.

Megtanítottam tehát ugyanazt a verset az iskola 
minden tíz éves tanulójával: a darabot úgy választot
tam ki. hogy mind könnyen megértsék; sokszorosíttat- 
tam s inindenik tanuló kapott egy példányt. Mind egy
szerre tanulták halkan; tíz percnyi tanulás-időt adtunk 
r.ekik Ezen  idő elteltével a példányokat összeszedtük 
s minden gyermeknek emlékezetből kellett leírnia, 
amennyit megjegyzett magának. Kiszámítva a külön
böző értelmű gyermekek által megtartott sorok és fél- 
sorok átlagát, nagyon könnyű volt konstatálnunk, hogy 
a felső tanfolyamban levő tíz éves gyermekek gyorsab
ban tanulnak, mint a középsőbe járók, s a középsőbe 
járók gyorsabban, mint az alsóba járók. Az egyenlő 
életkorúak közül a felső tanfolyamba járó gyermekek 
ugyanazon idő alatt kétszerannyi prózát és verset tar
tanak meg, mint a középső tanfolyamba járó társaik.1) 
Ez az emlékezet rehabilitálása; talán nem az emléke
zeté általában, a nyers emlékezeté, hanem a gondolat- 
és felfogásbeli emlékezeté. Egy pillant múlva vissza
térünk e kérdésre.

Az előző meggondolásoknak megvan az ellensúlyo
zója. Ha jó is bő emlékezettel bírni, káros, ha túlságos 
sok van és akkor van túlságos sok, — nem abszolút mó
don, ennek semmi értelme se volna — ha az emlékezet 
erőben meghaladja az értelmességet vagy mikor olyan 
túlságos bő, hogy semmi okos hasznát nem lehet venni.

Hogy hasonlattal éljünk, az emlékezet művelésre

I A. Binet. Addition an rapport de M. Parisot. B u lle t in  de  

•u sneiété de l 'e n fa n t. Álcán. No. 17. 1904.
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való terület; az értelem a töke, amit e művelésbe be- 
tétünk; ha az emlékezet túlságos nagy az értelmünk-

Z epest, az annyi, mintha igen nagy birtokunk volna 
de nem lenne pénzünk befektetésre.

Azt hiszem, hogy az emlékezetet éppen akkor vá
doltak haszontalansággal, mikor aránytalan az értelem-
m u  S! T ben' Ennck a haszonta|dnságnak igen tiszta 
pelda'l láttám a gyengeelméjüeknél. Mondjuk meg
előbb, hogy hibát követ el vagy sugalmaz, aki a hülyék 
nagy emlékezetéről beszél; ez egyáltalán nem általános 
szabály, hanem igen ritka kivétel, Dr, Simonnal együtt 
tanulmányoztunk száz meg száz hülyét és gyengeelmé
jű! elemi iskoláinkban és elmegyógyászati osztályain- 
on s azt találtuk, hogy emlékezetük leggyakrabban 

maid mindig távol áll attól, hogy szokatlan fejlettséget 
mutasson; ellenkezőleg kis értelemnek kis emlékezet 
telel meg, ez a szabály,

így mikor kissé részletesebb, de egyszerű és köny- 
nyen érthető történetet próbálunk e hülyéknek elbe
szélni, hogy aztán ismételtessük velük, a belőle megtar
tott emlékeik sokkal szűkösebbek, fogyatékosabbak, tö
redékesebbek, mint azok, melyeket normális értelmű 
személyeknél találunk; ha ismételteim akarunk velük 
egy sorozat számot oly föltételek közt, melyekben egy 
normális hatot ismétel, a hülye csak egyet vagy kettőt 
fog ismételni. De végre kivételek, bármily ritkák legye
nek is, találkoznak. Eszünkbe jut egy nagy erős tizen
nyolc eves, nagy orrú és virágzó egészségű leány, aki 
ulye volt s akinél meglepetve konstatáltunk jelenté- 
eny emlékezetet, de nem tudta használni képességét, 

mert nagy emlékezete dacára semmit, még olvasni se 
tudott megtanulni.
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Azelőtt sorbonne-i laboratóriumomban tanulmá
nyoztam két, azóta híressé vált csodaszámolót, Inaudi-t 
*s Diamandi-t, kiknek rendkívüli számemlékezete volt; 
újabban láttam egy fiatal leányt, egyiküknek testvérét! 
akinek ép oly nagy számemlékezete volt, mint fivé
rének.

Mindezek a személyek tekintélyes mennyiségű s tel
jesen értelmetlen számokat tudtak megtanulni. Ha 
< zeknek a számolóknak emlékezetükkel arányos szá- 
ut' io tehetségük volna, ha Cauchy vagy Poincaré ará
nyú matematikusok volnának, akkor talán hasznukra 
lenne az emlékezetük azzal, hogy lehetséges kombiná
ciók óriási panorámáját nyújtaná nekik. De három 
alanyunk elég közepes számoló volt; semmit se találtak 
ki matematikából és semmit se értettek a felsőbb pro
blémákhoz.

Az aránytalan emlékezetnek még egy hátránya van: 
csalásra ingerel és bátorítja a lustaságot. Személyes 
erőkifejtést tenni, magunktól ítélni, mindig kerül vala
mibe; az olvasó újságja véleményét hangoztatja; aki 
könyvet ír, idézetet idézetre halmoz. Az élet kényes 
helyzeteiben mások ítéletére várunk. Ez ostoba és ve
szedelmes, mert a szellemi képességek elbénulnak, ha 
nem gyakoroljuk őket; minél kevésbbé ítélünk, annál 
kevesbbé van ítéletünk. A lusta diák, kinek emlékezete 
van' jobb szereti bután, szóról-szóra betanulni a lec
két. amit nem ért, inkább minthogy némi fáradsággal 
•innak értelmét keresse.

 ̂ álságos jó emlékezet következményeit figyeltem 
tiug egy fiatal délvidékin, aki valóban igen kevéssé ér- 
!dmes és szüleinek csak azon az áron sikerülhetett 

ner pályára juttatniok. hogy ilyen emlékezete van.
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Ez az emlékezet valóban kivételes; úgy hat rám ez az 
ember, mint egy eleven címtár: e csodálatos képességét 
használta arra, hogy mindenkitől elrejtse gyógyíthatlan 
szellemi gyengeségét. Tanárai persze Sohasem vettek 
észre semmit. A líceumban az egész geometria rejt
vény, ismeretlen nyelv maradt előtte is; de minthogy 
át kellett mennie az érettségin, volt bátorsága bevágni 
egy algebrai tankönyvet: megtanult egy geometriai tan
könyvet is bezárólag a gömb felületéig. Egyszer egy 
őszinte pillanatban elmagyarázta nekem hogyan tett. 
Hogy a bizonyításokat megjegyezze, nem volt szüksége 
azokat mindenestül betanulni és felmondani, mint 
egy fonográf, mert voltak bizonyos részek, melyeket 
homályosan értett, de kénytelen volt a bizonyítást min
őié ugyanolyan betűjelzésekkel végezni; ha arra kény
szerítették volna, hogy a betűket megváltoztassa, el
vész. Átment az érettségin s a vizsgáztatók nem vettek 
észre semmit. Belefogott a jogba. Fényesen boldogult 
s minden vizsgálaton átment. Hogy értelmi szegénysége 
napvilágra kerüljön, szájkosarat kell tenni emlékeze
tére s oly kérdéseket adni. melyek nemcsak tudást, 
hanem kritikai érzéket követelnek. A vizsgán egyik ta
nárnak valuta kérdésben kellett volna vitára szólítania; 
ott bizony kénytelen az ember okoskodni, hogy ke
resse. melv törvénycikk alkalmazható, kiválassza vala
mely helyzet lényegét és útat találjon az ellentétes ér- 
deKeken át. Gyakran konstatáltam, hogy az ily kérdé
sek vitatásában teljesen talajt veszít. De jogi tanárai 
nem vették észre; ugyanazt a tévedést követték el, amit 
az érettségi vizsgáztatók és a liceumi tanárok.1) iMost 1

) Franciaországban az érettségi vizsgálat nem a középiskolá
ban. hanem az egyetemen foly le. mint felvételi vizsga. Ford.
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íe11e le az ügyvédi vizsgát; nyitva előtte a jogi pálya. 
\zt hiszem nem fog védőügyvédkedni, mert a beszéd 
áruló és megmutathatja az emberek benséjét. Szíveseb
ben látnám a bíróságnál. Nemde kár? Mind az ő érde
kében, mind a mienkben, végtelen sokkal többet ért 
volna szerényebb állások felé terelni, ahol hasznát ve
hették volna.

Mindebből az következik, hogy a nagy emlékezet 
hasznosságára vonatkozó eredményünket pontosítani 
kell. Nem helyes kigyót-békát kiáltani az emlékezetre; 
de nem helyes túlságosan feldicsémi sem. Érdeme 
használatától függ; mint a nyelvek, melyekről Esopus 
mesél; szolgálhat a legjobbra is, legrosszabbra is; vagy 
filozófikusabb szemmel nézve a dologra, kívánatos, 
hogy az emlékezet az értelem fejlettségével arányos 

legyen.

Mely életkorban válik az emlékezet a legfogéko
nyabbá? Elvitázhatlan, hogy a nevelésnek meg kell vár
nia, míg valamely működés a lehető legjobb állapotba 
jut, hogy maximális munkát kívánhasson tőle. Azonban 
közkeletű vélemény szerint a gyermekeknek sokkal 
jobb az emlékezete, mint a felnőtteké; és a nagy számú 
laboratóriumi kísérletben meg állandóan a felnőttek 
mutattak jobb emlékezetet; ép úgy, ha ebből a szem
pontból több gyermeket hasonlítunk egymáshoz, a kí
sérletekben azt találjuk, hogy az idősebbnek van jobb 
emlékezete, s ez ugyanarra a megállapításra vezet visz- 
sza. így, hegy példával éljünk, abban a látszólag iga
zán egyszerű kísérletben, mely egy kis vonal hosszú
ságának emlékezetből való felismertetésében áll, mikor 
rövid megnézés után más különböző hosszúságú vona

li'
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lak között kell azt megtalálni, egy alsó tanfolyam növen- 
deke. (hat--. lt,iem; évesek) 73% tévedést követnek el- 
egy középső tanfolyam növendékei 6 9 '; -ot* a felsőbb

T J s T 7 % . o U ) bb nÖVendékeÍ' t*zeneéY tizenhárom

Honnan tehát az ellentmondás a közvélemény és a 
tudományos kutatás között? Az igen nagy számú té- 
vedesforrasokbol, melyekre nem ügyelnek. Semmi sem 
t -vszeru ebben a tartományban; és egyáltalán nem 
könnyű emlékezetet mérni. Akik mégis hiszik, nem pró
bálták vagy kritika nélkül tették. Nézzük a következő 
esetet. Egy tíz éves gyermekkel vagyok és vele vete- 
kedve próbálók megtanulni egy tíz strófás verset. Me- 
yikünknek sikerül jobban és hamarabb tudni a leckét? 
ehet, hogy nekem. De ez nem bizonyítja, hogy emlé- 
ezetem jobb, mint fiatal versenytársamé; mert magam

nak tulajdonítva a győzelmet, nem tartok számon két 
nagyon fontos becslési elemet: az emlékek megőrzésé
nek tartamát és az emlékezet segítőit, melyeket a fel
nőtt jobban tud használni, mint a gyermek. Lehet 
ugyanis, hogy nyolc nap múlva a gyermek jobban em
lékszik a megtanult versre, mint én; és ezenkívül, ha 
pillanatnyilag kevésbbé boldogult, ez csak azért van, 
mert emlékezete segítésére nincsenek oly támogatói, 
mint nekem. Csak akik fáradságot vettek a kísérlete
zésre, azok tudják, mily nehéz elszigetelt szellemi mű
ködésen dolgozni. Minden szándékosan végezett emlé
kezet-gyakorlás sok más képesség szereplését föltéte
lezi; legalább is figyelmet és megértést tartalmaz s a

A B-n. t et V. Henri. Le développement de la mémoire vi- 
suelle chez les eníants. R év . G én . des S ie n ce s . 1894. Márc. 15.
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próba tormája szerint majd az emlékezetre, majd a 
figyelemre, majd a megértésre támaszkodunk erélye
sebben. Ha értelmetlen szókról, számokról, ismeretlen 
nyelven írt mondatokról van szó és ha a munka mind
ennek igen rövid idő alatt való megtartásában áll, ak
kor kiváltképpen a figyelem dolgozik. Ha amit 
meg akarunk tartani, értelmes mondatokból áll és je
lentése könnyen megérthető, akkor a megtartás végett 
először megértünk, vagyis azzal, amit már tudunk, el
sa játítjuk  azt, amit tanulunk és az értelmi képesség 
nagy szerephez jut. Innen van, hogy a legértelmesebb 
gyermekek jobb emlékezetüeknek látszanak, mint ke- 
vesbbé megáldott társaik; innen az idősebbek látszóla
gos felsőbbsége is. Hogy csupaszra vetkőztessük az em
lékezetet és csak az emlékezetet, úgy kell berendez
kednünk, hogy se nagy figyelemre, se nagy megértésre 
ne legyen szükség; egyes szókat megtartani vagy egy 
erdekes mesét megtartani és sokáig, ime az emlékezet 
próbaköve.

Ennek az elválasztásnak megfelelöleg látni fogjuk, 
hogy a legkisebb gyermekek nehezebben ismételnek egy 
sor számot, mint az idősebbek, mert kevesebb a szán
dékos figyelmük; kevésbbé jól és kevésbbé gyorsan ta
nulnak szöveget is könyv nélkül, mert kevesebb a meg
értésük; de viszont ép olyan jól megtartanak egy szó
sort, kivált, ha a sor elég hosszú, hogy ne lehessen hang 
után ismételni. Ezt sokfélekép meg lehet mutatni. Egy 
amerikai pszichológus, Kirkpatrick, egész osztályokkal 
adatott vissza olvasott vagy hallott szavakat; a legidő
sebb gyermekek ismételtek a legtöbbet, körülbelül 
kettővel többet. De ha három nap múlva kereste, meny
nyit tartott meg az emlékezetük, kiegyenlítődést ta-
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Iáit.1) Én egy másik módszert használtam, a felismerés- * 
módszert. Egy iskola minden osztályában hangosan fel
olvastattam a tanítóval száz különböző szót; a gyerme
keknek írásban kellett visszaadniok, amire belőle emlé
keztek. E szók száma már alig változott a korral: nyolc
tól tizenhárom éves korig az átlagértékek következő so
rát mutatta: 15, 11, 14, 18, 16 szó; alig látunk némi növe
kedést. Azután megpróbáltuk e szókat felismertetni 
más szokkai keverve, melyeket nem hallottak; és a leg
fiatalabbak felismerésbeli emlékezete egyenértékű ma
radt a legidősebbekével. Nyolctól tizenhárom éves korig 
a ICO közül felismert szók átlagszáma volt 64, 58, 63, 
50, 61, 57; semmi jelét sem látjuk a haladásnak; ebből 
azt kell következtetnünk, hogy az eredmények egyen
értékűsége inkább annak a bizonyítéka, hogy nyolc és 
tizenhárom év közt az emlékezet nemcsakhogy nem 
nagyobbodik, hanem gyengül, mert ha változatlan ma
radna, az idősebbeknek oly felsőbbsége van figyelem és 
ítélés szempontjából, hogy emlékezetüktől jobb termé
keket kapnánk. Vonjuk le tehát, hogy mivel az emlé
kezet a gyermekkorban van delelőjén, kiváltképpen a 
gyermekkorban kell művelnünk és idomíthatóságát ki
használnunk arra, hogy belevéssük a legfontosabb em
lékeket, azokat a döntő emlékeket, melyek később az 
életben szükségesek lesznek.

' ) E. A. Kirkpatrick. P s y c h o lo £ ic a l R tv ie w . 1. 6. szám. 1894. 
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II.

Az iskolás gyermekek emlékezetének mérése.

Minden nevelő tudja, hogy az emlékezet oly ado
mány, melyet a természet nem osztott el igazságosan 
„ egyenlő mennyiségben az iskolásgyermekek között. 
Némelyeknek nagyon nehezen megy a tanulás és a 
megrögzítés, akár mert eredendő emlékezet-gyengeség
ben szenvednek, anár mert képességeiket valami előző 
betegség megtámadta. Mások gyorsan, könnyen, majd
nem erőfeszítés nélkül, játszva tanulnak. Vannak, akik 
a lecke emlékét soká, makacsul megtartják; vannak 
mások, kiknek gyakran kell újra meg újra átvenni a 
megtanult leckét, máskép teljesen elveszítik az emlé
két. A  mestereknek sok nagyon fontos és nagyon ko
moly oka van a lehető legnagyobb pontossággal keresni 
tanítványaik emlékezetének befogadóképességét; az 
első ok morális értékű. Ha a gyermek rosszul tudja 
a leckéjét, rossz jegyet vagy büntetést kap. Ezt 
az ember majdnem automatikusan, gondolkodás nél
kül teszi. Pedig a legelemibb igazságosság kívánja, 
hogy előbb keressük, vájjon a kis bűnös valóban szor
galomnak volt-e hijján, mert nem emlékezetét, hanem 
restségét kell büntetni. Ha egy gyermek képtelen fel
mondani a leckéjét, ez nem bizonyít semmit, ez csak 
tény, eredmény s ez az eredmény magyarázatra szorul. 
A gyermek hibája-e, hogy nem tudja a leckéjét? -^en  ̂
nyi időt fordított megtanulására? Mennyi erőt költött 
rá? Miféle szórakozottsági okok zavarták meg? Ez az, 
amit nem tudunk. Ha a gyermeknek szófogadatlan az 
emlékezete, akkor a rossz jegy beírásával igazságtalan
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bátorságát' * *  d—  . • Sokkal többe* érne öt közelebbről tanúimé 
nyozn,, konstatálni, mily mértékben gyenge az emU-'

nem 6 ^  " I i "  le£klsebb erőfeszítésének. Söt ez még 
is e eg, la a tanító egészen jóakaraté, igyekezni

ta f nekfCSOk|al u " !  a ,áyerraeknek. gyakorlatokat mu
tat nek. melyekkel edzze és erősítse az emlékezetét
Szeretnem az, is, ha a lecke terjedelmét ki-kinek £

S m a ^ r e n d all<almaZnák' A  me^lanulni ™ ló sorok 
M z Z L  t T  3Z ^  ° SZtÍlY Számára me£külön- 
zatlln  ,ö t, Va"  7 efíál'apítva e«V bizonyos válto- 
mln torvenyhozassal, mely egyáltalán nem tartja szá
mon az egyén,seget. Azok, akiket a természet hálátlan

el' emiatt sokat szenvednakf folyton 
nyugtalankodnak a nemtudott lecke és a fenyegető
büntetés miatt. Egy bíró barátom mondotta, hogy emlé
kezetbei, fogyatékossága, melyet egyik tanára sem vett 
eszre, közép,skola, éveinek gyötrelme volt. Igazán hi- 
gienaellenes, pedagógiaellenes minden gyermekkel egy- 
orman bánni. Itt van például két tanuló: Gende

tá lvh ^  - ' M l" dkett°  12 éves és ugyanabba az osz
tályba ,arnak. Emlékezetük annyira egyenlőtlen, hogy

lelb ln  aZ| T  V- VerSS° r‘  UnUl me«  ~  b é r 
letben, melye, m,nd,árt elbeszélek _  a másik egyetlen
egyet sem tud megtanulni. Nem nevetséges egvforma 
hosszú leckét adni fel nekik? Ez annyi volna, mintha

ugyanannyi ételadagot kényszerítenénk. 
akik közül az egyiknek struccgyomra volna, a másik 
Pedig gyomorbajos.

A z  emlékezetleckékkel való túlterhelés gyönge em
lékezetű gyermeknél csakis nagyon rossz hatású lehet; 
zavaros, rosszul fűzött és használhatatlan emlékek
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tíznek belőle. Nem volna-e jobb reá nézve, képzettsé
gre. értelmének fejlődésére nézve, szainontartani em
lékezetének tökéletlenségét s keveset es jól tanultatni 
vele? Kétségtelen, hogy a jól értesült tanító nem fogja 
nyíltan kijelenteni, hogy ezeknek a tamiloknak ennyi 
\erset kell megtanulni, emezeknek meg kevesebbet;

gyermekek nem találnák igazságosnak s megütközné
nek. mert hamis egyenlőségi ösztöneik vannak. De némi 
tapintattal és ügyességgel a fegyelmezetlen emléke
zetű gyermekekkel is megértethető, hogy még kis erő
feszítéseit is számontartják, s ha négy verset tud tizen
kettő közül, megelégszenek vele.

Önként érthető tehát, hogy a tanító, akit az egyéni 
lélektan érdekel, nagyon fontosnak fogja találni, hogy 
tanulóinak, legalább közülük egynéhánynak, megmérje 
az emlékezetét. De a tanítók, akik ezt olvassák, bizo
nyára sok ellenvetést fognak nekünk tenni. A  leggya
koribbat ismerem. Lehetetlennek mondják az emléke
zet mérését. Mi, akik most mutattuk meg, hogy még 
az értelmet is lehet mérni, nem hisszük, hogy nagyon 
hasznos volna erre az egészen elméleti ellenvetésre vá
laszolni, mert aki megtudja tenni a többet, az tudja a 
kevesebbet is. Másik ellenvetés az, hogy a mérés, ha 
jól akarjuk  végezni, nagyon sok időbe kerül. Az osz- 
' alvók népesek, a tanterv túlterhelt, ha a tanítási órák 
alatt lélektani kísérletekkel bajlódunk, mi lesz a nyelv
tan- és a számtan-tanítással? Mikor az órának vége 
•an. kezdődik a szabadidő, de a tanítónak nyugalomra 
van szüksége vagy pedig ismétlő-leckét ad; következő
ig  nem szentelhet sok időt a kísérleteknek. Nagyon 
hamar felelünk erre a második ellenvetésre, megmu
tatva, hogy a tanulók emlékezetének mérését az óra
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alatt kollektív formában el lehet végezni és hogy ez a 
kísérlet sokkal kevésbbé hosszadalmas és kevésbbé 
ügyes-bajos, mint amilyennek látszik: nem vesz el e*ív

ídjük tÖbbet még akk° r Sem’ Ha hár° mszor meáismé-

Az emlékezet mérésére több kitűnő eljárás van bir
tokunkban. Nem idézzük valamennyit, csak hármat-
1. Az az eljárás, mely abban áll. hogy előre meghatáro
zott idő alatt könyv nélkül megtanultatunk valamit a 
tanulóval és aztán feimondatjuk vele mindazt, amire • 
emlékszik a megtanult anyagból. Ez az eljárás, je- 
gyezzuk meg jól, az emlékek szándékos felhívásán ; 
alapszik; a tanuló felidézi azt. amit tanult és e felidé- 
zesbeli képességből ítéljük meg emlékezetének fokát;
2. Egy másik eljárás Ebbinghaustól ered, akinek min- I 
dig idézni kell a nevét, mikor emlékezetkísérletekről i  
beszelünk. ) Ebbinghaus megmutatta, hogy a leckének,^ 
melyből egy szót sem tudunk felidézni, néha mégis v á rn i  
nyoma az emlékezetben; s ezt az bizonyítja, hogy az-Íj 
újratanuláshoz kevesebb idő kell, mint először kellett; f 
az időkülönbség vagy időmegtakarítás adja e módszer j  
nevét; megtakarítás-módszernek hívják és arra való, | 
hogy számot adjunk az emlékek állapotáról és meg-| 
mérjük őket. 3. Egy utolsó eljárás az emlékek fölismer- t  
tetesében áll. Legyen száz külön szó, melyet az ősz-J 
tályban nyilvánosan felolvastunk; egyszeri hallásra 
tanulók csak tizet-huszat tudnak emlékezetből leírni 
belőle, de ha a többit, más szókkal keverve mutatjuk^., 
nekik, igen gyakran felismerik őket. A  felismerőképes-rjjil

') u b e r  das G ed á ch tn iss . 1885. Lipcse. Lásd szintén G. L. M ül- f l  
ler F. Schuman két fontos értekezését. Z e it s c h r i f t  tű r  p sy ch . u n d $  
p h is io l.  d é r  S in n e s o rg a n e , 1893. VI.



s*g lóval tagasabb a felidézőképességnél. A  felismerő- 
*cpesség, mondották, a felidézöképesség kétszerese. 
Kz/el azonban még az igazság alatt maradunk.

Az emlékezet pedagógiai mérésére mi a szándékos 
lei idézés módszerét használjuk, mert ez valamennyi 
közül a legteljesebb és az életben leghasználatosabb.

Minthogy azt akarjuk megtudni, mennyi erökifej-
' rc van szüksége a gyermeknek, hogy leckéjét meg

tanulja, nagyon ajánlatos a kísérletet feladott leckével 
végezni. A  tiszta lélektan szempontjából ez a kísérlet 
kritizálható volna; mihelyt egy szövegnek szóról-szóra 
való megtanulása forog kérdésben, oly szövegé, mely 
közepest a érdekli a g> érmékét, nemcsak emlékezete 
ep munKaba, hanem figyeimi ereje is; a figyelem kép
viseli az unalomnak, a mindenféle szórakozottságnak 
való ellenállást, a nehézségekkel szemben való erő
kifejtést; minden nehéz próbafeladatban, akár az em
lékezetre, képzeletre, megfigyelésre vagy bármi másra 
irányul, oly tekintélyes része van a figyelemnek, hogy 
az eredmeny ép annyira függ ettől a képességtől, mint 
a többitől; és ez a laboratóriumi kísérletekben állandó 
eset. Ha mindenáron ki akarnók küszöbölni a figyel
met. valami rendkívül lebilincselő történetet kellene 
mesélni a gyermeknek, melyet erőkifejtés nélkül hall
gatnának; azután a történetet fel kellene mondatni 
'■elük anélkül, hogy azt szószerint kívánnók. Szóval az 
érdeklődés felkeltésével megszüntetnök a figyelmező 
erőkifejtést és csak emlékezés maradna. Szükséges-e itt 
il\en elemzést végezni? Semmikép sem és hiba volna 
Megtenni; mert az iskolai tanulás képességét igyek- 
' /Unk megítélni, vagyis azt az emlékezetfajtát, amit 
s 1 aemlékezetnek nevezhetünk; már pedig ez az em-
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lékezet oly dolgokra irányul, melyek általában kevéssé ^  
vonzzák a tanulót és melyeket csak figyelés árán sajá- *  
títhat el. ‘

Tanulni valóul tehát mesét vagy egy verses vagy egy $ 
prózai darabot választunk; kerüljük a szövegbeli ho- * 
mályosságot és mindazt, ami a gyermek felfogóképes- *  
ségét meghaladhatná. Előre megszabjuk a tanulásra • 
szükséges időt és ilyenféle magyarázattal fordulunk a 
gyermekekhez: ,,Itt van egy szöveg, melyet 10 perc 
alatt fogtok kívülről megtanulni; szóról-szóra kell; ta- , 
nuljatok belőle amennyit csak tudtok, különösen pedig 
tanuljatok pontosan. Tíz perc múlva visszaveszem a ~ 
könyvet és emlékezetből fogjátok leírni pontosan azt, i  
amit megjegyeztetek.*' Ezt a magyarázatot két-három- < 
szór ismételjük, hogy jól bevéssük; néhány szót te- *  
szünk még hozzá, hogy a tanulókat versenyre ingerel- £ 
jük, azután megadjuk a jelet; a kísérlet alatt óvatosan 
őrködünk és semmit sem mondunk hangosan. Ezt a ^ 
próbát el lehet végezni 30, sőt több tanulón egyszerre;^ 
csakhogy ebben az esetben mindent a legnagyobb gond-*: 
dal kell előkészítenünk, az osztályra nagyon szigorú^ 
rendet parancsolnunk, gátat vetnünk az egymásról valóit 
másolásnak, megakadályozni, hogy a csendet valamely.#* 
idegen belépése, vagy valamely tanuló hangos alkal-vf 
matlan kérdése megzavarja.

Az emlékezetpróba, melyet most írtunk le, nem ad-jg 
hat fontos útmutatásokat, ha csak egyszer végezzük^ 
ebben az esetben csak, mint átlagigazság ér valamit,# 
egyéni diagnózisra nem használható. A  gyermek nem^’ 
árulja el mértékét egy csapásra. Az emlékezet, mint^ 
különben a többi szellemi képesség is, rendkívül váln .̂ 
tozékony erő; elegendő szórakozottnak vagy rosszked^
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zűriek lenni vagy visszásán érteni meg a magyarázatot, 
önmagunknál jóval alsóbbrendűnek mutatkoz

zunk. így sok tanuló van, akiket, mikor könyv nélkül 
akarnak tanultatni velük egy darabot, különösen az a 
gondolat fog el, hogy ez verseny és a lehető legtöbbet 
akarják tanulni. Ilyenkor aztán a következő baleset 
történik velük. Egy kicsit megtanulták az egész dara
bot is képtelenek egy helyes sort írni belőle emléke
zi thol. ha valójában el is raktároztak valamit, az ered
mény. melyet felmutatni tudnak, nullával egyenlő. 
Az emlékezetpróbának csak akkor van jelentősége, ha 
legkevesebb háromszor végezzük.

Hogy határozott példával világíthassuk meg az elő
zőket. Párisban egyik felső tanfolyami osztályban 10 
percig verseket tanultattam a most jelzett szabályok 
szerint, mihelyt a 10 perc letelt, a tanulóknak emlé
kezetből írásban kellett visszaadniok mindazt, ami 
eszükben maradt. Azután szó nélkül összeszedtük a 
dolgozatokat. Nyolc nappal később újra kezdtük a kí
sérletet egy másik verssel, öt nap múlva új próba; négy 
nap múlva negyedik és utolsó próba. A  használt ver
sek a következők voltak: La lune Stop-tói, La chute 
d un gland Viennet-től, Les deux savetiers Jauffret-től, 
I enfant et les bottes de són pere Lachambeaudie-től. 
Meggyőződtünk róla, hogy egyik tanuló sem ismerte e 
költeményeket. Mindegyik kapott egy könyvet, mely
ben a költemény nyomtatva volt. A  gyakorlatok bevé- 
íeztevel összeszámoltuk a tanulónként visszaadott ab- 
**oiut helyes verssorokat. A  sorok átlagszáma nem 
v°lt nagy. mert a gyermekek úgy tanulták a verset, 
mintha próza volna és a legtöbb strófa hibás volt. Azt 
hihettük, hogy a versmértékröl soha semmi fogalmat
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sem nyújtottak nekik. Ha nem tették, rosszul tették;^ 
miért maradjanak a gyermekek idgenek a versnek 
egyik szépségével szemben? Annál kevésbbé, mert Hisz .; 
a ritmus ismerete hatalmas segítség az emlékezetnek.^ 
De menjünk tovább. Egy első szempillantás e dolgoza- 1 
tokra, mutatja, hogy az emlékezet befogadóképességé
nek egyéni különbségei óriásiak; egy gyermek rendkívül 
nagy adagot, 54 sort adott vissza emlékezetből, míg so
kan csak tizet, sőt egy tanuló csak négyet tanult meg.

Kezdjük most újra a próbát, miután 8 napi feledést 
engedtünk elvonulni az utolsó ülés óta. Ugyanazokhoz, 
a tanulókhoz fordulunk és arra kérjük őket, hogy em-* 
lékezetböl írják le mind a négy verset, amit tanultak ; 
és a tájékozatlanságból származó feledések elkerülése 
végett eszükbe hozzuk a négy vers címét. Ez a második 
próba kevésbbé mesterkélt, mint az előző, jobban szá
mot ad az emlékezet természetes erejéről, mert a ta- s 
nulás az emlék megőrzésére való, nem pedig arra, hogy < 
azt azonnal felidézzük. Vannak emlékezetek, melyek., 
nem tartanak meg semmit, rosszak. Ez az újabb próba^ 
mint az első, azt mutatja, hogy az egyéni különbségeké 
még mindig tekintélyesek; a megtanult és megtartott* 
sorok maximuma hatvanegy, minimuma zéró.

Miután e számításokat elvégeztük és a most kifejteti? 
emlékezöképességük szerint a tanulókat elrendeztük*^ 
magunkhoz hívjuk az osztálytanítót. Ez nagyon esze*, 
nagyon lelkiismeretes ember, pontos és módszeres szel*# 
lemü; anélkül, hogy osztályozásunkat megmutatnak? 

neki, arra kérjük, hogy adja ide az övét. Ez a kérái| 
zavarba hozza. Jól tudja, hogy ha vezetőül a felelet^ 
osztályzatokat veszi, az emlékezetet a szorgalommal 
fogja elegyíteni, mert minden osztályzat oly eredményi
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:nt'i> változó arányban függ e két tényezőtől. Némi gon
dolkodás után a tanító jobbnak tartja, hogy hozzávető
leg^ rendet állapítson meg tanítványainak emlékeze
tűben; három csoportra osztja őket és megmutatja e 
csoportosítást; minden tanuló be van osztva aszerint, 
hogy emlékezete jó, közepes, gyenge. Mit ér ez az osz- 
tálvozás? Mindjárt megtudjuk. Alább megmutatom há
rom oszlopban, különböző útmutatásokat fűzve hozzá; 
.1 3 oszlopban jelezve van a felelésjegyek átlaga, me- 
iyet a tanuló tanítójától a lefolyt hónapban kapott; az 
! oszlopban a rögtöntanulás után helyesen visszaadott 
sorok számának összege a négy versből; a 2. oszlopban 
a nvolc nap múlva helyesen visszaadott sorok összes 
száma.

Ha kiszámítjuk a tanuló-csoportonkint a felelés-osz- 
talyzatok átlagát, észrevesszük, hogy ezek az átlagok 
közel egyenértékűek, 8 az első csoporté, 7 a másodiké 
és 7 6 a harmadiké. A  tanító tehát e jegyeknek nem 
vette hasznát a csoportok megalakításában; nem tette 
többféle okból: ezek a jegyek gyakran hálátlan emlé
kezetű gyermekeknek adott bátorítások és ez kitűnő; a 
tanítónak ez nagyon helyes gondolata volt. E jegyek 
egynémelyike oly eredményre illik, melyben nem tud
juk. mi része van az emlékezetnek. Igaza volt-e a taní
tónak abban, hogy más csoportosztást fogadott el? Igen, 
oizunyára, mert ez a három csoport nagyjából éppen 
az. amit emlékezet-kísérletünkkel alakítottunk volna; 
a rögtöntanulás után megjegyezett sorok átlagszáma 

az első csoportban, 21 a másodikban, 19 a harma
dikban; a nyolc nap utáni visszaadás próbájában 15 az 
*lsö csoportban, 11 a másodikban, 7 a harmadikban. 
‘ átnivaló tehát, hogy nagyon egy nézeten vagyunk a
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E gy kollektív em lékezet-kísérlet eredm énye az elem fc  
felső tanfolyamában.
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:«*' iltiva! s hogy ö nem csalódott; az első csoportjába 
\ir!« </ók többet jegyeztek meg, mint a második csoport
ra*! ak és a harmadikból valók kevesebbet tartottak 
•neg. mint a többiek. Ez bizonyítéka annak, hogy oly 
írni tóval van dolgunk, aki jó megfigyelő és jól ismeri 
; Hatványainak képességeit. 

i;e bármily jó megfigyelő legyen is valaki, nem csal- 
■ '-i'lari. kivált, ha vezetőül csak impresszió áll rendel

et csere. Ha közelebbről nézzük eredményünket, 
kc:i\ lelenek vagyunk oly esetekre találni, hol a tanító 
véleményé alaptalannak látszik. Nézetünk szerint 7 
gyermekben 26 közül, tehát körülbelül tanítványainak 
negyedrészében. így a jó emlékezetüek közzé tett két 
gyermeket, Alt . . .  és Gui . . . nevűt, kiknek valójában 
közepes az emlékezetük és egy harmadik, Laver .. . 
nevűt, kinek egészen rossz az emlékezete. Azt kell hin
nunk. hogy ez az utóbbi nagyon szorgalmas, mert is
kolai feleleteire kapott osztályzatai kitűnők; nincsenek 
is jobbak, átlagban 9-et kap. A  tanító másik tévedése 
abban állt, hogy a közepes csoportba tett három tanu
lót. akiknek emlékezete rendkívül gyenge s akik szin
ten bizonyosan sokat fáradoznak. Ezek Pasq . . ., 
•htr ... és Rich . . . nevüek. Végül fordított tévedést 
követett el a tanító, közepes és gyenge emlékezetet 
•vivő felismerni oly gyermekeknél, kiknek emlékezete 
•gazaban kitűnő. így az utolsó csoportba tett két tanu
lót, kik közül az egyik, Via Paul, huszonöt verset tu- 

nyolc nap múlva és a másik, Wari, tizennyolcat 
legyezett meg, ami sokkal fényesebb, mint amit általá- 
k'ln az elsö csoportba tartozó növendékek adnak. De a 
hgrendkívülibb tévedés tárgya volt a kis B a r .. . ;  a 
ko/epes csoportba került, pedig emlékezete figyelemre-
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•• - 1méltó erejű; ötvennégy verssort tartott meg rogton- 
tanulás után és hatvankettőt nyolc nap múlva. Kérde
zősködtem a tanítónál e rendkívül esetről. Azt mondta, * 
hogy Bar . . . elég fiatal gyerek, kicsit szeles, jó emlé- 
kezettel van megáldva, de ez csak utólagos igazolás. ^  
Ha a tanító Bar , . ,-t a középső csoportba tette, akkor 
közép-erejű emlékezetet tulajdonított neki. Világos, 
hogy tévedést követett el.

Meg vagyok győződve, hogy a jövőben mindezeket a 
tévedéseket kikerüljük, ha fáradságot veszünk, hogy az 
iskolásgyermek emlékezetét ép oly gonddal mérjük, mint 
látásbeli képességét. Ezekre a gyakorlatokra fordított 
idő nem vész el. A  tanító jelentékeny hasznot húz be
lőlük; megtanulja jobban a tanuló képességeihez mérni 
a feladatokat, nem büntetni szorgalomhiányért oly 
gyermeket, aki emlékezetgyengeségben szenved. így ki
kerüli azt a kegyetlen igazságtalanságot, hogy egy sze- , 
gény, rossz emlékezetű gyermek erőkifejtéseit ne ve- 
gye számon. Az egész morális és moralizáló nevelést | 
így az igazság felé irányítjuk s ez bizonyára valami.

III.

Az emlékezet rendellenességei.

Hogy az emlék jó legyen, sok jó tulajdonságának 
kell lennie; de egyik sem fontosabb, mint a hűség. Abba ■* 
csak bele lehet nyugodni, hogy valamely emlék héza
gos, ha tudjuk, mire nem emlékszünk, s ha nincs haj
landóságunk a hiányzó emléket akaratlan találmányok
kal helyettesíteni. A  felejtés mindig sajnálatos, de ha *. 
konstatáljuk, gyakran helyrehozhatjuk vagy ha helyre-t

í78 VZ EMLÉKEZET.



ho/hatatlan, óvakodunk, elővigyázatosak leszünk. De 
gondoljunk csak mindazokra a kellemetlen következ- 
menvekre. melyekkel egy tényről való meggyőződé
sünk járhat, mikor azt hisszük, hogy emlékszünk rá és 
valójában képzeljük! . . . Tegyük fel, hogy ezt az új
sághírt olvassuk a gyermekeknek:

Tegnapelőtt a rendőrök Pigall-utcán letartóztattak 
valakit, aki éjszakai lármát ütött; a rendör-őrszobába 
• itték. stb., stb.

A gyermekeket, miután figyelmesen meghallgatták 
e/.t az elbeszélést, felszólítjuk, hogy írják le emlékezet
ből. A legtöbb fogalmazvány közönséges, a gyermek
beszéd szokott visszaélései s néhány jelentéktelen rész
let kihagyása jellemzik. De a dolgozatok között akad 
egynéhány, mely kitalált részleteket tartalmaz. így 
egyik tanuló szerint a letartóztatás a Pigall-utca 20. sz. 
előtt történt; pedig a felolvasott elbeszélés egyáltalán 
nem tartalmazott házszámot. Egy másik dolgozatban 
azt olvassuk, hogy a letartóztatott egyén jól volt öl
tözve; ez is oly részlet, mely egyáltalán nem volt meg 
az elbeszélésben.

Idézzünk egy másik példát. Több gyermeknek egy
másután megmutatunk egy kemény papirt, melyre öt 
vagy hat kis képet ragasztottunk. A  lapot húsz másod
percig engedjük nézni és utána azonnal kikérdezzük a 
gyermeket, hogy mit látott. A  legtöbb tanuló helyesen 
írja le a képeket és tévedéseik leginkább felejtésekből, 
de néha forma vagy színváltoztatásokból állanak; a 
cédulát, mely négyszögletes volt, levágott hegyekkel, 
ágy írják le, mintha ovális volna; a zöld színű bélyegre 
azt mondják, hogy vörös volt. Ezek a kitalálásnak első 
és félénk próbálkozásai; nagyon gyakoriak és különösen
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3
színekre, számokra, kiterjedésekre vonatkoznak, sok
kal kevésbbé gyakran a dolgok egyéni mivoltára. Időn- - 
kint mégis megesik, hogy egy gyermek anélkül, hogy 
sejtené, mindenestől kitalál egy tárgyat, amely nem 
volt a papírlapon; pl. a lapon három kép volt, azt r j  
mondja, hogy látott egy negyediket; mi volt ez? ha 
kívánjuk, hogy írja le, megteszi; pl. az egyik gyermek 
leír egy fényképet, egy másik azt hiszi, hogy egy óra 
lapot látott, pedig mindez semmiben sem hasonlít 
ahhoz, amit látott és nem tudni, mi sugalmazhatta

neki ezeket a képeket. *
Még egy utolsó példa. Egy mulatságos kísérlet szol- 4 

gáltatja, mely az azt m ondják hatását utánozza. E l
mondunk egy történetet egy gyermekiek; el kell me- j 
sélnie ezt szóról-szóra, minden változtatás nélkül egy 
másiknak; a második elmeséli egy harmadiknak és így 
tovább. Mindezek az elbeszélések a tanító szeme előtt  ̂
történnek, aki őrködik, pontosságra, helyességre bűz- * 
dít és megakadályozza, hogy a kísérlet tréfálkozássá J 
fajuljon, mint azokban a társasjátékokban, melyekben í  
mindenki szándékosan kitalál valami apróságot, hogy .* 
nevettessen; ez megszüntet minden érdekességet; ellen- s 
kezöleg, az újság továbbadóinak komoly e rök iíe jtés tj 
kell tenniök arra. hogy hü visszhangok maradjanak, s e j  
hozzá ne tegyenek, se el ne vegyenek semmit; mert e  ̂
kitalálások kiváltképpen akkor érdekesek, mikor aka- 3 
ratlanul és öntudatlanul keletkeznek. Megpróbáltam 4 

ezt egv elemi iskolában; az igazgató jelen volt, a tanu-<; 
lók sorban jöttek be szobájába; minden a legnagyobb| 
komolysággal történt. Mindenik tanuló mihelyt elbe-fl 
szélését befejezte, a szomszéd szobába ment; ott le- , 
írta a leadott elbeszélést, hogy nyoma maradjon. b s
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különböző előadásokat az eredeti elbeszéléshez hason
lóvá láttuk, hogy a gyermekek gyakran helyesen adják 
wssza azt, amit nekik mondottunk, de néha bővítenék 
es dramatizálnak. Leginkább az elbeszélés értelmét s 
úgyszólván az irányát túlozzák; ha pl. egy baleset tör
ténetéről van szó, biztosak lehetünk benne, hogy a hol- 
iak száma szájról-szájra növekedni fog.

Érthető, hogy ezek a kutatások, melyek első tekin- 
etre a mulattató lélektanba valók, mennyire tele van
nak gyakorlati következményekkel a tanúbizonyságok 
megbecsülésére; azt mutatják, hogy az emlékezetet 
gyakran meghamisítja a képzelődés, melyet az ítélő
képesség nem eléggé tart féken. A  tanú jóhiszeműsége 
teljes lehet; állít és azt hiszi, csak azt állítja, amiben 
bizonyos, amit valóban látott; de tudtán kívül elönti 
emlékezetét a képzelet, mint egy élösdi növény; amiről 
azt hiszi, hogy emlékszik rá, azt úgy találta ki. És ami 
ebben nagyon sajátságos, az, hogy kitalálásának ter
mékén megvan a helyes emlék minden jellemvonása; 
semmi meg nem különbözteti tőle; sem a részletek pon
tossága, sem valószínűsége, sem a kísérő meggyőződés. 
Az imént idéztük azt a tényt, hogy egy képekkel fedett 
kartonlap megnézése után eltévesztjük egyik képnek a 
színét, mikor ráemlékezünk; a kartonra zöld bélyeg 
volt ragasztva; azt képzeljük, hogy vörös; ez pontos, 
természetes részlet s épp oly odaadással erősítjük, 
mintha a bélyeg zöld volna. Beszéltünk egy verekedés 
történetéről is, mely a Pigall-utcán történt; egy gyer
mek hozzátette: a huszas szám előtt. Ez nem homályos, 
vétfolyó, akármilyen részlet; ez abszolút meghatáro
zott házszám: és egy ügyvéd, aki a gyermek igazmon
dását védeni akarná, a szokott formula szerint ezt
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mondaná:- „íme egy részlet, amilyet bizony nem szó- * 
kás kitalálni/' Valójában a képzelet nagy bőséggel tér- ? 
meli azokat a részleteket, „melyeket nem szokás ki- 
találni/*

Németországban ) e kísérleteket hosszasan ismétel- * 
ték, ezerféle módon változtatták, mélyítették és új tu- - 
dományt csináltak belőle, melyet ma a tanúvallomások 
tudományának neveznek. Számtalan bizonyítékkal 
megállapították e jelentékeny fontosságú állításnak he- T 
lyességét: nincsen abszolúte és teljesen  igazmondó 
tanúvallom ás. Ha egy felnőttet bonyolult dologról val- ' 
latunk, pl. képet iratunk le vele, elbeszélést vagy be
szélgetést mondatunk el vagy eseményt, mely előtte % 
ment végbe, ha továbbá óvatosságból arra kérjük a 
tanút, hogy eskü alatt erősítse annak helyességét, amit 
bemond, konstatáljuk, hogy ha jóhiszemű, soha sem 
tesz egészen hamis és csak hamis részleteket tártál- 4  
mazó vallomást: nem tesz egészen, elejétől végig he- ■? 
lyes vallomást sem, folyton keveri az igazságot és a ^  
tévedést; és ha a tévedésrész sok esetben nagyon cse- * 
kéllyé válhatik is, mégis majdnem sohasem esik a 
nulláig; és mindazok a tanuk, akiket próbára tettek,

#
’ ) A  szuggesztibilitásról szóló könyvemben, hol először közöl

tem kísérleti kutatásokat a tanúvallomások értékéről, e kísérletek 
fontosságából azt következtettem , hogy egykor bizonyára kialakul 
a tanúvallomások tudománya és valóban e kísérleteket Ném et- '*$■ 
országban felújították, hosszasan fejlesztették és már igen gaz- > 
dag irodalmuk van. Rendesen Stern módszere név alatt emlege- jf 
tik, annak neve alatt, ki másodszor alkalmazta őket. A  k é rd é s ^  
teljes megvilágítását találjuk tőlem, Claparédetől és Larguiertől 'jfö. 

az Année Psychologique-ban. (Lásd a XI. kötet. 128. 1. XII. 157.; 
XII., 275.) I



esküvel erősítettek meg hamis tényeket oly arányban, 
;imi közelítőleg huszonöt százaléknak értékelhető.

Lá tju k  tehát mennyi óvatossággal kell hallgatni egy 
őszintén adott tanúvallomást, még ha értelmes és ille- 
lékes személy teszi is, mert a tévedés állandó eleme 
nur.den tanúskodásnak. Röviden, mindezek a megálla
podásuk azt tanítják, hogy az emberi tanúskodást nem 
kell cein túlságos magasra, sem túlságos alacsonyra 
K tülnünk: sohasem ád abszolút bizonyítékot, csak 
ehetőséget, melynek értékét másrendü bizonyítékokkal 
kell ellenőriznünk.

Ha ezt az óvatosságot már a felnőttek beszédének 
értékelésébe is bele kell vinnünk, annál fokozottabb 
óvatossággal kell fogadnunk a gyermekek tanúskodá
sai. A gyerm ekek hajlandósága a tudatos és öntudatlan  
hazugságra különben m egállapított dolog; számos 
ok közrejátszásával függ össze, melyek közül az indító 
természetüeket nem állítják meg eléggé a letiltó ter
mészetűek. A  gyermeket a képzelő erő, a képek rajzása, 
naiv hiúság és az indítja hazugságra, hogy foglalkoz
zanak vele; egyszersmind gyengesége mindannak, ami 
ezt a képzelődést lecsendesíthetné; a figyelem gyenge
sége, az ítélés tévedései, annyi dolognak, a szók értel
mének, valamint a dolgok értelmének nemtudása, a 
moralitás hiánya, az igazságtisztelet hiánya s minde
nek fölött az a nagy, az az óriási szuggesztibilitás és en
gedékenység, melyek a még kevéssé kialakult jellem 
mutatói. Tegyük össze e különféle befolyásokat s meg
kapjuk a gyermeki hazugságot, melynek jellemzői a 
kita lá lás valószínűtlensége, a biztosság, amit a gyer
mek hazugságaiba önt s a makacsság, mellyel az evi
dencia ellen küzd, mikor meghazudtolva érzi magát.
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Ha ezek a tények csak az általános lélektant érdé-' 
kérnék, nem vesztegeltünk volna rajtuk; de igazában a í 
hajlandóság kitalálni, hímezni öntudatlanul, összeza-v 
várni a tényeket, mindenestül újakat líépzelni, bizonyos 
elméknél jóval erősebb, mint másoknál. Vannak gyér- 
mekek, kik általában igazmondók; jó megfigyelők, ko
molyak, nyugodtak, módszeresek és bizonyos mérték
ben. óvatos ellenőrzéssel lehet bízni abban, amit e l
beszélnek. Másoknak ellenben és nem a legkevesbbé 
eszeseknek, annyi képzeletük és értelmességük van, 
hogy mindig veszedelmes tanuk. A zt állítják, hogy a nők 3 
több tévedést követnek el, mint a férfiak, bár bővebb 
leírásokat adnak; s ami igaz az asszonyokról, az kissé 
mindig igaz a gyermekekről is. A  tanító figyelmét min
denesetre a legtöbb tévedésre hajlandó tanulóknak kell 
magukra vonniuk. A  szülők bizalmas közlései s néha 
egy-két iskolai eset fel fogja kelteni irántuk érdeklő- 
dését. Dolgozataik és leckéik is elárulják őket a bennök * 
előforduló tóditások miatt. Ezenkívül felismerhetjük íj 
ezeket az öntudatlanul hazudó típusokat, oly tényekről  ̂
kérdezzük ki őket, melyeket csak nagyon rosszúl ismer- * 
hetnek. A  gyermeknek, ha még nem tudja, meg kell 
szoknia a „nem tudom" feleletet s a tanítónak a maga - 
részéről nagyon óvakodnia kell, nehogy szuggesztióval 11 
hamis feleletet okozzon. Arra a gyermekre, aki. ha tud
tán kívül is. helytelen pontossággal válaszol, vigyázni Á 
kell. A  tanító nagy szolgálatot tesz neki, ha óvatosságra * 
inti önmagával szemben. A z  ilyen szolgálatok egész \ 
életre gyakorolhatnak üdvös befolyást. Egyszerűen az j 
ítélés nevelése ez. A z  akarat nevelése után nem isme- 
rek szebb feladatot.

Ajánlom tehát, hogy újítsunk fel egy nagyon igaz í
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. i:J‘>latót. melyet már Claparéde kimondott; ez az,
■ az iskolában s a liceumokban, kivált a magasabb 
s/iá! vokban, megfigyelési órákat rendezzünk. A  

teendő megfigyelésekről előre gondos tervezetet készí
tenénk; és mikor be volnának fejezve, akkor vagy írás
iéi, elmondást vagy szóbeli beszámolót kérnénk a 
termékektől arról, amit megfigyeltek; vagy pedig a 
* ,r»ito által feltett pontos kérdésekre feleltetnénk őket,
. t  kerdezve ki, mint a bíróságnál szokás.

Bármily kevéssé volna is meg a tanítóban az a két 
ellentétes jó tulajdonság, amit józan észnek és kép
zeletnek mondanak, azt hiszem, tudna ezeknek az új- 
iuita gyakorlatoknak érdekes fordulatot adni; minden 
nehézség nélkül megmutathatná, mily könnyen téve
dünk még akkor is, mikor bizonyosak vagyunk benne, 
hogy nem tévedtünk; ez már fényes okossági és kri
tikai lecke volna a gyermekek számára, akik oly ké
szek mértéktelenül állítani. Módot nyújtana annak 
megmutatására is, hogy lehet nagyon jóhiszemüleg 
csalódni s következőleg nem kell minden tévedés mö
gött elfogultságot vagy hazugságot látni.

A tanító megmutathatná azt is, hogy egyáltalán nem 
megdönthetetlen az a bennünket annyira átható össze
függés, mely számunkra az erős meggyőződés s az á llí
tás igazsága között fennáll; lehetünk heves meggyőző
désben és mégis teljesen tévedésben. És aki nagyhangú 
tekintéllyel állítja, hogy látott és hallott, ép úgy csalód
ba tik, mint az, aki okosan habozik; ez vérmérséklet 
dolga és nem igazság-kritérium. A z elemzéssel kissé 
messzebb menve, mikor erre kedvező esetek mutatkoz
nának, könnyű volna bebizonyítani a tanulóknak, hogy 
ba csalódnak is néha a közvetlen megfigyelésben, a té-
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védések nagy része azután abban a feldolgozásban ke- ' 
letkezik, amit az emlékezet végez; az emlékezet- 
munka alatt torzul el az észrevétel és adódnak hozzg 
az öntudatlan hozzávetések a tökéletlen megfigyelő* 
kiegészítésére. A  tanító leckéje még tanulságosabb^ 
válnék, ha bizonyos esetekben minden tekintélyével 
közbelépne, hogy a tanulókat megfigyeléseikről kikér
dezze. Hamarosan képzelhetne kelepce-kérdéseket, 
melyek oly hatalmas szuggeráló-gépezetek. Némi 
ügyességgel elmondathatná bármelyik engedékeny 
gyermekkel, hogy látta, amit lehetetlen volt látni*} 
számtalan tévedést, illúziót okozhatna; a dilemma* 
melynek mindkét kérdése hamis, nagyon figyelemre
méltó hatásokkal jár; azt kérdezni, hogy egy tény így 
ment-e végbe vagy amúgy, hogy ez a tárgy kicsi-e vagy 
nagy, vörös-e vagy kék, majdnem annyi, mint kény
szeríteni a gyermeket, hogy a felajánlott két felelet kd* 
zül egyiket kiválassza s következőleg annyi, mint rá
vinni a hamis tanúskodásra, ha mind a két alternatív* 
hamis. Sőt nem is szükséges dilemmáig menni; egy 
mosolygás, egy kételkedő arckifejezés, fejrázás ele
gendő, hogy bizonyos gyermeki meggyőződéseket meg
ingasson. M ily fontos volna mindez arra, hogy meg
mutassuk a gyermekeket önmaguknak!

És ne tételezzük fel, hogy ezekkel az útmutatásokkal 
hipnotizáltatni akarunk az iskolában vagy bevay 
zetjük oda a szuggesztiót. Ellenkezőleg, azok köz l é  
tartozunk, akik mindig tiltakoztak a hipnotikus mu* 
tatványok ellen, katonaságnál, színháznál, nyilvános 
tereken; ahányszor csak megtehettük, mindannyiszor 
közbeléptünk betiltásuk végett. Annál inkább vélemé
nyünk, hogy e veszélyes eljárásokat szigorúan eltiltsák
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ál iskolákban; nem automatákat kell csinálni gyerme
keinkből, hanem szabad lényeket. Azokban a gyakor
latikban, amelyeket mi bevezetünk, van ugyan némi 
«/ui;gcsztió, igaz; de éppen annyi van, amennyi a józan 
ész cs az akarat ingerlésére kell, meg arra, hogy a gyer
meket idegen gondolatok nyomasztó befolyása ellen 
dolgozni segítsük. És ha a befolyás érvényesítése után 
mindannyiszor megmagyarázzuk a befolyást, akkor tá
vul attól, hogy a tanulót engedékenységre idomí- 
tanok, inkább kritikai ellenállását ingereljük és szug- 
gesztibilitását csökkentjük; a tények, melyeket oly 
nagy számban figyeltünk meg, döntöleg mutatják, hogy 
ezzel a módszerrel a tanúskodás és következőleg a kri
tikai érzék nevelhető. Újság volna az iskolában. Miért 
ne próbálnók meg? Fölér ez egy történet órával Capet 
Hugóról.

IV .

A részleges emlékezetek.

Kiérkeztünk egy kérdéshez, melynek vagy 20 esz
tendővel ezelőtt talán túlzott fontosságot tulajdoní- 
t‘ -ttak. Ebben az időben tartotta Charcot professzor 
'rép előadásait az afáziáról, ezeket az oly világos és, 
hozzá kell tennünk, oly sématikus előadásokat. A  nagy 
trancia ideggyógyász meglepő befolyást gyakorolt 
minden hallgatójára; hangsúlyozta az emlékezetek 
'okiéleségét és függetlenségüket az afáziás betegeknél. 
( * ejtette ki, nem legelsőnek, kétségtelen, hanem előzői
nél több tekintéllyel e szókat: vizuális típus, auditív  
t ' p u s .  motorikus típus, melyeknek azóta a filozófiai vi-
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lágban oly nagyhangú sikere volt. Charcot elöadá*űfc 
tehát napirendre tűztek oly tanulmányokat, melyek*® 
kissé előzőleg, kivált Galton ( Inquiries intő humatf 
m ind , London, 1883.), Taine ( L In te llig e n c e )  és Ribaf) 
( M aiadies de la mémoire. Paris, Álcán) végeztek. 
ezekhez a munkákhoz Saint-Paul egy tézis-ét (LangagjL 
m térieur), továbbá Stricker és Egger könyveit (L a  pás  
ro le intérieure) hozzátesszük, akkor, azt hisszük, ösz- 
szeállítottuk e nagyon érdekes téma irodalmának főbk 
adalékait.)

Bár az eféle tanulmányokat kiváltképpen betegek** 
végezték, megpróbálták átvinni őket a nevelés terül*C 
téré. Ajánlották, hogy különböztessünk meg vizuálist 
auditív és motorikus tanulókat; ajánlották még azt %  
hogy e képességek szerint különböző iskolai osztói; 
lyokba járassuk őket. De, úgy látszik, hogy e nekile*^ 
dülés lassan-lassan csökkent és ma megfontoltabb érí» 
tékelésekre jutottunk. Hátra van most, hogy kifejtsül^: 
mit tartunk e gondolatkörben észszerűnek és külön#*;; 
sen, hogy a nevelésben mit lehet belőle közvetlenig 
hasznosítani. Belefogunk tehát, hogy a kérdést nurf 
állapotában összegezzük.

Először is abszolút helyesnek kell elfogadnunk, hogp 
az emlékezet nem egyetlen képesség; nincs egy emlfe 
kezet, hanem emlékezetek vannak; vagyis egész soro
zat speciális, lokális emlékezet. E megkülönböztet^# 
fontossága nemcsak a szavakban rejlik; abból a me® 
figyelésből is származik, hogy a speciális emlékezetei 
------------- %.

‘ ) Beszéltem róla könyveimben. L a  p s y c h o lo g ie  du ra isom en h  

Les g ran d s c a lc u la te u rs  és E tu d e s  e x p é r im e n ta le s  de l ’in te llig e n c é *  

Az erre vonatkozó cikkek száma hihetetlen Mint fő forrásmutatét 
idézem Titchener lélektani kézikönyvének Ideation fejezetét.
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t iiíidesuk és erejük szempontjából egymástól függet- 
.t'iiek. ennek a személynek jobb az emlékezete ct-ra 
4ni.»/e jobb b-re. De az a kérdés, melyek a legfontosabb 
t/einpontok a különféle emlékezetek megkülönbözte- 
iesore. Úgy véljük, hogy főleg meg kell különböztet
nünk 1. a tárgyuknál fogva különböző emlékezeteket; 
2 a betanulás különböző módjait; és 3. a gondolat- 
laras különböző módozatait.

i Jo régen közkeletű megfigyelés az, hogy az egyé
nek nem mind egyforma helyesen emlékeznek ugyan
olyan fajta tárgyakra. Vannak, akik sokat figyelik azt, 
ami körülöttük van és jól emlékeznek mindarra, amit 
látták; mások jobban emlékeznek gondolatokra, 
társalgásokra, elméletekre. Abban, amit lát, egyik job
ban megtartja a színt, másik a formát. Mások mate
matikus okoskodásokra emlékeznek; mások fizikai és 
bemiai előadásokra. Ismeretes, hogy a zenei emlékezet 
különálló emlékezet: vagy megvan vagy nincs. Nagy 
renei emlékezet példái híresek és mindenki tud Mo
zartnak oly gyakran idézett esetéről. Ismertem azelőtt 

fiatal asszonyt, aki az operai előadásról kijövet 
több dallamot el tudott énekelni emlékezetből, melye- 
*et csak egyetlen egyszer hallott; fivérének és anyjá
nak ugyanez a tehetsége volt. De ugyanez a személy 
nem tud egy vígjáték-jelenetet oly pontosan elbeszélni, 
nmt más Ismerek egy hölgyet, aki rendkívül jól em- 
*kszik a dátumokra, évfordulókra és a lakások ház- 
szamaira; néha elfelejti az utca nevét, de emlékszik a 
az számra, ami az általános szabálynak éppen ellentéte, 
úgvik emlékezetnek uralkodása a többi felett néha 

v*esz természetes tünemény, melyet az érdeklődés ha- 
magyaráz. Kiváltképpen arra figyelünk, ami ér-
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dekel és következőleg jobban emlékszünk rá, mint má* 
dologra. A  hölgy, akit számemlékezete miatt idézten^ 
azt mondta nekem, hogy semmi érdekességet sem talál-" 
a számokban s hogy azok akarva nem akarva kényszer 
rülnek rá emlékezetére. Az egészet „ostobaságnak" tan* 
tóttá. Fel kell tehát tennünk, hogy az emlékezetek el-^ 
oszlása, függetlensége, egymással szemben való fel- 
söbbsége, majd más szellemi tényeknek, mint a figye
lemnek. érdeklődésnek következménye, majd ellenke
zőleg eredendő tény, lélektanilag magyarázhatatlan 
tény és az idegközpontok bizonyos ismeretlen szerke
zetével kell összefüggenie.

2. Most az emlékezeteket tárgyaik szerint osztás* 
lyoztuk. A  következőkben oly emlékezeteket fogunk 
leírni, melyeket a fölidézett képek természete határos" 
meg. Figyelemreméltó ugyanis, hogy ugyanolyanfajtn. 
gondolatok vagy tárgyak megrögzítésére együttesen 
vagy váltakozva többféle eszközt használhatunk; olya-^ 
nők ezek, mint megannyi szerszám, melyekkel ugyan*; 
azt a munkát végezhetjük.

Gondoljuk meg először is, hogy beszéddel lévén meg
áldva, szavakban tudunk kifejezni mindent, amit ér-v 
zünk; a beszéd első megkettőzője minden lélektani ttU? 
neményünknek. Ha egy tájat nézek, akkor a látással., 
és minden más érzetemmel, melyet a látás fölidéz 
észreveszem a nézett tárgyak minden részletét forrná^’ 
bán, színben, helyzetben; ezen érzéki észrevevésen ki* 
vül, mely a természettel való érintkezésből származik** 
ügy is tudomást vehetek erről a tájról, hogy figyelm«É| 
szóbeli leírást készítek róla; és mikor messze leszek 
attól a helytől, amit néztem, akkor majd két formád 
bán tudok rá emlékezni: érzéki formában, hol észrevett:
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tfrzcteim belső képben élednek újra: „látni vélem. ío- 
iuin mondani a regényírók módjára, olyan, mintha ott 
volnék és szóbeli formában, szavakkal való leírásban, 
beszéd révén, melyet vagy tényleg kimondok vagy 
visszhangzik belső hallásomban és hallgatom. Vegyünk 
cgv másik példát. Azokat a mozdulatokat és gesztu
sokat. amelyek új táncot alkotnak. Ezt a táncot meg
tanulhatom izombelileg vagy szóbelileg. Izombelileg 
megtanulni annyi, mint eltáncolni, vagyis sorban elvé
gezni alkotó mozgásait, megtartani e mozgássorozatot 
úgy. hogy ha testem elkezdi végezni az egyiket, termé
szetes hajlandósága legyen elvégezni a következőket. 
Akkor fogom tudni e táncot, mikor a kivitel aktusainak 
.egördülése automatikusan, a mozgásemlékezet révén 
jog bennem végbemenni. Szóbelileg megtanulni annyi, 
mint ismerni e tánc leírását úgy, amint az megvan vala
mely könyvben és vagy szóról-szóra vagy értelmére 
szorítkozva felmondani azt a szóbeli leírást. Ezekben 
a példákban észrevesszük, hogy a dolgok ábrázolásá
nak e kétféle módja egymásra tőiül; a nyelv min
den érzetünknek és érzelmünknek kettőzője, követke
zőleg két formában tudjuk magunkban újraéleszteni 
egesz lelki életünket: szóbeli és érzéki formában. Né
zetünk szerint ez az első megállapítandó szétválasztás 
u/ emlékezetek között; ez a legfontosabb valamennyi 
között, ez okozza a két legkülönbözőbb szellemi típust, 
az érzéki és szóbeli típust.

Ide vonatkozólag tehetünk egy nagy lélektani érde- 
Kességü megjegyzést. Ha emléket akarunk vésni a gyer
meki elmébe, inkább a tárgyat kell mutatnunk, mint a 
nev'ét használnunk, mert a gyermek sokkal inkább ér- 
‘■éki, mint szóbeli típus, különösen, ha fiatal. Hihetetlen,
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mennyivel hosszasabban megmarad benne a tárgya^  
mint a szók észrevétele. így mutassunk egy osztálynál! 
tíz tárgyat vagy tíz szót, azután mondassuk ezt el é  
gyermekekkel és rendezzük a dolgot úgy, hogy a 
mutatások ugyanannyi ideig tartsanak; csodálkozni fo* 
gunk a különbségen. Abban a pillanatban talán vissza
tudnak adni ugyanannyi szót, mint tárgynevet, de há
rom nap múlva majd minden szót elfelejtettek és majd 
minden tárgyra emlékeznek.1)

Az emlékezetnek ehhez az első felosztásához, érzé» 
kire és szóbelire, egy másik adódik, mely alosztályozáar 
Mindaz, amit megérzünk 5 vagy 6 különböző formában 
fejlődhetik ki, látási, hallási, tapintási, mozgási, ér
telmi és érzelmi formában. Itt van pl. néhány szám- 
jegy, melyet meg akarok rögzíteni. Vagy megtarthatom 
látható körvonalaikat vagy képzelhetem a hangjuk^  
vagy képzelhetem az íráshoz szükséges mozdulatokat^ 
Az első esetben látási emlékezetemet használom, *  
második esetben hallási emlékezetemet, a harmadiké 
bán mozgásemlékezetemet. A  különbség még feltűnőbb^' 
ha dallam megtartásáról van szó. Látásbelileg megrogy 
zíthetem a zenei vonalrendszer elképzelésével; ez a 
szemmel való olvasás emlékezete; hallásbelileg a dal1* 
lám hangzásának elképzelésével; ez a hallgató emlé* 
kezete; végre izombelileg a gége mozgásainak elképze
lésével, ez az énekes emlékezete. Ugyanez a megkülön* 
böztetés áll egy végignézett szindarab megtartásának 
módjára nézve; némelyek látásbelileg képzelik a szinpa* 
dót, a díszleteket, a szinészek játékát; mások újra hali* 
ják a beszédet, a hangokat, a hangszínt. Úgy látszik, hogf

ír

') Kirkpatrick Psychological Review. I. 1894. 601. 1.
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bizonyos dolgok természetüknél fogva inkább bizonyos 
tfi:icKczetekhez szólnak, mint másokhoz; a választás 
var rn i  módon kívülről van ránk kényszerítve; de vér
mérsékletünk javítást tesz rajta. így egy rajz ismeretét 

* cs emlékét kétségtelenül legtermészetesebben a látás
ba : emlékezet szolgáltatja, előbb láttunk, azután vizu- 
.duaiunk, és a vizualizálás a látás logikai következ- 
•!'•!.ve. íolvtatása: mindazonáltal találunk művészeket, 
,!rt k. mikor emlékezni akarnak egy formára, nem elé
gednek meg azzal, hogy megnézik; figyelmesen követik 
Kur\< nalait az ujjaikkal úgy, hogy fölidézéséhez sze
mük emlékezetének és mozgásemlékezetüknek kettős 
hatása álljon rendelkezésükre. Ugyanígy az anyagi 
:arg\. pl. egy fa, majdnem teljesen a vizuális világban 
el; mindenek előtt a látáshoz beszél; szürke vagy sárga, 
görcsös, kérges törzs, kis zöld, világosszürke, sötét, 
mozgó foltokkal fölötte; de e vizuális kép helyett lehet 
auditív képünk is valami könnyű zajról, mikor a szél 
átvonul és lehetséges, hogy az igazi muzsikus, aki oly 
figyelmes minden dolog hangjára, ebbe a gyöngéd zö
rejbe merül, s észreveszi árnyalatait, felhangjait, né- 
Umk teljesen ismeretlen gondolatvilágot fedez föl 
Umne és ebből a zörejből alkotja meg a fának az egyé- 
i ‘•egét. Mindazonáltal az anyagi tárgyak megtartására 

‘ ' ermészetesebben gyakorlatban levő emlékezet a 
iaü semlékezet. Erre nézve hemzsegnek a tanubizony- 
V!g'>k és kísérletek.’)

V~v ,b '■‘ ?eket idézem: H. Höffding, E squ isse  d unc p s y c h o lo g ie  

\ *ur t e x p é r ie n ce . Paris Álcán, 1900. 194-ik lap és Lemaitre, 
Kuhlmann. stb. cikkei. Mindezek a cikkek, melyek 

ki.ín(asokat foglalnak össze és különösen az utóbbi
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Másként van-e a nyelvre nézve? Soká hitték, hogy 
miután a nyelv természetszerűleg a fülhöz fordul, bi
zonyára az auditív emlékezet rögzíti meg. Úgy képzel
ték, hogy mikor egy hallott előadást, egy-egy társal
gást, szónoklatot vagy könyvlapot próbálunk fel
idézni, hangképeket élesztünk fel, belső beszédet. Azt 
is észrevették, hogy ez a belső hang gondolkodá
sunk minden működését kíséri, világossá és tudatossá 
teszi őket és valóban nem túlozható a belső nyelvnek 
fontossága az elvont gondolkodás kialakulására nézv^. 
Mikor pl. elgondolom ezt az elhatározást: ,.holnap 
laboratóriumomba megyek", akkor a mondat kimon- 
dódik bennem. Ha eszembe jut, hogy egy kollégám azt. 
mondta: ,,a parallelizmus filozófiai elmélete képtelen
ség , láthatom ugyan arcát és kezének gesztusát, d* 
beszéde mint beszéd éled föl bennem.

keltették tehát, hogy a hallási képek nagyon fontot 
szerepet játszanak a nyelvet illusztráló belső képjárás* 
bán. De szigorúbb elemzések és kivált számos kíséri*!* 
megmutatta ennek az értelmezésnek téves voltát. A t  
elemzés bizonyítja, hogy mikor belső hallásunkban haa- 
got vélünk hallani, mely mondatokat ejt ki, akkor neflt 
tisztán hallási képpel, hanem inkább mozgásképpel 
van dolgunk, gyenge és kezdődő tagolással, mely hah*'
• ási képek némely töredékeit kíséri. Az igazi nyelve 
emlékezet tehát tagolásemlékezet volna vagy, ha jötte 
bán tetszik, mozgás-szokások megszerzésének volflfc

s

(megjelent American Journal of Psychology 1907 október 389-tijE 
oldal és 1909. április 194-ik old.), végeredményben kimutatták 
amint mi is mondjuk a szövegben, a vizuális képek és a szótaáO^
lasi motorikus képek elsőrendű fontosságát.
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eredménye. Kívülről betanulni valamit annyi, mint meg
szerezni egy gépezetet, mellyel azt tetszés szerint fel
mondhassuk .ebben a felmondásban nagyon kevés hal- 
,;isi kéP van: nincsen benne több, mint mikor társal
gásban véve részt, kimondunk egy mondatot; kimond
ok anélkül, hogy szükséges volna hallásilag elképzel- 
r r!K k zavart az okozta, hogy a mozgásemlékezet és 
, haüásemlékezet közt nem nagy a különbség; sőt elég 
.oke*v. és néha bajos őket megkülönböztetni; mond
juk egyszerűen, hogy a belső beszédben a belső hal
iásna! kevésbbé van meg az idegen hang színezetének 
erzese. a torkot érezzük és azt, hogy beszélünk; ezen
kívül gyakran a mozgató szervek is működésbe jönnek.

Ritkábban fejeződik ki a belső beszéd vizualizálással; 
tv az eset sajátságos; abban áll, hogy a szókra látási 
formában emlékezünk és ügy is képzeljük őket; ha egy 
kutyára gondolunk, akkor látjuk például leírva vagy 
nvnnitatva a kutya szót.

\ egre gyakran megesik, hogy az ember nem lát sem- 
"<it. nem hall semmit, nem ejt ki semmit a mondatból, 
nulyre gondol; de értelmét érzi, eszméli; tudja, hogy 
J/ mü akar mondani s hogy ö maga mit akar tenni; ez 
v J‘ami titokzatos szövegtelen beszéd. Mindezen vér- 
niersékletbeli különbségek dacára kétségtelen marad,

a nyelv emlékezete főleg mozgásbeli tagolásem-
•fkezet.

összegezve, arra, hogy anyagi tárgyak jussanak 
bünkbe, legközönségesebben a vizuális emlékezetet,

•a meg, hogy a szók és mondatok jussanak eszünkbe, 
fvn esen a mozgásemlékezetet használjuk; de e szabá- 

1 alól számos kivétel van. melyek bizonyítják,
-> ef»Yes érzékek emlékezete ebben és ebben
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egyénben sokkal fejlettebb, mint a többi érzékeké. Hogy 
e megfigyeléseket számontartsuk, megkülönböztettünk 
vizuális, auditív, motorikus és közömbös típusokat; eg 
az utóbbi az összes emlékezetiajok egyensúlyát jelenti.

3. Az emlékezet tanulmányozásáról egészen termé
szetszerűleg megyünk át a gondolatjárás típusainak 
tanulmányozására; a két kérdés majdnem összeolvad. 
A  mondottak szerint előrelátjuk, mi megy végbe annak 
elméjében, ki gondolkozik, elmélkedik, kombinál, em
lékszik. képzel, hozzávetéseket tesz. Ezek a műveletek 
a játékba vitt képek természete szerint egyénről- 
egyénre változnak s az az eredmény, hogy mindenki a 
maga módja szerint gondolkozik, még ha ugyanarra 
gondol is, mint más. Tehát a gondolat járásban is, mint 
az emlékezetben, vannak vizuálisok, auditivok, moto
rikusok és verbálisok, de itt komplikáció lép fel: a ne-* 
velés egyéni különbségeit nem csak a képek személyes 
minősége okozza, hanem erősségük és változó teljes
ségük is. Ha több személyt hasonlítunk össze, ha mind
egyiket arra kérjük, képzeljen el egy ismert tárgyat, 
azután mondja meg, vájjon ez a képzet hasonlít-o 
vagy nem ahhoz, ami ugyanennek a tárgynak való
ságos észrevétele lenne, ha a tárgy jelen volna, nagyon 
különböző válaszokat kapunk. Sok személy, —  ha még 
fiatalok, majdnem a fele —  azt válaszolja, hogy képze
teiknek olyan az ereje, tisztasága és élénksége, mely 
a közvetlen látással egyenlővé vagy majdnem egyen
lővé teszi őket;1) mások azt találják, hogy képeifc 
gyengék, sápadtak, fakók, kialudtak, illanok, pontat
lanok, távoliak. egész kicsik vagy töredékesek, szinte- 
------—----—

M Aimslrong. P fy c k o to g ic a l R em ete , 1. 5. sz. 496.
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Ívnek, mint a fényképek.’) Ez utóbbi formák gyakran 
i legidősebb és legértelmesebb gyermekeknél, a felnőt
teknél és különösen azoknál jelentkeznek, akik az el
vont gondolkodásra adják magukat. Ezek a speciális 
formák bizonyos módon az egyének szellemi fejlődé
sének jelzőtáblái és mutatják, mily magas nívóra jutot
tak cl.

Semmi sem tanulságosabb ebből a szempontból, mint 
j/.ok az összehasonlítások, melyeket a gyermek és a 
felnőtt ember gondolkodása között tenni sikerült.

\ kis gyerm ekek elméje tele van képekkel, melyek 
az előzőleg átélt érzeteket ismételik; a távollevő tár
sakat oly élénkséggel képzelik el, hogy ez az álmo- 
dással és a hallucinációval határos; azután, amint nő
nek és elméjük fejlődik, mindjobban használják az el
vonásokat: a nyelv több fontosságra tesz szert, terü
letet nyer az érzéki képekkel szemben; a felnőtt inkább 
gondolkozik szavakban, mint a gyermek; és viszont ke- 
vesbbé jól képzeli a dolgok festői formáját. Ha meg
kérdezzük a tudóst, azt fogja mondani, amit Galtonnak 
több kartársa felelt kérdőívére, hogy semmit sem lát 
abból, amit gondol, hogy mikor valamelyik távollevő 
baratja jut eszébe, nem képzeli el, mintha látná, sem- 
nun,) mértékben sem hallja a hangját, hanem valami 
• vont, laza, illanó formában gondol rá. Az érzéki ké- 
P*k. ha még felidéződnének is, csak töredékesen jön
nek; vagy pedig sémaszerüek lesznek, szimbólumok, és 
r,eni telelnek meg többé az elgondolt tárgynak; végre

Etűdé E xperim en ta le  de l'ln te lligence-bd in  közöltem két 
vetést a gondolat járás típusáról, melyek között ez az elten- 

r r-i*von kifejezett.
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annyira elvesztik tisztaságukat és domborúságu kaV 
hogy többé nem tudunk bennük újraszületö é rz e te i 
két felismerni. Egy fokkal több és egészen eltűnnek??* 
Csak a szó marad. Ez is játszhat másodrendű töredéket!: 
szerepet és úgyszólván elpárologhat. A  gondolat tel-* 
jesen meztelenné válik, puszta irányzattá, választássá* 
érzelemmé, magatartássá, értelmi tüneménnyé fogyat
kozik, arra, amit talán a legnehezebb megmagyarázni 
és megérteni a világon.

Menjünk át a pedagógiai alkalmazásokra. A z  egyén 
szellemi típusának alapos ismerete rendkívül hasznot 
annak, aki tanácsokat akar néki adni, mert képességé 
részben ezekből származnak, amint ezt kissé később 
majd megmutatjuk. Világos, hogy egy vizuális hajlik a 
természet dolgainak megfigyelése felé; sokkal inkább 

lesz különben egyenlő körülmények között 
is, mint egy auditív és érdekesebbnek fogja találni 
rajzot, a földrajzot és a természetrajzot; könnyebben 
lesz belőle természetvizsgáló vagy festő, mint ha au &  
tiv volna. De a képességek e kérdését, mely nagyon tá^ 
gas és még nagyon rosszul ismert, a következő feje
zetre tartogatjuk. Itt egy nagyon sajátságos pontnak 
vizsgálatára szorítkozunk. A z  emlékezettel foglalko* 
zunk. Láttuk, hogy vannak speciális emlékezetek, me
lyeket vagy a szóbeliség vagy az érzéki képek minő
sége különböztet meg. Nem hasznos-e felismerni tuá* 
nunk, vájjon egy gyermeknek több-e a látási emléke
zete vagy több-e a szótagolásbeli mozgásemlékezete? 
Nem kellene-e bizonyos esetekben módot adni néká 
hogy legjobbik emlékezetét használhassa? íme, ez lát
szott elsőrendű gyakorlati kérdésnek.
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\< m hiszem, hogy okos volna a gyermekeket gondo- 
luttárásukról kérdezgetni, mert legtöbbször nem értik, 
hogy mit akarunk tőlük, továbbá nagyon szuggerálha- 
t"n s végre nincs tehetségük rá, hogy elemezzék ma
kkal. Gyanús vallomások helyett inkább kísérlethez 
kei! folyamodnunk. De miféléhez?

\ kísérletek, melyeket a szerzők az emlékezettípu- 
«n.k megmutatására ajánlanak, nagyon számosak, mert 
• c • >k sem igen kénvelmes. sem nem biztos; rendesen 
i/e rí ajánlják őket, mert a priori észszerűnek látsza
nak és ez a motivum bizony nem elegendő. Mégis van 
egy kísérlet, mely jobbnak, logikusabbnak, közvetle
nebbnek látszik, mint a többi: annak a gyorsaságnak és 
biztosságnak kipróbálásában áll, mellyel a tanuló 
ugyanazokat a tényeket elraktározza, aszerint, hogy 
vizuális, auditív vagy motorikus emlékezetét hasz
nai ja-e? Ez a megállapítás ugyanis nagyon pontosan 
megfelel a pedagógia szükségleteinek. íme, az eljárás, 
melyet gyakran ajánlottak, különösen Biervliet. A  ta
nító kétszer vagy háromszor felolvas 25 szót az egész 
osztálynak és a tanulók azonnal leírják emlékezetből, 
ami eszükben maradt. Azután a tanító 25 más szót mu
tat nekik a táblára írva vagy nyomtatva; a tanulóknak 
eszrevehetőleg ugyanannyi idejük legyen, mint előbb 
Mwiirol betanulni őket és újból leírják mindazt, amire 
emlékeznek. Miután négyszer vagy ötször váltogattuk 
ezt a két bemutatási módot, a dolgozatokat javítva, 
észrevesszük, vájjon bizonyos tanulók jobban tudják-e 
azt. amit láttak és más tanulók jobban tudják-e azt, 
amit hallottak. A z  előbbieknek valószínűleg uralkodó a 
utasemlékezete, az utóbbiaknak pedig a hallásemlé- 

kezete. Tegyük hozzá, hogy valami módon arról meg
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j!,s s,,rbo1 1S a megíelelö auditív sorhoz képest. Vájjon

**■ nem’ CZ aZ GSet Csak háromszor
.f.entkezett. Tehat ezen számítás szerint huszonöt kö-
:ui csak három gyermek volna határozott típusú. Talán 
a ' fogjak mondani, hogy eljárásunk túlságos szigorú; 
ahcisctt, hogy minden egyes vizuális sort a megfelelő 

Jidv sorhoz hasonlítanánk, tegyünk összehasonlítást 
vizuális sor összege és két auditív sor összege kö

zöd. és lássuk, vájjon azok a gyermekek, kiknek a 
próbák összegét véve, jobb a vizuális emlékezetük 
ugyanezt mutatják-e akkor is, ha mindenik kettős vizu- 
áhs sort hasonlítjuk mindenik kettős auditív sorhoz; azt 
t - á ju , íogy nem. Sok apró ok eredményezi ezeket 

apró hatásokat, a leggyakoribbak egyike a követ- 
«t/.o az egyik kísérletben a tanuló nagyon csekély 
eredményt adott, mondjuk: hat szót a majdnem ál
landó tíz helyett; kétségtelen, hogy szórakozott, za
vart volt; es ez a baleset hamisítja meg az általános 

eredményt. Ezeket az eseteket kiküszöbölve, huszonöt 
•anulo kozott csak négyet találok, akik állandóan au
t ó k n a k  mutatkoznak; a többi nem adja jelét semmi
b e  hajlandóságnak. Huszonöt közül négy nagyon 
gvenge arány, és nagyon messze vagyunk attól a gon- 
'■ ( attol, hogy Vizuális és auditív osztályokat kelljen 
^tesilenünk. Söt> ezen auditívnak gyanított négy alany 

az egyiket rossz látásúnak mondják és nagyon 
V -i et. hogy nehezen olvasta a táblára írt szavakat, 
’ -rad három. Nekem ezek is kicsit gyanúsaknak tün- 
-  je l, mert a tanító szerint semmiféle különös képes- 

nem mutatnak rajzban, helyesírásban, földrajz- 
an. vagyis azokban a tanulási ágakban, hol a vizu- 

-.alkodni látszik. Ezekből a nyomozásokból
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■mm
egyelőre nem azt következtetem, hogy az észjárás, 
különböző típusai egyáltalán nincsenek meg az iskolás-, 
gyermekeknél, hanem ha megvannak, a rendes mód
szerekkel nem lehet őket biztosan felismerni és m« 
még nincs helye annak, hogy a tanulókat ily törékeny 
és kétértelmű alapon csoportosítsuk.

V.

Az emlékezet nevelése.

Lehet-e növelni emlékezetünket? Lehet-e hívebbé s 
egyszersmind terjedelmesebbé tenni? Lehet-e hossza
sabban megtartani a tanultakat vagy gyorsabban ta
nulni új tényeket? Biztosítani, hogy akaratunk hatal
mába kerítse emlékeinket ügy, hogy azonnal föléled
jenek, mihelyt szükségünk van rájuk? Ezekre az elsát 
kérdésekre határozottan igennel kell válaszolnunk. 
Vagy harminc éve a laboratóriumokban önkéntesen 
vállalkozó felnőttekkel annyi emlékezetkísérletet vé* 
geztek, hogy most ismerjük, melyek azok az összeállít* 
ható legfőbb feltételek, amikkel e tehetség jó műkö
dését biztosíthatjuk.1)

Tulajdonképpen nincs egyetlen speciális eljárás, fo
gás vagy boszorkányság, mellyel emlékezetünket csoda 
módjára bövíthetnők és vele mindent megtarthatnánk* 
amit akarunk. Akik az ellenkezőt állítják és azzal hí-í%

'Á
’ ) Lásd nevezetesen: V. Henri. Éducation de la Mémoirtj* 

A n n é e  P s y c h o lo g iq u e  V i l i .  1902. 1. 1.; Esqu isse d ’une éd u ca tioÉ  

de la  M é m o ire  Gaud. 1903. Claparéde P s y c h o lo g ie  de l ’en fa td  

et p e d a g o g ie  e x p é r im e n ta le . Genf. 1905. 47. 1.. továbbá renget*^ 
íolyóirat-cikk leginkább Németországban és Amerikában.

m
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restednek, hogy emlékezetet adnak azoknak, akiknek 
nincsen, azok szélhámosok. Az igazság az, hogy min- 
Jtn adható tanács az emlékezet szokásos tévedéseinek 
t's ezek legjobb kikerülési módjának megfigyelésében 
aii. A z erre vonatkozólag tett megfigyelésekben nincs 
semmi kivételes, semmi csodálatos; sőt józan ésszel 
majdnem előreláthattuk volna őket. De ha nem is ész- 
iöiüttiek, azért nem kevésbbé használhatók; annál is 
inkább, mert, amint később látni fogjuk, az emléke
zetbe vésésnél követendő szabályok néha éppen ellen
keznek az ösztön sugallataival; ha gépiesen, okosko
dás nélkül azt a módszert választjuk a tanulásra, mely 
a legtermészetesebbnek látszik, gyakran megesik, hogy 
az éppen a legrosszabb. Egy okkal több tehát, hogy 
jól elsajátítsuk az emlékezetnevelést szabályozó főbb 
tudományos elveket. Amint kifejezöleg mondották, meg 
kell tanulnunk tanulni.

Ha az irodalmat és saját kutatásainkat segítségül 
véve, igyekezünk meghatározni azoknak a föltételek
nek összeségét, melyek az emlékező erőt a legjobb ér
telemben befolyásolják, azt találjuk, hogy figyelmün
ket egymásután a következő pontokra kell irányíta
nunk: 1. a tanulás órája; 2. az ülés tartama; 3. az ér
deklődés és az ismétlés kölcsönös hatása; 4. az ismét
lés módja; 5. áttérés az egyszerűről a bonyolultra, a 
könnyűről a nehézre és a haladás bizonyítékai; 6. a 
különböző érzékekre gyakorolt benyomások sokszo
rossága; 7. a gondolattársítások keresése; 8. a gondo- 
•atemlékezet behelyettesítése az érzetemlékezet he- 
lyébe.

Megpróbálom mindezeket a föltételeket munkában 
Megmutatni és világosság kedvéért egyszerű példát ve-
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szék; felteszem, hogy egy húsz soros verset akarok" 
megtanulni; azért próbálom tanulni, hogy tartósan 
megmaradjon emlékezetemben, hogy összeolvadjon el
mémmel, anyagi mivoltommal; egyszersmind takaré
koskodni akarok munkámmal, a lehető legkevesebb erőt 
akarom költeni a legnagyobb eredményre. Lássuk mi
féle módszert kell követnünk ebben a határozott eset
ben, melyet azért választunk, mert hasonlít a lényege
sen iskolás leckéhez. Amint leírjuk a módszert, igye
kezünk értelmét és okát is felderíteni, hogy az egésa 
kérdésnek, mind kivételeinek, mind szabályainak a 1**. 
hető legmélyebb látására juthassunk.

1. A legjobb tanulás-idő. Kezdjük a tanulás órájával? 
A  napnak mely órájában fogok hozzá, hogy a versed- 
megtanuljam? Ez a pillanat éppen nem közöm^' 
bős, mert az emlékezet-munka nem fejeződik tfl| 
rövidesen; szüksége van a holnapra; az emlék rögzí^ 
tésével semmit sem nyertünk, ha ez az emlék neéfe 
marad meg. Már pedig ez a megmaradás, mely biz<j|fv 
nvos idegszövetnek teremtését tételezi föl, kedvez^ 
fiziológiai körülményeket, jó vérkeringést és jó táplálj 
kozást kíván. Ha fáradt, kimerült, zavart vagy szórtÉÉ- 
kozott vagyok, tudok ugyan levelet írni, összeadná# 
számlát fizetni vagy valami gépies munkával fogla&> 
kozni, de őrizkedni fogok attól, hogy tanulni próbál# 
jak: mert ilyenkor csak kifáradnék és rosszul tanu l
nék. Ha fáradt az ember, megpróbálhat elszórakozni 
valami mulattató olvasmánnyal; de nem fog komoljl 
könyvet olvasni, semmi haszna se volna az olvasásból*,, 
így a jelöltek, akik tülterhelési állapotban készülnfl»  
vizsgára, kevés emléket őriznek meg abból, amit ebb«f|í
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t,z időszakban tanultak. A  túlterhelés felejtéseiknek 
nem egyetlen, de egyik legfőbb oka; egy másik ok. 
amint kissé később majd megmagyarázzuk az, hogy 
nagyon gyorsan és nagyon felületesen tanulnak. Erre 
vonatkozólag mulatságos bizonyítékot szoktak fel
hozni; aki enyhe ittasságban van, nem őrzi meg tisztán 
annak emlékét, amit lát és hall; talán ez azért van, fog
jak mondani, mert nem figyel oda eléggé; de maga az 
♦ mitkezete is gyengül és ha mondunk neki egy szá
mot es fogadunk vele, hogy másnap, mikor részegsége 
elmúlt, nem fog emlékezni rá, gyakran megesik, hogy 
megnyerjük a fogadást. Minden mértéktelenség ugyan
ezt a végzetes hatást gyakorolja az emlékek rögzíté
sére és megtartására; nagy fizikai fáradság, súlyos be
tegség kezdete, vérszegénység, sápkór, hasonló követ
kezményekkel járnak.

Itt azon kell igyekeznünk, hogy megválasszuk, a 
napnak mely órája legalkalmasabb a betanulásra; ez 
az óra nem közömbös; mert erőink állapota nem vál
tozatlan állapot; változik óráról-órára anélkül, hogy 
leitenök. Az egész nap folytonos szellemi munkába 
kenil, mely majd erős, majd gyenge, de oly állandó, 
mint az ébrenlét, s következőleg a belőle származó fá
radság szabályszerűen növekedik, amint a nappal 
előrehalad és maximumát a lefekvés órájában éri el; 
** alvás, mely nemcsak az izomtevékenységnek 
nem és különösen, az eszméleti tevékenysége 
(alma, helyrehozza a nappali fáradtságot; sőt 
n«<k teljes helyrehozására, ha a fáradság m 
túlterhelésig; és az ébredést követő el*^ 
legnagyobb az elme energiája. Ezeket a 

a megfigyelések ea kieérlet7
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Előbb a megfigyelésekről; különösen irodalmi emberit 
kikérdezésében állottak, akik megjegyezték, hogy reg
gel tudnak legkönnyebben írni; délután vagy este 
jegyzeteket csinálnak, megfigyelnek, terveket szőnek* 
de a stílusmunka, mely gyakran jelentékeny erőkifej
tést képvisel, csak a reggel szellemi frissességében tör
ténik. A  kísérleteket iskolás gyermekeken végezték; 
ezek a kísérletek a szellemi fáradságra vonatkoznak; 
ezt sok apró eszközzel tanulmányozták, melyek na
gyon szellemesek, nagyon finomak, sok ékesszólással 
mutatnak nem arra, hogy vájjon egy bizonyos alany 
külön fáradt-e, ebből a szempontból a módszer nem ér 
semmit, hanem arra, hogy egy egész osztály iskolás- 
gyermek fáradt-e. Használták például a tollbamondás, 
a számolásgyakorlatok, a bőrérzékenység-mérés mód
szerét; és látták, hogy kiváltképpen a reggeli órák-,, 
bán teszik a tanulók együttvéve a legkevesebb helyes
írási hibát, számolnak a leggyorsabban, mutatnak leg
finomabb tapintási érzékenységet, tehát ilyenkor van
nak minden tehetségük birtokában. Hogy csak egy pél
dát idézzünk: egy csoport tanuló, aki reggel, óra előtt 
csak 40 hibát követ el a diktandóban, 70-et követ el 
egy óra után, 160-at két óra után, 190-et három óra 
után. (Friedrich.)')

E megjegyzésekbe belenyugodva, az első reggeli 
órákat választjuk a vers kívülről való megtanulására.

De ez a szabály nem kivétel nélkül való. Sokait 
hozzászoknak, hogy este dolgozzanak és jól belemen- l

l ) A z iskolai fáradságmérési módszereink összeségére nézve 
lásd Bínet és Henri. La  fa lig u e  in te l le c tu e lle , Paris, Schleicher, 
1898.; úgyszintén Binet La Mesure de la fatigue intellectueH*. 
A n n é e  P s y c h o lo g iq u e . 1903., 1. 1.
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. tn az éjszakába; későn kelnek és reggel még fárad
ta*. almosak, nincs kedvük az erőkifejtésre. Másrészt, 
i:ni különösebben az emlékezetet illeti, néhányan 
észrevették, hogy ha a leckét este elolvassák, felébre
déskor azt találják, hogy tudják, mintha éjszaka az 
t-s/méletlen fölébredt volna, hogy elismételje és meg
tanulja. Azonnal visszatérünk ennek az eszméletlen
nek szerepére, hogy másként magyarázzuk. Minden
esetre lényeges, hogy addig ne válasszunk viselkedés
beli szabályt, mielőtt szokásainkat, életmódunkat, lé
lektanunkat megvizsgáltuk volna.

2. E&y-egy emlékezetmunka tartama. Térjünk át 
egv tanuló-ülés tartamára. Húsz soros vers megtanulá
sára kell vagy húsz perc. Vagy megtanuljuk egy ülé
sen az egészet vagy több ülésre vágjuk a tanulást; 
ugyanígy iktathatunk az ülések közé nagyon rövid, né
hány percnyi vagy hosszabb szüneteket, pihenhetünk 
néhány órát vagy egy napot. A  laboratóriumi kísér
letezés bebizonyította,1) hogy ezekkel a felosztásokkal 
sokat nyerünk, de okosan kell őket megállapítanunk 
es nem szabad szaporítanunk; ez annyi volna, mint 
megfeledkezni céljukról. Két kis ülés rendesen többet 
ér, mint egy nagy, mert a figyelem jobb. Figyelmünk 
ereje olyan, mint a kés éle, gyorsan kopik; bizonyos 
idő elteltével gépiesen, érdeklődés nélkül dolgozunk 
és többé semmi jó se kerül ki belőle. De ha az ülés 
túlságos rövid, ha például, hogy szélső esetet vegyünk, 
versünket négy ötperces ülésben próbáljuk megtanulni,

F.bbinghaus és Jóst kísérletei. Lásd Claparéde /'A s s o c ia tio n  

oA idées. Páris, 1903., 95. 1.
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akkor egyik túlzásból a másikba esünk. A  figyelem
nek nem lesz ideje kifáradni, az igaz. de arra sem ér 
rá, hogy tevékenységbe fogjon, ami megint alkalmat
lan. Minden értelmi munka, melyhez hozzáfogunk, 
olyan, mint egy nehéz gépezet, melynek megmozdítá- 
sára idő kell; ennek a r:e lin d ítá sn a k , az angolok „wartn 
up -jának, a németek E rreg u n g -jának nem volna ideje 
kialakulni egy ötperces tanulás alatt. A  negyedórás 
ülés tehát többet ér.

3. Pihenés a tanulás után. A  tanuló-ülés letelt. Mit 
kell tenni most? Minden figyelmi erőlködés után jó 
pihenni vagy gépies munkát végezni; mert ezt a tevé
keny munkát követő fázis csak látszólag nyugalom; 
az imént rögzített emlékek valójában most szerveződ
nek. állandóbbakká válnak, végleg belépnek az emlé
kezete, mint valamely fölzavart folyadék, mely le- 
ühepszik. Ezt nem sejtjük, mert ez a munka eszmélet
lenül megy végbe. Ha tartama alatt heves indulat 
vagv rázkódtatás vagy igen nagy fáradtság érne, az 
emlékek szerveződése meg lenne rontva. Ez magyar 
rázza mint azt egy amerikai szerző Burnham1) elő
ször megsejtette — a visszaható amnéziának oly külö
nös tüneményeit, melyek fejtetőre esés vagy hasonló 
traumatizmus következtében keletkeznek. Mikor az ál
dozat magához tér, emlékszik arra, ami az előző napok
ban történt; de elfelejtette, hogyan történt a baleset, 
sőt azt is, hogy mi történt néhány órával előbb. Egy

‘ ) Burnham, Retroactive Amnesia. A m e r ic a n  J o u rn a l o f  Psy~ 

c h o lo g y , 1903.. jut., okt., 118, Ezen a szerveződési korszakon má» 
szerző is időzött. Idézzük Levy. Müller és Pilzecker nevét; lásd
még Ebbinghaus G ru n d z iig e  d é r  P s y c h o lo g ie , I. köt., 1902. 651. t
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Katonatiszt, aki leesett a lóról, nem emlékszik többé 
.trra a látogatásra, melyet esése előtt egy órával tett. 
h/t úgy magyarázzuk, hogy a legutolsó tényeknek 
megfelelő emlékek még nem voltak szervezve, mikor 
j traumatikus rázkódtatás elpusztította őket. Tehát lé
nyeges — ismételjük —  őrködni azon, hogy az emlé
kek megrögzítését pihenés kövesse. Ezen szabály mel
lőzése következtében történik, hogy az elme túltömése, 
melyre nagyon is sok diák ráadja magát bizonyos vég- 
.í/sgalatok előtt, oly veszélyes hatással van az emlé
kezetre.

Menjünk tovább; ha emlékezetünk gyakorlása után 
nem találhatjuk az imént rögzített emlékek szervező
désére szükséges nyugalmat, legalább is óvatosnak 
kell lennünk és nem fogni ahhoz hasonló munkába, 
amilyennel foglalkoztunk; ha kívülről akarunk beta
nulni egy zenedarabot, veszélyeztetnök az emlékezet 
munkáját, ha utánna azonnal más dallamokat kezde
nénk olvasni vagy énekelni. Cohn, Bourdon, Münster- 
herg, Bigham számos kísérlete ezeket a hatásokat két
ségen kívül helyezi és V. Henri, ki e laboratóriumi ku
tatásokról részletesen beszámol,1) nagyon érdekes meg- 
legyzést fűz hozzá. Azért emlékezünk jobban reggel 
egy előtte való este megtanult leckére, mintha reggel 
tanultuk volna és este próbálnánk elmondani, mert az 
első esetben időközben nyugodtunk, míg a második 
esetben az időközt sok más benyomás töltötte be, me
lyek ártottak az emlékek szerveződési munkájának.

I \ . Henri. Education de la mémoire, A n n é e  P s y c h o lo g iq u e ,  

5*02.. V III., 40. 1.
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4. Az emlékezetbevésés két fő eljárása: a figyelem 
es az ismétlés. Ennyit az emlékezetbevésés egészen 
külső föltételeiről. Láttuk most, hogy mikor és mennyi 
ideig kell tanulni. De még nem tanulmányoztuk köze 
lebbről a tanulás munkáját. És meg kell néznünk, me
lyik a legjobb követendő módszer e munka végbevite
lére. Két eljárást használhatunk: a figyelést és az ismét
lést. Összpontosíthatom gondolkodásomat a könyvre 
bedughatom füleimet a külső zajok elől. fölvéve a lec
kéjét tanuló iskolásgyermek jól ismert magatartását; 
használhatom az ismétlést is, többször halkan fel
mondva magamnak a verset, mert ösztönszerüleg tu
dom, hogy az emlék ismétlések révén hatol az elmébe. 
E két módszer közül melyik a könnyebbik, a kevesbbé 
keserves? Az .smétlés. Melyik a hatásosabbik? \  
figyelem. Gvak rlott alanyokon végeztek finom mere- 
seket, akikkei száz szót taníttattak be,1) azután ezeket 
az alanyokat, akik felnőttek voltak, felszólították, 
magyarázzak meg a legnagyobb gonddal eljárásukat 9 
kiderült, hogy némelyek csak egyszer ismétlik el a 
szókat, mások kétszer, mások háromszor, mások négy
szer; és azok emlékeznek legjobban, akik a legkeve
sebbszer ismételték, de a legjobban figyeltek. Tehái 
amennyire csak lehet kerülni kell az ismétléseket, 
amelyeket gyakran gépiesen végezünk, hanem össz
pontosítsuk minden figyelmi erőnket a tényre vagy 
gondolatra, amit föltétlenül meg akarunk jegyezni. 
Ez néha nehéz, mert az ember nem mindig ura figyel
mének. S ami a szándékos figyelemnél még hatéko-

I Smith. A m erica n  Jou rna l o f Psychology. 1 8%. jul.
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nvabb, az a megjegyezni való benyomás vagy gondo
lat érdekessége.1)

5. Az ismétlés módja; feldaraboló módszer; egybe
foglaló módszer. Többet mondok. Ha közelebb férkő
zünk a kérdéshez, látjuk, hogy az ismétlés sokféle és 
nagyon különbözően foganatos módon történhetik. Itt 

1 először is a hangos olvasás, mely nem azonos az 
elmebeli ismétléssel, és be van bizonyítva, hogy ez az 
utóbbi a leghatásosabb, kétségtelenül, mert erősebb 
figyelmet kíván/) Ezenkívül említendő az elmebeli is
métlés terjedelme; néha a tanulandó darab olvasását 
és ismétléseit nagyon kis töredékenként végezzük; így 
'■sak a két első sort olvassuk el, újraolvassuk s azután 
a könyvbe nem nézve iparkodunk elmondani és mind
addig szüntelenül visszatérünk erre a két sorra, míg 
csak meg nem győződünk róla, hogy tudjuk. Ezt ne- 
«ezték feldaraboló módszernek annak kifejezéséül, 
hogy szelleme a szövegnek apró darabokra való szét
morzsol ása. Ha így akarunk megtanulni egy La Fon
taine mesét, ezeket az ismétléseket végezzük:

Egy aPa halálát érezvén közeledni 
Egy apa halálát érezvén közeledni 
Egy apa halálát érezvén közeledni •

• Az érdeklődés, az ismétlés és egyéb másodrendű okok össze- 
^sonUtott hatásáról lásd Miss Calkins munkáját: Association 

sychological Review . I. 5. sz.. 476. 1. Ismertetve: Année Psycho-
"J«>que, I. 392. 1.

’) Miss Stefens, Larguier des Bancels, Lobsien kíséretei. Lásd 
Stefens. Experimentelle Beitráge zűr Lehre von ökono- 

< " Cnen Lemen. Ze its ch rift zűr Psycho log ie  und Physiotog ie dér
* ,nnesorgane. 1900, XXII. köt. 321. 1.
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Magához hivatta fiait 
Magához hivatta fiait.
Egy apa halálát érezvén közeledni 
Magához hivatta fiait, stb.

Egy másik módszer neve egybefoglaló módszer. E* 
abban áll, hogy egészben elejétől végig elolvassuk a da
rabot és megpróbáljuk mint egészet megjegyezni. Egy 
vagy több végigolvasás után teszünk egy próbát az el- 
ismétlésre, aztán visszatérünk az olvasáshoz, és anél
kül, hogy az imént konstatált felejtésnek kijavításával 
törődnénk, megint és mindig teljes olvasást végezünk, 
vagyis elejétől végig. Szükségtelen mondanunk, hogy 
ez az egybefoglaió-módszer ösztönünk ellenére vanj 
sohasem alkalmazzuk; abból az igen egyszerű okból 
vonakodunk tőle, mert sokkal több figyelmet kíván, 
mint a másik. Mikor csoportonkint ismételünk két vagy 
három verssort, végezhetjük a munkát gépiesen, ilyen
kor a mondat hangzását próbáljuk megjegyezni, mifljt 
valami daliamot, mely a belső fülre hat; de ha rászorít
juk magunkat, hogy az egészet olvassuk, lehetetlen % 
hangot megjegyezni, mert ez az értelemtől kifosztott 
zene nagyon rövid tartamú, elhal, mint a visszhangé 
akkor tehát másként kell figyelmünket rögzíteni, bel
jebb, egészen a szöveg értelméig, gondolatmenetéig 
kell vele hatolnunk. Ez a kis ráadáserő az, amit nem 
szeretünk, mert sajátságos módon kíméljük a figyel
münket. Már pedig a tapasztalás megtanított rá, hogy 
az egybefoglaió-módszer, visszataszító jellege da
cára. a másiknak határozottan felette áll az emlékek 
megtartásában; kissé gyorsabban tanulunk vele és, kié 
vált ez a fontos, hosszabb és hívebb megtartást bizto
sít. így egy alany két év elmúltával még 23'V -ot tudott

ET
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•elmondani az egybefoglaló módszerrel tanult szöve
gekből és csak 12'; -ot tudott a töredékes módszerrel 
tanultakból. Azt hisszük, hogy az egybefoglaló mód
szer {elsőbbsége több apró óikkal van kapcsolatban; de 
nézetünk szerint a legfőbb az, hogy a gondolatemlé
kezetet használja, míg a másik módszerrel csak a szók 
érzéki emlékezetét szerepeltetjük.

Az érzéki emlékezet s a gondolatemlékezet megkü
lönböztetésének szempontjából értelmezve, sok meg
figyelésnek és anekdotának megértése válik könnyűvé. 
Ha ez vagy az a betanulási munka nem hagy nyomokat, 
k ita lá ljuk , miért. Eszembe jut, hogy erről a tárgyról 
beszélgettem a Comédie Frangaise színészeivel. A szí
nészek sorsa nem irigylendő, mert szép sikereiket a 
szereptanulás fáradságaival fizetik s akik értelmesek 
közülük, azok sok észrevételt tettek az emlékezet tör
vényeire vonatkozólag. Tudjuk, hogy gyakran kényte
lenek futtában tanulni, például egy jutalomjáték elő
estéjén, vagy mikor vidékre vagy külföldre vannak 
szerződve oly színházhoz, melynek darabjai nagyon 
gyakran megújulnak. Ha valaki gyorsan tanul, eléggé 
tudia szerepét, hogy megakadás nélkül eljátssza az 
előadás napján, de ez a szerep nem sokáig marad em
lékezetében s két év múlva, ha újra kell játszania, újra 
kell megtanulnia. Ez a tény, úgy látszik, egészen vilá
gos és a mindennapi megfigyelésből való. Nem a színé
szek sajátja; sok iskolásgyermek is gyorsan tanul és 
jól jegyez meg, de csak kevés időre. Mivel magya
rázható ez? Úgy képzelem azzal, hogy a figyelem in
kább a külsőre szegeződött, a mondat érzéki minősé
geire, s nem a belsőre, a gondolatokra. Persze nem állok 
jót ezért a magyarázatért, mely kissé hipotétikus. Lég-



fontosabb az, hogy megakadályozzuk a gyermeket en
nek az ideiglenes emlékezetnek kizárólagos művelésé
ben. De hogyan foghatnánk hozzá?

Akár felületes, akár alapos volt a tanulás, a növen
dék egyformán hibátlanul mondja fel a leckéjét és a fül, 
mely hallgatja, nem juthat el annak eldöntéséig, vájjon 
ez a jól felmondott lecke holnap is a diák emléke
zetében lesz-e vagy feledésbe merül. A tanító tehát 
semmit se tud számon venni a felmondás alatt. De 
ugyanoly eredményre jut, mintha mindenről számot 
venne, ha kedve van egy igen egyszerű óvatosságra: 
ne mondja meg soha előre a felelés idejét. A tanuld* 
aki tudja, hogy kedden fél kilenckor van kilátása a fe
lelésre, pontosan keddre fél kilencre fog készülni, felü
letes tanulást végezve az utolsó pillanatig. Ha a maga 
baján megtanulta, hogy a felelés végzetes órája előre- 
láthatatlan, hogy az talán kedden délután vagy csütör
tökön vagy szombaton lesz, azonnal megérti annak ha- 
szontalanságát, hogy bizonyos időre tanuljon és rá
vitetik a szükséges erőkifejtésre, hogy mindenkorra t*r 
nuljon. Nem ér-e ez többet? Jobban szeretek két szép 
verssort tudni egész életemre, mint huszonnégy sort 
ügy, hogy csak egy hétig maradjanak elmémben s az
után nyomtalanul elillanjanak. Most tett megkülönböz
tetésünk érzetemlékezet és gondolatemlékezet között 
rendkívül fontos és döntő lesz mindabban, ami követ
kezik.

6 . A z  é r z e t e m l é k e z e t  m ű v e l é s e .  Az érzetemlékezet 
fejlesztésére használandó eljárás célja fokozni az ér
zetek megmaradását az emlékezetben. Ezt a megmara
dást az érzet ereje vagy tisztasága nem fokozza; net*

*
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fogunk jobban emlékezni a nagy betűvel nyomtatott 
szövegre, mint az apróbb betűkre. Az érzetek sokasága, 
összejátszása azonban erősíti az emlékezést; ha egy a  

elem megőrzése végett három vagy négy különböző ér
zetet kaptunk, több eshetőségünk van megtartására, 
mintha ezt egyetlen érzet segítségével kellene elér
nünk. Ezt különösen tanulókon végzett, jól átgondolt 
kiserietek mutatták meg. Térjünk vissza példánkhoz, a 
megtanulni való vershez. Mi történik, mikor tanulunk? 
Ha megelégszünk a nézésével, csak látási benyomá
sunk van; igaz, hogy ez már eléggé bonyolult s annál 
jobban az, minél több elemző szellemmel néztük a 
könyvet. Ha hangosan kimondjuk a szókat, amint sze
münk végigfut rajtuk, a látási benyomáshoz két másik 
érzéki benyomás adódik: egy hallás-benyomás, mert 
halljuk a hangunkat és egy mozgás-benyomás, mert 
érezzük beszédünket. A tapasztalás arra tanított, hogy 
az érzetek sokasága, ha persze mind ugyanarra a 
tárgyra vonatkozik, kedvez az emlékezetnek; annál 
több eshetőségünk lesz a szöveg megjegyzésére, minél 
több különböző úton hatott reánk.') Következőleg őriz
kedni fogunk attól, hogy csupán szemmel tanuljunk; 
mondani fogjuk a verset, csendes környezetbe helyez
kedve, hogy csak hangunk zaja hasson reánk s ne
hogy féljünk vagy szégyeljük kibocsátani. Sőt, hogy 
meg növeljük a benyomások számát, leírjuk a szöve
get emlékezetből vagy lemásoljuk; ily módon egy
ezerre négy különböző úton fog belénk hatolni, a látás,

i Baudrillart és Roussel kísérletei. B u l le t in  de la S o c ié t é  l ib re  

i>'<ur i 'ó tude p s y c k o lo g iq u e  de l en fant, 1902, 6. sz. Lásd egy-
smiiid Münsterberg és Bigham kísérleteit. P s y c h o l o g ic a l  R e -

l l *u\ 1894. január.
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a hallás, a beszéd, a kéz útján. Ennyiféle foglalkoz
tatással tanítjuk olvasni a gyermekeket, hatást gyako
rolva minden érzékükre és a módszer kitűnő. Sőt még 
messzebb megyünk. Minthogy az érzetek sokasága 
könnyíti az emlékezet munkáját, igyekezni fogunk szá
mukat növelni; például keressük a legjobb, legválto
zatosabb, leghelyesebb hanghordozást, hogy nagy sok
féleséggel hassunk hallásunkra és beszéd-szerveinkre; 
ha másolunk, kapcsoló jeleket, elmetszéseket csiná
lunk, írást és tintát változtatunk a darab értelmével 
kapcsolatban és hogy jelentését illusztráljuk. S ha 
ismerjük magunkat és ismerjük személyes emlékezet
típusunkat, mindezekben az esetekben azzal az érzet
tel foglalkozunk legtöbbet, amelyet legjobban meg szok
tunk tartani; erre fogunk szívesebben visszatérni; a 
többi csak támaszték és kiegészítés lesz. Ha motorikus 
vagyok, mint ez a leggyakoribb eset a szóemlékek szá
mára, nem igyekszem bevésni a tanult lap látási képét, 
hanem inkább a költemény felmondására szegezem 
gondolkodásomat; ami a lapnak látási részét, írás és 
jegyzetmunkám emlékeit, hangom hallási emlékét il
leti, ezek egyszerűen járulékok, melyek belső felmon
dásomnak segítésére szolgálnak. A dolgok szokás sze
rint tényleg így mennek végbe. Ha szöveget tanulunk, 
akkor annak felmondására való mozgásképességet te
remtünk magunkban, A nyomtatvány látási képe külö
nösen akkor lép közbe, mikor a szöveg kezdetét keres
sük vagy mikor csütörtököt mond az emlékezetünk; 
szuggesztiót, csalétket, keretet szolgáltat; a hallási ké
pet majdnem sohasem idézzük fel. A szóbeli emlékezet 
alapja a szótagolás emlékezete.

2i(j AZ EMLÉKEZET.
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7 A  g o n d o l a t e m l é k e z e t  m ű v e l é s e .  Megjegyzendő, 
>i.)oy mikor valamely érzéki emlékezet segítő forrásait 
szaporítani igyekezünk, megváltoztatjuk annak termé
szetét és végre is értelmi emlékezetet csinálunk belőle. 
Keresni egy vers helyes hanghordozását vagy leírni 
a/.t kifejező módon, annyi, mint figyelmünket a gon
dolatra irányítani, kihasználni az érdeklődést, melyet 
, gondolat ébreszt, tehát meghaladni a nyers érzetet. 
Beszéljünk most a gondolatemlékezetröl.

Hogy jól megértsük az érzetemlékezet és a gondo
latemlékezet között fennálló különbséget, tegyük fel, 
hogy meg akarunk jegyezni egy számot, melynek semmi 
értelme sincs, mint például 2385, azután egy másik 
számot, melynek értelme van, mint pld. 1830. Az első 
semmiféle vagy majdnem semmiféle gondolatot nem 
ébreszt; azt mondjuk; majdnem, mert ritkaság, hogy 
egy szám vagy akármilyen érzet semmiféle gondolatot 
ne sugalmazzon és mintegy szárazon maradjon. A má
sodik szám azonnal megkapja figyelmünket, mert tör
ténelmi dátum, forradalmat juttat eszünkbe. Világos, 
hogy ha bizonyos idő múlva megkérdik tőlem e két szá
mot, minden fáradság nélkül mondom az 1830-at, míg 
talán teljesen elveszítettem az első számot. Gondoljuk 
meg még azt a különbséget, amely fennáll azon két 
eset között, mikor elszigetelt és értelmetlen szókat egy
másutánjuk segítségével akarunk megjegyezni vagy 
ellenkezőleg, mikor értelmes mondatban egyesített 
szavakat akarunk megtartani. Régi kísérletek, melye et
V. Henrivel az iskolákban végeztem, megmutattak, mi
lyen gyengén emlékszünk az elszigetelt szókra, melye
ket leírni vagy ismételni igyekezünk, mihelyt meghall
gattuk őket. Ha egy osztály gyermektől azt kívánjuk,
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hogy egyszeri hallás után emlékezetből írják le a kö
vetkező hét szót:

babát, pénz, vagyon, pad, madár, ház, asztal, 
azt találjuk, hogy a nyolc-tizenhárom éves gyermekek 
átlagban körülbelül 5 szót jegyeznek meg. Ugyanis nagy 
erőkifejtést kell tenni, hogy e szók emlékét hang segít- 
ségével rögzítsük; ellenben lássuk mily könnyűséggel 
tartanak meg egy ilyen mondatot:

.4 trombitás lova megevett egy kéve szénát.
Többe nem a szók hangzását kell megtartanunk, ha

nem értelmüket; az egész mondat egységes és nem 
nehéz megjegyezni. Kissé elméleti számítások — el
ismerem — régebben azt mondatták velünk, hogy a. 
gondolatemlékezet huszonötször erősebb, mint az ér
zetemlékezet; de semmikép sem ragaszkodom e szám 
pontosságához, elegendő itt megemlékeznünk a gon- 
dolatemlékezet összehasonlíthatatlan felsőbbségéről s 
az ebből folyó előnyökről, melyeket mindig megtalá
lunk, ha hozzá fordulunk.

Világos például, hogy ha könyvnélkül próbálunk ta
nulni valamit, lényeges a szöveget megértenünk, hogy 
kiváltképpen a gondolatemlékezetet szerepeltessük. A 
dolog egyébként mindig így is van, ha a tanuló elég 
eszes arra, hogy megértse amit tanul. Ha az emlékek 
felidézésének pillanatában vizsgálja magát, meglátja, 
hogy ezt a felidézést leggyakrabban a gondolatok moz
gása diktálja. Ha oly tényre igyekezünk emlékezni* 
mely, sajnos, értelmetlen, arra törekszünk, hogy valami 
módon értelmesítsük; ha két lakáscímet kell megkü
lönböztetünk, melyeket összezavarhatnánk, ha emlé
keznünk kell egy fogadónapra, évfordulóra, egyenletre, 
kiki valami többé-kevésbbé mesterkélt gondolatot pró-



bál kieszelni, hogy segítse az emlékezetét. Mindenki 
használt ilyen fogásokat, aki csak vizsgázott.

Ezeket az empirikus próbálgatásokat szellemes em
berek rendszerekké emelték és érlelték, s külön mes
terséget teremtettek belőlük, a mnemotechnikát. Ab
ban áll, hogy az érzetemlékeket gondolatok hozzá- 
tüzésével értelmesítjük. A mnemotechnika különösen a 
számemlékezeten dolgozik. így, mint ezt másutt meg
magyaráztam, szabálya az, hogy minden számot egy- 
cgy mássalhangzóval helyettesit; e mássalhangzókhoz 
kedve szerint ad az ember magánhangzókat; és így az 
értelmetlen számokat értelmes mondatokkal helyette
síti, melyeket annál könnyebben tartunk meg, minél 
inkább bizarr a jelentésük.

Ez oly szellemes, hogy mindannyiszor a mnemo- 
technikához kellene folyamodnunk, valahányszor szá
mokat és dátumokat kell megtartanunk, ha az eljárá
sok, melyekre kényszerít, nem volnának kissé nevet
ségesek és kivált, ha ez a betanulási mód nem tenné 
kissé lassúvá a felidézést; ugyanis a szám felidézése 
végett előbb fel kell idézni a mondatot és elvégezni a 
fordítást, mely a mondatról a számra vezet. Éppen 
ez a késedelem segít kinyomozni azt, aki mnemotech- 
nikával dolgozik és emlékezetet szimulál.1) Senki sem 
fog vállalkozni tehát, hogy ily módon tanuljon állan
dóan használt számokat, melyeknek gyorsan kell 
eszébejutnia; például nem használható mnemotechnika 
a szorzó-tábla megtartására.

Hogy mi alkotja tulajdonképpen a gondolatemléke-

I Lásd A. Binet. La  P s y c h o lo g ie  des g rands c a lc u la te u r s , 

Paris. Hachette. 1894. 155.
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zetet, azt elég nehéz meghatározni, mert számos kü
lönbség választja el egy bizonyos érzetárnyalat meg
tartásának tényét attól a munkától, mellyel a dolgok 
egész összességét jegyezzük meg. Mindkét esetben 
egészen más körbe helyezkedünk. Ha érzetet igyeke
zünk emlékezetünkbe vésni, akkor magát az érzetnek 
árnyalatát próbáljuk emlékünkbe rögzíteni és ezen ár
nyalat megrögzítésére semmiféle mondat sem ád igazi 
segítséget. Ha ellenben gondolatemlékezetünket gya
koroljuk, eppen nem érzetárnyalatok érdekelnek, ha
nem inkább a dolgok jelentése és a velük társított gon
dolatok. A  gondolatemlékezet igazi társításemlékezet; 
beszéd kíséri, mert a nyelv, mely oly rosszul fejezi ki 
érzeteink árnyalatait, ép ellenkezőleg csodálatraméltó 
a gondolatok kifejezésében, kivált azok logikájának 
kihántásában és abban, hogy bennünket ezen logikára 
eszméltessen. Ez a megjegyzés segít átlátnunk, honnan 
ered a gondolatemlékezet hatalma. Valóságos szöve
déket alkot; elég ha csak egyik fonalát megtaláltuk éa 
már az egész szövet megjelenik. Ugyanis minél több tár
sításunk áll az emlék szolgálatában, annál több eshető
ség van annak a föléledésére; már pedig minthogy á 
gondoiatemlékezet esetében rengeteg e fölélesztő esz
közök száma, a megtartás majdnem csalhatatlanul 
biztosítva van. Hogy az ellentétet jól átlássuk, ha
sonlítsunk össze két kísérletet: az egyikben megje
gyezni próbálunk egy bizonyos, ilyen és ilyen színe
zetű, ilyen árnyalatú vöröset; akármit is teszünk, né
hány perc múlva elvesztjük ennek az emléknek pon
tosságát, már nem ismerjük fel a látott mintát, ha ro
konszínekkel összekeverve mutatják. íme az érzet-em
lékezet; az idő nagyon befolyásolja. Most hasonlítsuk



ezt egy másik kísérlethez. Azt mondják egy bizonyos 
vörösről: biborszínü, mint a kardinálisok ruhája. Itt 
kissé homályos árnyalatra emlékszünk, de emlékszünk 
a szóra is, mely jelzi, a hasonlatra, mely illusztrálja; 
mert mindez társítva, cementezve van, ez gondolat
emlékezet; megeshetik, hogy emlékünk holnap, nyolc 
nap múlva, egy év múlva nem kevésbbé lesz jó, mint 
a mostani.

Minthogy a gondolatemlékezet társításrendszerböl 
származik, természetéhez képest a társítások számá
nak növelésével fejlesztendő. Annál jobban megjegyez
zük az emlékeket, minél számosabbak. Ez paradoxnak 
latszik, i.e tegyünk hozzá azonnal egy fentartást: ezek
nek az emlékeknek helyesen kell társítva lenniök. Van 
egy bizonyos irány, melyben a társítást erőltetni kell 
és egy másik, melytől őrizkednünk kell. Kissé kifejtjük 
ezt a taktikai tanácsot.

Első sorban mindannyiszor, mikor fontos emléket 
akarunk szerezni, közelíteni igyekezünk azt, amit ta
nulunk, ahhoz, amit már tudunk, hogy a szerzett anyag 
ismeret-tőkénkkel összeolvadjon. Ez nagyon helyes elő
írás az emlék megtartására, hasznos különösen jobb 
megértésére és arra, hogy módszert vigyünk elménkbe. 
Tisztán látjuk ezt az elsajátítási folyamatot, mikor 
egy gyermek elmondja, amit tanult. A  maga módja 
szerint, saját szavaival, mondataival, gondolataival, 
gyermekes fordulataival mondja el.

Másodsorban társításokat igyekezünk teremteni az 
emlék és a felidézésére szolgáló támasztópontok kö- 
/ott; ez nagyon fontos elővigyázat, mert sok emlékünk 
vész el amiatt, hogy nem tudjuk hogyan felidézni. A  
zsebkendőre tett csomó e mesterséges felhívások naiv
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formája; a jegyzet, melyet noteszünkbe írunk, eszköz 
arra, hogy a keresés fáradságát megtakarítsuk; de 
annak is módja, hogy ne gyakoroljuk és ellustítsuk 
emlékezetünket. A  felidézés módjait aggodalmas fígye> 
lemmel kell kísérnünk és tanulmányoznunk minden 
fontos körülmény esetében. Erre nézve nagyon közön
séges példát idézek. Egy fiatal leánynak soha sem tu
dott eszebe jutni, hogy zongorázás után be kell zárnia 
hangszerét s az mindig nyitva maradt. Azt tanácsoltam 
neki, gyakorolja magát benne, hogy sokszor álljon fel 
a székről és társítsa e mozgáshoz azt, mellyel lezárja 
a zongorát; ismétlés révén ez a két cselekvés végre is 
egybeolvadt.

Harmadsorban kerülnünk kell a veszélyes társításo
kat, melyek közelítik azt, amit szét kell tartanunk. Egy, 
sajnos, kevéssé ismert pedagógiai szabály szolgálhatna 
e tévedés elhárítására, ez az, hogy az emlék alakúié- - 
sának pillanatában kell a legtevékenyebben közbelép- - 
nünk a hamis társitási kapcsolatok elkerülésére.

Ha valakinek lakáscímünket akarjuk megmondani,., 
ne mondjuk neki; ,,találja ki, vájjon 202 vagy 204-es 
szám alatt lakom"; mert ez a valaki, még ha helyesbí
tünk is azután, hajlandó lesz e két számot egymással 
összetéveszteni, ha egyszer közelítette őket. Emlék
szem, hogy Inaudi, a csodaszámoló, azt kívánta, hogy • 
a nézők, akik feladatainak számadatait mondták, ha
bozás, tévedés nélkül ejtsék ki őket, mert a botlások, 
még ha azonnal ki is javítódtak, összezavarták. Ugyan
ezen okból, ha helyesírást tanítunk, ne vigyük vitába ^  
ismeretlen szók helyesírását, ne mondjuk el hangosan 
az elkövetett tévedéseket, végre ne adjunk alkalmat 
tanítványainknak, hogy rosszul előkészített tollbamon- ,i
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dásokban tévedéseket kövessenek el. Ne kérdezzük pl.: 
. Észrevenni, egy n-nel vagy két n-nel kell írni?’’, ne 
Kiáltsunk így fel: ,,ez a tanuló egy n-nel írta: észre
venni! micsoda tévedés!’*, hanem tanítsuk határozot
tan. hogy észrevenni, két n-nel írandó. És ha diktá
lunk, tanítsuk meg előbb az ismeretlen szók helyesírá
sát. mielőbb tollbamondanók őket. Ezek a tollbamon
dás* szaoályok kezdenek mindenütt ismeretesekké 
válni. De íme egy megjegyzés, mely újabbnak fog lát
szani. Mikor természettudományi alapvizsgámra ké
szültem. hallgattam egy állattan-tanárt, aki úgy írta le 
neKÜnk a majmokat, hogy minden szervre nézve sorba 
ment a típusokon; lehetetlen volt emlékezni, melyek 
voltak az egyes állattípusok jellemvonásai, mert nem 
alkottunk róla egységes gondolatot és az eszmetársí
tás megint a józan ész visszájára működött. Sok téve
dést, sok elmebeli bonyodalmat és sok haszontalan 
munkát kerülünk el, ha észben tartjuk azt, hogy az 
emlékezet először is abban áll, hogy annak, amit tanu
lunk, egyéniséget tulajdonítunk; csak mikor az emlék 
^'ár jól egyénítve van, csak akkor kockáztathatjuk 
meg, hogy hasonló vagy kevéssé különböző tárgyak kö
pött hasonlításokat tegyünk.

S. Az emlékezet gyakorlása. Az emlékezet tévedései
nek elkerülésére és az emlékek erősítésére szolga1 
eszközök felsorolása után, amit most fejeztünk 
ftuzzá kell tennünk, hogy, mint minden más mü1 
21 emlékezet is nyer a gyakorlással. Szószén^
■emben lehet emlékezetünket fejleszteni; 
tudja. Egyetlen szerző fejezett ki kétséget 
3 nagv pszichológus, William James. Kö'
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tanulásában gyakorolta magát és saját magán konsta
tálta, hogy egy hónapi gyakorlás után nem tanult setn 
jobban, sem gyorsabban, mint azelőtt. Barátai, kiket 
hasonló próbákra szólított fel, igazat adtak neki. De 
sok kísérletező próbálta igazolni Jamesnek ezt az oly 
váratlan véleményét, mely ellentmond mindannak, amit 
q gyakorlás révén történő szellemi haladásról meg
figyeltek. s ezek azt találták, hogy, mint többi képes
ségeink, az emlékezet is alá van vetve e törvénynek. 
Megfigyelték mind felnőtteken, mind iskolás gyer
mekeken; a gyakorlásból származó különbségek jelen
tékenyek.

Hogy Jamesnek s a többi kísérletezőknek ellentétes 
véleményeit összeegyeztessük, feltehetjük, hogy a gya
korlás tulajdonképpen nem növeli emlékezetünk be
fogadóképességét, hanem finomítja a készséget, mellyel 
azt használjuk. Hogy egy közleményt megtanuljunk, 
az elme idomuló képességét vesszük igénybe, ezt az 
ismeretlen fiziológiai tulajdonságot, melynél fogva a 
kapott benyomás megmarad és szunnyad, ébredésére 
varva; az emlékezetbevésés még azt is feltételezi, hogy 
a rögzítés pillanatában figyelmünket egy bizonyos mó
dón irányítsuk, hasznos szüneteket tartsunk, alkalma* 
ismétléseket végezzünk, szerencsésen szegezzük elmén
ket a tanulandó darab gondolataira, szóval, hogy bizo
nyos ügyességgel használjuk amennyi emlékezetünk 
van. Ugyanily módon kettőzi erőinket a fizikai neve
lés nem annyira izmaink erejének anyagi növelésével, 
mint inkább azzal, hogy megtanít a lélekzet visszatar
tásának és az erőkifejtés kímélésének művészetére.

A  gyakorlattal járó nyereség még kiterjedtebb, mint
sem gondoljuk; mélyebbre menve a kérdésben, észre-



vették, hogy mikor valaki valamely munkának gyakor
lásával nver, oly tökéletesedésére tesz szert, mely át
megy más, akár olyanfajta, akár különböző természetű 
munkákra. Ez érdekes, majdnem hihetetlen tény. Kü
lönböző magasságú hangok megkülönböztetését tanulni 
szolgálhat arra, hogy különböző színezetű hangokat 
tudjunk széttartani.') Hogyan keletkezik ez az a a- 
,á„os tökéletesedés? Azért van-e. mert nekünk egeszen 
különbözőknek látszó munkákban vannak azonos elemi 
lolyamatok? Azért-e, mert minden munka bizonyos a - 
talános módjával jár a gondolkodásnak, me y nagy 
vonásaiban változatlan marad? Nem tudjuk s ezen meg 
vitatkoznak. De gyakorlati szempontból enyeges meg
jegyezni azt a fontos tanítást, hogy a gyakorlás minden 
képességünket javítja, sőt javíthat^ más képessegün
ket is Fejlesszük tehát emlékezetünket; felesszük kü
lönösen a gyermekekét, hogy mire felnőnek, az ügyes, 

hajlékony és erős legyen.

VI.

Egy pedagógiai tévedés.

Azzal végzem, hogy közlök egy megfigyelést, mely egy 
családomhoz tartozó fiatal leányról szol. Alkalom lesz 
ez arra, hogy megmutassuk, miben kell allam az em e- 
kezet gyakorlásának, amit ajánlottam. Ez az e zes

•| I. E. Coover és F. Amtell. General Practice EHect oi Speoal

hxercice. American J o u r n o !  o l  X V I I I , 3 » .  .
kerítés teljes beszámolóját. mely talán kissé túlzott p “ ‘
marsai van megfogalmazva. lásd Thomdike. Fducn/.onni P s y -

I. tholrtfty, 80. 1.
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nem abban áll, hogy módszertelenül sok emlékezetei 
erőkifejtést tegyünk; rosszúl irányított erőkifejtések 
semmi másra nem szolgálnának, mint az egyén elbá- ' 
tortalanitására. Ismernünk kell a gyakorlás szabályait, 
mert aki nem ismeri, nem tesz semmi haladást. Ez tör
tént meg azzal a fiatal leánnyal, akit bizonyítékul fo
gunk használni.

Matild körülbelül húsz éves; több éve, hogy ének
órákat vesz; tiszta hangja, jó ízlése van; örömmel dol
gozik az énekben, de egy idő óta kétségbe van esve az 
eredmény miatt: majdnem abszolúte képtelen egy da
rabot megtanulni és kívülről elénekelni, hat hónap óta 
Guonod Va//on-jának áriájánál tart. A  sok vallatás, 
melyet hozzá intézek, végre világossá teszik balsike
rének okát. Ha egyedül, emlékezetből énekeli Val
lon áriáját, hajlandó hamisan énekelni, azaz némely 
hangok magasságát némileg megváltoztatni; mialatt - 
énekel, nem veszi észre a tett változtatást, de az meg
marad, mert az emlékezet nem válogat. Következőleg, 
mikor kottájához visszatér, nemcsak újra kell tanulnia, 
amit nem tud, hanem el is kell űznie emlékezetéből a 
helytelen kivitel emlékét; kettős munkát kell végeznie 
és minden kísérletének, mellyel úrrá akar lenni e da
rabon, ugyanaz a siralmas következménye van. Ez meg
magyarázza. miért nem tesz semmi haladást.

A  rákényszerített módszer hibás. A  zenedarabok nem 
mind egyforma nehezek; úgy kellene emlékezete mű
veléséhez fogni, hogy könnyű, nekivaló darabot tanul- 
tatnának vele és lassan, igen lassan növelnék a munka 
nehézségét. Ezen a nyomon haladva, meglenne az ered
mény. Matild nem vesztené el bátorságát s ahelyett, 
hogy rontaná, mint most teszi, növelné az emlékezetét.
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\/.ért hoztam fel ezt az esetet, hogy megmutassam, 
*i 'ven fontos az emlékezetet észszerű edző-módszerrel 
művelni. Hibás módszerrel nemcsak hogy nem tesz az 
ember semmiféle haladást, hanem elrontja azt is, ami 
emlékezete van ; ahelyett, hogy közelednék a célhoz, 
távolodik tőle.

Támogatásul idézek egy példát. Ez személyes ese- 
'i-rri s meg fogják engedni, hogy szinrehozzam. Nem ze
néről. hanem bicikliről fogok beszélni, de a mozgások 
emlékezete nincs más szabályoknak alávetve, mint a 
hangok emlékezete; ez is emlékezet és ugyanúgy mű
velendő.

Oly életkorban voltam, mikor már nehéz biciklizni 
tanulni; tizenkét éves korában —  mondják —  az ember
nek nem kell leckét venni; de negyven éves korában 
nehezebb a tanulás. Egyedül akartam gyakorolni ma
gam a kertemben, mely kicsiny, és nagy fákkal van be
ültetve; az ösvény, melyet befutottam, gyorsan ka
nyargó hurokvonal volt. Meg nem mondhatom, hány
szor estem neki a fáknak; két hónapi próbálkozás után 
sem tettem semmi haladást és egyetlen egyszer sem si
került teljesen körüljárnom a kertet. A  szünidőben sík 
vidékre mentünk lakni, 10— 12 méter széles, nagy, 
egyenes útakkal, árok, lejtő nélkül; ezek az utak nekem 
annvit értek, mint éneknövendékünknek a nagyon 
könnyű zenedarabok. Biciklista neveltetésem oly ha
ladást tett. hogy csodálatba ejtett; megtanultam a for
dulatokat nagy keresztútaknál; és az októberi vissza
téréskor. mikor ismét kertemben voltam, meandereit a 
legnagyobb könnyűséggel tudtam biciklin befutni. Föl
tétlenül meg vagyok győződve, hogy ha egész nyáron 
kertemben folytattam volna próbálkozásaimat, nem ju-

is*
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tottara volna októberre odáig, hogy egyetlenegyszer le- 1  
esés nélkül befuthassam. Csakis a széles úton való 
gyakorlás segített izmaim megnevelésében. így tör- ■ 
tént, hogy sok időveszteség után végre megemlékeztem 
erről az elemi szabályról: bármit akarjunk is tanult^ 
könnyűről a nehézre kell haladnunk. A  szabály olyan 
egyszerű, hogy egy kis józan ész elég volna kitalálá
sára.



VII. FEJEZET.

A KÉPESSÉGEK.

I.

f\ szellemi tehetségek korrelációja.

A gyermekek egyéni képességeinek tanulmányozá
sával oly kérdéshez nyúlunk, mely valamennyiünket 
erdekel gyakorlati fontossága miatt nemcsak az iskolai 
tanítás, hanem minden egyes gyermek jövőjének szem
pontjából, mert a pályaválasztásuknak nem volna sza
bad anélkül megtörténni, hogy meg ne vizsgálnék 
egyéni képességeiket. Ha élnének ezzel az elővigyá- 
zattal, ki-ki igazi helyére kerülne s ezzel nem egy 
nyugtalanító társadalmi kérdés nyerhetne végleges el
intézést.

De mit tudunk a gyermekek egyéni képességeiről? 
A gyakorlatban volna egy mód, nem a kérdés megoldá
sára. de legalább arra, hogy némi fogalmat szerezzünk 
róla. E z  a gyermekek kikérdezése volna, beszéltetése 
■írről, ami tanulmányaikban legjobban vagy legkevésbbé 
tetszik nekik és becsléseiket följegyezve, meg kellene 
nézni, vájjon egyeznek-e valóságos képességeikkel; 
vagv más módszerrel, több különböző munka között 
kellene választatnunk őket és megnézni, hogy mit sze
retnek jobban állandóan. De belefogott-e valaki ebbe a 
tanulmányba? Megdefiniálta-e valaki e képességeket?
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Keresték-e a lehetőséget kihasználásukra? Közelítet
ték-e a gyermekek szellemi képességeit mesterségek
hez és hivatásokhoz, melyekre e képességek őket haj
landóvá teszik? Sajnos, nem. Minden, amit tudunk, az 
hogy a kérdés megvan; törődtek vele, sőt egyenesen 
tanulmányozására való társaságokat is alakítottak, de 
eddig semmi vagy majdnem semmi sem történt.

Felnyitok egy új pedagógiai tankönyvet; 1908. de
cemberében jelent meg; a következő sorokat olvasom 
benne:

,, . . . Az egykorú gyermekek szellemi képességei 
nincsenek ugyanazon a fokon; ez az egyéni képességek 
súlyos kérdése, melyet csak hosszas és kényes meg
figyelés fedhet föl a tanítóknak. Minden osztályban kü
lönböző szellemi típusok vannak aszerint, hogy a gyer
mekeknél ez vagy az a tehetség uralkodik-e.” íme a 
feltett kérdés; de ez minden. A  szerzők nem tesznek 
hozzá egy szót sem, nem adnak egyetlen példát sem az 
egyéni képességekről; igazán nem tudnak róla többet.

Mások legalább megértik, hogy itt súlyos kérdésről 
van szó és legjobb tehetségük szerint bánnak vele, nem 
rejtegetve, hogy mennyire nem ismerik. Valaki leg
utóbb egy pedagógiai újságban cikksorozatot adott a 
mértékre szabott iskola csábító témájáról. Szellemes 
ember létére tetszetősen vezette bizonyításait. Annak 
emlegetésével kezdte, hogy azelőtt szokás szerint min
den gyermeket, akármilyen volt is, ugyanabban az osz
tályban kevertek össze. Előbb csak azt vették észre, 
hogy némelyeknek nem használ a tanítás, mert nem
látnak, másoknak pedig mert nem hallanak; történt 
tehát egy első kiválasztás és külön iskolákat szervez
tek a vakoknak és a siketnémáknak. Azután észrevet-
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:cn. hogy bizonyos gyermekek nem tudják követni az 
urat, mert nincs figyelmük vagy mert értelmileg gyen- 
yt-k; ezeket is elválasztották most a többitöl s azzal 
foglalkoznak, hogy speciális, úgynevezett abnormáli
suknak való osztályokat teremtsenek számukra. A  
szerző szerint ennek a kiválasztó munkának foly
tatódnia kellene, hogy kiküszöbölje a rendes isko
lából a testileg gyengéket, akiknek kerti iskolákat szer
viznének. Ez nem minden s a szerző saját lendú- 
letetöl vitetve odáig megy, hogy a normálisokat is 
tfl kellene osztani bizonyos számú kategóriára tehet
segeik szerint, melyeket a tanítók vagy specialisták is
mernének fel s minden ilyen kategóriának más taní
tást kellene nyújtani, melynek kivált a leendő foglal
kozás szempontjából kellene különböznie. Itt aztán a 
szerző megáll. Minden jóakarata sem engedi messzebb 
ennél a kissé homályos végkövetkeztetésnél.

Azt hiszem, hogy dacára befejezésül mondott fen- 
lartásainak, mégis vaskos tévedést követett el: ez az 
a gondolat, hogy a normálisokat is lehet oly elkülöní
tett csoportokra osztani, mint a siketek, a vakok, az 
abnormálisok. Elfelejti, hogy a normálist éppen azt jel
lemzi, hogy nem kivételes, hanem közepes lény, kinek 
iibevonásai átlagosak. Ha vannak az emberiségben 
különféle képességek, biztosra vehetjük, hogy a nor
mális, vagyis az átlag-egyén valamennyinek bizonyos 
■ "kig birtokában van és hogy éppen ez teszi őt közöm
bös, jól egyensúlyozott és különös jelek nélkül való 
“pussá. Ennyit mondunk anélkül, hogy azok felé az 
igen nagy kényelmetlenségek felé fordulnánk, melyek
é i  a gyermekek túlságos korai specializálása és oly 
***pessegekhez alkalmazott tanítása járna, melyek ta-
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Ián nincsenek is meg bennük, melyek a korral változ
hatnak vagy melyeknek használása is változhatik oly 
állhatatlan környezetben, mint a mi modern társadal
maink.

E néhány részletből eltaláljuk, hogy a kérdés telje
sen új; ma nem része a pedagógia területének; kivált
képpen laboratóriumi munkákban, nagyon speciális lé
lektani kutatásokban áll, mint Stern-é Németország
ban, hogy csak az egyik legavatottabb nevet idézzük.
E tanulmányokból, valamint jóval régebbi saját tanul
mányainkból is merítünk, de új, modernebb szempont
ból mutatjuk be őket; ahelyett, hogy lélektani érde
kességek gyanánt tárgyalnók, megkíséreljük gyakor
lati felhasználásukat és minden megállapítás után 
refrén módjára fogjuk feltenni ezt a kérdést: „Mire 
való ez a megfigyelés?”

-- 1
A  következőkben tehát részleges, egyes képességek

ről fogunk beszélni. Mit kell igazában értenünk bizo
nyos képességeknek e különlegessége, sajátossága 
alatt? Azt kell érteni, hogy nincsenek a többi tanulmá- • 
nyokkal korrelációban. Tegyük fel, hogy a tanítátt- 
anyagról van szó. Ha azt mondjuk, hogy ez az anya$ 
különleges képességeket tételez föl, azt akarjuk vele 
mondani, hogy a tanulók, kik kitűnnek a-ban, lehetnek 
a többi tanulmányok összességében közepesek s viszont 
a tanulók, kik a-ban közepesek, lehetnek a többi tanul
mányokban kitűnőek. Hogy tehát bizonyos képességek 
függetlenségéről fogalmat alkossunk magunknak, tanul
mányoznunk kell a korrelációkat, melyek fennállhat
nak bizonyos ágakban elért sikerek és balsikerek ée 
más ágakban elért sikerek és balsikerek között; a kor
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relációknak ez az elemzése nagyon bonyolult, mert 
a/t kívánja, hogy a véletlen hatásainak kiküszöbölése 
végett igen sok növendéken dolgozzunk. Erre szá
mos módszer van használatban és némelyek a felsőbb 
matematikát is szerepeltetik. Egyáltalán nem szándé
kozunk e részletekbe bocsátkozni, de legalább az 
alkalmazható legegyszerűbb módszerről fogalmat 
adunk. Van rangsorozó-módszer, amit magunk kép
zeltünk el V. Henrivel;1) van a Pearson-módszer 
es Spearmann ) számítása, végre egy utolsó mód
szer, az átlagok módszere, amit legutóbb Ivanoff) 
használt; ez számos adatot kíván, de a számítások vi
szont rövidek. Mondjuk meg, miben áll. Meg kell tudni, 
vájjon a rajzoló képesség együtt jár-e az írásra való 
képességgel. Különböző tanulók együttesében van 20%, 
akik írásban erősek; a jó rajzolók csoportjában ez az 
arány 28%-ra emelkedik. A  különbség 28%— 20% 
annyi, mint 8%. A  százalék ez eltérése az írás átlagos 
képességének százalékához viszonyítva 9/*o =  40%. 
íme egy együttható, mely illően kijavítva adja a kere
sett korreláció mértékét; ha a rajz-irás korrelációja 
40 ',  a rajz-számolás korrelációja meg, mondjuk, 13%, 
világos, hogy az utóbbi sokkal gyengébb összetartozás, 
mint az előbbi.

Binet és Henri. La  fa t ig u e  in te l le c tu e l le .  Paris. Schleicher;
Sée. U n e  f o r m u le  m a th é m a t iq u e  a p p l ic a b le  a u x  re c h e rc h e s  

c‘ psycho log ie .  B u l le t in  de  la  Soc .  de l 'E n fa n t .  Paris. Álcán.
,(*M 17a.

Spearmann. The Proof. and Measurement of Association 
" w*n two T hings. T h e  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y e h o lo g y .  1904 
’ ‘ '2. Lásd ugyanott XV. 201. 1.

B Ivanofí. Recherches expérimentales sur le dessin des 
i'Ts de la Suisse romande. A r c h .  de  P s y c h o lo g ie .  1908 30. a.
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Ha volt valaha kérdés, ami sok vitát keltett, akkor ez 
bizonyára a korrelációk értékének kérdése. Két abszo
lút ellentmondó vélemény áll szemben és mindenik bi
zonyított igazság erejét igényli magának. Az egyik sze
rint, melyet hevesen tartott íönn az amerikai Thorn- 
dike,1) az elme egy tökéletesen heteroklit képesség- 
gyűjtemény volna, egymás mellé rakott, de szigorúan 
független képességek gyűjteménye. Az ellenkező véle
mény, melyet pazar matematikai apparátussal az ame
rikai Spearmann ) képvisel, az, hogy az elme egy, hogy 
mindenikünkben van egy képesség, mely megérdemli az 
általános értelem nevet és hogy megfelelést találunk, 
minden tevékenységünk még a legtávolabblak műkö
dése között is; volna pl. korreláció az érzetek észre
vételében való ügvesség, s az életben a bajokból való 
kimenekülés ügyessége között. Ez éppen ellenlábas 
Thorndike véleményének. Mindent összeveve, ezek* * 
szélső tézisek és vannak igazságok az arany kozeputon, 
melyeket az ilyen viták sértetlenül hagynak. Ha az isko
lás gyermekek esetét vizsgáljuk, a különböző tananya
gokkal szemben mutatott képességeiket, e tárgyban kü
lönféle megfigyeléseket tehetünk, melyek helyesek <* 
bebizonyítottak maradnak, bármi legyen is a sze l*  ■ 
tézis, melyhez csatlakozunk. Először is meg van álla
pítva. hogv sohasem találunk rendkívül gyenge Kor
relációt, azaz majdnem abszolút függetlenséget egyilr 
tanítási anyag s a többi anyag együttese között. A  kor- ifj 
reláció-rendszer, amit kihámozni sikerül, sokkal szöve
vényesebb. Vegyük a rajzot, mert Ivanoff újabban be-

') Thorndike. E d u c a tio n a l P s y c h o lo g y . New-York. 1903. 28. I  -

•-•) General Intelligence objectively Determined and Measure 

A m e r ic a n  J o u r n a l  o f P s y c h o lo g y .  XV. 2. 1904. 201. 1.
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hatóan tanulmányozta. A  rajzot általában és szerintünk 
joggal, az egyik legfüggetlenebb képességnek veszik, de 
a rajz mégsem egyforma független minden más anyag
gal szemben; míg a nyelvekkel és a számolással pél
dául korrelációja gyenge, a kézimunkákkal, a fogal
mazással, a földrajzzal elég erős. Másik megjegyzés: 
egyáltalán nincs fordított korreláció; erősnek lenni vala
mely ágban nem ok arra, hogy gyengék legyünk egy 
másikban; ha némely tanulók csak azért tűnnek ki 
valamely ágban, mert sok mást elhanyagolnak, ez 
puszta esetlegesség és el is maradhatna, nem rejlik a 
dolgok természetében; a képességek nem zárják ki egy
mást, ez a fontos megjegyezni való tény, és mindig ta
lálni teljes elméket, akik egyesítik őket. Utolsó és va
lamennyi közül a legfontosabb megjegyzés. Van egy 
tehetség, mely a képességekkel fordított értelemben 
hat s ez a munkában való általános igyekezet. Míg a 
képességek részleges sikereket adnak, az általános 
szorgalom nivelláló hatást gyakorol és minden meg
kezdett ágban sikert biztosít. Ennek eredménye, hogy 
a képességek hatása kevésbbé jól látszik, mikor nagyon 
munkás tanulócsoporttal van dolgunk; a hivatottságot 
erőkifejtéssel pótolják s az elméleti emberek számítá
sait a korrelációk keresésében elhomályosítják.

I I .

Megjegyzések néhány iskolai képességről.

A gyermeki képességek tanulmányozásának több
j e  módja van; egyik abban áll, hogy egymásután 
sorra vesszük a különböző tantárgyakat és keressük,

A KÉPESSÉGEK. J55



melyek mutatnak egymásközt a legtöbb s melyek a 
legkevesebb korrelációt. A  másik tanulmány nagyobb ' 
igényű; fölébe emelkedik az iskolai gyakorlatoknak a 
igyekszik kitalálni azokat a tipikus szellemi vonásokat, 
melyeknek a különféle képességek következményei.

Néhány szót fogunk szólni e két különböző tanul* 
mányról.

Első sajátságos képesség a zenei; tudjuk, hogy a 
zene oly művészet, mely sok embernek erős érzelme
ket okoz, masoknak abszolúte hozzáférhetetlen. Né
melyeknek, s ez a többség, 90% körül, hangja ós 
hallása tiszta, a többinek hangja és hallása hamis és ex 
a különbség valóságos árkot ás emezek és amazok közt. 
Fölösleges hozzátennünk, hogy a zenei képességek 
gyakran hiányzanak oly természeteknél, akik más ol
dalról nagyon eszesek. Hosszú fejtegetéseket írhatnánk 
a zenei érzékenységről, annak mértékéről, zenepeda
gógiai javaslatokról és ellen javaslatokról, de szabad
ságot veszünk ezek mellőzésére, mert a tárgyat kissé > 
speciálisnak találjuk, helyünk pedig kevés.

A  rajzó} is a sajátságos képességek között kell idéz
nünk; ez majdnem születési ajándék. Minden szorgal
mas ember eljuthat odáig, hogy közelítő megfelelés
sel másoljon le egy mintát, de az emlékezetből va£y 
képzeletből való rajzolás sokaknak elérhetetlen. Mint 
a zene, ez is oly hézag, mellyel nagyon eszes emberek
nél is találkozunk. Emlékszem egy tudósra, aki |j 
képtelennek érezte magát, hogy lerajzoljon egy ülő 
kutyát; nem tudta, hogy ugyan mit csinálhat a ku
tya a lábaival. Sőt festők is vannak, akik rosszul raj- -  
zolnak és kiváltképpen koloristák; példa rá Rembrandt, 
akit érdekes ebből a szempontból Holbein-hoz hason-
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Utáni. Az a kérdés, hogy miféle tehetségen alapul a raj
zolás adománya, elég homályos, mert a rajz amint meg
szokottá válik, sokat veszít tudatos elemeiből. Úgy va
gyunk a rajzzal, mint a beszéddel; aki bőségesen és 
könnyűséggel beszél, az igazán nem tudja, hogyan csi
nálja.

A rajztanításra vonatkozólag is részletes fejtegeté
seket lehetne végeznünk. Hosszú tapasztalás megmu
tatta. hogy káros a rajzolni kezdő gyermeket geome
triai ábrák utánzására kénvszeríteni abból a rosszul ér
telmezett okból, hogy egyszerűbbek, mint az emberi 
arc és a használati tárgyak. Ez a tanítás elveszi bátor
ságukat; mielőtt az iskolába jöttek volna, rajzoltak és 
al iskola elkedvetleníti őket. Szabad rajzolásra kell en
gednünk őket, mert ez a természetes kívánságuk; az
után közbelépünk s vezetjük és javítjuk a szabad raj
zot; így kihasználjuk a bennük levő természeti erőt 
ahelyett, hogy lerombolnók. Az amerikai iskolák már 
régen példát adtak rá.

A természetes helyesírás oly iskolai képesség, melyet 
már régen jeleztek a tanítók. Vannak gyermekek, akik 
tudják a helyesírást, nem ösztönszerüleg, anélkül, hogy 
tanulták volna, de végtelenül kevesebb veszödséggel 
tudják, mint más tanulók, akik egyáltalában nem tud
nak pontos helyesírásra szert tenni. Az előbbieknek 
íelsöbbsége különösen a mindennapi helyesírásban mu
tatkozik. De mi az oka ennek a hajlandóságnak? nem 
tudunk róla semmit. Csak hozzávetéseket tehetünk. 
Íme a miénk.

A helyesírást hallással és egyszersmind látással ta
nuljuk ; de kivált látással; két bizonyítékunk van rá;
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az első Belot1) kísérleteiből származik, ki azt találta, 
hogy ha összehasonlítjuk két tanuló-csoport helyesírá
sát, akik közül az elsők látási bemutatásból, az utóbbiak 
a tanító betüzéséből tanultak, konstatáljuk, hogy az el
sők jobban emlékeznek a helyesírásra. Hatvanöt száza
lék tévedést követnek el oly feltételek között, mikor az 
utóbbiak hetvenkét százalékot tévednek. A  második ér
vet a vakok szolgáltatják: bár a siketnémáknál sokkal 
értelmesebbek, mégis kevésbbé helyesen írnak. Miért? 
mert nem látásból tanulják.

Tehát hajlandók leszünk azt következtetni, hogy a 
helyesírást jobban tudó iskolásgyermekeknek, különben 
egyenlő körülmények között, az átlagnál jobb látási 
emlékezete van; csakhogy a látási emlékezet nem elég, 
használni is kell, kedvvel olvasni és sokat olvasni, hogy 
sok szó helyesírását elraktározzuk; így még az egyez
tetési szabályokat is megszokjuk, mert az ismételt olva
sás mindezt megtanítja; éppen olyan jól megtanítja a 
nyelvtani szabályokat is; ezeket a szabályokat akkor is 
tudhatjuk alkalmazni, ha képtelenek vagyunk őket for- 
mulázni vagy megokolni. így magyarázzuk magunk
nak. miként lehetséges, hogy egy tanuló erős legyen 
helyesírásban, ellenben gyenge a rajzolásban vagy for
dítva; mindkét esetben lehet látásemlékezete; de mint- 
hogv különbözően használta, különböző szolgálatokat 
kap tőle.

A  fejszámolásra és a matematikára való képesség 
szintén a speciális képességek közül való. A  fejszámô1

*) A. Belot. Epellation et présentation visuelle. B u l l .  de /<*”  
Soc .  de l 'E n fa n t .  Paris, Álcán. 1°06. 147. 1.
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gyakorlással nagyon kis gyermekeknél ki lehet 
•éleszteni és a csodaszámolók nagyon korán kezdik — 
'"I* köztük három éves is. Ez a tehetség lényegesen 
az emlékezeten alapul, mert hogy a feladatot megold
ok. meg kell tartani a kérdés emlékét; továbbá mikor 
evjv részleges műveletet elvégeztünk, emlékeznünk kell 
annak eredményére, össze nem keverni a kérdés meg
oldásával, ugyanígy tenni egy másik részleges müve
itek mindent megjegyezni, semmit össze nem za

varni. míg el nem jutunk végre a megoldáshoz. Világos 
tehát, hogy a fejszámolás nagyon biztos emlékezetet 
kiván, mely megengedi, hogy készenlétben tartsuk 
mindazokat a számokat, melyekre szükségünk van.

hgy másik nagyon érdekes megjegyzést kell ten
nünk; ez a fejszámoláshoz szükséges emlékezet minő
ségére vonatkozik.

Azelőtt azt hitték, hogy ez lényegesen látásemléke
zet. Feltételezték, hogy a jó fejszámoló úgy számol 
fejben, mint papiroson és hogy szellemileg látja a pa
pirost; de azóta megtudtuk, hogy ha vannak is vizuális 
számolók, vannak auditivok is vagy inkább motoriku
sok és hogy ez utóbbiak nem látják a számokat, hanem 
hallják vagy mondják magukban és így éppen olyan 
i°l rámolnak, mintha látnák őket. Csak az eljárás kü
lönbözik kissé, mert míg a vizuális úgy végzi a műve
ltet. mintha papiron végezné, a motorikus szétbontja. 
gy ,la arró1 van szó, hogy 125-öt 142-vel szorozzon,

“ v,zuális úgy dolgozik, hogy jobbról kezdi és a 125-öt 
- -vel, aztán 4-el, aztán 1 -el szorozza és a részletszor- 
' atukat összeadja; a motorikus ellenben a 125-öt előbb 
100-aI. aztán 42-vel szorozza meg. Láttuk a vizuális

motorikus számolók e két oly érdekes típusának
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valódiságát, mikor természetben tanulmányoztunk sor- 
bonne-i laboratóriumunkban két, ma híres csodaszá- 
molót, Diamandit és Inaudit.

Fölösleges hozzátennünk, hogy legnagyobbrészt egy
szerre használunk vizuális és motorikus képeket.A szó
beli ismétlés a látásbeli kép fölelevenítésére való; en
nek meg az a haszna, hogy bizonyos számok helyzetét 
jelzi, mert csak ez jár térbeli látással; másrészt vannak 
műveletek, melyeket tisztán auditív és motorikus mó
don végezünk, például a szorzások, melyek puszta szó- 
társitások; végre minthogy az ész sohasem veszti el 
jogait, munka közben egész sereg megjegyzést teszünk 
a számok természetére, viszonyaira, ellentéteire vonat
kozólag s ezek nagyon segítenek megjegyezni őket; így 
a 3, 5, 7 sorozat a közök egyenlőségével lep meg, a 3, 
5, 8 azzal, hogy 8 a 3 és az 5-nek összege és így tovább. 
Ezek apró eszközök, melyek az emlékezetnek segíte
nek és melyek kevésbbé függnek annak erejétől, mint 
inkább az elme találékonyságától.

A matematika megértése egészen speciális képessé*- 
get tételez fel, amit rendkívül fontos volna elemezni* 
mert ez talán a legfokozottabb különbségek egyike, amit 
az iskolásgyermekek között találunk. Minden közép
iskolai tanár, akit erre nézve megkérdeznének, ezen a 
véleményen volna. Sőt hozzátehetjük, ez a matema
tikai érzék olv fontos, hogy sok tanuló jövője függ tőle. 
Ma az exakt tudományokkal dolgozó és ipari pályák 
a legjövedelmezőbbek s így legtöbb tanulót vonza
nak.1) Csakhogy valójában sokan, miután bizonyos 
____

') Ez a kijelentés a francia társadalmi viszonyokat jellemzi. 
Nálunk egyáltalán nem állhatna meg. Ford.
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óiig próbálkoztak a tudományos előadásokkal, kény
telenek azokat abbahagyni, mert nem érzik magukat 
repesnek követésükre; mások haszontalannak ítélik a 
próbálkozást is, előre ismerik matematikai képtelensé
güket. Ezek is, azok is a matematikai osztályok elhul
lott gyümölcsei; az exakt tudományoktól elesve, a szel
lemi tudományok felé fordulnak; és ma a dolgok ez 
állapotának az az eredménye, hogy a filozófiai osztály 
;alIgatósága az exakt tudományokban legkevésbbé te
hetséges tanulók közül kerül ki. A  matematikai és ál
talában a tudományos képesség e hiányát felnőtt kor
ban is sok művelt embernél, még felsöbbrendü elméknél 
is észleljük, akik képtelenségüket hamis szégyenkezés 
nélkül beismerik, sőt néha dicsőséget kovácsolnak be
lőle. Ez a képtelenség különben egy bizonyos értelem
ben mindenkivel közös; mert amily mértékben a mate
matika emelkedik, úgy száll szédületes gyorsasággal a 
megértők száma; és legutóbb Poincaré hatalmas mate
matikai képességének ünneplésekor megjegyezték, hogy 
valószínűleg az egész világon nincsen több tíz ember
nél, aki öt követni képes.

Miféle titokzatos kiválóságon alapszik tehát a mate
matikai képesség? Nem tudjuk; és bár Poincaré leg
utóbb belefogott, hogy megmagyarázza,1) a magunk ré
széről nem vagyunk bizonyosak benne, hogy átláttuk 
magyarázatát. A megértés tényeinek lélektana nagyon 
homályos ma is; úgy látszik, mindenestül az eszmélet
lenben marad. Mikor valamely szóbeli kijelentés értel
mét felfogjuk, kell, hogy az egészben minden szónak

1 I ásd Poincaré. La psychologie de l'invention. A n n é e  P s y -
rhnlngtque. XV. 1909.
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legyen szerepe, mert az egész értelem minden szótól 
tügg; de minden szó értelmének észrevevését, valamint 
ezen egyes értelmeknek összegeződés végett való kö
zelítését csak okoskodás révén tesszük fel, mert 
a mondatot összeségében ragadjuk meg, csak a 
szintétikus eredményt fogjuk fel. Ez az oka. hogy oly 
nehéz megértenünk, hogyan értünk. Ez nagyon sajná
latos. Ha tudhatnánk, miben áll igazában a matematika 
megértése, igyekezhetnénk a fejlesztésére.

Nem mondunk többet az iskolai tantárgyakról, ha
nem igyekezni fogunk néhány speciális értelmi típust 
definiálni.

III.

Megjegyzések néhány értelmi típusról.

Majdnem mindenhol, iskolákban, családokban, híres 
embereken végzett kísérletek arra vezettek, hogy 
egészen ideiglenesen és bővebb útbaigazításig három 
speciális típusát fogadjuk el az értelmi jellemnek, me
lyeknek egyenkint három ellenkező típus felel meg. A d 
junk nekik cédulákat, melyek, sajnos, nem nagyon meg
felelők, de felismerésükre fognak szolgálni. Le fogjuk 
tehát írni a következő típusokat:

1. Az öntudatos az öntudatlannal szemben.
2. Az objektív a szubjektívval szemben.
3. A  gyakorlati az irodalmival szemben.

. Először értenünk kell, hogy ezek szélső, tehát kivé
teles típusok; hogy ezek a különböző típusok nem el- . 
lentétesek, hanem inkább függetlenek egymástól; mert 
nem ritkaság oly teljes lényeket találnunk, akik az Ön
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tudatost az öntudatlannal, a szubjektivet az objektív
val. a gyakorlatit az irodalmival egyesítik.

Az öntudatos és az öntudatlan.

Néhány megjegyzést terjesztünk elő a szellemi 
munka módszeréről; ez fontos kérdés a pedagógiában, 
de a klasszikus pedagógiának idegen maradt. Ma is a 
szellemi munka egy hagyományos leírásán él, mely bi
zonyara nem egészen hamis, de nem minden egyénre 
igaz. Olyan értelmi tevékenység megnyilatkozásának 
mutatják be a szellemi munkát, mely tudatos, szándé
kos, észszerű és személyes volna egyszerre. Ez tévedés. 
Vannak más munkamódszerek is, melyek ép oly sike
resek. A  reflexió módszeréhez hozzá kell tenni, sőt 
szembe kell vele állítani az inspiráció módszerét.1)
\ érmérséklet szerint van egyik vagy másik módszer
nek több foganatja. Ismernünk kell magunkat, kipró
bálni, összehasonlítani e két módszert, megnézni, me
lyikkel boldogulunk jobban, mert ez különösen ráter
mettség kérdése.

A reflexiós módszer abban áll, hogy kiindulásul egy 
határozott gondolatot veszünk, melyet formulázni tu
dunk, melyet reflexióval találtunk és melynek egész 
fejlődését, minden előzményét, folytonosságát meg tud- 

k magyarázni, ez a gondolat tehát teljesen tudatos. 
Munkát végzünk rajta, melybe azért fogtunk, mert 
járjuk. Hozzáfogunk, mikor kedvünk van, megszakít- 
: ; újra kezdjük, bevégezzük úgy, ahogy alkalmasnak •

• £zt a két pontos kifejezést Souriau-tól kölcsönözöm. Lásd 
vrene cs ih é t iqu e .  Paris. Álcán. 1906. 115. és köv. 1.
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íléljük, a munka tehát teljesen tetszésünktől függ Mi

alatt végezzük figyelmünket, emlékezetünket, kritikai 
érzékünkét gyakoroljuk; vizsgálunk egy gondo la totT  
fogasuk vagy elvetjük; és mindannyiszor tudjuk' 
mtert tettük inkább ezt, mint amazt. A munká teha,' 

lessegge okadatolt. A z, ami benne gyakran nehéz 
so kínos, az abból a szükségességből foly, hogy csak 
tárgyunkra gondolunk, belezárkózzunk, benne össz
pontosultunk es semmiféle kitérést meg ne engedjünk 

kezünkben levő gondolat kifejlesztésére szükséges 
erőlködés teremtő munkánkra eszméltet bennünket- 
nagyon tisztán erezzük, hogy a müvek szerzői vagyunk

Z 7 l t r  VT nk minden íelelösséget; itt nem jogi ■ 
gy erkölcsi, hanem értelmi felelősségről beszélek, 

bzóval e tudományos elbánás folyamán a gondolat be- ’  
t,a szellem, fejődésének összes fázisait; előbb csak 

e vont csira homályos eszme, séma, lassankint bonta- 
ozik, nagyobbodik, bővül, kivált részleteződik, vagyis 

konkrét pontos, érzéki, élő elemekkel gazdagodik; *  > 
hatarozottan ismerjük e fejlődést, amint gördül, mert 
magunk, sajat közbenjárásunkkal gördítjük le 

Ha a szellemi munka mindig olyan természetű lenne, 
am,„onek most leírtuk, a dolog morálja igen egyszerű 
olna: valahányszor csak dolgoznunk kellene, nem volna 

más tennivalónk, mint akarni; minél többet dolgoz
nánk, anna többre mennénk; csak emlékeztetnünk kel
lene a tanulókat Newton e híres tanácsára, melyet már 
gyermekkorunkban tanultunk csodálni; „A  génié, hosz- 
szu türelem . És a problémák megoldását úgy találjuk ? 
meg, „hogy mindig rájuk gondolunk". Ez a foga lm azás-' 
nincsen nagyszerűség hiján; emeli az akaratszabad
sagot es a személyiséget. De valójában oly korszakból

hwé
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, .ló. melyben egy szimplista lélektan puszta passzív 
{. rietseggvüjteménnyé tett bennünket.

Azonban a legkülönbözőbb körülmények között 
végzett megfigyelések költőkön, filozófusokon, tu
dósokon, sót nagyon sajátságos lényeken, spiritisz- 
Jakon, médiumokon, hisztérikusokon és más bete 
•>cken. bebizonyították, hogy a megokolt, meggondolt 
t.Tineszetu szellemi munka, melyet most írtunk le. nem 
általános szabály . A z ember néha egész másképen dol
gozik. Ez a körülmények, a tanulmányi tárgyak, a vér- 
merseklet dolga. Kiváltképpen akkor dolgozunk saját
ságos módon, mikor képzeletünket működtetjük. A  hí- 
ívs matematikus H. Poincaré1) nemrég adott e kérdés
ről egy figyelemreméltó fejtegetést, leírva, hogyan tette 
eotobb felfedezését. A z  elbeszélés megragadó, majd

nem drámai.

íme munkájának legszokottabb rendje. Szándékos 
munkával kezdi, leül dolgozó-asztalához, vizsgálja a 
kérdést, okoskodik, számol, figyelmének minden rugó
lat megfeszíti, egyszóval tudatos munkát végez. Gyak
ran számot ad magának, miféle nehézség állítja meg, 
e az nemkevésbbé állítja meg ezentúl is; és fáradtan 

vagy kedvetlenül félbehagyja a munkát.
Második ütem. Néhány nap, néhány hónap telik el.

. "m Ü1 többé író-asztala előtt; nem is gondol a műn- 
ara: SétáI’ heáyek közt jár vagy egy körúton megy 

vagy omnibuszra száll; ezek a köznapi körülmények 
n° m határoznak, hacsak annyiban nem, hogy jelzik, 
mennyire nincs előkészítve az erőkifejtés. Hirtelen meg-

p incare L ' in u e n t io n  m athém atique. Lásd A n n i é  P s y c h o -  
XV. 1909. 445. 1.
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világosodás történik elméjében; egy eszme tűnik fel; 
több, eszme, igazság; észreveszi, hogy ennek a matema
tikai függvénynek ilyen tulajdonságai vannak vagy hogy 
közelítendő ehhez a másikhoz. A  régebben keresett 
megoldás tehát akkor jelentkezik, mikor rá se gondol.
És mikor jelentkezik, az a mély meggyőződés kíséri, 
hogy igaz. A  szerző nem érzi szükségét utólagos igazo
lásoknak; el fogja végezni kétségtelenül, de ebben a 
pillanatban a dolog bizonvos.

Harmadik ütem: tudatos munkakorszak, mely az író
asztal előtt telik el. Újra megvizsgálja a hirtelen meg
jelent eszmét, elemzi annak tartalmát, elvégzi a szük
séges számításokat és megírja az értekezést, mely a ; 
kérdés kifejtését adja. Poincaré hosszasan beszél az 
ilyen eszme természetéről, kibontakozásáról és az 
előzményekről, melyek előkészítik. Tudatos munka
korszakot követ és valószínűleg sohasem keletkezett 
volna, ha szerzője nem kezd a problémán szándékosan 
elmélkedni. Ez az eszme olyan, hogy tartalma homá
lyos és egyszersmind teli; határozott, mert jelzi a kö
vetendő űtat, a végzendő számításokat és a célt, mely
hez jutni fogunk; igazi anyagondolat, mint Beaunis el
nevezte; de homályos marad oly értelemben, hogy ma
gában véve nem valósít meg semmiféle számítást; és 
Poincarenek igaza van abban az épp oly kritikus, mint 
fontos megjegyzésben, hogy soha öntudatlanul meg nem 
találjuk egy szorzás eredményét azzal, hogy egy előző , 
korszakban a két szorzóra gondoltunk.

Ez a dolgozásmód tehát öntudatlan és a ref
lexiós módszerrel valóban könnyen szembeállítható. A  
munka nem függ tőlünk, a gondolatot nem öntudatos 
és kínos kutató erőkifejtés határozza meg; mikor
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megjön, meglep hirtelenségével, lélektani oksze
rűségének hiányával. Úgy látszik, mintha nekünk 
idegen, rajtunk kívül eső tevékenység müve volna; ami 
bennünket illet, mi passzivok vagyunk; engedjük tör
ténni a dolgokat és az erőkifejtés e hiánya annál kelle
mesebb, mert meg vagyunk győződve, hogy ez a gondo
lat, mely nekünk semmibe se kerül, eredményekben bő
velkedni fog.

De Poincaré leírása jóiormán csak az eszme kibonta- 
kozasara illik; tehat oly esetre vonatkozik, melyben az 
eszméletlen korlátolt és gyorsan végződő szerepet ját
szik. E leírás kiegészítése végett egy másik esetet aka
rok hozzá közelíteni, mely tőle csak látszólag külön
bözik.

Francois de Curel drámaíróról akarok beszélni és 
arról, hogyan írja darabjait. Maga beszéli el bámulatos 
lélektani finomsággal teremtő munkájának minden 
szakaszát.1) Mint Poincaré, ö is szándékos munkakor
szakkal kezdi. Már megvan fejében a darab eszméje, 
már megalkotta a helyszint, beszélteti személyeit, he
lyükbe. bőrükbe képzelve magát, mint ezt a retorikai 
tanfolyamon tanítják és mondatja velük azt, amit maga 
erezne hasonló körülmények között. Ez a reflexiós mód- 
czer; ez nagyon keserves neki; minél jobban elmélyed 
munkájában, annál rosszabbnak találja. Egy bizonyos 
pillanatban rájön, hogy jó volna újra kezdeni az egész 
darabot. És ilyenkor, második kéziratán, kezdődik Ön
tudatlan munkája, mely kissé hasonlít Poincaré mate
matikai invenciójához. Csakhogy Curelt nem éri új ve- 
-etőeszme vagy anyagondolat hirtelen látogatása, mely

i A. Binet. F. de Curel. A n n é e  P s y c h o lo g iq u e .  I. 1904 119. I.
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egész darabját magában foglalná, hanem kivitel köz
ben nyilatkozik a munka öntudatlan természete. A  
szerző nem érzi többé magát a darab, a személyek és 
kivált a párbeszéd teremtőjének. Nem teremti többé, 
hanem nézi a darab lejátszódását. Úgy tűnik fel neki! 
hogy a színpadi személyek maguktól, spontán módon, 
saját felelősségükre beszélnek; nem kell erőkifejtést 
tennie, hogy megtalálja, mit kell mondaniok. Gondo
lataikat, valamint szavaikat, melyeket használnak, úgy
szólván tőlük tudja meg, amint hallgatja őket. M ajd
nem passzív, a gyorsíró magatartásával, aki vitaűlésen 
jegyez. A z  eszméletmegosztás tehát nagyon messze 
megy, de természetesen nem elég messze arra, hogy 
összefüggéstelenséggel járjon. A  néző nagyon figyel
mes és képes marad hasznos közbelépésekre, először 
azért, hogy személyeitől engedelmességet követeljen >* 
a szinrehozással szemben, azután azért, hogy irányítsd 
őket, bizonyos válaszokat megsúgjon nekik, sőt időn- 
kint azért is, hogy helyükbe lépjen, hogy a párbeszédbe 
tőle származó, igazi nézői szavakat iktasson be. Ezen ^ 
eszméletmegoszlás érzése Curelnél oly határozott, hogy 
darabjának átolvasásakor könnyen meg tudja külön
böztetni saját válaszait embereinek válaszaitól.

Ennek a megfigyelésnek az az előnye, hogy ponto- 
sítja s úgy látom, nagyfontosságú helyeken ki is egé
szíti Poincaré megfigyelését: más világításban mutatja, 
hogyan dolgozik az eszméletlen. A  matematikusnál ez 
az eszméletlen csak hirtelen jelenik meg az eszméleti 
életben; úgy hozza az eszmét, mint az ördög, aki elő
lép a súlyesztőből, azután eltűnik. Curelnél az eszmé- 
letlennek lassúbb, rendszeresebb kibontakozása megy 
végbe; teljes világításban marad, együtt él az eszraé-
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lettel s igazi munkatársa lesz, mint valami második 
‘ érző, akinek szintén joga volna aláírni a darabot és 
teivenni a díjakat érte. De szemmellátható, hogy a kü
lönbségek dacára is mindkét esetben megtalálhatók az 
alapvető lélektani jellemvonások; egy vagy más formá
ban ez mindig az eszmélő én elbontása valamivel, ami 
neki idegen; azelőtt ezt inspiráció állapotnak hívták; 
ev erre az önkívületre a költők bájos mitológiát épí
tettek : egy fiatal szép nő, a múzsa, volna hivatva arra, 
hogy látogatást tegyen az inspiráltnál; ez a múzsa csu
pán az eszméletlennek megszemélyesítője.

\z  inspiráció-módszer általános elméletének fel
állítása végett nem kellene megelégednünk két meg
figyeléssel, melyek mindent összevéve, kissé kivétele
sek. Azt hiszem, hogy mindnyájunknak vagy majdnem 
mindnyájunknak vannak inspirációi; csak kevésbbé 
dramatikusak, mint Poincaré-é, kevésbbé elborítok, mint 
Cureléi. Kiváltképpen az az érzésünk, hogy bizonyos 
eszmék maguktól alakulnak bennünk, hogy nélkülünk 
szerveződnek s hogy mi csak szabadjára hagyjuk őket. 
Souriau hozza fel, hogy gondolatai bizonyos álmodozó 
állapotban alakulnak; ilyenkor figyelmi lazaságban 
vagyunk, ami kedvez az eszméletlennek. Néha az in
spiráció egyetlen sajátos vonása a gondolatjárás aka
ratlan volta. Ami az e módszerrel végzett munka minő
segét illeti, nem hisszük, hogy alsóbb- vagy felsőbb- 
rendii lenne a reflexiós munkáénál; sőt azt hisszük, 
htjgy csak a művet látva, lehetetlen volna meghatároz
u n k . hogyan készült. Ha volt valaha szerző, kinek 

Munkájában a rendszerezés a merevségig vivődik, az 
!i<a/án Spencer: sohasem gondoltuk volna, hogy állan-
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dóan az inspirációs módszert használta, ha maga be 
nem vallotta volna.

íme, jó messze vagyunk a nevelési kérdésektől; leg
alább is azt hihetnök. Az iskola nem az a hely, ahol az 
eszméletmegoszlásnak e finom tüneményeit találhat
juk és tanulmányozhatjuk; vagy inkább nem ismerjük 
meg eléggé e tüneményeket arra, hogy ifjú gyermekek
nél felismerhessük őket. Nem jutott volna eszünkbe, 
hogy ebben a lényegesen iskolai jellegű könyvben ró
luk beszéljünk, ha a pedagógusok e tényekből nem 
vontak volna a szellemi munka higiéniájára néhány ér
dekes következtetést; és föltétlenül szólnunk kell e kö
vetkeztetésekről, melyek nagyon helyesek, nagyon 
hasznosak, azzal a föltétellel persze, hogy nem túloz
zuk hatáskörüket.

Bizonyos gáncsoskodó szellemben sokan Newton em
lékezetes tanácsának ellenlábasát akarták elfogadni. 
„Úgy, hogy mindig rágondolunk" —  mondta a tudós 
angol. Nem, felelnek ma, nem kell mindig rágondolni; 
ez annyi, mint túlságos sokat várni a szándékos és meg
gondolt munkától és túlságos kevés szabadságot hagyni 
az eszméletlennek. Ellenkezőleg, úgy kell rendezni a 
föltételeket, hogy az eszméletlen együtt dolgozzék erő
kifejtéseinkkel. Azt tanácsolják tehát, hogy szándéko- 
san tóditsuk a nehéz kérdések tanulmányozását odáig, 
míg láttunk, megértettünk, mérlegeltünk minden nehéz
séget. ebben a percben meg hirtelen, a tevékenység de
rekán, meg kell szüntetni a munkát; pihennünk kell, 
másra gondolnunk, várnunk. Most az eszméletlenen: 
van a sor; az ö vezetésére bízzuk magunkat; az ő dolga 
rátalálni a probléma megoldására.

Ez a tanács kitűnő, csak egy kis hibája van; félté-
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telezi, hogy minden ember egyforma típusra van al
kotva és nagy értelmű eszméletlent rejt magában. Itt 
a tévedés. Van egy egész egyéncsoport, mely majdnem 
veinmit sem köszönhet az öntudatlanságnak; eszmélet- 
lenuk ostoba és korlátolt; a munkájuk tisztára szemé
lyes és tudatos erőkifejtéseiknek köszönhető; és ha a 
iclbeszakítás után újrakezdik, ugyanazon a ponton ta
lálják, ahol hagyták; semmi sem haladt az éjszaka, sem 
.1 nappali szórakozás alatt. Míg az inspiráltaknak, 
mondhatnék, több a tehetsége, mint az esze, a reflexió
soknak több az esze, mint a tehetsege. Paul Hervieu 
drámaíró, úgy látom, ehhez a szándékos és meggondolt 
típushoz tartozik, sőt ennek csodálatraméltó mintája. 
\z a pedagógia, mely az eszméletlen virtuozitásán ala
pul. nem alkalmazható tehát mindenkire, hanem csak 
egynéhányra.

Azonban mindenki elfogadhat valamit az eszmélet
len elmélet-csinálóinak tanácsaiból; ezek a tanácsok 
kissé más okokból lesznek hatékonyak, mint gondoltuk, 
.ló a szándékos munkát nem vinni egy bizonyos hatá- 
lon túl, jó megállani tudni; így elkerüljük a szellemi 
kifáradást, mely az erőkifejtés terméketlenségének 
forrása. Mikor valamely nehézséget megoldhatlannak 
latunk, rossz politika makacskodni; figyelmünk és ér
telmünk élessége elvásik bele s fáradságot gyűjtünk, 
mely csak késlelteti a megoldás óráját. Alkalmas pil
lanatban jó nyugalmat parancsolni magunkra, végtelen 
sokkal többet ér. Bizonyos idő múlva, ha ismét munká
hoz fogunk, a gondolatokat tisztábbaknak, az elmét ké
szültebbeknek érezzük és néha nagyon hamar megta
láljuk, amit előbb hasztalan kerestünk. Azért-e, mert 
'■z eszméletlen keveredett a dolgunkba? Vagy inkább
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azért-e, mert szellemi frissességben vagyunk, ami meg
kettőzi erőinket? Egyszer egyik, egyszer másik magya
rázat a helyes. De ez keveset határoz. A  lényeges az, 
hogy oly módszert használtunk, mely sikerre vitt.

Az előző megjegyzésekből mindenki nagyon hasz
nos tanácsokat vonhat le arra nézve, mily módon lesz 
a legjobb elmebeli munkáját irányítania. És mikor gyer
mekeket dolgoztatunk, kivált mikor fogalmazványokat 
adunk fel nekik, melyek részben képzeletet igényelnek, 
jó megemlékeznünk arról, hogy némelyek nem találják 
a gondolatokat úgy, amint kedvük tartja. Belot rög
töni és haladékos fogalmazásra vonatkozó kísérletei 
alapján azt a nagyon hasznos tanácsot adta, hogy a 
képzeleti témát egy ideig diktáljuk, mielőtt a fogalma
zásbeli munkát megkezdetnők. így van ideje a gyer
mek gondolatainak a kibontakozásra.

Néhány szellem i arckép.
A 111
Az előbbi szakaszban megmutattuk, hogy van több 

nagyon különböző munka-módszer. Nem ez az egyetlen 
nyilvánulás, melyben az elmék különbségei kifejeződ- .. 
nek; a szellemi alkat különbségei tartalmi különbségek
ben is mutatkoznak. Ezt akkor tapasztaljuk, ha olyan
fajta feladatokat készíttetünk a gyermekekkel, melyek
ben kénytelenek önmagukból adni, ahelyett, hogy egy
szerűen hü visszhangok gyanánt ismételnék azt, amik 
nekik tanítottunk. A  fogalmazás bizonyára egyik leg
jobb eszköz valamely elme alapos megismerésére* • 
persze azzal a föltétellel, hogy tudjuk, hogyan kell aztV, 
feladnunk és hogyan kell értelmeznünk.

A  tanítóknak, akik szeretik az ilyen tanulmányokat, 
azt ajánlom, hogy fogalmazási tárgyul valóságos ese
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mény leírását adják, például Írassanak beszámolót egy 
sétáról, egy ebédről, egy utazásról, egy családi ünnep- 
tol; olyan fogalmazványokat is adhatunk fel, melyek
nek célja egy jelenlevő tárgy, anyagi test, például vi
rág, tolltartó krajcár vagy egész jelenet, mondjuk, egy 
trdekes, de mese nélküli kép leírása. Adni kell az in- 
•venció-munka ellesésére való feladatokat is; történetet 
kepzeitetünk egy megadott téma, pld. egy kis kutya  
halála köre és végre ezt az egész próbasorozatot egy 
morális gondolat, viselkedési szabály, például ezen el
vont igazság kifejtetésével végezhetjük: M iért nem sza
bad m egharagudnunk? vagy anekdota-formába öntött 
morális problémával: E g y  gyerm ek ezt és ezt a bün
tetendő cselekedetet követte el. Mit tennél, ha a p ja  
volnál?

Akinek türelme van e fogalmazási feladatokat vagy 
harminc gyermeknek feladni és kivált ha türelme van 
elemezni az összes dolgozatokat, meg fogja lepni a ben
nük nyilatkozó változatosság. Először a terjedelem, az
után a forma változatossága; itt a kidolgozás négy so
ros, amott betölt négy oldalt. A  szókészlet is külön
böző: itt kivált főnevek vannak; másutt több a mellék
név vagy több az ige; egyik dolgozat szavai minden
napi, durva stílusúak; mások nemesebb fajúak, elvon- 
tabb értelműek, A  szókészlet után a mondatfüzés. Bi
zonyos mondatok rövidek, egyszerű kijelentések, me- 
*yek kötőszavakkal vagy elemi szólásformákkal fo
koznak össze, mint és, aztán, azután, akkor; másutt 
megjelenik a mert, a tehát, a mikor, a minthogy, me- 
'Vek mutatják, hogy a gondolatviszonyok összetetteb
bekké váltak. Ugyanakkor alárendelt mondatok adód
i k  a tőmondathoz és komplikálják. A  nyelvtannak és
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szókészletnek ez az egész differenciálódása szoros ösz- 
szefüggésben van a gyermekek szellemi fejlődésével s 
használt mondatfűzésükböl ki lehetne találni életkoru
kat. De még egykorú gyermekek közt is akadunk kü
lönbségekre s ezek a legkülönfélébb okokból, a gyer
mek értelmi fokából, társadalmi környezetéből és szel- ' 
lemi típusából származnak.

De elemezzünk tovább, s miután láttuk a fogalmazás 
formáját, lássuk a tartalmát. iMicsoda változatosság 
megint! Mennyi megkülönböztetni való!

Bámulatos alkalom ez annak megérzésére, hogy min
den gyermeknek megvan az egyénisége. Az egyik 
egy vásári ünnepség elbeszélésében csak felsorolni 
tudja a látott tárgyakat, rendetlenül minden leírás 
nélkül jegyzi fel őket: „Láttam ezt. láttam azt 
lovakat, kocsikat, bohócokat, állatokat, stb.“ Egy má
sik gyermek egészen más szempontba helyezkedik: el- „ 
meséli, mit csinált; egy csomó személyes tettet ír le ■ 
nagyjából időbeli rendet követve; mindig magáról be
szél, azt mondja: „láttam, mentem, ettem, ittam, fa
lovon ültem; aztán ezt meg ezt csináltam." ő  a világ ^ 
közepe. Egy másik a külső tárgyak leírásába fog; meg
kapják őt a színek, a formák; lefesti, másokhoz hason
lítja őket. Metaforákat használ, melyek bizonyítják" 
mily érdeklődéssel nézte a dolgokat; „a kutyák ilyenek ' 
meg ilyenek voltak; a papagályoknak ilyen színük, 
volt.' Hemzsegnek a minősítések és az összehasonlítá-^. 
sok. Egy másik tudóskodik. Leírásához iskolában ta-v;V' 
nult ismereteket fűz, magyaráz, leckét mond. Ismét má
sik értelmét keresi a jelenetnek, melynek tanúja volt, • 
igyekszik kitalálni mi ment végbe a személyek leiké- ; 
ben, megmondja, hogy miért mentek ide meg ide, mit
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Kerestek ott vagy pedig összefüggést, logikát állapít 
:neg az észrevett különböző tények között. Egy másik 
megint egészen sajátságos magatartást vesz fel. ke- 
vésbbé objektívet, mint az előbbiek. ítél, becsül, é r e 
méit emlegeti, az ünnepet vígnak, szomorúnak vagv 
lármásnak találja; bámulja a lovakat és a kocsikat; ha 
Képről van szó, siránkozik valamelyik személy balsor
sán, megindulástól áthatottnak látszik; ez kedves 
dolog, de ne nagyon bízzunk a fogalmazvánvok őszinté
dében: akik fogalmazványaikban legjobban megindul
nak. nem mindig jószívű gyermekek; már az iskolában 
elmondhatjuk, hogy ,,ez csak szépirodalom”.

Most nem tárgyalhatom összeségében a szellemi tí
pusok osztályozásának óriási tárgyát. A  kérdés még 
nagyon új, nagyon kevéssé tanulmányozott; de egy pil
lanatra két különböző típusú gondolatjárással szeret
nem az olvasó figyelmét lekötni, melyekkel az iskolá
ban állandóan találkozunk, ha keresésükre fáradságot 
veszünk. Erről a két típusról fogok beszélni, mert azt 
hiszem, jól ismerem őket. De természetesnek kell talál
nunk, hogy nemcsak ezek vannak és hogy általános 
osztályozásnak alapul nem szolgálhatnak. Ezt a két tí
pust különböző nevekkel jelezhetjük, melyek sohasem 
teljesen megfelelők; nevezhetjük az egyiket objektiv- 
fwk. a másikat szubjektív-nek, de ezek a kifejezések 
!<issé homályosak. Az első megérdemli a m egfigyelő  
nevet is és a második az értelm ező vagy képzelődő  ne- 
vet Azt is mondhatjuk az elsőről, hogy realista, pozitív  
es a ‘Másodikról azt, hogy álmodozó, elm élkedő. Mind
e k  a különbségek egy alapvető megkülönböztetésre 
•ezethetök vissza, melyről mindenesetre tudomást kell 
'ennünk.
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Természetünknél fogva állandóan úgy vagyunk 
mintha valami módon két világ választófalán lovagolni 
nánk. Egyik az anyagi tárgyakból és fizikai eseményeké 
bői álló külső világ és a másik, a gondolatokból és ér- I 
zelmekből alakuló belső világ. Szükségleteink és a pwl-| 
lanat hatása szerint, majd befelé, majd kifelé nézüiéif 
kizárólagosabban. Majd arra van szükségünk, hogy 
történik körülöttünk, majd meg próbálunk magunkba. ' 
szállni, hogy elmélkedjünk. Nézzünk meg figyelmesen 
vaiakit, hogyan él. Látni fogjuk, hogy a külső meg. 
figyelő magatartását időnként elmerülés váltja fel. 
nem mindnyájunknak egyformák a szokásai, a kedv* ; 
telései és kivált a vérmérséklete. Némelyek inkább *|§ 
külső világ, mások a belső világ felé hajlanak. Ez ak ii 
kotja pl. a tudományokban a megfigyelők és az elmés V 
leti emberek két nagy családját; ez két nagy ellenséged^ 
család, melyek sohasem tudnak egymáshoz igazsága^  
sak lenni; az elméleti emberek szerint a kizárólagos^ 
meéfigyelő pontos, de érdektelen tények gyújtésébegyl 
merül ki, ami részben igaz; a megfigyelők szerint 9oM  
elméleti emberek azzal vesztegetik idejüket, hogy 4r~?f 
dekes, de pontatlan értelmezéseket találnak ki, aiafcT 
részben szintén igaz. Szemmellátható, hogy e két szék 7 
lemi hajlandóság nem teljes, töredékes; nemcsak hogf^- 
együtt kellene tartanunk őket, hogy egyszerre legyüai^É 
megfigyelők és értelmezők, hanem össze kellene okfgjf 
vasztanunk őket, hogy értelmezője legyünk annak, 
rn€^fiéye^dnk vagy megfigyelők legyünk oly iránybafl&& 
amint értelmezünk. Anyagi hasonlattal élve, a 
tudós ideálja nem az, hogy csavarja is meg csavartoi^jjiS 
is legyen, hanem hogy a tokhoz alkalmazott csavacfliS 
legyen.
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Nem nehéz a kis gyermekekben születő hajlamokat 
venni észre a külső megfigyelés vagy a belső nézés felé; 
de ezek egyáltalán nem olyan elemzések, melyek az 
iskolákban kényelmesen volnának végezhetők; az isko
lás gyermekeket egyénileg igen kevéssé, igen rosszul 
ismerjük; csak nagyon felületes megállapításokat te
szünk rajtuk. Különben az értelmi típusok lélektanát 
már másutt is tanulmányoznunk kellett, hogy képesek 
legyünk az iskolás gyermekek között rájuk találni. A  
véletlen úgy akarta, hogy néhány évvel ezelőtt saját 
családomban akadjak két leánykára, kik a megfigyelő 
és az értelmező típust érdekes ellentétben mutatták. 
Ez a két leányka majdnem egykorú volt, abban az idő
ben egyik tizenegy, a másik tizenkét és fél éves; telje
sen a családban kapták kiképzésüket s így oly hasonló 
külső befolyásoknak voltak alávetve, amennyire csak 
kívánatos; következőleg azokat elválasztó szellemi kü
lönbségek, valóban saját természetükből származtak. 
Hozzáteszem, hogy több évig mindennap tanulmányoz
hattam őket, végezhettem velük rengeteg kísérletet, me
lyeket szülőik is, magam is, közvetlen megfigyelésekkel 
ellenőriztünk; és itt sikerült legelőször meggyőződnöm 
arról, hogy a próbafeladatok módszere az elmék elem
zésére kitűnő; igaz, hogy alaposan használhattam és 
sohasem elégedtem meg kétes feleletekkel vagy kétér
telmű eredményekkel.

Margit, az idősebbik leányka, először is a tárgyak le
írásával bizonyítja megfigyelő hajlamait. Arra kérjük a 
két testvért, hogy írjanak le — más kifejezést nem 
használunk — egy kis tárgyat, melyet nekik mutatunk. 
Hozzátesszük, hogy a leírásnak írásban kell történnie. 
Margittól állandóan ilyenféle leírást kapunk:
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vad gesztenyelevél leírása M argittól:

fldőtartam: 11 perc. 15 másodperc.)

„A levél, mely előttem van, ősszel szedett vadgesz
tenyelevél, mert levélkéi majdnem mind sárgák, kivéve 
kettőt, az egyik félig zöld, félig sárga.

Ez a levél hét levélkéből van összetéve, melyek egy 
középpontban kapcsolódnak s ez a levél kocsánvnak 
nevezett szarban végződik, mely a levelet ott tartja 
a fán.

A levelkek nem mind egyforma nagyok, hét közül 
négy sokkal kisebb, mint a többi három.

A vadgesztenye kétszikű növény; ezt megtudjuk, ha 
megnézzük a levelet, elágazó erei vannak.

A level több helyen rozsdaszínü pontoktól foltos, 
egyik levélkéjén van egy lyuk.

Többet nem tudok mondani erről a vadgesztenye
levélről. “

Pontos, aprólékos, száraz, bőséges leírás, iskolai is
meretek nyomaival.

Itt van Armandenak, a fiatalabbiknak leírása, ugyan
arról a levélről, ugyanazon a napon:

E gy vadgeszten yelevél leírása A rm andetól: 

(Időtartam: 8 perc.)

„Ez vadgesztenyelevél, mely bágyadtan hullott 
le az őszi szélben.

A level sárga, de még merev és egyenes, talán még 
van némi erő e szegény haldoklóban.
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Régi zöld színének némi nyomai még megvannak a 
leveleken, de a sárga uralkodik: barna és vöröses sze
gély díszíti köröskörül.

Mind a hét levél nagyon szép még, a zöldes kocsány 
még nem szakadt le róla.

Szegény levél, most az a sorsod, hogy röpülj az uta
kon, aztán sok mással összehalmozva, elrohadj.

Ma halva van . . .  és tegnap még élt! Tegnap az 
ágon függve várta a végzetes csapást, meivnek le kel
lett öt szakítani; mint a haldokló, ki utolsó szenvedé
sére vár.

De a levél nem érezte a veszélyt és halkan hullott a 
földre."

Armande, a fiatalabbik nővér, gyorsabban írt, mint 
testvére: maga a tárgy kevésbbé foglalkoztatta; keve
sebb anyagi részletet ád, mint Margit és a részletek, 
melyeket följegyez, általános érzelmi benyomásnak 
vannak alárendelve, mit az a gondolat okoz, hogy az 
őszi levél meg fog halni.

Vagy tíz tárgyleírás, melyet e két nővér készített, 
mindig ezt a különbséget mutatta: Margitnál részlete
zés. pontosság, megfigyelés: Armandenál homályos
ság. költészet. Fölösleges hozzátennünk. —  és most 
egyszersmindenkorra megmondjuk —  egyik leányka 
sem ismerte nővérének fogalmazását; megígérték, hogy 
sohasem beszélnek erről egymás között és tudom, hogy 
szavuk teljesen megbízható.

Valamely távollevő tárgy leírása ugyanily leírásbeli 
különbségekre ad alkalmat. Ebben az időben Wendon- 
ban laktunk; és közel hozzánk volt egy szép ház, min-
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dig lakatlan, melyhez gyakran ellátogattunk. Arra kér
tem a két gyermeket, hogy írják le.

Margit elbeszélése hosszan folytatódik, meglepő le
írásbeli pontossággal, egyetlen részlet sem kitalált.

Armande fogalmazványában több tömörség, több 
homályosság, több érzelem, több költészet van. Ha a 
két testvérrel egy séta történetét íratjuk le, Margit bő
séges leírást ad, tele pontos, jól megfigyelt részletekkel, 
de nagyobb kommentár nélkül. Armande beszá
molója sokkal kevésbbé teljes, szétfolyó, érzelme
sebb és inkább értelmezett. Világos, hogy Armande 
kevesebb fontosságot tulajdonít a külső világnak, 
mint az onnan kapott érzelmeknek. Igyekeztem a pró
bákat szaporítani, hogy minden oldalról lássam ezt az 
oly érdekesen ellentétes két szellemi magatartást. Két 
alanyommal szókat Írattam, azután megkérdeztem tő
lük e szók jelentését. A  kísérletet megismételtem, foly
tattam száz meg száz szóval több éven át; Margit listá
jában nagy bőséggel találjuk jelenlevő tárgyak neveit, 
személyét jelző szókat, nagyon sok ténybeli emlékekre 
vonatkozó szót, nagyon kevés elvont értelmű szót, na
gyon Kevés értelmesen gondolva írt szót, végre egyet
len szót sem, mely kitalált képet jelezne. Armande- 
nal az arany fordított; a jelenlevő tárgyakat és meg- 
figveleseket jelző szók kevésbbé számosak, az emlékek 
is kevésbbé számosak, viszont az elvont szók, a kép- i 
zeleti szók, a félig öntudatlan szók hemzsegnek. Mindez 
azt bizonyítja, hogy Margit nagyon tudatos, kevéssé el
vont es álmodozó, nem veszti el az érintkezést a kül
világgal; ellenben Armande jobb szereti az elvont szó- J 
kát, a homályos tartalmú szókat és különben is fino
mabb szókészlete van, ami már arról tesz tanúságot.
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hogy szubjektív típusa a nyelv nagyobb fejlettségé
vel jár.

Rendeljük nekik, hogy írjanak tetszőleges mondato
kat; még jobban feltűnik, milyen a szellemi alkatuk. 
Ezt is száz meg százszor ismételtük. Margit mondatai 
magánéletéből vett valóságos tények állításai, követ
kezőleg nehéz őket megérteni, részletező kommentár 
nélkül. Pl. ezt íria: ,,a minap Pathé-hoz mentünk fil
mekért. — Gyp nagyon ugatott tegnap este, mikor A. 
kopogott az ablakon, reméljük, hogy jó házőrző kutya 
lesz. — Szegény Armande, hogy unatkozhatik, amint 
vár rám, hogy biciklizni menjünk."

Ellenben Armande mulatságos ellentétképen semmi
féle utalást se tesz valóságos életére, poétikus képeket 
fest, abszolút hamis tényeket képzel el: „Hirtelen meg
áll egy kocsi a templom előtt. — Az erdőn áthaladva, 
láttam egy fészkéből leesett madarat. — Éjjel van, 
néhány csillag enyhén ragyog az égen, a remegő hold 
felleg alá bújik. — A temetés csendben vonul el s ha
lad az esőtől áztatott utcában."

Arra a felszólításra, hogy másféle mondatokat írja
nak, Margit képzeleti mondatokat ír; képzelete kivált
képpen apró és valószínűtlen eseményeket teremt.

•A kis fiút, aki kutyájával sétált, az a szomorúság 
érte. hogy látta, amint kutyáját egy nehéz szekér elgá
zolta. — A Bac-utcában két fiakkeres hirtelen össze
akadt és egy asszony, aki az egyikben ült, szétzúzta 
fejét a kövezeten."

..A harag oly hiba, amely gyakran foglalkoztat ben
nünket. — Az öreg ház falai izzadnak, mikor esik."
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Sikerülni fog-e hasonlóbbá tenni őket, ha azt kíván
juk, egészítsenek ki egy mondatot, melynek megadjuk 
a kezdetét? Semmivel se jobban. Margit apró tények 
pontosságával egészít ki, Armand homályos és költői 
gondolatokkal. Megadjuk, hogy: Beléptem . . erre 
Armand írja: . . . a berekbe, egy árnyas ösvényen át. 
Margit ezt írja . . . egy füszerkereskedésbe és vettem 
10 fillérért csokoládét. Ezt a gyakorlatot elvégeztük 
vagy száz mondaton s az eredmények oly határozottak, 
hogy majdnem mindig fel lehetett ismerni, melyik mon
datnak ki voit a szerzője. A  tiszta képzeleti fogalmaz
ványok mindig ugyanazokat a tényeket mutatják s azt 
hiszem, ezentúl fölösleges e kétféle szellemi alkat meg
nyilatkozásain vesztegelnünk. Érdekesebb az, hogy ki
váltképpen miben különböznek. Világos, hogy Margit
nak bővebb, erősebb és pontosabb a képjárása, mint 
nővérének; jobban elképzeli, amit eszébe juttatunk és 
állítja is, hogy mikor valamit elképzel, képe oly 
erős, oly tiszta, mintha látná. Ebben nagyon fölötte áll 
Armandenak, aki azt mondja, hogy minden képe 
homályos, zavaros, kivált pedig nem felel meg a gon
dolatainak. Viszont Armande a nyelvnek nagyobb fej
lettségét mutatja; komplikáltabb, válogatottabb szókat 
ír; az eszmetársításra vonatkozó kutatásokban látjuk, 
hogy jobban befolyásolja a szó hangja és sokkal több 
szóbeli társítást végez. iMasképen is nagyon megmutatta 
nyelvbeli fejlettségét; van szóérzéke, verseket írt és tár
salgás közben sikerrel műveli a szójátékot. Már pedig 
a nyelv fejlettsége, amint mondottam, nála a belső élet 
felé fordult elmének a jele; és valóban igen gyakran 
konstatáltam, hogy Margit, aki eszes, hasznosan tudja I 
ugyan végezni az introspekciót, de mégis kevésbbé bol-
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dogul vele, mint Armande; ez különös kedvvel elemzi 
magát, érezzük, hogy ebben otthon van. Egy utolsó vo
nás, mely mintegy megpecsételi a most vázolt pár
huzamot; a külső világ kivált tért fejez ki, tárgyak 
helyzetének viszonyát, ellenben a belső világ nem tar
talmaz semmi teret, semmi távolságot, semmi formát; 
csak az idő törvényének van alávetve. Már pedig nagy 
meglepetésemre, számos alkalommal láttam, hogy Mar
git. a kis megfigyelő, objektiv típus, mindig jól tud tá
jékozódni, ha sétákon és kirándulásokon ismeretlen he
lyen vagyunk; tudja merre van észak vagy hogy merről 
jött. Ellenben Armande nem törődik a tájékozódással, 
nagyon gyorsan elveszti a jó irányokat, nehezen találja 
meg az útat. Viszont Margit nem törődik az órával, 
a futó idővel, míg Armande az órának legnagyobb pon
tosságot tulajdonít. Az óra úgyszólván egyik fögondja. 
Mindig tudja, hány óra van; és ha nem nézheti meg az 
órát, nagyon pontosan kitalálja.

Különösen fontos befejezésül megmutatni az ezek
ből vonandó pedagógiai következtetéseket. Mióta e 
tanulmányokat végeztem, több év telt el, a kis leá
nyok nagyok lettek és figyelmesen követhettem nap- 
ról-napra későbbi fejlődésüket is. Soha egyetlen 
új tény sem hazudtolta meg előző elemzéseim he
lyességét és belőlük vont egész egyén-pszichológiá
mat. Mégis történt egy esemény, mely rendkívül 
csodálatba ejtett s amelyet csak lassan tudtam megér
teni. Armande, a fiatalabbik, úgy tizennégy éves kora 
felé belebolondult a festésbe és ezen idő óta nem szűnt 
meg a festést törekvései középpontjának tekinteni. Elő
ször azt hittem, hogy ez úgyszólván minden észlelésem 
meghazudtolása, mert Armandenak éppenséggel nincs
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kifejezett képessége a megfigyeléshez; és azt hittem, 
hogy a festés szemművészet, külső művészet; hogy 
volna képes ez a szubjektív ahhoz vonzódni, ami a 
legobjektívebb? Nem kellene-e inkább az írás felé haj
lama, költemények vagy belső elemzések felé? Ezt is 
tette, igaz, de uralkodó kedvtelése a festészet maradt 
s minthogy több év óta lángoló hűséget mutat iránta, 
ez mindenesetre azt bizonyítja, hogy megtalálta az út
ját. Itt tehát számunkra megoldani való probléma van. 
Sikerül kissé megértenünk, ha Armandeot hosszan, tü
relmesen vallatjuk és kivált ha megfigyeljük, A  leg
több bajt a festésben a rajz okozott neki, a modell típu
sának meggyőző, realista visszaadása, mely nem csu
pán megfigyelést követel, hanem éles elmét is a meg
figyelőtől; ha ízlését szabadjára engedné, képzeleti fes
tészet felé tartana inkább, azt ábrázolná, amit szeret s 
amit álmodik, mint amit lát és minthogy nem akar 
túlságosan engedni ennek a szubjektív hajlandóságnak, 
erőkifejtéseket és küzdelmeket parancsol magára. Más
részt, ha szándékosan csakis megfigyelésekre és arra 
szorítkozik, hogy módosítás nélkül utánozza a termé
szetet, akkor keserves munkát végez, melyben len
dülete megmerevedik, eszméje bátorságot veszít. Ez a 
két ellentétes hajlandóság örökös és nagyon érdekes 
küzdelemben áll benne. De szellemi típusának két ér
tékes kiválóságot köszön, először igen nagy elemző és 
kritikai világosságot, mely részben nagyon fejlett belső 
nyelvéből származik és másodsorban a lelkiállapotok 
uralkodását, mely egy napon talán bizonyos pszichikai 
festészet felé fogja terelni. Ezen inkább annak a fes
tését értem, amit átélünk, mint ábrázolását annak, amit 
látunk.
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Némi gondolkozás után rendkívül örvendek, hogy 
egyik alanyomnak későbbi sorsa meghazudtolni látszott 
elemzésemet. Ez lecke volt számomra. Elemzéseim sér
tetlenek maradnak, teljesen meg vagyok róla győződve, 
de a levonandó pedagógiai következtetés kérdéses. Á l
talában, mikor egy gyermeknek megfigyelésre van 
kedve, akkor a természettel érintkező foglalkozások 
felé kell terelni; ezekkel a tanácsokkal és irányítások
ká  a legnagyobb szolgálatot tesszük neki. De e szabá
lyok alól kivételek vannak, melyek azt mutatják, hogy 
a pedagógiai szabályok nem hajlíthatatlanok, nem vég
legesek. Az emberi elmében mindig nagyobb a termé
kenység és a hajlékonyság, mint amennyit feltételez
tünk. Következőleg mindig csakis javításnak alávethető 
tanácsokat adhatunk és erőszakkal semmit se köve
telhetünk.

A  gyakorlati és az irodalmi ember.

Az elme egy utolsó felosztásába fogunk; ez már na
gyon ismeretes Amerikában, ahol a szakiskolák fejlett
sége oly virágzó és ahol már az elemi iskolától fogva 
olY teret tudtak adni a kézügyességi munkának; 
de Franciaországban még nagyon hátra vagyunk; s az 
Atlanti-Óceán másik partján oly ismertté és klasszi
kussá vált gondolatok nálunk még újak: a kézügyességi 
munkák fontosságát még nem becsülik igaz értékük 
szerint; sok előítélet száll velük szembe.

Van-e, aki nem látott nagyon értelmes embereket, 
akiknek általános eszméik vannak, mindenről jól, vi
lágosan, józan ésszel, sőt mélységgel fejezik ki magu
kat, alkalmilag ékesszavú szónokoknak bizonyulnak s 
akik mégis éles ellentétképen kezeikkel rendkívül
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ügyetlenek, oly ügyetlenek, hogy a legutolsó munkás is 
kinevetné őket. Legutóbb valaki ezeknek a részleges 
képességeknek igen tiszta példáját idézte előttem. Egy 
állami hivatalban levő vezető emberről volt szó, akinek 
beszélöképessége és világos, módszeres, rendezett el
méje miatt igen nagy volt a tekintélye; bármilyen kér
désről tudott rögtönözni egy józan ésszel teli beszámo
lót; de képtelen volt egy szeget beverni; nem tudta el
dönteni, hogy a szobája falán lógó kép egyenesen áll-e 
vagy ferdén; biciklista volt, de azok közzé tartozott, 
akik semmit se ertenek gépjükhöz, akik képtelenek 
útközben kijavítani a kiszakadt pneumatikot; egy csa
vart sem tudott volna megszorítani. Személyesen is
mertem az Ecole Normale egy régi növendékét, akinek 
ugyanezek voltak a kiválóságai és fogyatkozásai. Soha
sem találkoztam oly kitűnő szónokkal; elnöke volt egy 
kis tudományos társaságnak és igazi elnöki ízléssel és 
helyességgel tudott beszélni oly kérdésekről, melyeket 
a legkevéssé ismert; alig adták meg neki az A  hangot, 
már készítette vonóját; igazi zene volt a beszéde. Vita 
közben józan észt árult el, tudott visszavágni, apro- 
pos-ra beszélni; ezenkívül valóságos szervező-tehetség 
volt. 1 alán nem volt benne eredetiség; akik nem na
gyon jól ismerték, azok beszédbeli képessége miatt túl
becsülték érdemeit; ha ellenben az ember régen is
merte. észrevette, hogy valóságos értelmességének, s 
az általános eszmék kezelésére való igen nagy képes
ségének dacára gondolkodása beszédjének alatta állott 
és mint mindazok, akik lényegesen szóemberek, elvitáz- 
hatatlanul az üresség benyomását tette. Ez az irodalmi 
ember nehézkes volt, ügyetlen kezű és gyámoltalan 
magatartásű; rossz munkás lett volna belőle. Ki nem
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állhatta a sportokat és úgy bosszúlta meg magát raj
tuk, hogy kedélyesen megvetette őket. Ez itt két na
gyon tiszta példája az irodalmi vagy jobban mondva 
verbális embernek, akiből a kézügyesség teljesen 
hiányzik. Az előbbiek ellentéteképpen két gyakorlati 
típust fogok jelezni. Egyikük igazán különös módon 
nagyon irodalmi családban született; apja volt képvi
selő, ma legkedveltebb szónokaink egyike, fivérei a kü
lönböző tudományokban tűntek ki: ami öt illeti, öt még 
családjában is soká értelmileg hátramaradottnak tar
tottak, kivált feltűnő beszedbeii tökéletlensege miatt; 
különben Franciaországban az a szokás, hogy akik nem 
tudnak beszélni, azokat kevéssé értelmeseknek tartják. 
Ez a fiatal ember, mikor megismertem, keveset és rosz- 
szúl beszélt; láttam amint elbeszéléseket és leírásokat 
próbált fogalmazni, szánalomraméltó volt; a mondatok 
helytelenek és oly ügyetlenek voltak, hogy az ember 
nem értette meg a gondolatát; mintha beszédbeli fo
gyatkozását ismerné, legtöbbször hallgatott vagy csak 
egytagú szavakban beszélt. Gyermekes írású levelei ép 
oly lakonikusak voltak, mint beszéde; és micsoda 
nyelvtan! Micsoda helyesírás! Húsz éves korában, a 
legjobb mesterektől vett irodalmi órák után nyolc, ki
lenc éves gyermekhez méltó iogalmazványokat készí
tett. Viszont ez a fiatal ember ügyes, gondozott kül
sejű, nagyon hajlékonytestü volt és kitűnt a tornagya
korlatokban; értett az elromlott faliórák megigazítá- 
sához s gonddal és óvatossággal végezett apró kéz
ügyességi munkákat. Gyakran meglepett megfigyelő 
képességével; szerette a falut és nagyon helyes meg
jegyzéseket tett az állatok és növények életmódjára; 
ebben túltett fivérein. Szülei nem ismerték félre ké-
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pességeit, gazdasági embert csináltak belőle. Nagyon 
jó minősítéssel került ki egy földmívelési iskolából; 
sőt talán az első lett volna, ha nem kellett volna iro
dalmi dolgozatot készíteni, amiből elég rossz jegyet 
kapott.

Másik példa. Volt lélektani laboratóriumomban egy 
tanítványom, aki az első naptól fogva bámulatba ejtett. 
Fiatal volt és majdnem semmit sem tudott, de mohón 
tanúit. Kérésére megmutattam neki néhány kényes mű
szer, kronométerek, regisztráló hengerek működését; 
rendkívül figyelemmel hallgatott rám, óvatosan, lassú 
mozdulattal nyúlt a géprészekhez, melyeket előtte mű
ködésbe hoztam. Néhány nap múlva több hallgató előtt 
kellett valami bemutatást végeznem; a műszereket tel
jesen előkészítve, az elemeket drótokkal helyesen össze
kapcsolva, a hengereket pompásan befektetve, a dobo
kat jó állapotban és mindent a legértelmesebb módon 
összeillesztve találtam, mintha valami kitanult öreg la
boráns járt volna arra. Mindez új tanítványom műve volt. 
A  bemutatás alatt a készülékek működtetésével foglal
kozott. íelvette a legnehezebb ábra-vázlatokat; s mindez 
mindig beleillett előadásomba, a bemutatás a kellő 
pillanatban történt, se túlságos korán, sem elkésve. 
Mikor hallgatóságom távozott, hozzá fordultam s meg
lepetve kérdeztem, ki tanította neki a grafikus mód
szert; és meglepetésemre ő is meglepett hangon felelt: 
,,De tanár úr, hisz ön tanított rá!" Ez azt jelenti, hogy 
egy negyed óra alatt többet tanult, mint egy közönsé
ges növendék tíz kísérleti órán. Ez a bámulatos kéz- 
ügyességű tanítványom később egyik legjobb munka
társam lett; nem mondom meg a nevét, hogy ne sért
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sem szerénységét; de kénytelen vagyok még mindig 
konstatálni a kísérleti készülékek elgondolásában való 
szellemességét, a kísérleti módszer finomítására, he
lyesbítésére való képességeit és kritikán felüli érde
meit; ez a legegyensúlyozottabb, a legfinomabb, a leg
behatóbb elme, amit csak ismertem; tegyük hozzá nagy 
szellemi élénkségét, mely általam még sohasem talált 
mértékben adta neki azt a kiválóságot, hogy a mondat 
első szavánál kitalálja az ember gondolatát. Mindezen 
bókok után kénytelen vagyok hozzátenni, hogy nem 
mindenoldalú elme. Maga is túlságos jó pszichológus 
ahhoz, hogy ezt észre ne vegye. A  szó az, ami kissé 
gyenge nála. Nem ír oly mélyen, mint ahogyan gondol
kozik; levelezésében túlságos egyszerű: cikkei is na
gyon elemi nyelven szólnak s ez nagyon sajnálatos. 
Beszéde keresettség, csillogás nélkül való, de oly tiszta, 
oly határozott, hogy az ember inkább a dologra, mint a 
formára gondol. Hallottam előadni; annyi bizonyos, 
hogy nem szónok, nincsenek ékesszóló lendületei; tisz
tán és takarékosan beszél.

Hány példáját idézhetnők még ennek az annyira kü
lönböző két szellemi típusnak! Láttam kitűnő filozó
fusokat, kik képtelenek voltak kezüket és szemüket a 
legcsekélyebb megfigyelésre használni; és bizonyára e 
tökéletlenségüknél fogva irtóztak úgy a kísérletezéstől 
és becsmérelték annyira. Láttam egy sorbonne-i tanárt, 
exakt tudóst, aki oly kevéssé volt irodalmi ember, hogy 
sohasem tudta a helyesírást megtanulni; előadása rend
kívül tudományos, de homályos és rendetlen s kárba- 
veszett idő a hallgató ifjúságnak. Mindenki talál múlt
jában hasonló megfigyelésekre. A  megkülönböztetés, 
melyet ajánlunk, tehát könnyen igazolható; teljesen
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igaznak, magától értetődőnek látszik; de csak ha már 
ismerjük. Ami engem illet, régen észrevettem e ténye
ket; de csak most láttam be fontosságukat; megmon
dom, miféle alkalom nyitotta fel szemeimet.

Az értelem mérésére vonatkozó kutatásaink folya
mán történt. E kutatásokat, emlékezünk, számos próba
feladattal végezzük: van vagy hatvan. Ezek közül né
melyek az erzetek összehasonlításara, megítélésére, 
felidézésére, osztályozására vagy komplikált mozgá
sok és cselekedetek gyors és gondos kivitelére irányul
nak.

Más próbafeladatok, szók meghatározásában, számok 
megjegyzésében, szók elrendezésében, elvont szövegek 
megértésében, képtelen gondolatok bírálásában állanak. 
A  két próbacsoport ellentéte szembeszökő; az elsőket 
az érzéki értelem próbáinak, az utóbbiakat a szóbeli 
értelem próbáinak nevezhetjük. Nem tudtam, milyen 
fontos a két csoport különbsége, sőt be kell vallanom, 
hogy mikor dr. Simonnal mindezeket a próbafeladato
kat készítettük, nem azzal a gondolattal tettük, hogy 
az érzéki értelmet a szóbeli értelemtől elválasszuk. A  
tények, a kísérleti eredmények késztettek erre az el
választásra.

Ugyanis a kísérletek legkezdetén csodálkozva lát
tuk, hogy mindenben, ami az érzéki értelmet illeti, a 
gyermek ép oly ügyes, mint a felnőtt. Mutassunk pél
dául egy hét éves gyermeknek 2 dobozt, melyeknek 
súlya alig különbözik, egyik 14, a másik 15 grammot 
nyom; vagy mutassunk neki két vonalat, egy 10 cm-eset 
és egy 5 mm-rel hosszabbat. Szólítsuk fel, hogy mu
tassa meg a hosszabbik vonalat, a nehezebbik dobozt. 
Ismételjük a kísérletet vagy húszszor, különböző dobo

270 A KÉPESSÉGEK.



zokkal és vonalakkal, hogy a véletlen tévedéseket el
kerüljük, kivált pedig iparkodjunk, ez lényeges, jól 
rögzíteni a gyermek figyelmét, mert rendesen szórako- 
zottabb, mint a felnőtt. Ha mindezekkel a tévedések
kel elbánunk, kiszámítva a ió és rossz feleleteket, meg
lepetve fogjuk konstatálni, hogy a gyermek észre- 
vevö és összehasonlító képessége nem áll alacsonyab
ban. mint a felnőtté. Ez csaK példa. Lehetne a végtelen
ségig szaporítani, mert elég. hogy a kísérlet érzetekre 
irányuljon, ne kívánjon semmi értelmi feldolgozást s 
a gyermek egyenlő lesz a ielnöttel. Sőt többet mondok. 
Nemcsak a normális gyermekek mutatják az érzéki 
észrevevésnek ezt az igazán rendkívüli képességét, ha
nem a gyöngeelméjü is, sőt a kórházbeli hülye is. Leg
utóbb látam dr. Simon osztályában 30 éves hülyéket, 
akiket sohasem tudtak megtanítani írásra és olvasásra, 
mert nem elég értelmesek rá s ezek a hülyék a súlyo
kat és a vonalakat mégis épp oly biztossággal, épp oly 
finomsággal különböztették meg, mint dr. Simon és én. 
Az érzéki értelem tehát valóban külön értelem, szom
szédos az állatéval és nem fejlődik párhuzamosan a 

szóbeli értelemmel.
A  kórházi hátramaradottakról menjünk át az iskolai 

hátramaradottakra, akik szintén értelmükben fogyaté
kosak, csakhogy kevésbbé vannak megtámadva. Ha
sonló megállapításokat fogunk tenni rajtok. Ezek a 
gyermekek normális társaiknál alsóbbrendüek. mert 
csak akkor fogadják be őket a speciális osztályba, ha 
olvasásban, helyesírásban és számolásban 3 éves kése
delmük van; de a kézügyességi munkákra nézve távol
ról sem mutatják ugyanezt az alsóbbrendűséget; van 
bizonyos szemmértékük s a kezük egyáltalán nem

A KKl*ESSÉ(iF.K. 271



ügyetlen; ha fizikai munkát bízunk rájuk, buzgalommal 
végezik s az eredmény éppen nem rossz. Bár szabad- 
rajzaik, melyeket képzeletük sugalmazott, elárulhatnak 
bizonyos alkatbeli gyengeséget, díszítményi rajzaik 
már nincsenek ízlés hijján. Láttuk abnormális fiatal 
leányainkat igen csinosan varrni, finomfonást végezni, 
flitterezni és papirosból művirágokat készíteni. Abnor
mális fiainkat meg az esztergapadnál kell megnézni. 
Emlékszem, hogy egy iskolában a műhelyvezető mes
ter eleinte nem akarta őket tanítványul elfogadni: 
„Ezek a gyermekek —  mondotta —  bizonyára zavar
gók és rosszak; ha ollót és fűrészt adok a kezükbe, meg
sebesítik magukat és én leszek a felelős a balese
tekért." De Belot inspektor hosszas kérésére bele
egyezett, hogy megpróbálkozzék velük. Néhány hó
nap alatt meg volt hódítva. Egy-két jó elővigyázati 
szabályt hozott be; így gondja volt arra, hogy minden 
abnormálishoz egy normális tanulót adjon, ki erős volt 
a gyakorlati munkákban s aki vezesse, maga rajzolja 
neki az ábrákat s egyszersmind felügyeljen rá, vigyáz
zon. nogyan kezeli szerszámait. Egy évi kísérletezés után 
egyetlen, még könnyű baleset sem volt a rováson. S mi 
több, figyelem, ízlés és munkaképesség szempontjából 
az abnormálisak váratlan eredményt adtak. Egykorú 
normálisok közé beosztva, sem elsők, sem utolsók nem 
voltak, hanem közepesek. A  mindenikükhöz fűzött 
jegyzetek szerint majdnem állandóan ezt olvassuk: jó 
keze van, bátor a munkában, gondos, ízléses. Tehát, 
bár ezek az abnormálisok számolásban, helyesírásban, 
olvasásban, vagyis szóbeli értelmükben alsóbbrendüek, 
távolról sem mutatnak alsóbbrendűséget érzéki ér
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telmükben. Majdnem minden abnormális tanítványáról 
ezt írhatta a mester: Jó munkás lesz belőle.

E megjegyzések világításában az abnormális gyer
mek úgy jelenik meg, mint aki értelmi fejlődésének egy 
előző fázisában megállapodott; tudtuk ezt, kétségtelen, 
de nem tudtuk, hogy igazában miben áll az értelmi 
fejlődés e megállapodása. Jobban megértjük, ha meg
tudjuk, hogy a gyermek értelme előtt érzéki, kivált
képpen érzéki képeket, konkrét tapasztalatokat hasz
nai és hogy csak később ieienik meg a szóbeli értelem, 
mely a beszéd jóvoltából fejlődésnek indítja az elvont 
és általános gondolatokat.

Azok közt a gyermekek között, akik normálisak, de 
rosszúl boldogulnak tanulmányaikban, a gyakorlati tí
pus szintén el van terjedve. Idézek néhány magam- 
gyüjtötte példát. Legutóbb Lacabe inspectorral és Bo- 
cquillon úrral ankétet rendeztünk a lusta gyermekekről 
és az okokról, melyek iskolai sikertelenségeik magya
rázatára szolgálnak; több tanítót megkértünk, hogy vi
lágosítsanak fel bennünket azoknak a tanulóknak lé
lektanáról, akik az érdemszerinti osztályozásban osz
tályuk utolsó ötödrészét képezik. Sok tanító azt hivén, 
hogy kielégítő magyarázatot ad, azt az igazán nagyon 
is rövides választ adta, hogy a tanítvány értelemnek 
vagy akaratnak van hijján. De némelyek, az inspirál
t a la k  és kivált a figyelmesebbek, messzebb vitték az 
elemzést; keresték, milyen szempontból kell bizonnyos 
lustáknak az értelmét hibáztatni és azt találták, hogy 
jórésze azoknak, kik nem értelmesek az iskolai taní
tással szemben, azok voltak a kézügyességi munkákban. 
Számos gyermeket emlegetnek, kik teljesen passzivok 
maradnak az óra alatt. „Mialatt úgy tesz, mintha a ta-
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nítóra figyelne, titokban folytonosan a pád alatt babrál 
tolltartója zárával és rekeszeivel; ceruzája, radírja, 
akármilyen tárgy megbabonázóan vonzó hatással van 
rá; gondolata ujjait kíséri, melyek tapogatják a tár* 
gyat, tanulmányozzák körvonalait, éleit, a iának és a 
kaucsuknak fizikai tulajdonságait.“

„Ez a tanuló a műhelyben elsőrangú, munkája re
mekbe készült, ha hajtogatásra, papirvágásra mé
retes müszervázlatokra kerül a sor. olyan műhely-füze
tet tud felmutatni, melyhez gáncs nem fér. Gyakran 
első a rajzolásban, szép írása van, füzete, bár helyes
írási hibákkal és helytelenül megoldott feladatokkal 
van tele, külsőleg gyönyörű, a térképek, az illusztrációk 
benne bámulatosak."

„Az ugyanilyen típusú leánykának kifejezett hajla
mai vannak varrásra, főzésre, háztartásra. Néha magá
tól anyailag foglalkozik a kicsinyekkel az udvaron. 
Nem elég értelmes a helyesírásra, de értelmesebb a 
többinél, mikor egy tál ételt kell sikerrel elkészíteni."

A  tanító, aki e fontos megjegyzéseket tette, helyesen 
fűzi hozzá: „Nem kell hinnünk, hogy itt minden értelmi 
képességtől megfosztott típusokkal van dolgunk. Sok 
elmélkedő és megfigyelő munka kell ahhoz, hogy jól 
sikerüljön két vasdarab összeillesztése, hogy jól ké
szítsünk el egy összetartó csapot, hogy jól utánozzunk 
papiron egy dombormű mintát."

Ezeken a megállapításokon annyira meglepődtem, 
hogy azt a kérdést tettem fel, vájjon vannak-e igazán 
abszolúte értelmetlen, vagyis minden értelmi képesség
től abszolúte megfosztott gyermekek; inkább hajlandó 
vagyok azt hinni, hogy nagyon is gyakran egyetlen, 
irodalmi vagy tudományos szempontból ítéljük meg
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őket, hogy nagyon is megvetjük a kézügyességi képes
ségeket, bár ezekben ép úgy megnyilatkozik az értel- 
messég, mint a beszédben. Nagy kiterjedésű ankétet 
kellene rendezni s meg vagyok győződve, hogy amint 
ez Amerikában már megtörtént, Franciaországban is 
megmutatható, mennyire elterjedt a kézi foglalkozá
sokra való hivatás. Addig is. míg megtudjuk, mit fog 
adni, szabadsagot veszek, hogy feljegyezzem a követ
kező, máris felbátorító eredményeket. Három külön
böző osztályból vettem ki a minden tantárgyból leg
utolsó öt növendéket s kézügyességi munkára való ké
pességük felkutatásába fogtam; közepes képességűek, a 
többi tárgyakban elfoglalt rangjuktól függetlenül.

Támogassuk ezt számadattal, mely kivezet a homá
lyos meggondolások közül. Az itt szóban levő tizenöt 
tanuló fele műhelymunkában az osztály első felébe 
esik; már pedig, ha megjegyezzük, hogy e tizenöt ta
nuló között kell lenni egynéhánynak, akik rossz rend
számukat lustaságuknak köszönhetik és akik valószí
nűleg a műhelymunkára is lusták, akkor mindent jól 
mérlegelve azt következtethetjük, hogy a műhelymun
kában kapott rangjuk annak köszönhető, hogy ebben a 
mesterségben nem csupán közepes, hanem annál jobb 
képességeik vannak; bizonyos kiegyenlítődés van ná
luk; éppen ezt igyekezünk világításba helyezni. Ez a 
következtetés gyakorlati szempontból a lehető legna
gyobb érdekű. A  mi szekundásaink, vagyis az irodalmi 
vagy tudományos tanításból legkevesebb hasznot húzó 
tanítványaink jó felerészben, sőt talán kétharmadrész
ben egész egyszerűen oly gyermekek, akiknek képessé
geit félreismerik és akik műhelymunkára vannak te
remtve.

is*
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Mikor majd általánosan elismerik annak a megkü
lönböztetésnek fontosságát, melyet a verbális és a gya
korlati ember között most jeleztünk, ez nagy haladást, 
nagy társadalmi jótéteményt fog jelenteni; mindenki 
meg fogja érteni, hogy az életpályát nem szabad a vé
letlenre bíznunk, hogy ez rendkívül komoly dolog, 
melyben mindenkinek képességeihez kell alkalmaz
kodnia. Nem fogunk tehát gyakorlati embert irodalmi 
pozícióba tenni s verbálisra nem bízunk anyagi mun
kát. Már anélkül, hogy e kérdéseken mélyebb elemzé
seket kellene végeznünk, megértjük, kitaláljuk, ho
gyan lehetséges ebből a szempontból rendezni a kü
lönböző életpályákat. Nincs verbálisabb, mint az ügy
véd s mint, sajnos, a politikus; a tanár, az előadó, a 
hitszónok, a szinész legyen verbális; az orvosnak már 
nem szabad ilyen idegennek lennie a kézbeli ügyesség
től; a sebésznek főleg gyakorlatinak kell lennie. A  ke
reskedésben van hely nagyon különböző képességekre: 
az eladónak verbálisnak kell lennie; az utazónak, a 
helyszerzőnek szintén; ellenben a vevő, a próbáló, a 
gépész és annyi más, gyakorlati ember legyen, aki kü
lönösen az érzéki értelemmel dolgozik.

Óvakodjunk hinni, hogy az érzéki értelem s a szó
beli értelem között rangsorozatot, osztálykülönbséget 
kellene megállapítanunk. Mondjunk le a régi világ ez 
előítéleteiről, melyek derekasan megszűntek az Atlanti
óceán másik partján. Ha a kézügyességi hivatás oly 
gyakori a munkásosztályban, nem szükséges-e ez vi
szont a tudósnak s kivált a kísérletezőnek? És különben 
is az érzéki értelem nemcsak ügyességben áll; ez kivált
képpen kép- és érzet-értelem és ha emelnünk kell az 
emberek értékelésében, emlékezzünk, hogy ez a zenész,
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a festőművész értelme. A  festészet az emberi tevékeny
ség egyik legnagyobb csodája, legnagyobb titka, szö- 
vegtelen művészet, mely érzetekből, képekből, érzel
mekből él. Ellenvetik-e, hogy az érzéki értelem kivált
képpen a gyermekeké, a kezdetleges népeké, ellenben 
a szóbeli értelem az elvont gondolat, a tudomány meg
jelenését jelzi és előrehaladott civilizációhoz tartozik? 
Talán: a megjegyzés helves; de mennyiben tartalmazza 
az érzéki értelem lebecsülését? Ha az érzéki értelem 
eredete messzebbi. primitívebb is, ebből semmit se le
het következtetni arra nézve, hogy mily magasra emel- 
kedhetik; a dolgokat csak eredményeikből, sorsukból, 
nem pedig eredetükből kell megítélnünk. A  regény és 
kivált a költemény, nem bizonyítják-e, hogy a költő
ben részben egy gyermekiélek él tovább, fogékonysá
gával, kíváncsiságával, titokzatosság-szeretetével és 
konkrét képzeletével? Semmikép sem vetünk árnyékot 
a költészetre, ha eszébe juttatjuk eredetét. Haszonta
lan és gyermekes törekvés tehát érdemrend szerint osz
tályozni az emberi képességeket; a lényeges, hogy szá
mosak, végtelen változatosságuak, mert a társadalom 
jó működése megkívánja: tegyük hozzá, hogy már csak 
azért is szükséges elismernünk őket, hogy mindenki 
arra a munkára adja magát, amelyik leginkább neki- 
való.

Meghatározhatjuk-e őket már az iskolában, a gim
náziumban? Ez nem csak lehetséges, hanem könnyű 
is. Csak nézni, figyelni, kérdezni kell a gyermekeket. 
Amelyik csak tudományos, mechanikai könyveket ol
vas, abból nem lesz irodalmi ember. Aki vasárnapjait 
rajzolással tölti, az sem irodalmi ember. Különben ott 
van a dolgozatok érdemrendje: világosan jelzik a gyér-
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mek képességeit mindazoknak, akik fáradságot akarnak 
venni, hogy közelebbről tanulmányozzák őket. Sejteni 
fogjuk a verbálist abban, aki nyelvtanban, számtanban, 
kivált fogalmazásban erős, akinek élénk válaszai 
vannak, ki bőséggel beszél és könnyen fejezi ki magát.

Átmenetileg meg akarjuk mutatni, hogy használha
tunk olykor speciális próba-feladatokat is, annak el
döntésere, melyek a verbális típustól és az érzéki tí
pustól legjobban befolyásolt képességek; de ezeket a 
lélektanra nézve igen nagy érdekű kísérleteket rend
kívüli óvatossággal kell értelmeznünk. Ezt néhány 
egyes eset vitatásával fogjuk bizonyítani.

Egy elemi iskolából három kis fiúi küldenek labora- 
tonumomba, akik érdekes sajátságokat mutatnak. Ezek 
a fiúk tizenhárom, tizennégy évesek és mindhárman az 
iskola felső tanfolyamába járnak. Hogy össze ne za- j 
varjuk, Ernő, Lajos, Antal néven fogjuk emlegetni \ 
őket. Mindhárman jó gyermekek; példás magaviselet, \ 
ernyedetlen szorgalom; de iskolai sikereik távolról sem 
ugyanazok. Ernő és Lajos utolsók a tanfolyamukban, 
--vníal csillogó, eleven ész, állandóan első. Viszont arról 
értesülünk, hogy Ernő és Lajos kitűnnek a műhely
munkában; sok ízléssel rajzolnak; iparművészeti is- 
xoiára készülnek. A  képességek diagnózisát tehát már 
a tanítók megcsinálták; de én azt akartam ezenkívül 
keresni, miféle szellemi tulajdonságtól függenek ezek 
az annyira különböző képességek. A  három ifjúval jó 
sok próbát végeztem; némelyek kevéssé jelentős ered
ményeket adtak s ezekről hallgatok; mások felértek 
egy bizonyítással.

Azonnal kitűnt, hogy Antal kiváltképpen azokban * 
a próbákban csillogott, melyek szóbeli tehetséget tété-
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leznek fel, társai itt állandóan mögötte maradtak. így 
előbb azt kerestem, melyik az a maximális számú szó, 
melyet mindenik 3 ' alatt képes találni; Antal 78-at 
mondott, ellenben Ernő csak 67-et és Lajos csak 49-et. 
Megmagyaráztattam velük 20 elvont szónak értelmét, 
melyek között voltak nehezek is. Antal megmagyará
zott 16-ot, Ernő 11-et, Lajos 10-et. Társításokat vé
geztem velük megadott szókra: Antal elég élénken tár
sított, 4 '8 ' alatt. Ernő 5 ö és Lajos jóval lassabban 
7'6" alatt. Végre mind a hármuknak felolvastam a kö
vetkező szöveget, mely kissé nehezen érthető (Paul 
Hervieu egy parafrázisa) és arra kértem őket, hogy 
azonnal írják le emlékezetből:

„Nagyon különböző ítéleteket hallunk az élet értéké
ről. Némelyek jónak, mások rossznak hirdetik. Helye
sebb volna azt mondani, hogy középszerű, mert egy
részt mindig kisebb boldogságot hoz, mint amit kíván
tunk és másrészt a balsors, amellyel sújt, mindig ki
sebb, mint amit mások kívántak nekünk. Az életet ez 
a középszerűsége teszi igazságossá vagy inkább aka
dályozza meg abban, hogy gyökeresen igazságtalan le
gyen."

Ernő és Lajos rosszúl értették és e szóemlékezet 
minden segítsége nélkül adták vissza.

Lajos ezt írta:
„Életünk középszerű, olyasmit hoz, amit nem remé

lünk és ha gondolunk valamire, akkor mást hoz, tehát 
mondhatjuk, hogy életünk küzdelem a véletlen ellen."

Helyesírási hiba nincs, de mindenütt hiányzanak az 
írásjelek; a gondolatot nem értette meg, nincsen benne 
szóemlékezet, sem szószerinti visszaadás.

Hasonlítsuk össze az előzőt Antal fogalmazványával:
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„Némelyek azt mondják, hogy az élet jó, mások azt 
mondják, hogy rossz. Mondjuk inkább, hogy az élet 
középszerű, mert mindig kisebb boldogságot hoz, mint 
amit kívántunk és kisebb balszerencsét, mint amit má
sok kívántak nekünk.“

Helyes írásjelek, pontos megértés, szóemlékezet, ezt 
találjuk e másik fogalmazványban. Világos, hogy An
tal felsőbbsége lesújtó, ilyen különben minden kísér
letben, amit csak a szóbeli képességre nézve elkép
zelhetünk.

Nézzük most az érem másik felét; keressünk más 
próbákat, melyek egyáltalában nem érintik a szóbeli 
képességet, hanem az érzéki értelem összességét ér
deklik. Vessük alá három diákunkat oly gyakorlatnak, 
mely egyáltalán nem kíván értelmet, hanem különösen 
látási emlékezetet. Utánoztassunk velük egy szeszé
lyes vonalat; legyen ez egyenesekből és görbékből álló 
töredezett vonal; 10"-ig nézik, azután emlékezetből le
rajzolják. Egy jelzésrendszer szerint, melyet itt fölös
leges leírnunk, számozhatjuk a kép helyességét. La
josé ér 7-et, Ernőé 6-ot s ami Antalt, az irodalmi em
bert illeti, azé csak 3 5. Ez bizonyítja, hogy látásem
lékezete rosszabb.

De vájjon következtetnők-e ezekből a lélektani elem
zésekből, hogy Antal verbális és hogy a két másik ta- 
nuíó gyakorlati, ha mindennapi munkájuk alapján nem 
volna más bizonyítékunk képességeikről? Bizonyára 
nem. Mondottuk és ismételjük: a képességek meghatá
rozása nem történik akármilyen szellemi próba-felada
tokkal; megmutathatjuk eredménypróbákkal, de soha
sem elemzőpróbákkal. Emlékezzünk az erre nézve a lá
tásról szóló fejezetben tett megkülönböztetésre; emlé-
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kezzünk Armandeon tett megfigyeléseinkre, aki ezernyi 
elemzés alapján a szubjektív típushoz tartozik és mégis 
sikerrel adja magat a festészetre.. Ha még eggyel több 
kísérlet kellene az óvatosság szükségességének bizo
nyítására, hozzátennénk azt a leckét, amelyet a festő
művészeken tett legújabb kutatások szolgáltattak. Ta
nulmányokat tettünk egy fiatal festőn, aki már híres 
ember, bár nincs meg húsz éves; a fiatal Tade Styka 
bámulatos virtuózitású rajzoló és azt lehetne várni, hogy 
látási emlékezete kitűnőnek mutatkozzék. Emlékezet
ből másoltattuk vele vonalmintáinkat, melyeket az is
kolákban a látási emlékezet kipróbálására használunk 
és nagy meglepetésünkre kiderült, hogy Tade Styka 
nem ügyesebb a pontos utánzásban, mint egy 8 éves 
gyermek, aki nem tud rajzolni. Megtagadjuk-e tőle a 
tehetséget, mert egyik próba-feladatunkkal kudarcot 
vallott és ha csak 8 éves volna, azt mondanók-e apjá
nak: „Ne rajzoltassa, nincs rá tehetsége?" Világos, 
hogy nem. A  rajzoló képesség rajzzal, az éneklő képes
ség énekkel bizonyítható, más módszer nincs.

IV.

Különleges képesség és általános műveltség.

Előterjesztvén, amit ma a gyermekek képességeiről 
tudunk, hasznosnak tartom egy általános érdekű kér
dés gyors megvizsgálását, melyet az eddigiekben el
hanyagoltunk, bár minden fejtegetésünknek irányítója 
volt.Ez az a kérdés, hogyan kell kihasználni a gyermek 
sajátságos képességeit. Két egészen különböző véle
mény tartható fenn s ez meg is történt. Az egyik szerint 
minden gyermeknek általános műveltséget kell adni

A KÉPESSÉGEK. 281



annak a régi elvnek megfeielöleg, hogy a jóravaló em
bernek mindenről kell tudnia. Ha a gyermeknek ki
váltképpen látásemlékezete van, nem hanyagoljuk el 
hallásemlékezetének művelését sem. Ha gyakorlati em
bernek született, nem fogjuk felmenteni az irodalmi 
feladattól. Ennek az integrális nevelési rendszernek tá
mogatására két érvet hoznak fel, egy gyakorlatit és egy 
elméletit. Gyakorlatilag, mondják, rossz szolgálatot 
tennénk a gyermeknek, ha nem teljes lényt, ha
nem idöelötti specialistát csinálnánk belőle, mert 
ha csak egyetlen egy mesterségre képes, hogyan 
fog magán segíteni, ha esetleg a gazdasági körülmé
nyek megváltoznak s ezt a mesterséget nem gyakorol
hatja? A  második érv azon a gondolaton alapul, hogy 
még a fölösleges tanítás sem veszett el soha, mert az 
elme tornáztatására szolgál és kiterjeszti tehetségein
ket. Erre vonatkozólag idézhetjük azt a kitűnő példát, 
amit a filozófia tanítása szolgáltat. Kétséges, hogy ez 
a tanítás akad-e tagadhatatlan gyakorlati alkalma
zásokra azoknak életében, akikből nem lesznek hiva
tásos filozófusok. A  materializmusról és a kantizmusról 
szóló viták nem használnak semmit sem az iparban, 
sem a kereskedelemben. És mégis sok tanuló elismeri, 
hogy a filozófiából morális javakat szerzett. Eszméik 
bővültek s oly problémák világosodtak meg előttük, 
melyekről sejtelmük sem volt; két kiváló tulajdonságot 
szereztek, melyek magukban elegendők volnának, hogy 
igazolják a filozófiai osztályban töltött időt. Ez a két 
tulajdonság: kissé több kritikai szellem és némi türel- 
messég.

Ezeket az eszméket nagyon helyeseknek találjuk, 
föltéve, hogy túlságba nem visszük őket. Reájuk adandó
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válaszunkban van először is egy köznapi rész, melyen 
gyorsan fogunk átsiklani, mert, azt hiszem, hogy erre- 
nézve mindenki egy véleményen van. Egyrészt, fogjuk 
mondani, ha teljes elméket akarunk teremteni, min
den egyénnek nagyobb alkalmazkodási képességet kell 
adnunk; a mai környezet állhatatlan, a mesterségek és 
a nékik megfelelő szükségletek naponta változnak; a 
gépek tökéletesedése jótékony a közösségre s egyszer
smind fenyegető bizonyos egyéni érdekekre nézve; 
hasznos tehát, hogy minden egyes tanuló ne legyen 
előre egy bizonyos mesterségbe zárva, melyből nem 
tudna többé kilépni. De másrészt bizonyos, hogy nem 
hanyagolhatjuk el a gyermekek képességeit, mert a 
rátermettség az erömegtakarításnak kitűnő eszköze, 
a haladásnak természetes műszere; rásegít, hogy keve
sebb munkával többet végezzünk. Tehát helyt kell 
adnunk az általános műveltségnek, legalább is ha 
a tanuló olyan természetű, hogy képes abból hasznot 
húzni; de ha nagyon jellegzetes a sajátságos ké
pesség, azt is tekintetbe kell venni, mert a képzés
nek emelő rúdja. Ha valaki rajzolónak született, 
nemcsak hogy nevetséges nem rajzoltatni vele sokat, 
hanem használni is kell a rajzot arra, hogy felébresz- 
szük érdeklődését a történet, a földrajz, sőt a tudo
mány és talán az irodalom iránt is. Ha térképeket, 
történelmi jeleneteket, fizikai eszközöket rajzol, akkor 
speciális képességének közvetett útján jut általános 
műveltséghez. Mindez előttem köznapinak, ismeretes
nek, bebizonyítottnak, véglegesen megállapítottnak 
látszik, s azt hiszem, meddő dolog rajta hosszasabban 
vesztegelnünk.

Ennél sokkal fontosabb az, hogy nagyon őszintén
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megmondjuk mit gondolunk azokról a tanulmányokról, 
melyet magukban véve teljesen haszontalanok és ide
jüket múltak, de melyeket féltékenyen őriznek, mert 
szellemi gimnasztikának tekintik őket. Ezért akarják 
gyakran a latint minden növendékre rákényszeríteni 
A  gondolat első tekintetre nagyon csábítónak látszik. 
Mindenki elismeri, hogy többet ér az elmét formálni, 
mint megtölteni; többet ér jó ítélőképességet szerezni 
mint betanulni valamely tudomány alapvonalait; a ta
núm nem vesztette el idejét a gimnáziumban, ha hozzá
szokott a munkához; az egyetemi hallgatónak nem kell 
sajnálnia, hogy a római jogról előadásokat hallgatott, 
a a jogi gyakorlatban egész fölösleges előadások jogi 

szellemet formáltak benne. De értsük meg, miféle visz- 
szaelesekre adhat alkalmat egy ilyen jó alapelv. Nincs 
oly haszontalan, hálátlan és hiábavaló anyag, amiről ne 
ehetae elmondani, hogy az elme művelésére fog szol

gaim. Ez az érv rendkívül veszélyes, mert célzatos és 
minden pontos megállapítás alól kivonja magát Mi a 
bizonyítéka annak, hogy ez meg ez a tanítás elismert 
.oloslegessege dacara erősítette az elmét? Ezt a bizo
nyítékot nem adják meg soha és nagyon bajosan tud- 
nak megadni.

Támogatásul idézzünk példát.
Most fejeztem be egy ankétet dr. Simonnal azokon a 

szerencsetlen siketnémákon, akiknek egy ma kedvelt 
módszer szerint igyekeznek megtanítani a beszédet és 
az ajkakról való olvasást. Nyolc vagy tíz évi rend- 
kívül fárasztó, az alanyt demoralizáló és, tegyük hozzá 
utólag, nagyon költséges tanulásra van szükség, hogy 

valakit, aki teljesen és születésétől fogva süket, tagolt 
angok kimondására képesítsünk, melyeket nem hall

A KÉPESSÉGEK.



vagy, hogy a hozzábeszélőnek ajakmozgásairól kitalál
tassunk vele egynéhány szót abból, amit ez kimond. 
Valahányszor meglátogatunk egy-egy siketnéma isko
lát, az intézet tanárai nagy igyekezettel mutatnak siket
néma gyermekeket, akik rekedt hangon ejtenek ki egy
néhány aligérthető szót és bizonyos ajkakról, a taná
rukéról, le tudnak olvasni néhány elemi és mindig 
azonos kérdést, melyek nevük és életkoruk körül fo
rognak. De gyanítható, hogy ezek a tanulók, akik be
mutatásokra szolgálnak, csupán félig süketek vagy 
legalább is hallottak valamikor; mert e két föltétel mel
lett könnyebb szóra hozni őket. Meg akartuk tudni, 
vájjon az iskola elhagyása után képesek-e a siketné
mák idegenekkel szóbeli társalgást folytatni; képe
sek-e erre legalább azok, akik az igazgatóság véle
ménye szerint elég jól hasznukra fordították a szó
beli tanítást. Más szóval a következő kérdést vetettük 
fel: vájjon ez az oly kínosan megszerezhető, oly költ
ségesen megadható szóbeli tanítás nyújt-e valami tár
sadalmi előnyt? Elmentünk vagy negyven siketnémá
nak magánlakására, hogy megvizsgáljuk őket s a kö
vetkező meggyőződésre jutottunk: Nincs rá mód, hogy 
egy idegen komoly, hasznos társalgást folytasson e 
siketnémákkal; mihelyt kilépünk a névre, korra vonat
kozó köznapiságokból, mihelyt nem segítjük magun
kat gesztussal és mimikával, mihelyt valami pontos 
adatot, tulajdonnevet, lakáscímet, számadatot, műszót 
akarunk, már írni kell. Következtetésünk tehát ez volt: 
a teljes és született süketnémák szórahozásával pró
bálkozni merő fényűzés, mely adhat e szerencsétlenek
nek és szüleinek némi morális kielégítést, de gyakor
latilag semmit sem használ, sem arra, hogy valami mes-
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térségét tanuljanak, sem arra, hogy azt gyakorolhas
sák; mert ha idegenek közé kerülnek, képtelenek azo
kat szóbelileg megérteni és velük magukat szóbelileg 
megértetni.

Miféle következtetést kellett vonnunk ankétünkből? 
Azt, hogy a siketnémák beszédre tanítását el kell tö
rölni? Kétségtelen, hogy ez a gondolat kínálkozik leg
elsőnek.

Azonban a szóra-hozás megmentésére azt vetették 
ellen, hogy mindent összevéve és dacára a gyakor
lati eredmények szegénységének, mégis van annak ne
velő értéke. Itt a tévedés; és anélkül, hogy túlságos 
komolyan vennők ezt az érvelést, mely pusztán sze
mélyes védekezés a fenyegetett hagyományok meg
mentésére, egyszerűen ennyit mondunk: helytelen és 
oktalan azt állítani, hogy minden tanítás, bármi legyen 
is, szolgálhat az elme művelésére. Legalább is annyi 
kell, hogy ez a tanítás eleget tegyen egy alapvető kö
vetelménynek: alkalmazkodjék az egyén képességei
hez. Nyolc évet fordítani a beszéd megtanulására és 
nem boldogulni vele, az nem lehet jó gimnasztika. Ez 
azok közül a pedagógiai tévedések közül való, me
lyek a legtöbb bajt okozták; pedig úgy látszik, hogv 
némi józan ésszel ki lehetett volna kerülni.
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VIII. FEJEZET.

A LUSTASÁG ÉS AZ ERKÖLCSI NEVELÉS.

A lustaság.

Mikor egy tanító megállapítja, hogy valamelyik nö
vendék nem dolgozik annyit, mint társai, legtöbbször a 
következő magyarázatot adja: „Ez a tanuló lusta, ha 
akarná, sokkal többre mehetne, de nem akar. Hiányzik 
belőle az akarat, az akarat bűnös a dologban." Ezt a 
szimplista magyarázatot nem csak szerény tanítóktól, 
hanem kiváló mesterektől is hallottam. A  College de 
Francé egyik tanára, akinek egy napon a tanulók szel
lemi különbségeiről és e különbségek tanulmányozásá
nak érdekességéről beszéltem, ellentmondást nem tűrő 
hangon erősítette, hogy mikor az ember tanít, meg van 
győződve, hogy a tanulóknak csak két kategóriája van: 
lusták és szorgalmasok. Hasztalan emlegettem neki, 
hogy a kérdés talán kevésbbé egyszerű, hogy az akarat 
csak eredő, hogy minden esetet gonddal kellene ele
mezni, megtudni, hogy ez meg ez a tanuló miért nem dol
gozik . . .  állandóan csak azt ismételte túlkiabálva han
gomat: „Szorgalmasok és lusták, egyéb nincs." Ennek 
a véleménynek azelőtt lehetett bizonyos elterjedtsége, 
mert összhangzásban állott a hagyományos lélektan
nal; a spiritualizmus szerint két különálló rész van
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bennünk: egyik passzív, ez az értelem és az érzékeny
ség, a másik aktív, lényegesen aktív, ez az akarat. 
Csakis az akarat határozza meg a tetteket és a visel
kedést; és megnyilatkozásaiban még fel is van szaba
dítva attól a befolyástól, amit rá lényünk passzív ré
szei, gondolataink és érzelmeink gyakorolhatnának, 
mert szabad erő; továbbá bizonyos energiát kéovisei, 
meiv határtalan mennyiségben van ki-kinek kiosztva; 
és, aki nem használja ezt a rendelkezésre álló akaratot, 
felelős érte és bűnösként kell bánni vele. De ma eze
ket a metafizikai gondolatokat, úgy látszik, egészen 
mellőzik; távolról sem fogadjuk el, hogy az akarat 
mindenikünkben, mint valami Deus ex machina van 
jelen, mely tetszése szerint lép közbe, tetszése szerint 
tesz meg mindent, hanem meg vagyunk győződve, hogy 
minden cselekedetünket nagyszámú testi és szellemi 
befolyás határozza meg, szokások, gondolatok, érzés
módok, öntudatlan hajlamok, örökölt tulajdonságok, 
stb.; mindezekből a nagy és kicsiny, tudatos és rejtett 
okokból készül a viselkedésünk. Következőleg, ha meg 
akarjuk érteni egy iskolásgyermek lélektanát, ha bün
tetni akarjuk lustaságát vagy jó munkaszokásokat 
akarunk neki adni, nem kell megelégednünk azzal, 
hogy naivul vádoljuk az akaratát, az elemzést mesz- 
szebb kell vinnünk, vizsgálódnunk, tanulmányoznunk 
kell, hogy őt bizonyos mértékben megérthessük.

Az előző fejezetekben már láttuk, hogy a szellemi 
munka fogyatkozásai többféle okból származhatnak, 
melyek a növendék akaratától függetlenek; sorban 
megmutattuk, mi része van benne a csenevészségnek, 
a betegségeknek, az érzékszervek elváltozásainak, az 
értelem hiányának, az emlékezet hiányának és végre a
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képességek különlegességének, mely a gyermeket az 
iskolai munkára képtelenné teheti. Ha e körülmények 
közül egyiket vagy másikat okozhatjuk, akkor nem kell 
a gyermeket rosszakarattal vagy akarat-gyengeséggel 
vádolni; nem alkalmazhatjuk rá a lusta jelzőt, amely, 
ha jól értem, oly akarat-gyengeséget jelent, melyért 
a gyermek volna felelős.

Az összes következő lapokon a lusta gyermekkel 
fogunk foglalkozni. Az osztályban figyelmetlenséggel 
árulja el magát, mely két fő formát tüntet fel: zajos 
és szétszórt tevékenység vagy tehetetlenség. Olykor 
némi szófogadatlanság is járul hozzá.

De ha nem tartjuk számon az iskolai magatartást 
vagy a dolgozatok minémüségét, ha más szóval, min
denáron valami kísérletet akarunk elképzelni, valami 
próbafeladatot, mely közvetlenül mutassa a gyermek 
lustasági állapotát, akkor bizony zavarba jövünk, mert 
a jellemen igen nehéz jó kísérleteket végezni.

Gyakran ajánlott figyelmünkbe cgy-egy iskolai igaz
gató oly gyermeket, akinek jelleme fékezhetetlennek 
látszott; emlékszem egy tíz éves kis leányra, aki isko
lájának valóságos réme volt; betelepítette a zavart 
minden osztályba, ahová csak került; és egy bizonyos 
osztozkodó igazságosság elvénél fogva az igazgatónő 
sorba vitte minden osztályon, hogy mindenik tanítónő 
kivegye részét a szenvedésből. Megmutatták nekem 
ezt az érdekes gyermeket; szemére hányták előttem 
viselkedését; lehajtotta fejét s a lehető legilledelme- 
sebb magatartást tanúsított. Egyedül maradtam vele; 
nagyon szelíd, nagyon okos, nagyon komoly volt; 
semmi sem mutatta állhatatlanságát; s ha ezt az állha-
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tatlanságot több különböző tanítónő nem jelezte volna, 
azt lehetett volna hinni, hogy egyszerűen kevéssé ro
konszenves gyermekről van szó, aki tanítójának szálka 
a szemében. Hozzáteszem, hogy ennek a gyermeknek 
nem volt semmiféle fizikai hibája, hogy testi fejlettsége 
normális volt, hogy nem volt sem hisztérikus, sem epi
leptikus és hogy természetes közeoes esze volt. Igaz, 
hogy nagy képzettségbeli hátramaradast mutatott; de 
ez érthető volt. mert az osztálvban nem hallgatott sem
mire és napjainak legnagyobb részét a folyóson töl
tötte.

Nézetem szerint egyetlen mód egy gyermek jelle
mének kitalálására az, hogy mesterségesen a megszo
kott környezetébe helyezzük és anélkül, hogy sejtené, 
ügyelünk rá, hogy mit müvei ott. A  következő eljá
rást ajánlom, mely nékem gyakran sikerült. Abból áll, 
hogy oly munkát végeztetünk a gyermekkel, mely csak 
figyelmet igényel és mennyisége mérhető, például egy 
szövegből kitörültetünk bizonyos betűket, minden á-t, 
minden i-t, minden r-t. stb. Vegyünk öt gyermeket 
ugyanabból az osztályból, ültessük le egy nagy asztal 
körül, adjuk ki a rendeletet, hogy húzzák át a kívánt 
betűket öt percig és maradiunk ott felügyelni rájuk; 
mikor az 5 perc letelt, tegyünk egy kis jelet papiro
sukra, hogy lássuk, mennyi munkát végeztek, hagyjuk 
őket magukra, miután ajánlottuk, hogy folytassák a 
munkát, úgy, mintha mi is ott lennénk. Néhány nö
vendék, a szórakozottságra leghajlandóbbak, kihasz
nálják távollétünket arra, hogy beszélgetnek, szom
szédaikat zavarják vagy bosszantják. 5 perc letelté
vel csak meg kell néznünk, mit végeztek, hogy számot 
adjunk róla, mi történt. Pontos becslés végett önma-
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oához hasonlítjuk a tanulót: keressük, vájjon felügye
let nélküli munkája egyenlő vagy kevésbbé jó-e, mint 
felügyelet alatti munkája; az utóbbi esetben szórako
zottságra gyanakodhatunk. Gyakran megbizonyosod
tunk róla; ezt az eljárást használva megállapítottuk 
azoknak a gyermekeknek listáját, akiket a legszóra- 
kozottabbaknak véltünk; azután arra kértük a tanító
kat. hogy sajat módszerükkel hasonió listát állítsanak 
össze; a két lista majdnem azonos volt.1)

Általánosan elterjedt vélemény szerint a lusták 
rengetegen vannak. A  tanítók panaszai szerint a tanu
lók legnagyobb része lustaságban szenved. A  párisi 
iskolákban Lacabe inspector vezetése alatt nagyon 
gondos ankétet kezdtünk a lusták számának megálla
pítására. Persze komoly lustaságról van szó, melytől 
szenvednek a tanulmányok s nem azokról az átmeneti 
ellazulási állapotokról, melyek oly gyakoriak. Gondo
san megvizsgáltuk azoknak a tanulóknak esetét, akik 
általános osztályzatuk szerint az osztály utolsó ötöd
részét teszik; reméltük, hogy ott majd bőven találjuk 
a lusta típust és valóban, hol is találnók, ha nem az 
osztály utoljában? Ezen elemzés folyamán kénytelenek 
voltunk kiküszöbölni mindazokat, kiknek iskolai siker
telenségét fizikai gyengeség vagy értelmi, emlékezet
beli tökéletlenség magyarázza. E kiküszöbölések után 
nyert maradék a jellembeli lustákat mutatja, akiknek 
lustaságát erkölcsi okok magyarázzák. Ez a maradék 
azonban csodálatosan csekély. Az egész anyagnak 
csak két százaléka. Mit ér ez a szám? Természetesen

Több részlet végett lásd A n n é e  P s y c h o lo g iq u e  XIV. k. 177.

1. 1908.
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csak egészen közelítő értéke van. A  környezettel vál
tozik; csekélyebb lesz ebben az iskolában —  nagyobb 
egy másikban. Gyakran fog változni a tanító értéke
lése szerint is, mert az erőkifejtés mennyisége, amit a 
mesterek a tanulótól megkívánnak, nem változatlan, 
előre meghatározott, fix mennyiség. Amit az egyik ele
gendőnek talál, a másik találhatja elégtelennek és ne
vetségesnek. A  becslés és értékkérdések azok, ame
lyek legjobban komplikálják a lelki tünemények meg
állapítását; inkább értékeljük őket, mintsem konsta
táljuk. De végre is a gondolat, melyre itt jutunk, nem 
tisztára tetszőleges, semmikép sem hasonlít annak a 
tanítónak feleletéhez, akitől ezt kérdeznék: „Hány 
lustával találkozott pályafutása alatt?" Eiőrelátólag 
jól meghatároztuk a tárgyat, melyet tanulmányozunk. 
Mellőztünk minden könnyebb átmeneti, esetleges lus
taságot, melynek a tanulmányokra egyáltalán nincs 
komoly hatása. Csupán azokat a tanulókat vettük te
kintetbe, akiknek iskolai balsikerei szembetűnők.

hz kiváltképpen azt mutatja, hogy a morális okú 
lustaságnak sokkal kevesebb a fontossága, mintsem 
képzelik.

Érdeklődéssel olvastam azokat az egyéni följegy
zéseket, melyeket nagyon jó tanítók, ankétünk részt
vevői, írtak a lusta tanulókról; kerestem bennük va
lami lustasági definíciót vagy inkább azt hittem, hogy 
találok bennük pontos részleteket, melyek m egértetik 
velem, hogy miben is áll az a lustaság. Kissé csalat
koztam. A  beküldött elemzések között sok volt a felü
letes; legtöbbször oly gyermeket emlegetnek, akik vo
nakodnak az erőkifejtéstől. A  munka ugyanis, kivált 
a gyermekre nézve, nem mindig vidám dolog. Vannak
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feladványok, nyelvtani leckék, melyekben nincsen 
semmi üdítő; hogy reáfigyeljenek, erőkifejtést kell 
tenniök. Némely lusta, amint mondják, erre képtelen; 
ha érzik, hogy felügyelnek rájuk, úgy tesznek, mintha 
odahallgatnának vagy gépiesen olvasnak a szemükkel 
s az eszünk máshol jár. Honnan van az, hogy vonakod
nak az erőkifejtéstől, amit a társaik legnagyobb része 
vegbe tud vinni? Apró. másodrendű okok játékával 
próbálják ezt magyarázni. Egyik gyermeknek nagyon 
is hosszú szünideje volt, elszokott a munkától; egy 
másik sohasem szokott hozzá, mert otthon állandóan 
segíttet magának; családja készíti a feladatokat és dol
gozik helyette; egy másik meg folyton társairól másol 
és így minden személyes munkától felmenti magát. 
Mindezek a befolyások magyarázhatják az erőkifej
tésre való hajlandóság hanyatlását, de valószínűleg sok 
más tanulóra is hatnak ugyanezek a befolyások és nem 
elegendők arra, hogy lustává tegyék őket; a magyará
zatot tehát nem látom teljesnek. Más esetekben a ta
nító a bátorság elvesztését hozza fel okul. A  gyermek, 
aki mindennap észreveszi, hogy hasztalan dolgozik, 
mégis rossz jegyeket kap és utolsó marad osztályában, 
végre elveszti bátorságát, sőt megundorodik a tanu
lástól, kivált, ha szülei mellett sem talál morális támo
gatást. Ideillő példákat idéznek. A  család közömbös; 
mikor a gyermek hazamegy, senkit sem talál, akivel 
kedvét tölthetné abban, ami oly nagy öröme a diák
nak, hogy beszélhessen arról, ami az iskolában törté
nik. Másutt az apa és az anya adnak példát a lusta
ságra és a gondatlanságra. Ismét másutt nyíltan csú
folják előtte az iskolát. A  tanítót nevetségessé teszik 
vagy pedig, ami még gyakoribb, arra tanítják a gyér-
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meket, hogy a tanítót ellenségnek s a büntetéseket 
gonoszsága jelének tekintse. Azt kérdezem, hogy mi- 

• kor ez az eset hangsúlyozottabb formában mutatkozik, 
vájjon nem inkább egy bizonyos ellen-neveléssel, mint 
lustasággal van-e dolgunk? Végre a tanítók egy utolsó 
.ustasagi okot is idéznek s ez a szokott ingerekre való 
erzeketlenség. A  tanuló, mondják, minden iránt kö
zönyös, tétlen; vagy azt a megjegyzést fűzik hozzá, 
hogy nem alkalmas a versengésre. Ez nagyon súlyos 
megjegyzés, mert a versengés az iskolás gyermek fö 
mozgatója. Az egész magyarázat kissé száraz, kissé 
elúletes es még mindig nem érezzük eléggé, hogy alap

jában véve micsoaa a lusta gyermek.
Amennyire én meg tudom ítélni, azt hiszem, hogy 

a lustaságot nagyon különböző mechanizmusok okoz
zák, mindenesetre ajánlom, hogy fogadjunk el két 
típust:

1. Az alkalmi lustaság. Ez kevéssé állandó; oly ese
mény eredménye, ami hiányozhatott volna. A  gyerme
ket elbátortalanítja egy rossz osztályzat, egy vizsgái
alsiker vagy valamelyik társának rossz tanácsai; a 

benne kialakult tevékenység, mely e kis külső ok nél
kül tovább folytatódott volna, most megzavarodott, 
megakadályozódott.

2. A  született lusta. A  munkára vivő tevékenység 
eredendő fogyatkozása, hiánya. A  gyermek puhának, 
közönyösnek, határozatlannak, tétlennek mutatkozik; 
nem érzi meg a munkával járó örömet, sem azt, amit 
az elerendö cél kilátása sugalmaz; és végre nem talál 
magában elég akaratot arra, hogy uralkodjék magán, 
erőkifejtést tegyen.

Ismerek egy fiatal leányt, aki időről-időre roham-
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szerűen esik egy nagyon jellemzó lustasági állapotba; 
ilyenkor szerte hagyja holmiját, nem hozza rendbe; 
egész nap ülve marad székén, ásitozik, valami ostoba 
regény olvasásával tölti az idejét és semmiféle fizikai 
erőkifejtésre nem tudja elhatározni magát. Szerencsé
jére ez az állapota átmeneti és más napokon sokkal 
jobb. igazán normális tevekenvseget mutat, örömmel 
dolgozik, sok jelentékeny erőkifejtést tud tenni. Lusta
sága valóban belső, intim természetű, külső motívumok 
nélkül; sőt ez a lustaság enciklopédikus terjedelmű, 
mert ezekben a napokban majdnem minden iránt kö
zömbösnek érzi magát, semmi sem hozza ki érzéket
lenségéből; ez egyszersmind okok egész gyűjteményé
ből származó lustaság, mert az érzékenységnek, a te
vékenységnek és az akaratnak együttes hanyatlása. És 
ez érdekes, mint mechanizmus. Azt hiszem, hogy hely
telen a lustaságot egyedül az akarat hanyatlására ve
zetni vissza, mert az akarat kiváltképpen hatás, ered
mény. De ennek az értelmezésnek, ha lélektanilag fenn 
nem is tartható —  igazi, pedagógiai értéke van, mint 
ezt alább megmutatjuk.

II.

A morális nevelés.

Mondottuk, hogy a tamtók, mikor úgy vélik, hogy 
lusta növendékkel van dolguk, rosszakarattal vagy 
akaratbeli elégtelenséggel vádolják őt és felelőssé akar
ják tenni ezért az elégtelenségért. Mi azonban feltettük 
azt a kérdést, hogy helyes-e ez a vélemény. Először is, 
vájjon megegyezik-e azokkal a nézetekkel, melyek ma
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a determinizmusra vonatkozólag kedveltséginek örven
denek? ha nem fogadjuk el a szabad döntésnek létét, 
sőt metafizikai lehetőségét sem, nem fogunk-e arra a 
hitre hajlani, hogy a lusta gyermek nem felelős, mert 
fiziológiai események áldozata, melyekről nem tud 
semmit és melyeket nem teremtett? S még messzebb 
menve, azt fogják mondani: minthogy a fiziológiai előz
mények. meiyek az akarat gyengeségét magyarázzák, 
gyakran pathológiaiak, nem kellene-e az akaratképte
lenséget egyszerűen akaratbeli elváltozásnak tekin
teni és a lustából beteget csinálni, akinek kiváltképpen 
orvosra van szüksége? Az erre nézve megkérdezett 
orvosoknak egyáltalán nem szokása illetéktelennek 
mondani magukat, éppen ellenkezőleg; professzionális 
hajlandóságuk van a lustaság pathológiai elméletének 
elfogadására, mert a hozzájuk vitt lusta gyermekek 
szervezetében majdnem mindig találnak valami alkat
beli gyengeséget vagy a tüdőknek, a szívnek és kivált 
a gyomornak és idegrendszernek valamely jellegzetes 
betegségét. Mindjárt vérszegénységről és neuraszthe- 
niáról beszélnek.

Ebben a könyvben mindig arra törekedtünk, hogy ne 
mutatkozzunk kizárólagosaknak és a lehető legtöbb 
munkatársat hívjuk meg a nevelés nagy munkájához. 
Nagyon örvendünk tehát annak látásán, hogy gyakran 
fordulnak orvoshoz morális betegség esetében és min
dig helyénvaló keresnünk, vájjon a morális lustaságot 
nem magyarázzák-e orvosi kezelésnek alávethető fizio
lógiai zavarok; hogy ez gyakran így van, az valószínű, 
hogy ez mindig így van-e, az kétséges. Semmiesetre 
sem helyeselhetjük azt az orvost, aki elfogultságból 
betegnek nyilvánít minden lustát s ami még rosszabb,
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iparkodik a priori diagnózisát valami ellenőrizhetet
len megállapítással mindig beigazolni. Nem akarjuk, 
hogy a moralista folytonosan eltűnjék az orvos előtt. 
Nem hisszük hasznosnak, hogy a lusta gyermek beteg
nek tekintse magát; nem fogadjuk el, hogy maga a 
tanító a gyermeket betegnek tekintse és kihágásait de
rűit nyugalommal nézze: különösen pedig nem fogad
juk el sohasem, hogy iskolai körökben eltöröljék a 
morális felelősségnek oly termékeny és oly helyes gon
dolatát. Hagyjuk a metafizikai vitákat; más a meta
fizika és más a tam'tás. Metafizikai szempontból van 
okunk deterministának lenni, mert a szabad döntés 
gondolata azonos a véletlennek érthetetlen fogalmával 
és mert ez a gondolat egyáltalán nem magyarázza a 
felelősséget. De a gyakorlatban és kiváltképpen az is
kolában pártolom, hogy a növendék érezze, hogy fele
lős tetteiért, munkájáért és hogy mikor restségéért 
megbüntetik, igazságosan büntették. A  tanítónak is 
állandóan ebbe a szempontba kell helyezkednie, ha 
eredményes hatást akar gyakorolni tanítványaira; 
csakis felelős lénnyel szemben lehet méltatlankodni 
vagy rá megharagudni; a nemeslelkű méltatlankodás, 
mikor magának a tanulónak érdeke sugalja, mikor he
lyes mérsékletben van tartva, és kivált, mikor minden 
bosszúérzéstől tiszta, a nevelés egyik leghatalmasabb 
emelőrúdja.

De ön elfogadja, —  fogják mondani —  hogy a ne
velés, mint a törvényszékek munkája abban áll, hogy 
igazságszolgáltatás uralkodjék a gyermekek felett és 
abban, hogy büntessék őket, mikor igazságos törvényt 
hágnak át. A  morális felelősség, büntetés és igazság-
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szolgaltatas gondolatai valóban összefüggenek. De nem 
hiszem, hogy a nevelésnek az volna a célja, hogy igaz
ságszolgáltatást gyakoroljon a kicsinyek felett; elég 
ha kielégíti igazságérzésüket és nem ütközteti meg 
okét. Sok eset van arra, hogy a nevelési eszközök az 
igazságnak és igazságtalannak minden meggondolásán

ívül használhatók. Nem idézhetek jobb bizonyítékot, 
mint a következő, igen közönséges példát. Egv gyer
meknek az a rossz szokása, hogy aivas közben nem 
iua ügyelni a tisztaságra; magunk között, őszintén 
szólva, nem ő felelős ezért, hanem a gerincagya. Mind
azonáltal, ha szigorú büntetéssel sikerül véget vetnünk 
a szokásnak, habozás nélkül fogjuk ezt alkalmazni. 
Az ilyen büntetés, bár igazságtalan, mégis jogos, mert 
a gyermek jól felfogott érdekében történik.

Ez tehat a nevelés célja; és álljunk meg itt; mert 
úgy latszik, hogy a gyakorlatban e célt sokszor félre
ismerik. Néha a tanítók és kivált a szülők, akik gyöt
rik es büntetik a gyermeket, oly szempontba látszanak 
helyezkedni, melyben nincsen semmi nevelésszerű. Sok 
büntetéssel tiszta önzésből sújtják őket.

A  gyermek sír, megverik; a kutya túlságosan ugat, 
megrugják. Ez a reflex cselekvés egy neme. védekező 
eszköz, megkönnyebbülés az érzett bosszankodásban. 
Ugyanígy, ha hallgatásra, mozdulatlanságra kénysze
rítünk egy gyermeket, ez szülei nyugalmának megvé
désére történik, minden meggondolása nélkül annak, 
hogy milyen egészségtelen lehet a mozdulatlanság az 
apró emberkének. Mindezeknek az eszközöknek nagy 
hibája az. hogy aki használja őket, saját szempontjában 
marad. Ennek az eredménye, hogy a büntetést annak
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haragja méri, aki gyakorolja; valóságos bosszúállássá 
válik; mert mikor az ember haragszik, nagyon erősen 
kell ütni, hogy megkönnyebbüljön. Egy második moz
gató, mely az előbbinél kissé jobban bevallható, de 
amely nem érdemli még meg a „neveléstani" jelzőt, 
a gyermek megbüntetésében áll azért, hogy ne kezdje 
újra a csintalanságot. Ez még nem nevelés, ez véde
kező rendszer, hasonló ahhoz, melvet a társadalom a 
gonosztevők ellen szervezett: ebben az esetben a társa
dalom nem a bűnös, hanem saját érdekére gondol; vé
dekezik.

Az igazi nevelő számára a büntetés csak azért jo
gosult, mert célja az egyént javítani, jobban megfor
málni és segíteni, hogy környezetéhez pontosabban al
kalmazkodjék. Azért kényszerítjük, hogy azután ön
magát tudja kényszeríteni; azért szorítjuk meg mostani 
szabadságát, hogy biztosítsuk későbbi szabadságát, 
íme az egyetlen mentsége annak, hogy a nevelés rá
teszi a gyermekre a kezét.

Miután meghatároztuk a morális nevelés ideálját, 
vizsgáljuk meg a gyakorlati eredményt, amit elérni 
akar; ez az eredmény a viselkedés módosítása. A  mo
rális nevelés nem csupán he'ives, tág és emberi gondo
latok sugalmazásában áll, nemcsak abban áll, hogy 
megfelelő szavak segítségével, dicséretes érzelmeket 
ébresszünk. Sem a gondolatok, sem az érzelmek nem 
elegendők; cselekvésnek kell követni őket. Az erkölcsi
leg jól nevelt egyén az, aki erkölcsösen cselekszik. Az 
őszinte ember nem az, aki hisz az őszinteségben, aki di
cséri s aki szíve mélyéből becsüli, hanem az, aki gya
korolja. Egy morálprofesszor minden tudománva da-
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cára sem morális lény, míg viselkedése nem az. Tehát 
mindenféle nevelésnek az a célja, hogy a gyermeket 
bizonyos módon való cselekvésre bírja; de ez még nem 
minden. Az elszigetelt cselekvés nem elég. A  példa és 
a tanács folytonos hatása sem elég. A  tettnek ismét
lődnie kell, hogy oly cselekvésmóddá váljék, mely nem 
kíván erőfeszítést, mely természetesen megy végbe.
Mig nem teremtettünk szokást, addig nincs elérve az 
eredmény.

Már pedig hogyan lehetséges egy gyermek viselkedé
sét módosítani, rossznak ítélt szokásait vele elhagyatni 
és helyettük öt jobbakra szoktatni? Hogyan bírjuk 
rá, hogy figyelmét oly unalmas valamire irányítsa, mint 
egy nyelvtani gyakorlat? William James, az amerikai 
pszichológus, azok közül való, kik e kényes pontot a 
legjobban megértették; megmutatta, hogy semmi újat 
sem lehet alkotnunk a gyermeki lélekben anélkül, hogy 
számon ne tartanók azt, ami már benne van. A  gyer
meknek hajlamai, érdeklődései, kíváncsiságai vannak, 
bizonyos ingerekre érzékeny. Ezeket a hajlamokat ki 
kell használnunk, az ingereket, melyekre érzékeny, mű
ködésbe kell hoznunk, hogy hozzájuk kapcsolhassuk a 
cselekvésbeli szokásokat, melyeket adni akarunk. Min
denekelőtt meg kell tehát ismernünk a gyermeket.

De mily mértékben kell ismernünk? És kénytelenek 
vagyunk-e természetét nagyon figyelmesen tanulmá
nyozni, hogy irányítani megtanuljuk? Ez nem nélkü
lözhetetlen; és szerencse, hogy nem nélkülözhetetlen; 
máskép sohasem neveltek volna meg senkit. Lehet a 
gyermek nevelését kiváltképpen a minden gyermekben, 
sőt minden emberben, minden állatban közös hajla
mokra támaszkodva vezetni. Mindnyájan keressük az
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örömöt és menekülünk a fájdalomtól; ez az egyszerű 
megfigyelés az idomítás alapja; korbács és sárgarépa 
segítségével azt csinálunk egy majomból, amit aka
runk. Helyettesítsük e durva mozgatókat emelkedet- 
tebb mozgatókkal s kezünkben van az emberre alkal
mas erkölcsi nevelés lényege.

Az egész nevelési munka a tanító személyiségén mű- 
lik; annyit ér, mint a tanító. A  nevelés alárendeltet és 
feljebbvalót tételez fel; befolyásból, szuggesztióból, te
kintélyből áll. De honnan ered a tekintély? Mi a for
rása?

A  fizikai személy? Igen, részben; előkelő magatar
tás, szép alak, igen nagy izomerő, biztos tekintet, 
nagy előnyök; az alacsony termetű tanerők ezt nagyon 
is jól tudják. Sőt a ruházatnak is van fontossága. De azt 
hiszem, hogy mindezeknek a fizikai adományoknak 
csak kölcsönzött értékük van; hatnak, mert nagy ener
gia és erős akarat szokott jelei. De nem használnak 
többé semmit, ha egyszer kiderült, hogy e jellemvoná
sok hiányzanak. Láttam kolosszusokat, akiket a gyer
mekek megcsúfoltak.

Ugyanezt mondhatjuk a szellemi adományokról; 
életet önteni az oktatásba, állandóan ébren tartani a 
tanulók figyelmét annyi, mint megkönnyíteni a fegyel
mezést. Továbbá a tanítóknak, akik elméjükkel tettek 
szert bizonyos hírnévre, majdnem dicsőségre, nem egy 
jogcímük van tanítványaik bizalmára; a gyermekek 
büszkék a mesterükre; példákra emlékszem. És végre 
minél értelmesebb valaki, annál több alkalomszerüség- 
gel és finomsággal használja tekintélyét; de ezt a tekin
télyt az értelem nem teremti meg. Mindenki ismert ki-
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váló mestereket, akik képtelenek voltak osztályt ve
zetni. Ezért találunk házasságokat is, hol az értelme
sebb fél engedelmeskedik a másiknak.

Ugyanez a megjegyzésünk a jóságra, jóindulatra, 
szeretetre, amit bizonyos mesterek mutatnak gyerme
keiknek; némelyek tudják azt az annyira mély és szép 
benyomást tenni rájuk, hogy mindig igazságosan bán
nák velük. De, sajnálattal mondom, a szívbeli kiváló
ságok is mellékesek; nem használnak semmit, ha nem 
támaszkodnak erős tekintélyre. Soha meg nem bocsájt- 
ják a tanítónak a jóságot, ha nem tud félelmet kelteni; 
jósága gyengeségnek látszik. És másrészt találunk mes
tereket, akik szárazok, hidegek, közömbösek egész a 
rosszakaratig; de tudnak hatni kis nyájukra.

A  tekintély egyedül a jellemből fakad. Ha más szót 
szeretnénk, mondjunk akaratot. Tegyük hozzá: erő, ha
talom, rendezettség. A  mesternek akarat kell, mely 
se nem ötletes, se nem gyönge, hanem nyugodt és meg
gondolt, nem ragadtatja el magát, nem mond ellent 
magának, sohasem fenyeget hiába. A  tekintély nélküli 
szülök azok, akik túlságos keveset fogalakoznak gyer
mekeik nevelésével, kik mindig készek bosszankodni, 
akik túlozva büntetnek, de túlságos hamar eltörlik a 
büntetést; akik ellentmondó irányításokat adnak, előbb 
ezt a parancsot, aztán az ellenkezőjét; akik fenyegetik 
a bűnös gyermeket, de sohasem viszik keresztül a fe
nyegetést és azonnal készek nevetni elméskedésein és 
pajkosságain. Ne csudálkozzanak, hogy nincs tekin
télyük; egész egyszerűen azért nincs, mert jellemük 
nincs. Aki tekintélyt akar, kezdje saját magának neve
lésével, iparkodjék jellemessé válni s a többi megy ma
gától.
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A  gyermekek furfangosak; egy-kettőre megítélik em
berüket. Hasztalan próbál a mester más jellemet szín
lelni, mint amilyen neki van; ismertem tanítókat, akik 
kiabáltak, mint a süketek, verték az asztalukat és zá
porként hullatták az osztályra a büntető feladatokat; 
egyidőre elkábítottak bennünket és igazi rémuralomban 
éltünk, de ennek a színiéit tekintélvnek hamissága nem
sokára napvilágra került: nem féltünk tőle többet és 
büntetései hatástalanok maradtak. Egészen más azf 
akinek határozott jelleme van; fel sem emeli hangját, 
látszólag sohasem foglalkozik a fegyelemmel; de mi
kor jelen van, mindenki jól viseli magát és mikor be
szél, abszolút a csend. Ha alkalom adódik, nevet, tré
fál; tanítványainak barátja lesz, meghallgatja pana
szaikat, szabadságot ad nekik, hogy vele vitatkozzanak; 
semmi sem zavarja presztízsét. Sajátságos tünet, hogy 
úgyszólván sohasem büntet. Megjegyezték, hogy a ta
nár tekintélye annál nagyobb, minél kevesebb bünte
tésre van szüksége, hogy tökéletes fegyelemhez jusson.

Három fő nevelöeszköz áll rendelkezésünkre, hogy 
velük a gyermek szervezetére hassunk; legtöbbször 
kombináljuk, de leírás kedvéért meg kell különböztet
nünk őket. Ezek:

1. A tartózkodás;
2. Az elnyomó eszközök;
3. Az ingerlő eszközök.
1. A  tartózkodás majdnem annak az elvnek alkal

mazása, amit a közgazdaságtanban „laissez passer, 
laisser fairé“ néven szokás emlegetni. Itt jóakaratú és 
megfontolt tartózkodásról van szó, melynek természe
tesen határa van.

Azt tanácsolták, hogy mikor a gyermek akár magá-
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nak, akár másnak rosszat cselekszik, hagyjuk meg tel
jes szabadságát és várjuk be, hogy elszenvedje tetté
nek természetes következményét.

Az aggályoskodó francia szülők, akiknek inkább 
gyermekeik egészségére, mint azok jellemének nevelé
sére van gondja, sohasem gyakorolják a tartózkodást, 
bár Rousseau tanácsolta.

A z  angolok szívesebben hajlanak rá és Spencer1) na
gyon angoi véleményt fejez ki, mikor azt tanítja, hogy 
a gyermeket nem kell kivonnunk tetteik természetes 
következményei elől. Minél természetesebbek e követ
kezmények, annál tanulságosabbak. Többre tartja a 
természetes büntetéseket a mesterségeseknél, melyeket 
úgyszólván rátüzdelünk bizonyos tettekre, mikor gyer
mekeinket büntetésnek vetjük alá. Ha tehát a gyermek 
eltöri játékát vagy tönkreteszi a ruháját, nem kell meg
fosztani a csemegétől és másnap új játékot, új ruhát 
venni neki. Spencer nézete az, hogy a gyermek azzal 
szenvedjen, hogy magának kelljen a játékot megvennie 
s ha nincs rá pénze, ellegyen nélküle és öltse fel az el
szakadt ruhát. Ez nemcsak nevelés, hanem filozófiai ta
nítás, mert semmi sem adja meg a gyermeknek jobban 
az élet érzékét, a felelősségérzést és kivált annak tu
dását. hogy a dolgok csak üdvös vagy káros hatásuk
nál fogva jók és rosszak. Fellázad a mesterséges bün
tetések ellen, melyeket a tanító szeszélye akar rákény
szeríteni és gyűlölni fogja a tanítót vagy ellensége lesz 
szüleinek: a dolgoktól származó megtorlást jobban 
érti, parancsoló logikájukat jobban megérzi s jobb szív
vel veti magát alá nekik.

’ ) H. Spencer. D e  /’É d u c a tio n , 167. 1.
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Ebben a nevelési rendszerben sok igazság van; min
den ország minden gyermeke részben tényleg alá van 
vetve, mert bármennyire őrizzék, védjék is őket a gyá- 
váskodó szülők, sohasem vonhatják ki teljesen téve
déseik következményei alól; a figyelmetlenség nagyon 
gyakran okoz félrelépést és elesést. És másrészt a leg
több gyermek más egykorú gyermekek társaságában él: 
személyiségeik találkoznak, összeütköznek, megsérül
nek, megtanulnak uralkodni magukon s alávetni magu
kat a többség akaratának; a gyermek észreveszi, hogy 
tettei nemcsak természetes, hanem társadalmi követ
kezményekkel is járnak, ez az együttneveiés kitűnő 
nevelés; és a magánosán nevelt gyermekek később el
ismerik, hogy az életnek ez az első leckéje nagyon 
hiányzott nekik; sokkal nehezebben alkalmazkodnak a 
nagy társadalmi környezethez, ha nem járták ki a ta
nulóéveket az iskolai környezetben.

Ezt elfogadva, kénytelenek vagyunk hozzátenni, hogy 
a tartózkodás elve nem képezhet teljes nevelési rend
szert. Először is következményei túlságos brutálisak 
lennének; vannak veszélyes cselekedetek, melyeket 
sohasem fogunk a gyermeknek megengedni. Ha hegyi 
kirándulás alatt túlságos közel megy egy szakadékhoz, 
karjánál fogva elrántjuk onnan; ha belép fényképező
szobámba és meg akar inni egy ciankáli oldatot, nem 
hagyom inni azzal az ürüggyel, hogy „majd tanul be- 
lőle“. Tehát időnkint közbe kell lépni, hogy a termé
szetnek egyik-másik túlszigorú büntetését enyhítsük. 
Vájjon elegendő-e a többi büntetések összessége, hogy 
jellemet és különösen, hogy moralitást alakítson? Ezen 
lehet vitatkozni. Akik elfogadják, azoknak hallgató
lagosan fel kell tenniök, hogy az élet válhatik okosság-
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és jóság-iskolává; inkább azt hisszük, ha elég pontos 
leckéket ad is arra, hogy utilitárisakká tegyen bennün
ket, viszont a jóság és a moralitás már oly eszmék
től függenek, melyek az élet tanításait meghaladják. 
Mindenesetre elvitázhatatlan, hogy mikor kötelessé
günk egy gyermeket nevelni, tanítani vagy mikor 
osztályt kell vezetnünk, teljességgel lehetetlen azt 
várni, hogy a természet lépjen közbe megmutatni 
a gyermekeknek tetteik következményeit. Magunk
nak kell közbelépni időt nem vesztegetve. Erre vo
natkozólag eszembe jut egy megfigyelés, melyet el
beszélni hallottam. Úgy látszik, hogy Spencer rend
szere sugalta, de annak igazán könyörtelen alkal
mazása. Egy kis fiút internátusba adtak, szerzetes
iskolába; nagyon kevéssé volt vallásos és örömet ta
lált nemcsak abban, hogy az osztályt zavarja, hanem 
abban is, hogy rosszízlésü tréfálkozásokat űzzön a val
lás ellen. A  papok elhatározhatták volna, hogy kizár
ják; máskép és sokkal kegyetlenebből büntették. Nem 
foglalkoztak vele többet, soha egy dolgozatát nem javí
tották, soha egy leckét fel nem mondattak vele. Tizen
nyolc éves korában teljesen tudatlanul került ki az 
intézetből. Ez rettentő büntetés volt, melytől egész éle
tében szenvedett.

A  tartózkodási rendszerből azt kell átvennünk, ami a 
gyermekek felelősségérzetének fejlesztésére szolgál. A  
formula tehát nem egészen a ,,laisser fairé", hanem in
kább a körülmények oly szabályozása, hogy a gyermek 
a lehető leggyakrabban érezze tetteinek következmé- 
nveit. Már pedig ezt az új szellemet még az iskolába is 
be lehetne vezetni; enyhíteni kellene a hajthatatlan 
szabályokat, nem tenni a gyermekeket egyszerű autó-
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matákká, több spontánságot és több felelősséget en
gedni nekik; ahelyett, hogy állandóan egy bizonyos 
munkamennyiséget és mindig ugyanazt a munkafajt 
kívánnék a gyermekektől, több szabadságot hagynánk 
nekik és csak az eredményt követelnök meg. így nem 
volna határozott hosszúságú és mindenkinek egyenlő ta- 
nuiasidö.1) Mindenkinek szabadságában volna annyi időt 
fordítani a munkára, amennyi neki tetszik. Hasonló re
formmal nem kellene a hivatalnokoktól egy bizonyos 
ideig való jelenlétet követelni, mely alatt szívesen tét
lenkednek, hanem bizonyos mennyiségű munkát kel
lene kívánni tőlük; ugyanezen okokból szeretnők, hogy 
a katonai szolgálat ideje arányos legyen a katonai ne
velés eredményeivel. Mindezeket a reformokat bizo
nyára nem könnyű keresztülvinni és megvalósításukban 
sok nehézség állítana meg bennünket. De meg kell pró
bálni őket, mert kiváló mértékben fejlesztik a kezde
ményező képességet és a felelősségérzést.

Vegyük most szemügyre a leggyakoribb esetet, azt, 
melyben a nevelő kénytelen tettel közbelépni a tanuló 
viselkedésének módosítására. Mondottuk, hogy vagy 
elnyomó eljárásokat vagy ingerlő eljárásokat fog al
kalmazni; mind ezek, mind amazok, majd fizikaiak, 
majd morálisak. De nem kell a szóknak felülnünk. Épp 
úgy. mint minden nevelés igazi morális hatásrendszer, 
minden nevelési eljárás kiváltképpen morális eljárás. 
Amelyek lényegesen fizikaiaknak látszanak, kevésbbé 
azok. mintsem képzeljük; az, ami bennük anyagi, csu-

*) A  francia iskolák legnagyobb részében a gyermekek közös 
korrepetáló órában tanulják meg leckéjüket. Ford.
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pán mint szuggesztió, mint jelvény értékes és hatásuk 
a fölébresztett gondolatoktól, a nekik tulajdonított ér
téktől függ. A  kutyának vagy a gyermeknek adott ütés 
például lehet hatásos; de nem annyira mint fizikai fáj
dalom, hanem inkább mint egy azontúli homályos, titok
zatos, íenvegető valaminek szuggesztiója; s ezt jól bi
zonyítja az, hogy nevetve, a játék hevében derekas üté
seket adhatunk a gyermeknek is, a kutyának is; el 
vannak tőle ragadtatva, mert ezeknek az ütéseknek 
nincs meg a büntetés-értéke. Ugyanígy a jutalmak egy
általán nem az okozott kellemes érzetek, hanem az őket 
követő frissesség miatt oly hatásosak. Hivatkozom 
mindazokra, akiket gyermekkorukban valami édesség
gel vagy uzsonnái meglepetéssel jutalmaztak. Ezeknek 
a jutalmaknak az értékét nem az az oly rövid és oly 
sovány kis ízlési érzet adta meg, hanem a várás, a meg
lepetés. az ajándék adásának módja és mindazok az 
érzelmek, melyek kísérték. Tehát, azt hiszem, hasznos 
kiváltképpen a morális hatásoknak rendelkezésünkre 
álló eszközeit fejleszteni; ezek a leggazdagabbak, a leg
változatosabbak, a leghatásosabbak. A  fizikai eszközök 
nézetem szerint csak csaléteknek, jelképeknek, szim
bólumoknak valók.

2. Az elnyomó eszközök. Kiváltképpen abban állnak, 
hogy a tanulóban kellemetlen, kínos, lehangoló, fájdal
mas benyomást okozunk; ez a benyomás bizo
nyos cselekedetekhez lévén társítva, elfordítja ezek
től a tanulót és megakadályozza a cselekvésben. Ha 
ellenben bizonyos tartózkodásokhoz van társítva, akkor 
cselekvésre indítja; de a lehangoltság mindig elkerü
lendő befolyás, mert nagy energiaveszteség a szerve

308 A Lf'STASAG ÉS AZ ERKÖLCSI NEVELÉS.



zetre nézve; következőleg, ha nem is tudjuk teljesen el
törölni az elnyomás eszközeit, legalább is arra kell gon
dolnunk, hogy ezek az utolsó eszközök és mindig taka
rékoskodnunk kell velük.

Nem pártolom az igazi és teljes testi büntetést, nem 
felel meg korunk erkölcseinek és sérti érzékenységün
ket. Mindazonáltal elismerem, hogy az erószakosság- 
okozta megütközés, meglepetés még az erőszakosság 
tettetése is, néha a legszerencsésebb hatással jár. Be
szélték nekem, hogy egy internátusbán volt egy nagyon 
ingerlékeny gyermek, aki időnként rettenetes haragra 
gyűlt; egyetlen egy embernek volt előtte elég morális 
tekintélye arra, hogy megnyugtassa. Egy nap a roham 
azalatt tört ki, mialatt e személy távol volt. Egy angol 
tanár volt jelen. Habozás nélkül megragadta a gyerme
ket, levetkőztette, a csap alá vitte és egy jó percig hi
deg zuhanyt adott neki. Ez a kis hydraulikus mutat
vány teljes sikerrel járt. A  gyermek egészen megjavult; 
ezidö óta nem volt többé oly heves dührohama. Másik 
megfigyelés. A  közoktatásnak egyik legelőkelőbb 
tagjától kaptam. Középiskolai tanár korában volt egy 
tanítványa, aki folytonosan szarkasztikus magatartást 
tanúsított vele szemben. Egy nap az egész osztály előtt 
a tanár elveszti türelmét, lelép a katedráról, odamegy 
a növendékhez, karjánál fogva megragadja és meg
rázza. Ezen az energikus megnyilatkozáson a növendék 
elámul. Csak megütközés, meglepetés volt az egész, 
nem testi büntetés. E naptól fogva teljes változás; a 
tanuló magatartást változtat, okos, engedelmes, szor
galmas lesz. Ma kiváló mérnök, még emlékszik a ka
pott jóltevö leckére és háladatos érte.

Ugyanezt a lehangoló hatást érjük el, ha a fizikai
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vák és pajkosak lettek, elővette őket, hosszan beszélve 
arról, milyen fájdalmat okoznak szüleiknek; néme
lyek szárazok maradtak; de akit sikerült megríkatnia, 
annál nyert ügye volt.

Ez néhány morális eszköz, melyekben kissé ön
magunkból adunk, nekem végtelenül többetérönek lát
szik, mint a rossz jegyek, otimarasztások, büntető fel
adatok egész rendszere, melyeket némely tanítók annyi 
válogatással osztogatnak, mint az automatikus gépek. 
Világos, hegy vannak esetek, melyekben az iskolai bün
tetések nélkülözhetlenek; azonban legalább is válo
gatva kell osztogatnunk őket; nem kell minden növen
déket egyformán büntetni, mert némelyeknek kevés is 
elegendő: s ezenkívül a nagyon is gyakran büntetett nö
vendék beleszokik és elkérgesedik. Használjuk kivált
képpen azt a pompás rendszert, mely megengedi a nö
vendéknek, hogy hibáját jóvátegye. Mihelyt meg van 
büntetve, értesítik, hogy büntetése elő van írva, de 
tudja, hogy ha mostantól fogva az óra végéig példásan 
viseli magát, helyrehozza a hibáját és büntetését el
engedik. Láttam ezt a rendszert több iskolában; kitű
nőnek tartom. Ez nem lehangolás többé, ez ingerlő 
eszköz.

3. Az ingerlő eszközök. Azokat a nevelő eszközöket 
hívjuk ingerlőknek, melyek a fizikai, szellemi és er
kölcsi tevékenységre kedvezően, fokozóan hatnak, s 
egyszersmind kellemes jólét-érzést, kielégülés-érzést 
okoznak. A priori okokból többre kell tartanunk ezt a 
hatásmódot, sőt sajnáljuk, hogy nem lehet kizárólago
san ezt használni; csakis ez ébreszt tevékenységet, jó

v LUSTASÁG ÉS AZ ERKÖLCSI NEVELÉS. a u



kedvet, a tanító iránti rokonszenvet; összeillik minden 
nevelés szellemével, mely abban áll, hogy vidám ed
zéssel cselekedtessünk.

A  legjobb ingerlő eszközök a legközvetlenebbek, ré
szei magának a cselekvésnek, amit a gyermekkel végez
tetni akarunk. Ha azt akarom, hogy egy fiatal iskolás
gyermek egy bizonyos feladatot készítsen, megpróbá
lom előbb érdeklődését fölkelteni iránta; első gondom 
lesz figyelmét lekötni, tudva, hogy mit szeret, kihasz
nálva azt. amit az amerikaiak „érdeklődési középpont
nak” neveznek; kezdem valami elmésebb meggondolás
sal, kihasználok benne valami aktuális kérdést, melyről 
tudom, hogy ismeri: háborút, balesetet vagy valami 
szertartást, vagy magam fejezem ki, mennyire érdek
lődöm e munka iránt, mily fontosságot tulajdonítok 
neki: morálisan lendítem bele a munkába: megvitatom 
vele gondolatait s ha a legkisebb érték van is bennük, 
ezt az értéket óvatosan hangsúlyozom. Más esetekben 
kihasználom kissé az ellentmondási szellemet, hogy ér
deklődését megerősítsem. Igyekezni fogok optimista 
lenni, mert a bátorítás a nevelésnek legfőbb emelő- 
rúdja.

Régen gyakorlatba vittem ezeket az eszméket oly 
személyeken, akiknek nevelése reám volt bízva. Jól 
tudják, milyen hévvel fogtam hozzá erőkifejtéseik kö
vetéséhez, előidézéséhez, fenntartásához. Még ma is, 
mikor régi tanítványaimból felnőttek lettek, félig benne 
érzem magamat mindabban, amire vállalkoznak, any- 
nyira bensőleg érdeklődöm irántuk. Ebben az érdek
lődésben nincsen semmi mondvacsinált; talán kezdet
ben szándékos volt; de azóta lassan-lassan magam is 
felültem neki. Igazán teljes szívvel ráadtam magamat
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s ha sikerült némi hatást elérnem, az ezen az áron tör
tént.

A  rendelkezésünkre álló ingerlő eszközök nem mind 
egyformán közvetlenek; mint a lehangoló eszközök, 
ezek is lehetnek kölcsönvett értékűek, lehetnek csak 
összetüzdeltek. Három csoportba osztjuk őket: a ju
talmak, a dicséretek és a bizalmi küldetések.

A  jutalmak kiváltképpen ajándékok és kedvezések, 
melyeket a szülők adhatnak gyermekeiknek: pénz, já
tékok. édességek, szinházbamenés, kirándulás, utazás 
és így tovább. Ezek költséges eszközök, melyek az isko
lában nem alkalmazhatók; és a tanító ajándékok s 
anyagi kedvezések dolgában kénytelen volna a legsze
rényebb adományokra, könyvekre, képekre és tolltar
tókra szorítkozni; ezzel nem lehet sokra menni. A  ta
nító által az óra végén tartott mulatságos felolvasás ki
tűnő hatású. De legjobbak az iskolai jutalmak, a jó je
gyek, a fogalmazási érdemsorozatban való elhelyezés, ) 
az ösztöndíjak; csakhogy ez a hatás kiváltképpen annak 
az értéknek tudható be, amit ezeknek az előnyöknek 
nvilvánosan tulajdonítanak: ezek tiszteletbeli értékek. 
Az iskolák alsó osztályaiban a jó gyermekeknek kiosz
tott jelvények ebbe a kategóriába esnek; voltak kicsiny- 
lóik. Láttam érdemrendes pedagógusokat, akik láza
doztak az iskolásgyermekeknek adott érdemkeresztek 
ellen; bizonyára azt hitték, hogy a gyermekek okosabbá 
és érdekmentesebbeké tehetők, mint a felnőttek. Néze
tem szerint egyetlen nevelő eszközt sem kell kiküszö
bölnünk, ha hasznos eredményekkel jár.

M A  francia iskolákban külön érdemsorba állítják a gyerme- 
keket feleleteik és írásbeli dolgozataik szerint. Ford.
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Szemére hányták a jutalmazásnak, hogy összeha
sonlítást tételez fel a társak között; akit megjutalmaz
nak vagy aki első a fogalmazásban, győzelmét csak 
vetélytársai elnyomásának köszöni. Azt mondták e 
rendszerről, hogy kiváltképpen az önző és hiú érzel
meknek hizeleg és nem hajlít a jóság, az emberszeretet 
felé. Ezenkívül a gyakorlatban azért alkalmatlan, mert 
majdnem mindig ugyanazok jutnak az első helyekhez 
is, az ösztöndíjakhoz is; a többi tanuló elveszti bátor
ságát, sőt oka van rá, hogy elveszítse, mert erőkifejté
seiknek egyáltalán nincsen jutalma. Ajánlották, hogy 
ne éljünk vissza a különböző tanulók összehasonlításá
val, bár ez nagyon hatalmas mozgató; jobb a növen
déket önmagához, múltjához hasonlítani, kiváltképpen 
azt tartani számon, hogyan fejlődik, hogyan haladja 
meg önmagát. Ezt az eszmét vetette fel kollégánk és 
barátunk Boitel, a Turgot iskola igazgatója; azt akarja, 
hogy félhónapos osztályzataiból minden gyermek maga 
rajzolja meg munka-görbéjét, mert a görbe emelke
dése vagy szállása sokkal beszédesebb, mint a jegyek 
aritmetikai különbségei. Egy családapa, kinek fia e 
rendszernek van alávetve, azt mondta egyszer nekem: 
„Mikor fiam szombaton hazajön az iskolából, azonnal 
azt kérdem tőle: Nos, emelkedik-e a görbéd?"

Bár az egyéni grafikának e módszerét tudományosan 
nem ellenőrizték, —  pedagógiában az a szokás, hogy 
semmit sem ellenőriznek —  mégis érdemes megpró
bálni. Csakhogy sohasem kell kizárólagos szellemű ne
velőnek lenni; ezzel nagyon sok segítőforrástól foszt
juk meg magunkat. A  verseny bizonyos természetekre, 
akiket emészt az ambició, hallatlan erő, hallatlan inger. 
Az okos tanító tudni fogja, hogyan használja.
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A  jutalmak után, melyek a munkának és a jó maga
viseletnek úgyszólván megfizetései, idézzük a tanító 
helyeslésének morális hatását. Van hallgatólagos he
lyeslés, ennek legszerencsésebb a hatása. A  tehetsé
ges és fiatal növendékek kiváltképpen azért dolgoz
nak, hogy örömet szerezzenek mesterüknek, s ez az ok 
arra, hogy a tanítót ne helvettesitsek gyakran másikkal; 
homályos és általános elégedettség-érzet, némi mosoly
gás elég a buzgalom ösztönzésére; azt hiszem, von- 
zalmi okok hatnak legtöbbször arra, hogy a tanulókat 
dolgoztassuk; adjuk hozzá a munka megszokásának 
hatását, a hagyomány és rutin befolyását és tompítólag 
néhány mindig lehetséges büntetés megelőző erejét és 
ez elég, egyébre nincsen szükség.

De néha jó a helyeslést hangsúlyozni, elismeréssé, 
dicséretté fokozni, megelégedést nyilvánítani. Itt azon
ban sok fentartással kell élnünk; a dicséret legyen 
finom és rövid: legyen megérdemelt, álljon arányban 
a végzett munkával és igazságos voltát az egész osz
tály érezze, helyeselje és lássa teljesen világosnak; 
nem szabad sokszor ismétlődnie, inkább bátorítás le
gyen a jövőbeli még jobb munkára, mint a megtett ha
ladás konstatalása. Bár jó a tanulót támogatni, mu
tatni, hogy elégedettek vagyunk vele, hogy bizalmunk 
van benne, hogy biztosak vagyunk haladásában, viszont 
ne feledjük, hogy a túlságos sokszor ismételt elismerés 
a gyermekben elbizakodottságot ébreszt, ami könnyen 
hiúsággá fajulhat.

És a rossz tanulókat, mondják majd, hogyan le
het bátorító hatásban részesíteni? a tanító fegyver
telen volna, ha be kellene várnia, hogy rossz ta
nítványai jutalmakat érdemeljenek, mindig büntetni
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meg nem ér semmit. Szerencsére más módszerhez is fo
lyamodhatunk, mely nézetünk szerint végtelenül többre 
tartandó annál, amit eddig leírtunk. Ez a bizalmi kül
detés. Kiváltképpen aktív módszer; a tanítványnak egy 
bizonyos módon kell cselekednie, megtanulja, hogy bíz
nak benne, emelik öt saját szemében. így, ha a tanító 
kénytelen ot percre elhagyni az osztályt, a katedrára 
küld egy rossz tanulót és így szól hozzá: ,,Fel fogod 
jegyezni azt a társadat, aki távollétem alatt a legjobban 
viseli magát". Majdnem bizonyos, hogy a küldetésére 
büszke tanuló semmiféle visszaélést sem fog elkövetni. 
Kevesebb is elég. Igen nagy örömet okoznak neki már 
azzal, ha rábízzuk a ceruzák és füzetek kiosztását, kü
lönösen, ha tudtunk e megbízatásnak fontosságot tu
lajdonítani. Sikerült pajkos gyermekeket nyugodttá 
tenni azzal, hogy megbízták a kisebb tanulók védel- 
mezésével. Egy igazi vad leányka megszelídült egy kis 
nyomorékkal való foglalkozás közben; a védelmezés 
érzése bizonyos szívekben csodákat müvei; sőt láttam 
egy abnormális osztályban egy hátramaradott kis le
ányt, akit megbíztak azzal, hogy olvasási leckét adjon 
egy másik, még kisebb és még hátramaradottabb leány
kának; lelkiismeretesen vegezte megbízatását és ebből 
az alkalomból a kis tanítónő megtanult olvasni. Ugyan- 
ily módon bízzuk egy költekező gyermekre a kassza
kulcsot, tegyük felelőssé a kiadásokért és látni fogjuk 
mily takarékossá fog válni. Ez a módszer azzal, hogy a 
gyermeket bizonyos módon cselekedteti, szokásokat te
remt benne, melyeknek sok eshetősége van arra, hogy 
az ismétlődés révén állandókká és természetének al
kotó részéivé válnak.
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Az előző lapokon iparkodtunk nem tenni semmi kü
lönbséget a gyermekek között, kiket nevelni akarunk. 
Egyszerűsítés kedvéért azt a hallgatólagos feltevést 
tettük hogy minden gyermek egy kaptafára van szabva. 
Sok tanító úgy viselkedik, mintha ezt a tévedést igaz
ságnak venné. Van egy büntetés- és jutalmazás-rend
szerük. amit minden esetben alkalmaznak: tehát nem 
tudtak, mi az általuk alkalmazott nevelő eszközok ha
tása. Csupán egy bizonyos felületes rendet tartanait 
fenn. mintha egyszerűen rendőri megbízatásuk volna. 
Sok szülő ugyanígy viselkedik. Már modottuk és ismé
teljük, hogy a nevelés csak akkor jogos, ha azt a gyer
mek érdeke sugalmazza, ha a gyermek hasznot hüz 
belőle, hogy pedig ezt eldönthessük, bele kell helyez
kednünk a gyermek leikébe, el kell képzelnünk, mit 
gondol és mit érez. Többé-kevésbbé iparkodnunk kell 
tehát tanulmányozni a lélektanát.

Ennek szükségességére csak két vagy három példát 
idézek. Fentebb elnyomó eszközökről beszéltünk, me
lyek mint főtípusokat, a büntetést és a rosszalast f o g 
ják magukban. Egyetlen mester sem lehet meg nelkulok; 
sohasem büntetni, az még lehetséges; de a rosszalas, 
a fenyegetés, a megfélemlítés már elkerülhetetlen. Mar 
pedig ezen elnyomó és lehangoló eszközök sikere szem- 
melláthatóan attól függ, hogy a gyermek miben fejt ki 
ellenállást velük szemben. Ezt az ellenállást ismerni 
kell és számontartani, mert kétféleképpen lehet célt 
téveszteni. Az egyik abban áll, hogy túlságos erősen 
sújtunk egy gyenge lényt, túlságos nagy lehangoltsagot 
okozunk. A  büntetéstől lesújtott, a túlságos szigorú
ságtól megrémített gyermek félénkké, aggodalmassá, 
szomorúvá válik; elveszti minden önbizalmát s azt a
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drága életörömet, ami a gyermekek gyönyörűsége. 
Nincs keservesebb látvány, mint egy megvert gyermek 
arckifejezése. A  másik, az ellentétes értelmű tévedés 
oly lehangoló eszköz alkalmazásában áll, mely nem 
elég a kis kamasz ellenállásának legyőzésére, akivel 
dolgunk van. A  gyógyintézetekben ha egy őrült, akit 
cellában akartak lecsendesíteni, izgatott állapotban jön 
ki onnan, ez annak a bizonyítéka, hogy nem volt benn 
elég soká. De a végtelenségig nem .ehet a cellában 
hagyni; tehát az orvos mielőtt ezt a rendeletet kiadná, 
felteszi a kérdést, vájjon meglehet-e annak a kívánt 
hatása. Ugyanígy minden elnyomó eszközzel felsülünk, 
ha az a gyermeket lázadó állapotban hagyja.

Legutóbb valaki egy öt-hat éves gyermek esetét me
sélte nekem, aki nem akar és sohasem akart szilárd 
eledelt enni. Naponta az ebéd idején korbácsot talál a 
tányérja mellett; tudja, hogy mit jelent, nyugodtan 
fordul bosszankodó apja felé és így szól hozzá: „Nem 
akarok enni, inkább verj meg. Ez a mondás bizonyítja, 
hogy a szülők felsültek a kényszerítő eszközzel és jól 
teszik, ha más után néznek. Balsikerük annál kellemet
lenebb, mert csökkenti tekintélyüket; tehát mindenféle 
haszon nélkül folyamodtak oly eszközhöz, melynek 
nagy hibája, hogy a gyermeket haragtartásra és rossz
akaratra ingerli s ez végtelenül sajnálatos, mert a ne
velésnek a jóság müvének kellene lennie.

A  gyermekek szellemi és erkölcsi jelleme szintén 
értékes útmutatásul szolgálhat. Azok, akik jól ismerik 
őket, tudják mennyire kell változtatni az eljárásokat, 
hogy valamely eredményhez jussunk. A  nagyon fiata
loknak parancsolunk, de az idősebbekkel inkább okos
kodnunk kell és megrögzésükre törekednünk. Eszembe
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jut két gyermek, akiknek jelleme oly különböző volt, 
hogy ha ugyanoly módon bántak volna velük, sem az 
egyikkel, sem a másikkal nem értek volna el semmit. 
Az egyik nagyon érzékeny szívű s egyszersmind nagyon 
független jellemű volt. Egyszerre kellett megfogni ér
zelmeinél és eszénél fogva; bizonyos mondások meg
hatották, kivált pedig meggyőzték a magyarázatok, nye
lveknek helyességét észrevette, de a száraz parancstól 
megbokrosodott. A  másik, aki pedig vele egykorú volt, 
egészen másnak mutatkozott. Nem voit érzéketlen az 
érzelmi megokolásokra, ezek mélyen hatottak rá, de 
észszerűden volt okoskodni vele, mert tagadta az evi
denciát, sohasem vallotta be legyőzetését és a vitából 
hiúságkérdést csinált; a vezetésére legjobb eszköz a 
parancsoló és ellenmondást nem tűrő rendelet volt. 
Elméletben lehetünk ellenfelei a tekintéllyel való ér
velésnek, tényleg azonban vannak esetek, melyekben ez 
a módszer kényszerűi reánk.

Meg vagyok győződve, hogy ha a különböző jellem
típusokat pontosan ismernök. elég hamar sikerülne be
osztani minden gyermeket és kitalálni, miféle morális 
nevelés illik kategóriájához. Tapogatódzás és annyi 
tévedés helyett biztosra mehetnénk. A  fő nehézség min
dig az apátikusoktól és hibásoktól származik. De van
nak-e teljesen apatikus. minden ingerre érzéketlen 
gyermekek, akiknek nincs semmiféle kihasználható ter
mészetes hajlandósága? Ha vannak, elhanyagolható 
mennyiségben kell lenniök. Ami a hibás, erkölcstelen 
gyermeket, a jövendő gonosztevőket, a nevelők e ré
meit illeti, azt hiszem, lélektanuk nem különbözik oly 
mélyen, mint viselkedésük a többi gyermekekétől, aki
ket normálisoknak tekintünk. Bizonyos, hogy kevéssé
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önzetlenek, kevéssé hajlanak a gyöngédségre és a szá
nalomra, sőt gyakran az érzékenykedés is hiányzik be
lőlük, ami az érzékenységet helyettesítheti; emlékez
zünk, minő hidegséggel hallgatják a gonosztevők áldo
zataik metsző jajkiáitásait, minő hidegvérrel s néha 
milyen ittassággal ontanak vért ezek a vadállatok még 
borzalmas helyzetben is. De még a legkérgesebbekben 
is találunk érzésnyomokat, melyeket, ha illően művel
tek volna, megvédhették volna őket a sülvedéstől. 
Majdnem vaiamennviben van hiúság, nevetséges és 
óriási hiúság, mely önzésük talaján fakadt. Nézzük 
meg, micsoda értéket tulajdonítanak a közvélemények, 
mennyire keresik a tárgyalások nyilvánosságát, milyen 
büszkék rá, hogy nevük az újságban ki van nyomtatva. 
Mert nem ügyelünk hiúságukra, valósággal megenged
jük e hiúságnak, hogy a legveszélyesebb hatásokat gya
korolja. Hiúságuk az, ami az újságok és a közvélemény 
bünrészességével együtt ingerré válik a bűnre, pedig 
ha jobban irányították volna, védekező eszköz lehetett 
volna a bűn ellen. Jegyezzük még meg, milyen viszony
ban vannak bűntársaikkal, azokkal, kik ugyanannak a 
bandának tagjai, hogyan dicsekednek előttük ügyessé
gükkel és bátorságukkal, hogyan taszítják őket néha 
társaik a bűnbe, úgy szólva hozzájuk, ha haboznak: 
„Tehát félsz? Nem vagy férfi?" Jegyezzük meg még 
azt is, hogy gyakran megbízatásuk van, amit nem val
lanak meg a rendőrségnél, hogy van bennük egy bizo
nyos magukmódja szerinti becsületesség és hogy kér
kedésből még nemeslelkü tetteket is követnek el. Tehát 
majdnem állandóan a hiúság vezérli őket és ha a szó 
nem volna nagyon erős, azt mondanók, hogy ezek az 
amorálisaknak vagy immorálisaknak tartott lények bi-
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zonyos módon morálisak; nagyon speciális a moráljuk, 
csupán önző, melyből azonban, meg vagyok győződve, 
egy nagyon értelmes és nagyon tájékozott nevelő hasz
not húzhatna.

Ezekkel a természetekkel egyáltalán nem az elnyomó 
eszközök, büntetések vagy dorgálások aratnak sikert; 
inkább az ingerlő eszközök, a dicséret, és különösen a 
„bizalmi küldetés"-féle típusok. Nem mondok többet 
e kérdésről, de kitaláljuk kommentárát. Lassan-lassan 
büszkeseggé kell alakítani a hiúságot és önbecsülést 
vonni ki beiöle.

Nemcsak a gyermek saját jellemét kell számontar- 
tanunk, hogy nevelhessük: gondolnunk kell arra is, 
hogy ez a gyermek nincs elszigetelve, hogy osztályban 
van, hogy az osztály társadalmat alkot, melyben meg
van felnőtt társadalmainknak sok vonása, kivált sok 
hibája, a mozgalmak zavarossága, a rendetlenség, az 
idegesség, a felelösségtelenség érzése, erőérzés és 
mindaz a veszélyesség, ami belőle származik. A  gyer
mek jelleméhez tehát a sokaság befolyása adódik. Ez 
bonyolítja a mester munkáját. Nem szabad ugyanis 
felednie, hogy a gyermektársadalom oly egyesülés, 
mely ellene irányul; bizonysága ennek, hogy a gyer
mekek ki nem állhatják a besugást. A  besugás a kollé
giumok nagy társadalmi bűne. A  tanítónak törekednie 
kell, hogy fékentartsa es irányítsa e kis csoport erejet, 
mely annál tevékenyebb, minél többen vannak a növen
dékek, mert sokkal több tekintélyre van szükség 40, mint 
10 tanítvány fegyelmezéséhez. Gondoljon a tanító Ri- 
chelieu mondására: „Szétválasztani, hogy uralkodhas
sunk"; szét fogja választani a pajtásokat, kivált pedig
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meg fogja akadályozni, hogy a fegyelmezetlenek meg
rontsák a szófogadókat; úgy fogja elosztani a helye
ket, hogy a tevékenyek a közömbösek mellé kerüljenek; 
igyekezni fog a jó tanulókból bizonyos magot képezni, 
mely munkabeli és fegyelmi hagyományt képviseljen 
az osztályban; megemlékezik arról, hogy a példa és a 
versengés nagy erők és hasznára fordítja őket.

Bizonyos párisi iskolákban az az eszme ötlött fel, 
hogy az osztálvokat 10— 15 tanulóból ál»ó alcsopor
tokra osszák. Ezeket a szakaszokat nag^ emberekről 
Turgot, Pasteur, Viktor Hugóról nevezték el. Igyekez
nek személyiséget adni nekik és ezt különbözőképpen 
próbálják elérni. Különösen azzal, hogy két csoport 
közt a versengést ingerlik és mindeniknek kollektív ju
talmat adnak, valahányszor átlagos jegye magasabb 
a versenytárs átlagánál. Ha ezt a szolidaritást jól meg
érezték, akkor látjuk, hogy a csoport munkásabb gyer
mekei felügyelnek a lustákra, sőt szemükre hányják, 
hogy rontják a kis társaság jegyeit. Nem szellemes és 
valóban megható dolog-e rávinni a tanulót, hogy egyik 
társához így beszéljen: „Nem tudnál te többet dol- 
gozni?“ E csoportosításoknak egyetlen baja, hogy mes
terkéltek; nem valóságos érdekeken, hanem puszta 
konvención alapulnak, igaz, hogy a gyermekeknél sok 
morális értéket lehet adni az egyszerű konvenciónak.

Egy utolsó kérdés. Ha átfutottuk mindezeknek az 
eszközöknek leírását, melyek a lelkek kovácsolásában 
rendelkezésünkre állanak, azt találjuk, hogy ezek az 
eszközök nagyon kicsinyesek és nyugtalanul kérdez
zük magunktól, vájjon lehetséges-e belőlük igazi ma
gas és mély morális leckét összeállítani? Ezt a nyug-

\ LPSTASAC KS AZ ERKÖLCSI XEVELKS.



talanságot különösen azok érzik, akik a vallásos morál 
tiszteletében nevelődtek. Nem értik meg, hogy világi 
morált lehessen tanítani, mert úgy látják, hogy nincs 
alapja, nincs észszerű igazolása és kivált nincs szen
tesítése. Bizonyos, hogy az egyszerű elméknek az Isten 
rendelése elég mindenre és felel mindenről. De ha 
egyszer a hivatalos oktatás közömbössé vált és a val
lásoktól többé semmiféle érvet nem kölcsönöz, hogyan 
fognak világi eszközökkel morált tanítani a gyerme
keknek?') Minden morálnak foglalatja önzésünktől kért 
bizonyos áldozatok rendszere. Miféle érveléssel fogjuk 
meggyőzni a gyermekeket ennek az áldozatnak jogo
sultságáról, ha nem beszélünk nekik sem istenségről, 
sem jövendő életről, ha tehát kénytelenek vagyunk 
nélkülözni e hagyományos érveket, melyek oly élet
erősek, oly hatásosak, bár alapjában véve tisztán ön
zők és így kevéssé morálisak?

Tér hijján egész terjedelmében nem fejthetem ki a 
kérdést; csak azt akarom megmutatni, hogy a morális 
nevelés elvileg lehetséges a vallásos tanítás segítsége 
nélkül.

A  világi tanításhoz intézett ellenvetések föltételezik, 
hogy a nevelés okoskodások és eszmék erejével törté
nik. Erről az ideálról álmodnak ma sokan. Közvetve 
jutottak hozzá a vallásos tanítás visszahatása révén, 
melynek szemére vetették, hogy leigázza a lelkeket; a 
pedagógiai újságokban most folyton arról beszélnek, 
hogy a gyermek öntudatának miféle jogai vannak; ki
jelentik, hogy tiszteletben kell tartani eszét, nem kell

’ ) Franciaországban a vallás magánügy s az iskolákban te lje
sen világi morált tanítanak.

A M’STASÁU KS \7. ERKÖLCSI XEVF.I.KS.

2 1 *



megtámadni ítélkezését. Különösen arról vannak meg
győződve, hogy mikor a gyermekben olyan hitáilapotot 
teremtenek, melytől férfikorában sem tud többé megsza
badulni, akkor áthágják a nevelés jogkörét. Kétségte
len, hogy ezek az aggodalmak nagyon dicséretesek. 
Mutatják, hogy mostanában jól megértik, hogy a gyer
mek könnyen kap eltörölhetetlen nyomokat és hogy 
a tanítónak nem szabad hatalmával visszaélnie. 
Eszembe jut erre vonatkozólag, hogy egy családapa, 
aki egyáltalán nem volt hívő, 6 éves fiáról egyszer ezt 
mondta nekem: „A papokhoz küldöm; így majd vallá
sos érzelmekre tesz szert, melyek megmaradnak egész 
életére.“ Van valami megdöbbentő egy még védekezésre 
nem képes személyiség e megtámadásában. De ne es
sünk egyik túlságból a másikba vagy inkább ne zavar
juk össze a nevelési módszereket a nevelés céljával. 
A  cél az, hogy szabad embereket képezzünk, de a 
módszer nem állhat abban, hogy a gyermekkel szabad 
emberként bánjunk, sem abban, hogy eszére hivatkoz
zunk oly életkorban, mikor még nincs elég esze. Ebben 
a könyvben, mint „leitmotívot" ismételtük, hogy a ne
velés hasznos cselekvések, szokások keltésében, követ
kezőleg képességeinknek működtetésében áll. A  gyer
mek moralitását nem eszmékből teremtjük, sem hozzá
intézett érvelésekből és okfejtésekből, melyek csak a 
már megalakult morális hajlandóság megvilágítására, 
irányítására, erősítésére, igazolására, észszerüsítésére 
valók. Ez a morális hajlandóság a gyermekeknél két 
fő mozgatónak az eredménye: először a tiszteleté,
mellyel szülőik és tanítóik iránt viseltetnek, ez a te
kintélyelem, a kényszerűség gondolata, melynek min
den morális rendszerben meg kell lennie, hogy az foga
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natos legyen; azután az önzetlen érzelmek, a jó
ság, ..a szeretet, a vonzalom, a ragaszkodás, az érdek
mentesség, mindezek a meleg és gyöngéd mozgatók, 
melyek az odaadáshoz vezetnek és melyek a szívbe 
erkölcsiséget öntenek.

E fejezetet bevégezve, néhány szóban elő akarok 
terjeszteni egy morális nevelési kísérletet, melyet most 
végeztek Páris elemi iskoláiban. Ez több mint kísérlet, 
ezek inkább morálgvakoriatok. A  próbálkozást újnak 
hiszem és minthogy sikere máris nagyon felbátorító, 
azt hiszem, jó lesz megismertetni, hogy a gyermekek 
nagyobb jóvoltáért mások is megismételjék. Megint az 
abnormálisok osztályairól fogunk beszélni, mert ezen 
osztályok szervezése alkalmából képzelték el ezt a 
próbálkozást. Minden érdem barátomat, Belot inspek
tort illeti érte.

Akkortájt kaptunk felhatalmazást, hogy Páris egyik 
elemi iskolájában próbaosztályt létesítsünk abnormális 
kis leányok számára. Ennek már négy esztendeje. Kissé 
határozatlanok, majdnem nyugtalanok voltunk; fontos 
küldetést bíztak reánk, nem akartunk ilyen szép ügyet 
elrontani. Az abnormális osztályok ellenfelei. —  mert 
ami új, annak mindig vannak ellenfelei —  azt állítot
ták, hogy veszélyes ugyanabban az iskolában normális 
és abnormális gyermekeket egyesíteni. Ez utóbbiak, 
mondották, hibás gyermekek, akik az egészséges ele
met meg fogják rontani. Vagy pedig háború lesz be
lőle; a normálisak kicsúfolják majd abnormális társai
kat és nevetségessé teszik őket; a szülők beleavatkoz
nak. s az iskolát nemsokára bolondok iskolájának fog
ják tekinteni. Ócsárolni fogják és kiürítik. Ezt a két
féle tanuló-népességet, ismételték mindenfelől, szigorú

A LUSTASÁG ES \Z ERKÖLCSI NEVELÉS. 325



választófallal kellene elkülöníteni, külön csarnokban 
rendezni a szüneteket és külöböző órára tenni a be
jövetel s a kimenés idejét. Ezek az aggodalmak any- 
nyira hatottak ránk, hogy kísérletünkre oly iskolát vá
lasztottunk, melynek szerencsére két bejárata volt. 
Elhatároztatott, hogy az egyik ajtó a kis abnormálisok
nak lesz fenntartva. De gyorsan lemondtunk róla és a 
kulönajtó tényleg sohasem került használatba. Ami 
első tekintetre veszélynek látszott, az valójában előny 
volt. Ma Belot befolyása alatt a lehető legszámosabb 
összeköttetést létesítették a kis abnormálisak osztálya 
s az iskola többi népessége között. Még azt is észre
vették, hogy ezek az összeköttetések nemcsak a kis 
abnormálisoknak, hanem és kiváltképpen a nagy nor
mális leánykáknak használnak, akik bámulatos alkal
mat találnak itt, hogy gyakorlatból tanulják meg az 
összetartozást és az áldozatkészséget; ez az iskolában 
tartott morálelődásoknak egyik legjobb alkalmazása. 
Az étkezőbeli ebéd. a szünetek, a tornaórák, a mühely- 
és háztartási órák közösek, vagyis ugyanabban a csar
nokban vagy ugyanazokban az osztályokban mennek 
végbe. Ez a folytonos érintkezés lehetővé teszi a kis 
abnormálisaknak, hogy jobban nevelt, jobban szokta
tott gyermekekkel éljenek, kik például szolgálnak ne
kik s akiket viselkedésükben és beszédeikben utánoz
nak.

Mi több, a felsőbb osztályokból kerülnek ki azok a 
tanulók, kikből a kis abnormálisaknak kis-mamái lesz- 
nek. Igyekeztünk Belot-val materiális adminisztratív 
formát adni ennek az együttműködésnek, mert az isko
lában mindennek szabályozva kell lenni. Nem szabad, 
hogy a gyermekek érzelmei csak a közös ünnepeken,
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szórakozásokban, játékokban és táncokon vagy a hiva
talos látogatások alkalmával nyilatkozzanak. Az sem 
kell, hogy a nagyok segítése a kicsinyekkel szemben 
túlságos gyakran nyilvánuljon ruha- vagy pénzaján
dékokban, mert ha egyszer erre az útra léptünk, nagyon 
is messze lehet menni, könnyű elvenni a normálisaktól 
minden spontánságot s egy bizonyos szegény-adót 
kenvszeriteni rájuk, mint Angliában teszik; és másrészt 
a túlságosán kényeztetett, túlságosan dédelgetett ab
normálisok végre is azt hinnék, hogy ez a gondozás és 
ez az ajándékozás nekik kijár. Sok habozás után Belot- 
val azt gondoltuk, hogy az ünnepeket, tombolákat, tán
cokat, baráti összejöveteleket le nem tiltva, melyek 
rosszak, ha belőlük áll a lényeg, de nagyon jók, ha 
csupán kivételek, szükséges, hogy e gyermekek viszo
nyának határozott tanítási és nevelési célja legyen, 
így az új szabályzat szerint az ismétlők osztálya na
ponta küld egy kisegítőt, aki majdnem egész nap az 
abnormálisok osztályában marad, segít a fiatalabbak
nak és kevésbbé ügyeseknek dolgozatukat elkészíteni 
s az előadást követni; ugyanaz a kisegítő csak egy-két 
hónap múlva vagy még későbben kerül vissza. To
vábbá hetenkint kétszer négy óra és fél öt között a kis
mamák tanítványaiknak külön órát adnak; egyik óra 
célja a tanítás, másiké a szemléltetés, magyarázatok, 
tanácsok. Minden kismama két hétig van szolgálatban; 
ennek befejeztével két-három oldalas beszámolót szer
keszt arról, amit tanítványánál észrevett. A  következő 
két hétre másik nagy növendék kerül helyébe, hogy a 
még nagyon is fiatal kis gyámok élénk, de rövid buz
galma ne érjen rá kiapadni. Mindez a szervezés csak az 
iskola igazgatóságának nagyon figyelmes közremükö-
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désével lehetséges; észszerű akarást, a jó munka vá
gyát és folytonos felügyeletet kell belefektetni. Ami egy 
iskolában sikerült, annak másutt is kell sikerülnie. Nem 
mondtam még, milyen érdekes a kis abnormálisokat 
látni, amint örvendeznek a kismamák megérkezésén, 
mikor négyet üt az óra; látni kell a kis tanulók zajos 
tüntetését s a nagyoknak okos és komoly arcát; nem 
beszéltem a levelekről, melyeket egymással valtanak. 
a kéthetes beszámolókról, melyekben annyi a jóakarat, 
a normálisok szüleinek érdeklődéséről, mellvel a neve
lési munka felé fordulnak, a szolgálatokról, melyeket 
már tettek, hogy helyet találjunk e kis abnormálisok
nak, mikor elhagyják az iskolát. Mindazok, akiket be- 
bocsátottunk, hogy lássák e dolgokat, behatoljanak a 
részletekbe, mélyen meghatódtak; mondották és ismé
telték minden hangnemben, hogy hasonló kísérleteket 
kellene tenni mindenhol, minden rendes iskolában a 
normális gyermekek javára. A  nagyoknak mindenütt 
meg kellene tanulniok a kicsinyekkel foglalkozni. Ma 
sokat beszélnek a szolidaritás tanításáról. Leckékkel 
tanítani jó dolog; de gyakoroltatva tanítani még töb
bet ér.
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IX. FEJEZET.

R Ö VID  V É G K Ö V E T K E Z T E T É S .

E könyv kezdetén jeleztem, hogy azt akarom meg
vizsgálni, vájjon nem csupán kísérleti, hanem szigo
rúan tudományos kutatásoknak a pedagógiába való be
vezetése jótétemény volna-e a pedagógiára, a tanítási 
módszerek megjavulnak-e tőle, s a gyermeki képes
ségek megismerésének művészete tökéletesülne-e vele ?

Itt nem vagyunk a tiszta tudomány tartományában, 
hanem a valóságos élet tényei között; az iskolák meg
vannak, benépesítve gyermekekkel, egész szervezet ez, 
mely évszázadok óta működik; körülötte hivatalnokok, 
egész hierarchia, elfoglalt pozíciók, hagyományok, sze
mélyes érdekek s úgyszólván dogmák csoportosulnak. 
Ennek az egész összeségnek hajlandósága van kitar
tani. változtatásokkal küzdve ellenállani. még ha a 
változtatás haladás lenne is. A  kísérleti pedagógia 
kutatásait, melyek most folynak, nemcsak önmagukban 
véve kell tekintenünk, hanem összefüggésben azokkal 
az intézményekkel, melyeknek módosítására irányul
nak.

A  régi pedagógia vagy pontosabban beszélve, az 
oktatásban ma még uralkodó pedagógia kiváltképpen 
empirikus eredetű. Tanítás közben tettek a mesterek 
hasznos megfigyeléseket, melyekből a tanítás módosí
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tása végett következtetést vontak; azután ezeket a 
megfigyeléseket legnagyobbrészt elfelejtették s nem 
maradt belőlük más, mint bizonyos viselkedés-szabá
lyok, megszokások. így születtek a módszerek és ké
szültek a tantervek a hagyományoknak mindig nagy 
tiszteletben tartásával. A  legjobb, amit e szokásokról 
mondhatunk az, hogy valóságos kérdések megoldására 
alakultak, hogy mindig érintkezésben maradtak a va
lóságos élettel s hogy mindent összevéve, nagy szolgá
latokat tettek; vén kocsihoz hasonlítanám őket, mely 
nyikorog, nagyon lassan halad, de végre is jár.

Időről-időre a szükségletek kényszere vagy egy-egy 
értelmes nevelő inspirációja folytán reformok születtek, 
némi változtatások a vezetésben, sőt néha kitűnő újí
tások, mint azok, amelyeket Amerika mutat szakisko
láiban; de e próbálkozások általános hibája, hogy em
pirikusak, ellenőrzés nélküliek, mert szerzőik sohasem 
gondoltak azokra az összehasonlító kísérletekre, me
lyek a tudományos bizonyításhoz nélkülözhetetlenek. 
Ez az állandó módszerhiba sugallta egy pszichológus
nak azt a nagyon igaz mondást, hogy a pedagógiában 
már mondottak mindent, de nem bizonyítottak sem
mit. Ez az általános empirizmus azonban nem akadá
lyozza meg, hogy a pedagógiának, melyről beszélünk, 
ne legyen meg az elmélete, doktrinája; de ez homályos 
és tisztán irodalmi doktrína, kongó mondatok gyűjte
ménye. melyeket lehetetlen megkritizálni, oly ingadozó 
bennük a gondolat; nem elég pontos ahhoz, hogy hamis 
lehessen.

E pedagógia ellen, lerombolására és helyettesítésére 
vagy harminc év óta sok újító lép fel, akik tényleg vagy 
állítólag tudományos szellemtől vannak áthatva. Ezek

330 RÖVID VÉGKÖVETKEZTETÉS.



az újítók ma már mindenhol megvannak, kicsit Fran
ciaországban, Olaszországban, Angliában, ) jobban Né
metországban, kiváltképpen Amerikában. Új tudomá
nyos alapokon fogtak hozzá a pedagógia újrateremté
séhez. Sok munkát írnak, melyek mind megfigyelésen 
és kísérleten alapulnak. Ezek vagy kérdőíves ankétek 
formájában jelennek meg, vagy az egyetemek labora
tóriumaiban vagy néha. bar ritkábban, a kollégiumok
ban, iiceumokban, iskolákban mennek végbe. A pro- 
gramm, amit keresztülvinni próbálnak, rendkívül tá
gas; egyrészt reformálni akarják a tanítás szervezetét, 
másrészt előtérbe akarják helyezni a gyermek lélek
tanát és matematikai szigorúsággal vezetni le belőle 
minden oktatást, amit a gyermeknek kapnia kell.

Mindezek az Ígéretek felébresztették a nevelők ér
deklődését; de akik ismerni, elemezni, megérteni akar
ták az új tudomány műveit, egy kissé mindig csalat
koztak; mert csak nagyon technikai külsejű munkákat 
kaptak, melyeknek eredményei nagyon részlegesek és 
gyakran nagyon közepes értékűek, nagyon vitás fon
tosságúak; pusztán szétszórt, elszigetelt, megkopasztott 
töredékek. És a tanítók különösen azt látták megle
petve, hogy ha át is gondolták mindezeket a kísérlete
ket. majdnem semmi hasznot, semmi gyakorlati alkal
mazást nem vonhattak ki belőlük arra nézve, hogyan 
tanítsanak. A  pedagógusok, legalább is, akik észre
vették a nevelők csalatkozott magatartását, hasztalan 
kiáltották nekik: „Várjatok! Hitelezzetek . . . csak a 
kezdetnél tartunk!" Úgy látszott, hogy maga a kezdet 
sem jól indult. A  régi pedagógiáról, mint divatból ki-

') Magyarországon is. Szerk.
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ment kocsiról beszéltem, mely még tehet szolgálatokat. 
Az új pedagógia úgy fest, mint egy precíziós készülék, 
titokzatos, ragyogó, bonyolult mozdony, mely első lá
tásra bámulatba ejt; de úgy látszik, a darabjai nem il
lenek össze s a gépnek hibája van, nem jár.

Ebben a könyvben nem összeegyeztetni próbáltam 
ezt a két ellentétes rendszert, hanem megtalálni útamat 
a kettő között. Úgy láttam, hogy ennek is, annak is te
hetünk egy-egy szemrehányást és betudhatunk egy-egy 
előnyt. A  régi pedagógia nagyon is általánosító, túlsá
gos homályos, túlságos irodalmi, túlságosan moralizáló, 
túlságos verbális, túlságosan prédikáló. Ki nem állha
tom a morális prédikációt; hatástalannak, unalmasnak, 
bosszantónak tartom. De akármilyen kritizálhatok le
gyenek is a régi pedagógia eljárásai, az legalább tett 
szolgálatokat; közvetlenül látta a megoldandó pro
blémákat, belevegyült az iskolai életbe és nem csaló
dott, mikor azzal foglalkozott, ami a nevelésben leg
jobban érdekel bennünket. Tartsuk meg belőle irány
zatát, s a valóságos problémák kedvelését. Másrészt a 
pedagógia modern módszerei próbafeladatok, száraz, 
szűkkörű, részleges, igen sokszor haszontalan kísér
letek, melyeket laboratóriumi emberek képzeltek el. 
akikben nincs meg az iskola s az élet érzéke s akik úgy 
látszik sohasem dugták ki fejüket laboratóriumuk ab
lakán. De van bennük kísérlet, ellenőrzés, pontosság, 
igazság.

Könnyűnek tűnik e két hajlandóság kiegyenlítése, 
ha a régi és az új pedagógiától különböző szolgálato
kat kérünk. A  régi pedagógia adjon tanulmányozni 
való problémákat; az új pedagógia adja meg a tanul
mányi eljárásokat.
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E szempontnak megfelelően azt hiszem, hogy bizo
nyos számú hasznos reformot már mostantól fogva be 
lehet vezetni a pedagógiába.

Tudni akarjuk mekkora egy gyermek ismeret-ösz- 
szege, mérni akarjuk képzettségi fokát? Tudni akar
juk, hogy a tanítás, amit egyik mester ád, van-e oly 
foganatos, mint más mestereké? Ismerni akarjuk né
mely új eljárás értékét és hasznos hatásait? Ki akar
juk egyenlíteni egy tanító és felebbvalójának ellentétes 
véleményét? A  mérték-módszerhez folyamodunk, me
lyet Vaney szervezett.

Ismerni akarjuk egy gyermek fizikai értékét? Gya- 
nusítjuk-e, hogy korához képest alacsony a testi fejlett
sége, csenevész az egészsége? Szükséges ezt az adatot 
számontartani a tornaórák, a sportok, a játékok, az is
kolai segítés, az iskolamunka kisebbítésének megoko- 
lása, végre orvosi közbelépés kikérése végett? Láttuk, 
hogyan kell hozzáfogni, mily úton kell haladni, mely 
mérések a legjelentőségesebbek.

Az érzékszerveken végzendő vizsgálatokról van szó? 
Fontos ügy, mert a gyermekek, kiknek nem ismerték 
fel látási és hallási fogyatkozásait, nagyon jelentékeny 
késedelmet mutatnak tanulmányaikban. Megnyugtat
tuk az illetéktelenségtől könnyen megriadó tanítót s 
megmutattuk, hogy az érzékek vizsgálata két részre 
osztható, melyek közül az egyiket, a pedagógiai termé
szetűt az ő kezére kell bízni.

Mondtuk az iskolásgyermek értelmének becsléséről, 
hogy milyen bonyolult és csalékony körülmények 
között vagyunk hivatva nézetet formálni és hogy milyen 
nagy szükség van egy jó mérő-módszerre. Előterjesz
tettük e módszert, mely értékes szerszám azzal a fel
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tétellel, hogy sok tapintattal és értelemmel kezeljük. 
És ez alkalomból állítottuk, hogy van az értelemnek 
nevelése, vagyis van eszköz a fejlesztésére s hogy ez 
az eszköz nem szóbeli leckékben, hanem edzési gyakor
latokban áll, melyek együttesét szellemi ortopédiának 
neveztük.

Azután az emlékezet vonta magára figyelmünket, 
mert a tanításnak egyik alapja s a gyermeknél maxi
mális fejlettséget ér el. A  mesternek időt kell vennie 
rá, hogy megmérje minden tanuló emlékezetét, mert 
csak így éri el, hogy se túl ne terhelje őket, se ne adjon 
jobbra-balra jutalmakat és büntetéseket, melyeket nem 
érdemelnek. Megmutattuk, hogy az emlékezet kollek
tív kísérletben ép oly könnyen mérhető, mint a látás 
élessége. Néhány szó után az emlékezet-illúziók ta
nulmányozásáról és gyógyításáról, melyek nagyrészt 
ítélet-tévedések, azt mondottuk, hogy a tanulóknak 
auditivokra, vizuálisokra és motorikusokra való fel
osztása ismereteink mai állapotában semmi biztosíté
kot nem ád a pontosságra s következőleg semmit sem 
érdekes. Azzal fejeztük be, hogy vázoltuk az emlékezet 
nevelésének tervezetét, mert módszeres gyakorlatokkal 
e képességet éppen úgy lehet edzeni, mint az észt. Kü
lönösen fokozatos gyakorlatok szükségességét hangoz
tattuk és néhány megfigyeléssel bizonyítottuk, milyen 
tévedéseket követünk el, ha ezt a módszert mellőzzük.

A  gyermekek képességéről szóló fejezetet jóformán 
csak vázoltuk; a korreláció kérdését még rosszul is
merjük, itt a holnap tudományában vagyunk. Csak 
arra szorítkoztunk, hogy az iskolai munkákban nem 
boldoguló gyermekek számára műhelymunkák beve
zetését követeltük, melyeknek ma annyi joggal tulaj
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donítanak nagy nevelő értéket. Valahányszor egy 
gyermek az utolsók közt van osztályában, meg kellene 
vizsgálni, mire volna képes egy fa- vagy vasműhelyben.

Egy utolsó jegyzet a morális nevelésről és a lusta
ságról megengedte közös táblában bemutatnunk mind
azokat a különféle eljárásokat, melyekkel a nevelő ren
delkezik, hogy a gyermekre hasson; a jövendő munkája 
abban fog állani. hogy összefüggéseket állapítsunk meg 
a gyermekek különböző jellemvonásai és e jellemtípu
sok mindegyikéhez legalkalmasabb ható eszközök kö
zött.

Mindezen próbálkozások jóvoltából sikerül ponto
sabbá, gyakorlatibbá, hasznosabbá tennünk a gyermek 
megismerését. Akik átgondolják ezeket a módszereket, 
azt nyerik vele, hogy megkímélik magukat bizonyos 
tévedésektől, megszabadulnak bizonyos előítéletektől, 
döntő jelekre szögezhetik figyelmüket, tudják, hogy 
igazában mit kell tenniök, hogy helyes ítélethez jus
sanak. Ebből a szempontból nézve, a pedagógia többé 
nem az az idejét múlta és mélyen unalmas mesterség, 
ami volt. Megengedi, hogy még közelebbről hajoljunk 
gyermek lelkére és kezdi már megtanítani azt is, mi
ként kell hozzáfognunk, hogy emlékezetük, ítélkezésük 
és akaratuk nevelését biztosítsuk. Nemcsak a gyer
mekeknek, hanem jó magunknak is hasznos, mert visz- 
szafordulva önmagunk felé, tökéletlenségeink és gyen
geségeink felé, látjuk, mennyit nyernénk, ha e mód
szereket magunkra alkalmaznék. Úgy kellene, hogy ez 
legyen mindazoknak gondja, akik iparkodnak némi ér- 
telmességet és művészetet vinni életük berendezésébe. 
Ennek kellene kiváltképpen mindazok gondjának len
nie, akiknek kezében van a nyilvános hatalom s akik-
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nek ahelyett hogy annyit törődnének az anyagi jólét
tel, az anyagi tudománnyal és iparral, arra is kellene 
gondolniok, hogy éppen olyan íontos, talán még fonto
sabb, ügyelni a morális erő jó irányítására és szerve
zésére, mert a morális erő vezeti a világot.
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