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ELŐSZÓ 

Az Anyaiszeretet Aranykönyve régen érzett hiányt 
akar pótolni. Ilyen könyvre már a legtöbb szülő gondolt 
s mivel nem volt meg, füzetekbe, néha csak sebtében 
előkapott papírdarabkákra jegyezte fel egy-egy érdekes 
megfigyelését gyermekéről. Ezek az elődei ennek a 
könyvnek, ezek a nem egyszer elkallódó lapocskák, ezek 
a drága írások, melyek ha mégis megmaradtak, szent 
ereklyeként őrzött kincseivé lettek a családnak. Féltő 
gondossággal veszi elő a kèsdit.fyiaradék s mély áhítattal 
olvassa a megsárgult fosztó papíron az elfakult sorokat, 
melyekből az egykor dobogó anyai szív forró szeretete 
sugárzik, lelkének gondja, okossága beszél és megható- 
dósra késztő hangulata a múltnak. 

Mennyi érzést fakaszt egy ilyen öreg papír, mennyi 
aranyló fényt árasztanak a lélekre e kihűlt kéztől szár- 
mazó betűk. Kincs ez, családról-családra szálló szent 
ereklye, melynek öröklését a családi hagyomány szigo- 
rúan megszabott végrendelete biztosítja. Mily nevelő 
érték fakad belőle és mennyi értékes- tanúság! S meny- 
nyire kell ép azért sajnálni, hogy csak oly ritkák az 
ilyenféle feljegyzések és hogy oly kevés maradt meg 
belőlük, mert hiszen a legtöbb elkallódott. 

Könyvünk egyik célja, hogy a szülő feljegyzéseinek 
megmaradását lehetővé tegye, hogy összetartsa mind- 
azt, amit a szülő gyermekeiről s a családról érdemesnek 
tartott megőrizni. 

Könyvünk azonban nemcsak lehetővé teszi a fel- 
jegyzéseket, hanem elő is segíti, hogy ezen feljegyzések 
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teljes és hű képet adhassanak a gyermek életéről szüle- 
tésétől egész az ifjú-kor befejezéséig, tehát a férfikorig. 
Nem korlátozni s befolyásolni akarjuk a szülőt feljegy- 
zéseiben, csak irányítani a gyermek s ifjú megismeré- 
sére vonatkozó tanulságos ismeretekkel. Nagyon jó, ha 
tudja a szülő, hogy a gyermek fejlődésének különböző 
koraiban, mit kell különösen megfigyelnie, mi az, amit 
kutató szemmel és megértő lélekkel kell keresnie gyer- 
mekében. Ha ezeket ismeri, biztosabb szemmel s köny- 
nyebben veszi észre azon testi és lelki fejlődésbeli jelen- 
ségeket, melyek nemcsak érdekesek, de egyszersmind 
értékesek is a gyermek egyéniségének megismerésére, 
a nevelés, sőt a tudomány szempontjából is. Ezekkel 
válik a szülő a gyermek értőjévé s szerez jogot arra. 
hogy beleszóljon mindabba, ami a családon kívül gyer- 
meke nevelésével történik nemcsak a szülő, hanem a 
hozzáértő jogán is. A szülő nem maradhat dilettáns! 

A gyermektanulmányozás már igen sok értékes 
anyagot kutatott fel, melyek a gyermek testi és lelki 
jelenségeit megvilágítják. Ezen kutatások alapján tud- 
juk, hogy a gyermek fejlődése útján haladva változik s 
így fejlődésbeli korszakaiban változásai más-más jelen- 
ségeit figyelhetjük meg. De annál többet látunk, minél 
élesebb szemmel vizsgáljuk, minél megfelelőbb a gyer- 
mek fejlődési korának megfigyelésünk. Mindig az egész 
gyermeket figyeljük, de más jelenségeket keresek a cse- 
csemőnél, a kisgyermeknél, a pubertás korát élőnél s 
mást az ifjúnál. Míg a csecsemőnél azt kutatom, hogy 
a fizikai fejlődéssel párhuzamosan miként bontakozik 
ki szellemi s érzelmi élete, az ifjúnál már a jellem, az 
egyéniség, az egyéni hajlamok jelenségeit kell kutatnom. 

A csecsemőből a férfivá kibontakozás útjának végig 
figyelése a legérdekesebb kutatás, tele sokszor nehéz, 
aggasztó problémákkal, zavarokkal, de örvendetes, 
derűs részletekkel is. Képzelet nem tud kigondolni olyan 
érdekfeszítő történetet soha, amilyen a gyermek fejlő- 
dése, mely alatt a gyermek születésével hozott sajátossá- 
gai, a körülmények, a szülők nevelő hatásai, a gyermek 
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tapasztalatai s még egy csomó segítő és hátráltató erő, 
befolyások küzdenek. A küzdelem középpontja, hőse a 
gyermek, a küzdelem pedig a körül folyik, hogy mi 
legyen belőle. Hogyne volna hát ez mindennél értéke- 
sebb a szülőre. Ezt csak azok nem ismerik, akik gyer- 
mekükkel igen keveset, vagy egyáltalában nem foglal- 
koztak. 

De mivel nem foglalkoztak, nem is gyűjtöttek 
tapasztalatokat, ismereteket. Pedig erre nagy szüksége 
van a szülőnek, akire a gyermeknevelés nagy gondja 
nehezedik. A nevelés kellő tapasztalatok nélkül csak 
sötétben tapogatódzás. Itt általános sémák célra nem 
vezetnek, mert minden gyermek külön egyéniség, még 
a testvérek sem egyformák. A nevelés művészet, a ne- 
velő művész, kinek ismernie kell anyagát s tudnia, mi 
módon kell vele bánni. Bizony nem könnyű a felelet 
arra a kérdésre: hogy neveljem gyermekemet, annak, 
aki nem tud felelni arra a kérdésre is: milyen a gyer- 
mekem. 

A gyermek pontos megismeréséhez helyes megfi- 
gyelésekkel gyűjtött adatok juttatnak, így megfigyelni 
pedig csak az olyan szülő képes, aki a megfigyelés mód- 
jaiban jártas és szempontjait ismeri. Könyvünk erre is 
alkalmat ad. Ezt kétféle módon teszi: összefüggő tanul- 
mányokkal és rövid emlékeztetőkkel. 

A rövid emlékeztető sorokat a feljegyzésekre szánt 
részbe tettük. Ezen pár sorból álló cikkecskék kiváló 
gyermekmegfigyelők, tudósok, orvosok, nevelők mun- 
káiból, tapasztalataiból valók. Apró megállók ezek. hol 
a szülő kicsit megpihenve olyan valakivel találkozik, 
akivel szót váltva könnyebb lélekkel halad tovább gyer- 
meke megfigyelésének útján, mert jó útbaigazítást kapott, 
mert aggodalma eloszlott, mert megnyugtatta, felvilá- 
gosította, de itt nem egyszer figyelmeztetés is éri komoly, 
fenyegető veszedelmekről, melyektől meg kell gyerme- 
két óvni. 

A tanulmányok s emlékeztetők, mint jó tanács- 
adók, útbaigazítók elkísérik a szülőt a feljegyzések során 
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gyermeke fejlődése útján egész az ifjúkor befejeztéig. 
Nem kell könyveket átolvasni, hogy a szükséges felvi- 
lágosítást megkapja. így válik könyvünk a legszüksége- 
sebbeket összefoglaló gyermeklélektani és nevelési kis 
lexikonná s egyben a szülő megbízható s nélkülözhetet- 
len tanácsadójává és tükrévé gyermeke testi és lelki 
fejlődésének. Hogy ennek áttekintését is megkönnyít- 
sük, alkalmas összefoglaló táblázatokat is készítettünk. 
Továbbá felhívjuk könyvünkben a figyelmet mindarra, 
amit a családban a gyermekkel kapcsolatban figyelembe 
venni szükséges. 

Könyvünk foglalata annak, amiből a szülő célszerű 
ismereteket meríthet, emellett mégis az marad, aminek 
valójában is készült: az anyai szeretet arany könyvének. 
az anyai szív, gondosság kincstárának, a család kedves 
emlékei megőrzőjének, mely drága örökségként száll 
utódról utódra s meleg érzéseket fog kelteni még akkor 
is, mikor már porrá vált a szív, melynek sugallatából a 
könyv tartalma fakadt. Hisszük, hogy könyvünk fon- 
tosságát a szülők is felismerik, szükségesnek tartják és 
szeretettel fogadják. 

A könyv szerkesztője. 
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A gyermek életrajza.* 

Írta:   NAGY   LÁSZLÓ. 

Ε leírásban adom a gyermek és ifjú életrajzát a csecsemő- 
kortól a 20 éves korig, életkorokra felosztva. Ma már a 
gyermektanulmány igen fejlett tudományi. A gyermek fejlő- 
déséről hatalmas kötetek jelentek meg. Ezért ebből az 
összefoglalásból rengeteg anyag maradt ki, amit a tudomány 
ismer és részletesen tárgyal. Alkalmazkodnom kellett a helyzet- 
hez, a célhoz, hogy rövid, praktikus felvilágosítást nyújtsak 
a szülőknek s általában az érdeklődőknek. Úgy oldottam meg 
a dolgot, hogy biológiai szempontból indultam ki. Mindig az 
élet biológiai folyamataiból s külső körülményeiből. Ehhez 
tűztem annyit a gyermek pszichológiai fejlődéséből, amennyi 
a   biológiai   szempontok   megvilágítására   szükségesnek   látszott. 

CSECSEMŐ KOR 0-6 HÓNAPIG. 

Testi élet. Fő jellemvonása a csecsemőkornak a vegetatív 
élet élénksége. A szervezet anyagcseréje igen élénk, amit bizo- 
nyít, hogy ebben a korban naponként 10-12 grammal növek- 
szik a test súlya s a teljes jóllakottság után is elkövetkezik 
körülbelül 2 óra múlva az éhség, vagyis a táplálék megemésztése 
és felszívódása (a felnőttben 5-6 óra alatt), a csecsemő napon- 
ként 12-15-ször vizel (a felnőtt 4-5-ször), percenként 30-40- 
szer lélegzik  (a felnőtt 18-szor), a csecsemő ütőere percenként 
 

* 1931. február 25-én hall meg Nagy László, a nagy tudós és nagy 
pedagógus, Magyarországon a gyermektanulmányozás és intézményeinek 
megteremtője, közel harminc éven át vezére és éltető szelleme. Itt közölt 
értékes, szép tanulmánya legutolsó munkája, fáradhatatlan, fényes szelle- 
mének    végső    lobba ná sa. 
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120-130-at (a felnőtté csak 60-70-et) ver. A csecsemő gyors 
fejlődése teszi szükségessé a vegetatív szervek élénk működését. 
A csecsemő csak testi gyarapodásának él. Az újszülött napon- 
ként átlag 21 órát alszik, még 6 hónapos korában is átlag $2-őt. 

Mozgás. A vegetatív élet uralkodó voltánál fogva a csecsemő 
mozgásai közül a belső szervek, a szív, a bél, a tüdő, a vér moz- 
gásai az uralkodók. A szándékos (állatéleti) mozgások közül a 
legjellemzőbb a csecsemőkorra nézve a szopás, ami szintén 
a vegetatív élettel függ össze. Ez az összetett mozgás a csecsemő- 
nél azonnal tökéletes fokon mutatkozik, ebben fejlődés nincs. 
A többi mozgások már vagy ösztönös kifejező mozgások, pl. a 
szopás közben a jól eső érzést lábujjainak kinyújtásával fejezi 
ki, a világosság ellen a szem behunyásával védekezik. Ilyen a 
sirás is, amellyel különböző állapotát, éhségét, fáradtságát, 
rossz fekvését, ruhája nedvességét, haragját jelzi. Némelyik 
szülő igen jól meg érti sírásából csecsemőjét. Volt szülő, aki 
12 sírásmódját különböztette meg gyermekének. Egyszerű ösz- 
tönös reflexmozgásai a gyermeknek: saját arcának dörgölése, 
karmolása,  fogás-mozgás a tenyere érintésekor. 

Érzelmek. Mivel ebben a korban a gyermek még testi, vege- 
tativ életet él s értelme is főleg az érzékszervek működéséből áll, 
főleg testi érzelmei vannak. Nagyobb erővel, indulatszerűen 
ebben a korban csakis az éhség, fáradtság, a belső szervek 
működési bajaiból származó érzelmek, vagyis a fájdalmak 
lépnek fel. De a kedvérzelmek sem hiányoznak a csecsemőkor- 
ban, amelyek azonban szintén testi természetűek. A langyos 
fürdő, az édes anyai kebel melegsége, a szopás, a tej édes ize 
támasztanak kellemes érzelmeket. 

Az értelem. Az értelem ebben a korban az érzékszervek 
működésére szorítkozik. Értelem tulajdonképpen nincs. Az 
érzékszervek közül a legfejlettebbek az ízlés és szaglás szervei, a 
tapintás szervei közül pedig az ajakkal való tapintás, ami a 
fejlett vegetatív élettel függ össze. Jóval fejletlenebb a látás és 
hallás. A látás eleinte nem áll egyébből, mint a világosság fokai- 
nak észrevételéből, a csecsemő kezdetben nem lát tárgyakat, 
alakokat. Ezek megkülönböztetésére, egyáltalán arra, hogy a 
tárgyak létezését felfedezze, csak a 6-ik hét után válik képessé. 
Ekkor    kezd a gyermek    látásával is élvezni,    ekkor lép fel a 
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mosoly, mint az értelem megnyilatkozása. A hallás, egyes rend- 
kívüli esetektől eltekintve, még fejletlenebb a látásnál. A cse- 
csemő csak a hang erősségi fokozatokat képes észrevenni, hang- 
minőségi különbségeket rendesen csak a következő időszakban 
képes felfogni. 

CSECSEMŐ A 6-12 HÓNAPBAN. 

Általában. A csecsemő életében ebben a korban is még min- 
dig a vegetatív életműködések, táplálkozás, lélegzés, vérkerin- 
gés viszik a főszerepet. A többi életműködés ezeknek van alá- 
rendelve s ezeknek előmozdítására szolgálnak. De akkor már 
megkezdődik az önálló megélhetésre szolgáló szervek kifejlő- 
dése. A csecsemő kb. 6 hónapos korában kapja meg az első 
fogait, az alsó két középső metszőfogát, azután a felső kettőt, 
azután az alsó szélsőket s végül a két felső szélső metsző fogat. 
Ennyi foga van a gyermeknek egy éves korában, amelyeket mái- 
igen jól tud harapásra használni. A gyermek akkor már nincs 
egyedül az anyatejre szorulva, kaphat már szilárd, de puha 
táplálékot (tejben főtt grízt). 

Mozgás. A gyermek fejlettebb testi és szellemi élete szerint 
ekkor fejlődik ki a fogásmozgás. A fogás már szembetűnően 
magán hordja az okozati mozgás bélyegét. A gyermek minden 
tárgyat, amely kb. egy méter távolságig az ő körébe kerül, igyek- 
szik megfogni és rendesen a szájába is vinni. A gyermek ekkor 
kéi tapintó szervét használja tárgyak megismerése, a kezét és 
ajkait. Nagyon kell vigyázni, hogy piszkos tárgyak ne kerülje- 
nek kezébe. A gyermek másként is adja e korban önállóságá- 
nak jelét. Tud ülni és ülve csúszni. 

Érzelmek. A gyermeknek ebben a korban már kialakult 
vágyai vannak. Ennivalót akar, lefeküdni, felkelni, anyjához 
menni akar. Kívánságának nem teljesítésébe könnyen belenyug- 
szik. De azok kielégítése neki örömet okoz, mosolyog, kacag. 
Játszik is, első játéka a bújócska. Tetszik neki a csiklandozás is. 
Saját magának élénk, eleven mozgása, kézmozgás, rúgkapálás 
nagy elvezetet okoz neki. Közben élénken sikongat. 

Szellemi élet. Ez még mindig kezdetleges, de már magán 
viseli az értelmesség bélyegét. Tárgyak felismerésére még mindig 
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ujját és száját használja, de felfogja már a tárgyak alakjait is. 
Tetszenek neki az élénk fényes tárgyak, amelyeket meg akar 
fogni. A hangokban is kezd már élvezetet találni. A csengő a 
legkedvesebb játéka. 

Beszéd. A gyermek kezdetben tagolatlan, állati hangokat 
ád. Hat hónapos korában kezdi meg rendesen differenciált 
emberi hangok kiejtését, gőgicsél: gl, m, jj, va, ab, bab, pap. 
Akkor végzi ezt rendesen, mikor elmerült, csendes hangulatban 
van. 

A JÁRÓ GYERMEK, 12-18 HÓ. 

Nagy esemény, mikor az álló gyermek anyja vezetése 
alatt először rakja egymás elé a lábait, ami 11-12 hónapos 
korában rendesen elkövetkezik. Ilyenkor szinte elkomolyodik a 
gyermek, látszik rajta cselekedetének fontossága. Már tud két 
lábon állani s a járásmozgásokat végezni! Nem kell már min- 
den tárgyat a helyébe vinni. Szabaddá lett. Csakhogy ez nem 
egy könnyen. Sok próbálgatásába kerül a gyermeknek, míg 
megtanulja az egyensúlyt. Érdekes nézni, hogy mennyire 
komolyan veszi a gyermek a járni tanulást s mennyire termé- 
szetesnek tartja az eltottyanásokat. 

Két dolog fontos itt. Elhagyja a gyermek a négylábú állati 
sorsot s megnyílik előtte a tér. Ezért a járás együtt jár a látás 
gyors kifejlődésével. Megtanul a gyermek összefoglalóan látni. 
Az egyenesen járó gyermek széles látókört kap. Nagy a látó- 
köre s a tárgyakat összefoglalóan látja. A gyermek 100, sőt 200 
m távolságra lát. Rámutat a torony órájára s mondja: ,,tik-tak". 
Ekkor már nemcsak az alakokat látja világosan, összefoglalóan, 
hanem Baldwin kísérletei szerint a színeket is. 

De ilyenkor mutatkozik a gyermekben a „rosszaság” is. 
Nem szereti, ha a szabad mozgásában gátolják. A járni tanuló 
gyermek már akar komolyan. Hiszen azért tanul meg járni, 
iiogy hozzá jusson valamihez, ennivalóhoz, papirosdarabokhoz, 
gombhoz, bothoz. Azokat bírni akarja s ha elérte, vagy a szájába 
leszi vagy a földhöz csapja. Ekkor kezdődik meg a küzdelem 
a gyermek és szülei között s a küzdelem annál nagyobb, minél 
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erősebb a gyermek akarata. Ez a küzdelem a szülő részéről is 
erős akaratot s nagy türelmet kivan. Mily nehézséget okoz pl. a 
gyermek leszoktatása az ujjszopásról! 

A járás a gyermek akaratát fejleszti. De 12-18 hónap 
között jelenik meg egy másik képessége a gyermeknek, amely 
már inkább értelmét fejleszti, ez az utánzó képesség. A gyermek 
nemcsak mozog, hanem fel is fogja a mások mozgását s utá- 
nozza azokat. Ekkor lépnek fel a kérő, a búcsúzó, kedveskedő 
kézmozgások, a bujócskázás. Nagy jelentőségű dolgok ezek. A 
gyermek megtanul figyelni s a mozgások szimbolikus jelentését 
megérteni. 

Ekkor lépnek fel a beszédhangok, amiről a következő feje- 
zetben lesz szó. 

A BESZÉLŐ GYERMEK A 18-36 HÓIG. 

Az értelmes beszédhangok, a szavak kiejtésének ideje igen 
különböző. Némelyik gyermeknek, hogy úgy mondjuk, még 18 
hónapos korában is az fontos, hogy tudjon járni, szaladni, mászni, 
szavak kimondásával nem törődik. A másik már 14 hónapos” 
korában 15-20 szóból álló szókincs felett rendelkezik. Már 
láttuk, hogy a gyermek a mozdulatokat 12-18 hónapos korá- 
ban utánozza. De megtanulja általában már ebben a korban is 
a szavakat utánozni. De ha nem is utánozza a beszédet, kétség- 
telen, hogy megérti azt. A beszéd megértése általában jóval 
megelőzi a szavak kiejtését. A gyermek 12-18 hónapos korá- 
ban, habár beszélni nem tud, de már értelmes lény. 

A gyermeknek 18 hónapos korában indul meg igazán a 
beszéd fejlődése. Míg eddig egy hónapban 4-5, 7-8 szavat 
tanult el, addig a 18. hónapban rendszerint nagy erővel tör ki 
a gyermekből a beszélni akarás, ekkor már megtanul egy hónap- 
ban 15-20 szavat s két éves korában már 70-80-ra is felhág a 
havonként megtanult szavak száma. 

A beszéd megtanulásában is ugyanazt a jelenséget tapasz- 
taljuk, mint a járásban. A gyermek akar megtanulni beszélni. A 
beszéd neki nehézséget, de egyben annyi örömet is okoz. S meg 
is tanulja a beszélést rövid egy esztendő lefolyása alatt, az 1 ½ 
éves kortól a 2½ éves korig. 
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A gyermek 21/2 éves korában már ki tudja magát fejezni, 
tud beszélni. Ezzel a tudással a gyermek föléje emelkedett 
minden állatnak, az emberi társadalom tagjává lett. Közölni 
tudja nemcsak az érzelmeit és akaratát, mint az állat, hanem a 
gondolatait is. A járni tanulással az akarat, a beszélni tanulással 
pedig az emberi értelem vált szabaddá. Ezentúl az emberi gon- 
dolat a hanghullámok útján repülhet messze, messze, a végtelen 
térben. 

A beszéd megtanulása óriási hatással van az értelemre is. 
Ez a kettő együtt jár. Az értelmi fejlődésben az emlékezetnek a 
megkötöttségből való fölszabadulása okozza a korszakos válto- 
zást. A csecsemő eddig is emlékezett, de emlékezete a külső 
benyomásokhoz volt kötve. Felismerte anyját, apját, hozzátar- 
tozóját. Ebben a felismerésben már emlékezet, de csak a benyo- 
máshoz fűződő, a benyomás által fölidézett emlékezet van. Igaz, 
hogy ha szülőjét nem látja, akkor is él benne valamely homá- 
lyos emlékezet, a tudat alatt. Azonban a kis gyermek ezt a 
homályos emlékezetet felidézni nem tudja, amiként az állat sem 
tudja. 

A beszélő gyermekét megfigyelő szülő azonban érdekes 
tapasztalathoz juthat. Az atya elküldi két és fél éves gyermekét 
anyjával az állatkertbe. Az ebédnél: „Papa! Elefánt orosz- 
lán”, íme, a szabad emlékezet. A gyermek a benyomástól füg- 
getlenül tudja visszaidézni képzeteit. Elmesélte, amit látott. 

De a beszéd egyébként is lényegesen hat az elme fejlődé- 
sére. Felidézi a magasabbrendű figyelmet, azt, amelyet szellemi 
érzékszervünk, a látás irányít. Ezt megfigyelheti az anyja, ha 
két éves gyermekét körülhordozza a szobában, vagy a kertben. 
A kis gyermek rámutat a tárgyakra: ,,Εz, mi ez?” „Mi ez az?” 
A gyermek érdeklődésének vége-hossza nincs. Figyel mindenre 
s mindennek tudni akarja a nevét. Mennyi örömet nyújt a szülő- 
nek a gyermek szellemi nyiladozása! 

A beszédnek s a beszéddel kapcsolatos lelki működéseknek 
eredménye az öntudat kifejlődése. Mondjuk konkrétebb formá- 
ban: az önérzet kifejlődése. Az öntudat kialakulása jelének tart- 
ják az én személyes névmás használatát, pl: „Éhes vagyok”. Ez 
azonban bizonytalan meghatározás, mert a gyermek az első sze- 
mélyt puszta utánzásból is használhatja. Biztosabb jele az öntu- 
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dalnak az önérzet kialakultsága. „Én jó vagyok.” „Én be veszem 
az orvosságot.” „Nem én pipiltem oda.” „Te rossz vagy.” „Azt 
ne tessék nekem mondani, jönnek a búk. Azt a Mamának 
mondja.” Az önérzet együtt jár az öntudattal s az önérzet meg- 
jelenése könnyebben konstatálható, mint az elvont öntudaté. 

Az öntudat megjelenése korszakot jelent a gyermek életé- 
ben. Gondoljuk el, mit jelent az önmaga értékének érzése. 
Jelenti a fejlődni, az előhaladni akarást. Jelenti ezt a felfogást: 
Én már vagyok valami, de több akarok lenni. Az önérzet meg- 
jelenése pedagógiai szempontból megbecsülhetetlenül hasznos 
jelenség. Ha az önérzet kifejlődött, akkor a nevelő, úgyszólván 
azt teheti a gyermekkel, ami neki tetszik. „Mancika jó kislány, 
beveszi az orvosságot.” „Bubi már nagy fiú, tud tovább is gya- 
logolni.” „Lilike jó kislány, ide hozza nekem az ágyhoz a cipő- 
met.” „Nikike jó fiú, nem teszi az ujját a szájába.” Hogy a gyer- 
mek ebben a korban vezethető legyen, erre nagy szüksége van a 
nevelőnek. 

Ugyanis az öntudattal együtt kifejlődik ebben a korban az 
önzés érzelme. Ez az érzés sok gondot okoz a nevelőnek. A gyer- 
mek ebben a korban határtalanul önző, mert nem korlátozza 
azt az értelem, a belátás. A gyermek önzése valósággal kímélet- 
len a felnőttekkel, más gyermekekkel szemben. De azért ne 
haragudjunk a gyermekre, mert az önzés a fejlődés ösztöne. 
öntudata őt fejlődésre serkenti s meg akar mindent szerezni, 
amit ő a testi, sőt a lelki fejlődéséhez is szükségesnek gondol, de 
elkerülni is óhajtja, amit ártalmasnak gondol. Ez a határtalan 
önzés, amely eltart néha 1-2 esztendeig is, állandó összeütkö- 
zések kútforrása szülő és gyermeke között. 

Ebben a korban, 2½-3½ év, szoktak panaszkodni a 
szülők a gyermekre. „Rossz a kicsi fiam.” Erről a rosszaságról 
külön szólok. Ezért itt csupán azt a paradoxont emelem ki, hogy 
a gyermek rosszaságát éppen a nevelői hatások váltják ki. A 
gyermek fél a büntetéstől, azért alattomos, hazudik, a gyermek 
(szerinte jogos) kívánságát nem teljesítik, ezért haragszik, ma- 
kacskodik, ordít. Valóban nehéz idő. A szülő elveszítheti a 
csatát: mindent megenged, ami nagy baj. Vagy indulatos szigo- 
rúsággal elidegeníti magától a gyermeket s elnyomja akaratát. 
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Ez  is   baj.   Csak  az  angyali  türelem  és  nyugalom     segíthet  a 
bajon. 

Bizonyos, hogy a 2½-3 éves az ember fejlődésének egyik 
legérdekesebb, legtartalmasabb, mondhatjuk, a legfontosabb 
korszaka. Ekkor megy végbe az ember testi és lelki fejlődésé- 
nek megalapozása. 

JÁTÉKOK KORA, 3-8 ÉVIG. 

A testi és lelki fejlődés első nehézségeinek leküzdése után 
jut a gyermek fejlődésének legkedvesebb, legrokonszenvesebb 
korszakába, amelyet a gyermekek ezen kori fő foglalkozásánál 
fogva leghelyesebben játékos kornak nevezhetünk. A gyermek 
játszik és játszik s még a komoly munkából is ártatlan játékot 
csinál. A gyermek ekkor vidám életet él és kivan is maga körül. 
A gyermek ártatlan és jóhiszemű. Minden felnőttet jónak, bátor- 
nak, dereknek, igazságosnak gondol. Ha a 2½-3½ éves gyer- 
mek életkorát pesszimisztikusnak fogjuk fel, akkor bátran mond- 
hatjuk a 3-8 éves gyermek életét optimisztikusnak. 

Ha vizsgáljuk a gyermek ezen életkorát, arra az eredményre 
jutunk, hogy annak menetében kisebb életszakaszokat lehet 
megkülönböztetni, amelyekben fejlődéstani különbségek van- 
nak. Valamennyinek közös vonása a játékosság, a körülvevő 
életnek fantáziás felfogása és a szubjektivizmus. Ez a három 
vonás szorosan függ össze egymással s az egész életkor egységes 
alapjául szolgál s visszatükrözteti a gyermek felfogását a kül- 
világról. 

Amint a gyermek önérzete kifejlődött, azonnal mutatkozik 
benne egy másik akarati törekvés, a megélni akarás a természet- 
ben s az érvényesülés vágya a társadalomban. Mindenesetre az 
egyén jogosult törekvése mindakettő: megélni és a társadalom 
tagjává válni, ehhez nincs kellő természeti és társadalmi tapasz- 
talata. Tud hallomásból a szüleitől s a természetben való forgo- 
lódásból. Ezt a homályos élettapasztalatot kiegészíti, kiszínezi. 
Ebben a felfogásban benne van a gyermek öröme, kedve. Nem 
a szomorúságot látja és keresi a társadalomban és a természet- 
ben, hanem az ő vidámságra való hajlamát.    Azt a törekvését 
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látjuk megnyilvánulni, hogy ő szeressen mindenkit s őt szeresse 
mindenki. Egyszóval a gyermek játékos fantáziájának a forrása 
az ő optimisztikus érzelemvilága. 

Azonban a gyermek érvényesülésvágya nem egyformán 
nyilvánul meg ezen öt éves életkorszakban. Ε szerint három 
alkorszakot különböztetünk meg: 

a) Az illuziójátékok kora, 3-4 év. 
b) Az utánzó játékok kora, 5-6 év. 
c) A reális játékok kora, 7-8 év. 

Az illuziójátékok kora 3-4 év. Az összes játékok alapja az 
utánzó ösztön. Az utánzó ösztön indítja a gyermeket az életta- 
pasztalatok szerzésére s ez készteti arra is, hogy a gyermek az 
élettapasztalatoknak leegyszerűsített formát adjon önmagában s 
ez készteti őt arra is, hogy a kis fantáziaképeket életté változ- 
tassa át. ő maga él, azt akarja, hogy éljenek az ő fantáziaképei 
is. A 3-4 éves gyermek képzelődéseit jellemzi a teljes beleélés. 

A 3 éves 10 hónapos gyermek tapasztalja, hogy az anyja 
húst vásárol. Oda megy apjához: „Játszunk mészárszéket!” „Jól” 
Ezzel a kislány a sarokba megy s azt mondja: „Bácsi adjon 
húst!” „Itt van.” Vissza megy az apjához s azt mondja: „Itt a 
hús!” Kezébe nyomja a semmit. Az apában volt annyi pedagó- 
giai tapintat, hogy nem rontotta el az illúziót. Visszaadta a sem- 
mit a lányának: „Vidd el anyádnak, úgy is szeret ilyenekkel 
foglalkozni.” Vagy: Egy kocsis kislánya bepólyázta az apja 
hatalmas csizmáját s babusgatta. Idősebb testvére lármázott 
mellette. „Hallgass te Mari, mert fölébresztöd a kisgyerököt!” 
Scupin gyermekpszichológus 3 éves kisfia kereskedőt játszott 
az apjával. A kisfiú pénzt hoz s a semmit a kezébe olvassa. 
„Hisz nincs itt semmi!” Mondja az apja. „De van!” Kiáltja a fiu. 
Az illúzió játékokban látjuk az életnek, a bios-nak erejét. Való 
életet akar már a 3-4 éves gyermek is. 

2. AZ UTÁNZÓ JÁTÉKOK KORA. 

5-6 év. Ebben az időben éri el virágzását a gyermek játé- 
kos kora. A kis gyermek természeti és társadalmi köre teteme- 
sen bővül és mélyül. A gyermekben ilyenkor már felcsillan az 
önálló cselekvés vágya.  Ha segíteni akarnak az öltözködésben, 
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makacsul válaszolja: „Magam, magam!” Továbbá a gyermeknek 
a fantáziás, szubjektív érdeklődése már objektív, tapasztalat- 
szerzésre irányuló érdeklődéssel párosul. A 4-5 években fellép 
a ,,miért”-korszak. A gyermek kérdezi mindennek az okát és 
célját. Persze ez legtöbb esetben csak ösztönös föllendülése a 
tudásvágynak és nem a valódiság megismerésére irányuló törek- 
vés. Legtöbbnyire megelégszik, ha az ő fantáziáját elégítik ki s 
nem a tudásvágyát. Kétségtelen, hogy ekkor már nemcsak ját- 
szani akar a képzeletével, hanem tudni is akar. Az ő beleélő 
megelevenítő fantáziája már nem működik oly tökéletes módon, 
mint a 3-4 éves korban, az illúziók korában. A 6 éves fiúcska 
7 éves társával főzni akar. Befőttes üvegeket kerítenek, amibe 
homokot tesznek, vizet öntenek s azután dióbarkát kevernek 
bele. „Nagyszerű, éljen! Pezsgő! Mancika meg is issza!” (4 éves 
testvérkéje.) Ők is csinálnak pezsgőt egész fantasztikus módon, 
de már nem hiszik el. Mindazáltal az 5-6 éves gyermeknek is 
az esik legjobban, ha elhiteti, hogy valóság az ő játéka s ő sem 
szereti, ha kizökkentik ebből a boldog hitből. 

Játékai is már olyanok, amelyek tárgyi tapasztalatokat felté- 
teleznek. Játékainak tárgyai az emberi foglalkozások: vadászat, 
lovaglás, kocsizás, lólegeltetés, utazás gőzösön, autón, kocsin, 
szobatakarítás, gyógyítás, ruhavarrás, cipővarrás, esküvő játék 
stb. Ε játékok teljes felvilágosítást nyújtanak a gyermek érdek- 
lődési köréről, jószívéről, kegyetlenségéről, igazságszereteteről,- 
jóhiszeműségéről és kicsiny raffinériájáról, egyszóval az ő egyéni 
lelki mivoltáról. Ha meg akarod ismerni gyermekedet, figyeld 
meg játékait. Sőt a mély megfigyelő a gyermek jövőjét is meg- 
segítheti  játékaiban. 

Azzal, amit mondottunk, egyáltalán nincs kimerítve ezen 
kor biológiai jelentősége. A kis gyermekben, mikor játszik, egy ősi 
ösztön dolgozik: az alkalmazkodás ösztöne, alkalmazkodni első 
sorban a családi élethez s közvetve a természeti és társadalmi 
környezethez. A fő feladat nála a családi életbe való beleélés, a 
külső környezetbe való beleélés csak a családi élet útján megy 
végbe. Az 5-6 éves korban válik a gyermek igazán a család 
tagjává. A családdal együtt örül és gondolkozik. A gyermek ekkor 
már érzi a maga szükségleteit, de tudja azt is, hogy képtelen 
azokat megszerezni. A maga tehetetlenségében a felnőttekhez, a 
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szüleihez vonzódik. Azokat szereti, boldog velük, csak egyet 
kivan tőlük viszonzásul, hogy őt is szeressék. Mily boldog idő- 
szaka ez a gyermeknek és családnak! Vannak lények, akiket a 
gyermek minden kötelességre való gondolás nélkül szeret- 
het. Viszont vannak lények, akikben a szülők igaz, közvetlen, 
őszinte igaz szeretetre találnak. Mily boldog is ebben a korban a 
családi élet! Vidámság, hangos kacagás, játék odahaza, ölelés, 
csók, hízelgő simogatás, a gyermek részéről, „Rózsafelhők” ezek 
az emberi élet egén. 

Tévedés volna azt hinni, hogy a családi életbe való beleélés 
tisztán csak a szülők iránti szeretetnek ösztönös következménye. 
Van ennek mély erkölcsi oka is. A természet ezt a kort egy 
erénnyel ékesítette fel, az engedelmességgel. Természetes ékes- 
sége ez a gyermeknek, az ő tehetetlenségének következménye. 
Ebben a korban az engedelmesség természetes kötelesség. A 
gyermekben a „jóságnak” csak egy erkölcsi mértéke van: az 
engedelmesség. „Lili rossz, mert nem veszi be az orvosságot” 
„Én jó vagyok, mert megeszem a levest.” „Te rossz fiú vagy, 
mert nem akarod megenni a ribizlit.” A kis gyermek engedel- 
mes, mert erre a természet készteti. A gyermek az engedelmes- 
sége révén, a tehetetlenségéből kifolyólag sajátítja el ebben a 
korban a családi erényeket, gondolkodást, természetesen a 
hibákat is. A 6-7 éves gyermek a családi életfelfogás, erények, 
hibák hű tükre. Ezt kell szem előtt tartaniok a szülőknek. 

3. A REÁLIS JÁTÉKOK KORA, 7-8 ÉV. 

Átmenet a reális korhoz. A gyermek még mindig az ő fan- 
táziás világát éli, főfoglalkozása a képzeleti utánzó játék. De ezek 
a játékok mindinkább közelednek a való élethez s mindinkább 
felveszik a társadalmi élet képét. A gyermek nem adja fel az 
illúzióit, de megkívánja, hogy a játékban minél több legyen a 
való életből. Szereti a katonajátékot és kívánja, hogy 
legyen csapata s a csapatnak legyen puskája, kardja. Szereti az 
iskolajátékot, legyen abban az iskolában gyereksereg, tanító, 
pálcával a kezében. Szereti a családot játszani, legyen abban úr 
s engedelmes feleség. Hangsúlyozzuk, hogy e realitások nem 
akadályai annak, hogy a gyermekben ne legyenek játék közben 
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illúziók. A 8 éves gyermek a partról beleugrik a gödörbe és csi- 
nálja az úszó mozdulatokat s mondja társának: ,,Gyere te is 
úszni!” Iskolából tudjuk, hogy az első osztályban megelégsze- 
nek a gyermekek azzal, hogy elméletileg készítik az asztalt s 
csupán a mozdulatokat utánozzák, de a második osztályban mái- 
nem elégíti ki őket ez a játék, valóságos asztalt kivannak össze- 
ácsolni. A fővárosi lélektani laboratóriumban végzett vizsgálatok- 
ból tudjuk, hogy ebben a korban már meg kell különböztetni 
a játékos cselekvésektől a gyakorlati cselekvéseket s ez utóbbiak 
hamarabb válnak reálisokká, mint a képzeletből származó moz- 
dulatok. 

Λ reális gondolkodás korszaka, 9-10 évig. Amint látjuk, 
a gyermek fejlődése a játékos korból a reális korba nem törté- 
nik átmenet nélkül, mégis a legtöbb esetben eléggé szembeszökő 
az. A 9 éves korban gyorsan foszlanak le a gyermekről a sok- 
szor művészi formát öltő játékok, a szülőktől vagy más felnőt- 
tektől elsajátított szellemes megjegyzések, úgy, hogy a szülő 
bosszankodva; mondja: „Megbutult a fiam.” Dehogy butult, hanem 
a fejlődésnek új korszakába lépett, egy reálisan és gyakorlatilag 
cselekvő és gondolkodó korba. Tízen az átváltozáson nem búsulni 
kell, hanem örülni. 

Ennek a kornak nagy biológiai jelentősége van. A gyermek 
most már ha nem is céltudatosan, de ösztönösen törekszik az 
önállóságra. A gyermek arra törekszik, hogy önállóan szerezze 
meg a maga életszükségleteit s meg is szerezné azokat, ha 
erkölcsi akadályokba nem ütköznék. Ha már ezt nem teheti, 
mégis önállósítani szeretné magát a szüleitől, és a felnőttektől. 
A 9-12 éves gyermek ellen gyakran felmerül az a nem jogosu 
latlan panasz, hogy „nem szeret már a gyermekünk”. Modora 
hidegebbé vált s bizonyos követelődzésekkel áll elő, sokszor 
ellentmond, a maga esze szerint akar eljárni, az apjának és 
anyjának szava nem olyan szent már előtte, mint annak előtte. 
Ezek mind az önállóságra törekvés jelei s a sexuális érzés titok- 
zatos tudatalatti megmozdulásából származnak. Mert tudni kell 
azt,, hogy amennyire sok baj okozója a sexuális érzés, épp annyira 
erős hajtókereke az egyéni önállóságnak. 

Azután egy másik jelenség is feltűnhetik a szülőknek, ami 
a függetlenülés érzésével szorosan függ egybe: az egyenlő korú- 
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akkal való társas érintkezés keresése. Pajtásokat keres, annyira, 
hogy velük titkos társaságokat is hajlandó kötni. Velük belső, 
erkölcsi vonatkozásba lép. Most már nem elégszik meg a szülők- 
től kapott erkölcsökkel, hanem a gyermektársak maguk között 
önálló erkölcsi felfogást fejlesztenek ki. 

A gyermekerkölcsöket a titkos társaságok révén tanulmány 
tárgyává tettem: egymás segítése, titoktartás, árulás bűne, a 
vezető tekintélyének föltétlen elismerése, kötelesség és szótartás 
a közösséggel szemben, a közösen hozott szabályok megtartása. 
Látjuk, hogy oly érzések fektetődnek le a gyermekek társasá- 
gaiban, amelyek később biztos alapjául szolgálnak a társadalmi 
életnek. Ha nem is szabad ebben a korban a gyermeket szabad- 
jára engedni, mégis súlyos hiba őt elvonni a gyermektársaktól. 

Az önállóságra való törekvéssel együtt jár az értelem átala- 
kulása. A vonzó, megnyerő fantázia helyébe kifejlődnek oly 
reális képességek, amelyek az életben kenyeret adnak, ezek a 
megfigyelő és kombináló képességek és a jó emlékezet. Az eddig 
szubjektív vagy Yunggal együtt mondjuk, önmaga felé fordult, 
intravertált gyermek átalakul a külvilággal törődő, extravertált 
egyénné. Fő törekvése megfigyelni mindent, ami a környezet- 
ben, különösen a természetben történik. A családban élő gyer- 
mek 9 éves korában természeti ténnyé alakul át. Érdeklődése a 
természet felé fordul. Nincs az a kicsiség a természetben, amely 
ót ne érdekelné. Egy fiúnak mutatok egy kerek kavicsot, válasza: 
„Jaj beh érdekes!” Egy fataplót: „Jaj beh érdekes!” Egy kanka- 
lin virágot: „Jaj beh érdekes!” A gyermek 9-12 éves korában 
is lelkesedik, csak egészen más iránt, mint 6 éves korában. 

A természeti, a gazdasági, a kereskedelmi, a közlekedési, 
egyáltalán a reális világ konkrét tényei érdeklik. Neki sem köl- 
tői, sem elvont dolog nem kell. A gyermek a konkrét megfigye- 
lések körében biztosnak érzi magát s e tekintetben a felnőttek- 
kel szemben is bizony, igen sokszor a gyermeknek van igaza. 
A gyermek jól megfigyel és arra jól is emlékszik. Gondolkodása 
biztos és logikus. A 9-12 éves gyermeket általában a száraz 
objektivitás jellemzi. Ez a tanulásnak, a konkrét ismeretek elsajá- 
tításának kora. Ezen kor a gyakorlati élet szempontjtából igen 
fontos, beköszöntését üdvözölni kell s mindent el kell követni 
úgy a családban, mint az iskolában, hogy a gyermeknek    ez a 
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konkrét ismeretszerző tulajdonsága minél teljesebben bontakoz- 
zék ki. Elnyomni világért sem szabad. Károsan hatnak akkor a 
gyermek fejlődésére: 

a sexuális olvasmányok, a korai pubertás, a becéző nevelés, 
a túltengő érzelmi élet, az elvont dolgokkal való foglalkoztatás, 
a sok elvont olvasmány. 

Valamint a játékos korban tettük, itt is három alkorszakot 
különböztetünk meg: 

1. Az objektív érdeklődés kora, 9-10 év. 
2. A gyakorlatiasság kora, 11-12 év. 
3. A sexuális átalakulás kora, 13-14 év. 
1. Az objektív érdeklődés kora, 9-10 év. A természet 

bölcsességéhez tartozik, hogy fokozatosan teszi képessé a gyer- 
meket a természetben való érvényesülésre. A 9-10 éves korban 
megelégszik azzal, hogy az érdeklődés érzelmét támasztja fel a 
gyermekben a természet és a külső világ iránt. Ezt az érdeklődést 
a játékos kor szubjektív jellegű érdeklődésétől, objektív érdek- 
lődésnek nevezzük. Nem azért megy ki a 9 éves gyermek a szé- 
rűre, mint azelőtt három évvel, hogy a kazlakon bukfencezzék, 
hanem hogy végig nézze a cséplőgép, a kézi rosta működését. 
az asztag, kazalkészítést, a mezőn a kaszálást, az aratást, a 
kovácsműhelyben a patkókészítést, a fazekas műhelyben a fazék- 
készítést. Ekkor ébred fel a gyermekben a gyűjtő szenvedély. 
Egyszóval megtanul a gyermek nyitott szemmel járni, mindent 
megfigyelni  s elméjében elraktározni a jövendő számára. 

Ekkor két nagy ajándékot kap a gyermek a természettől, a 
megfigyelő és az emlékező képességet. Ezzel a két tulajdonság- 
gal alapozódik meg a továbbhaladás útja. A legfőbb feladata 
a nevelőnek és oktatónak, mindent elkövetni az ismeretgyara- 
podására, nem a könyv, hanem a szabad megfigyelés utján. 
Elvünk legyen nem a lecketanulás, hanem a természetmeg- 
figyelés. 

2. A gyakorlatiasság kora, 11-12. év. Míg a gyermek a 
9-10 éves korban mint passzív néző viselkedik a külvilággal 
szemben, addig a 11 éves korban megváltozik a helyzet. A fejlő- 
dés és gyakorlás folyamán megerősödnek a gyermek izmai, ezzel 
együtt megnövekedik önbizalma. Ekkor már nem elégszik meg 
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azzal, hogy passzív szemlélője legyen a külső világnak. Nagy 
aktivitása arra indítja őt, hogy részese legyen a természet mun- 
kájának, érvényesülni akar a külvilágban, magát hasznossá tenni 
társai, a felnőttek előtt, ekkor már a természetet nem csupán 
megismerni, hanem meghódítani is akarja. Gyakorlati célokat 
tűz ki, pl. móló készítése a Balatonon, rakétakészítés, a székek 
megreparálása odahaza, labda-, sárkánykészítés, repülni képes 
repülőgép elkészítése s több-kevesebb kitartással keresztül is 
viszi célját. Munkájuk együttes, még gyakrabban közös. Meg- 
tanulnak vállvetve dolgozni. Ε közben bizonyos szellem alakul 
ki a gyermekben, a gyakorlatias gondolkodás szelleme. Ez a 
praktikus kor. Főleg azt becsüli a gyermek, ami hasznos. Amint 
ο cserkészet is bizonyítja, az ideális erkölcsi célokból is az érdekli, 
ami neki konkrét módon hasznos, vízhordás, főzés, sátor- 
készítés. 

Az elmebeli képességek közül ekkor már egy fokkal maga- 
sabb képesség, a kombináló tehetség fejlődik ki, tovább egy tár- 
sadalmi jelenség, a szervező és vezető erő. A játékok között a 
küzdő játékok és a sport viszik a fő szerepet. Amit megbecsül 
magában és társaiban, a testi erő és ügyesség. Az ügyetlenséggel 
szemben szigorú, sőt kegyetlen. A lassú, élhetetlen ember szá- 
mára nincs mentség. 

Ebben a korban a fő célunk legyen: a munka elvét bele- 
vinni a nevelésbe és oktatásba. A munkára kell lehetőséget adni 
a gyermeknek, az iskolában a munkát tenni az oktatás központ- 
jává. Ennek kapcsán tanuljon meg tervezni, rajzolni, számolni, 
sőt kereskedni is. Olyan embert kell nevelnünk, aki a munkát 
megbecsüli és hasznosítani tudja. 

3. A sexuális átalakulás kora, 13-14 év. Habár 13 év körül 
a gyermekben mélyreható változások indulnak meg, értelmi fej- 
lődés főiránya ugyanaz marad. A gyermek figyelmét ebben a 
korban még mindig a konkrét tényekre irányítja. Ezeket fogja 
fel leginkább s ezekkel fejezi ki gondolatait. Azonban kétségte- 
len, hogy a gyermek ebben a korban az átmeneti állapot képét 
mutatja. Az elvont fogalmak iránt nagyobb fogékonyságot 
mutat, mint eddig s a 14 éves kor után az elvont gondolkodás 
fokozatosan legyőzi a gyermeki konkrét gondolkodást s az elme 
fő műveletévé válik. 
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A legmélyrehatóbb átváltozásokat a sexuális érzések meg- 
jelenése a gyermek testi és erkölcsi életében hozzák létre. A 
test a fiúknál a 14 éves kor körül, a leányoknál a 13 éves kor- 
ban gyorsan fejlődni kezd s a sexualitás nagyon homályos érzé- 
sek formájában megjelenik. A közeledés vágya a másik nem 
iránt bizonytalan, homályos és erőtelen s a kielégítést is csak 
önmagán meri elvégezni. Vagy méginkább a pornográf iroda- 
lomban keresi a kielégülést, a homályos ismeretlen világ meg- 
ismerését. 

De a társadalommal szemben is ilyen bizonytalanul s tapo- 
gatózva viseli magát a gyermek. Figyelme kezd a társadalom 
felé fordulni, de ennek az érzésnek a következménye, hogy 
még inkább elidegenedik a nagy társadalomtól, és hogy eddigi 
közömbös érzését a dac érzése váltja fel. Másrészt valami homá- 
lyos vágy kergeti kifelé a társadalomba a gyermeket. A 13-14 
éves korban gyakoriak a szülői háztól vagy a nevelőintézetből a 
szökések. Vagy legalább menni, kirándulni óhajtanak messze s 
a bokrok között maguknak otthont teremteni. 

De egy másik nevezetes fejlődésbe is belekerül a gyermek. 
A sexuális hatásokkal járó fájdalmas és kéjes s egyéb zavar- 
gásos érzések az eddigi teljesen objektív, praktikus gyermek 
figyelmét önmaga felé tereli. Többet foglalkozik önmagával, mint 
az előtt. Céljai, cselekedetei határozott formákat kezdenek 
ölteni. A gyermek jelleme mindinkább egyéni jelleget ölt. A 
13-14 éves korban kezd a gyermek jelleme egyénivé alakulni 
át. A 13-14 éves korban uj fejlődési irány alapjai rakodnak 
le. A szülők azonban nem lehetnek eléggé vigyázók a gyerme- 
kükre, nehogy a tapasztalatlan gyermek az új világ felé tett 
lépésében súlyos károkat ne okozzon önmagának. 

AZ IFJÚKOR, 15-20 ÉVIG. 

Ez a mű bizonyosan fog hozni a gyermek fejlődésének 
ezen legkritikusabb koráról ismertetéseket, azért erről csak 
röviden emlékezem meg, annyira, amennyit ezen rövid fejlődés- 
tan teljes egésszé kiegészítése megkövetel. 

Itt nem követjük a többi életkorok leírásainál követett eljá- 
rást,   amely  szerint  bevezetésül  ismertettük  és  jellemeztük  az 
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egész korszak általános képét s azután vettük az alkorszakot, 
2-2 évi fejlődésturnusokra felosztva. Itt is meg lehet tenni a 
2-2 éves beosztást, azonban az első alkorszak, a serdülés kora 
annyira elüt a többitől, hogy azt legjobb külön tárgyalni. Ε sze- 
rint ezen kor felosztása lesz: 

1. Serdülés kora, 15-16 év. 
2. Nemi  érés kora,  Π-18  év. 
3. Ifjú kor, 19-20 év. 

1. A serdülés kora, 15-16 év. A 13-14 éves előkészítő kor 
elhagyása után az ifjú a 15-16. évébe lép be a tulajdonképpeni 
serdülés korszakába. Ez a kor a legnehezebb, legküzdelmesebb 
kor  (a leányokra nézve 14-15 év)  az ifjúra nézve. 

A 15-16 éves korban a nemi érés hatása már sokkal 
erősebb, mint a 13--14 éves korban. A test gyors növésnek 
indul, fellép a testi gyengeség, fáradékonyság. Az idegrendszer 
izgalmai következtében erős vágyak, indulatok támadnak. Erő- 
sebb a nemi vágy s általában izgatottabb az ifjú hangulata. 

Erkölcsi életében hajlamossá válik kilendülésekre, abnor- 
mitásokra. Megerősödik az élvezetvágy s ilyen kilendülések, 
abnormitások gyakoriak: moziba, kávéházba, kocsmába járás, 
bor- és sörivás, éccakázás, szervezett lopások, előfordulnak rab- 
lások is, szökés, kóborlás, kalandvágy, utazásvágy. Ezek mind 
a magát szabadon érző ifjú élvezetei, amelyekkel a felnőtteket 
utánozza. 

Habár ezek elég gyakori esetek, mégsem általánosak. Azok 
a sajátságok a mindennapiak, amelyek az ifjú én-jéből követ- 
keznek. Az ifjúnak általános vonása e korban a pathetizmus. 
A társadalomból, a történelemből kiválogatja a hős alakokat s 
azokért rajong s magát is hősnek, lovagnak képzeli, nagy tet- 
tekre vágyik, nagy tornász, nagy sportember, vívónak, aki minden- 
kit legyőz, lever. Ezen az érzésen bizonyára minden fiatalem- 
ber átesik. Ez az érzés a társadalmi hatás és érzés eredménye. 
Az ifjú a társadalomban érvényesülni, kitűnni szeretne, de ezt 
csak képzeletben tudja elérni. 

Ezzel függ össze a regényesség szeretete, a titokzatosság, a 
misztikum felé vonzódás, a titkos összebeszélésekben, találko- 
zásokban, összeesküvésekben való részvétel. 
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A serdülő ifjúban két ellentétes érzés küzd egymással, a 
nemi ösztön és a társadalmi ösztön, tehát egy önző és egy önzet- 
len érzés. A nemi ösztönt hatalmas belső testi erők kergetik, a 
belső kiválasztó szervek (endokrin mirigyek) működése, ame- 
lyek tartalmukkal (hormonok) a vért különböző tevékenységre, 
a nemi tevékenységre is izgatják. De a társadalmi érzés is kap 
segítséget az értelemben. Az értelmi működésben valószínűleg 
szintén a megváltozott vérműködés hatása alatt az elvont gon- 
dolkodás válik úrrá a konkrét felett. Az ifjú képessé válik az 
elvont társadalmi eszmék felfogására s azokért, mint misztikus 
eszmékért lelkesedik. Ez a rajongás a lelkét ideális irányban 
vezeti. A két irány között folytonos harc van. Ha az ifjú testi 
élete egészséges s a nevelői hatások is megerősítették ellenálló 
képességét, akkor győz a nemes irány. A 16 éves ifjú a kiállott 
tévelygések után az apja elé áll: „Megmutatom apám, hogy 
kitűnően 1 eszem le az érettségit!” Úgy is lett. Ma az az ifjú a tár- 
sadalomnak egyik érdemes tagja. 

Ne felejtsék el a szülők és nevelők, hogy ezt a hatást a tár- 
sadalmi érzések felülkerekedésének köszönhetjük. De azt is 
szem előtt kell tartani, hogy a 15-16 éves ifjú ellenálló képes 
sége csekély s a kompániák könnyen döntik végveszélybe az 
ifjut. Végül arra figyelmeztetem a tanár urakat, hogy éppen az 
ifjúság legértékesebb tagjai válnak a rossz osztályzatok vagy 
egyéb büntetések hatása alatt öngyilkosokká s a tanárok fel- 
adata ezen ifjak megmentése az élet számára. 

2. A nemi érés kora, 17-18 év. A serdülés küzdelmes évei 
után az ifjú belép a – legénykorba. Válla megszélesedik, mell- 
kasa kidomborodik, csontjai s izmai megerősödnek, hangja 
elmélyül s a nők is felveszik termetükön a másodlagos sexualis 
vonásokat. Az ifjú magatartása is megváltozik. Elveszti mozdu- 
latainak gyermekes elevenségét. A mozdulatokon az önuralom 
hatása, az önszabályozottság látszik meg, mérsékeltek, kimértek, 
tettre készen állanak. Egyszóval az ifjú magatartása férfias lett, 
a leányé pedig nagylányos. Meglátszik mindkét nemű ifjún, ha 
tesz valamit, annak következményei lesznek magára és másokra 
nézve. Ezek a változások összefüggnek azzal, hogy a nemi szer- 
vek az érés állapotába kerülnek, alkalmasak termékenyíteni és 
termékeny ülni. 
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Az ifjak fejlődése ebben a korban nyugvó ponthoz jut. 

Magatartásukon az előbbi kor izgalmával szemben higgadtság 
vesz erőt, józanak, sőt néha túlságosan azok. Tisztában vannak 
a nemi élet következményeivel. Ők maguk küzdenek azok ellen. 
Jellemükben a belátás jut uralomra. 

Ez a belátás nem más, mint a meggyarapodott értelmi erők 
uralma. Ez arra képesíti az ifjút, hogy mérlegelje önmagát s 
nézzen a jövőbe. Ilyenkor már látja az ifjú az élet problémáit. 
Képes erre, mert elvont gondolkodása ebben a korban (17-18 
év) éri el tetőfokát. A 17-18 éves ifjú, ha egy kis hajlama van 
rá, filozofál, kritizál is. Ez a tulajdonság még általánosabb, mint 
a filozofálás. Mérlegeli magát, méginkább másokat. Tamáskodó. 
Semmit nem hisz el, amit neki be nem bizonyítanak. Ez a leg- 
több esetben nem rosszindulat benne, mert a legtöbb esetben jó 
néven veszi, ha őt meggyőzik. Érveivel szemben érveket kivan. 

De az ifjú vizsgálja önmagát is. Készülődik a nagy útra. 
Ez a kor inkább a meditálások, vizsgálódások, mint a tettek 
kora. 

3. Az ifjúkor, 19-20 év. Ez a kor már minden tekintetben 
magán hordja a gyakorlatiasság lényegét. Ebben az időben már 
komoly előkészület történik az életre. A fiatalember már határo- 
zottan tör választott életpályája felé. Ezért áttér az önképzés és 
a szakszerű kiképzés útjára. Gondolkodásában a tiszta elvont 
iránnyal felhagy s áttér fokozatosan a konkrétebb irányra. Ezen 
konkrét irány és a gyermekkori konkrét gondolkodás között 
nagy különbség van. Elméleti, eszmei alapja van, amelyből 
öntudatos cselekvések születnek. Egyszóval megkezdődik az 
öntudatos fiatal cselekvések kora. 

Nem volna helyes úgy határozni meg az ifjú ezen korát, 
mintha azt tisztán reális célok vezetnék. A társadalmi eszmék 
mind nagyobb erővel fogják meg az ifjú lelkét, amelyekért most 
már nemcsak lelkesedni, hanem cselekedni is kötelességének 
tartja. A szabadság eszméjének az ifjúság kebeléből kerülnek ki 
az igazi, önzetlen harcosai. Sőt, mint az Amerikai Egyesült Álla- 
mok ifjúságának példája mutatja, az általános testvéresülés esz- 
méje is onnan toborozza leglelkesebb híveit. 

A családi életre való előkészület is megkezdődik ebben a 
korban. Ekkortájban szokott felébredni úgy az ifjú, mint a leány 
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lelkében az első komoly szerelem. Az ifjú férfi mindent elkövet, 
hogy megnyerje a nő vonzalmát s viszont. Az ifjú a férfiúi ere- 
jében, bátorságában, a mozgási határozottságban, férfiasságban 
keresi azt az arcánumot, amellyel hathat a nőre. A nő pedig a 
szépségével, bájával, kedvességével, szeretetreméltóságával, vagy 
modora ingerkedő voltával igyekszik meghódítani az ifjút. Meg- 
indul a férfi és a nő küzdelme a szerelemért a maga kimeríthe- 
tetlen változásaival, nehézségeivel, amelyeket az életkörülmé- 
nyek, az egyéni sajátságok, jellemerők, jellemgyengeségek gör- 
dítenek az egyesülni óhajtók útjába. A szerelem a legizzóbb 
érzelme az embernek s a legnagyobb, legmerészebb tettek for- 
rása. A szerelem Isten által adott, biológiai érzelem s az addig 
fog élni, amíg van ember a világon. A küzdelem csak az egye- 
sülésben talál kielégülést. Az egyesülésnek biológiai célja a csa- 
lád. A megnyugvást csak a családi élet hozza meg s az az örven- 
detes tudat, hogy íme van már folytatása a családi életnek. Meg- 
született az utód. 



  

A gyermek megfigyelése. 

Írta:   NÓGRÁD Y   LÁSZLÓ   dr. 

I. A gyermek megfigyelés célja és módja. 

Különös megindultság fog el, mikor a gyermek megfigyelé- 
séről akarok írni. Előttem a három vaskos diárium, amelyekbe 
feljegyzéseimet írtam szeretett gyermekemről s képzeletben előt- 
tem a csöpp baba, aki ma már tizenkettedik évét járja s Ő, aki 
akkor, élete első perceiben, oly tehetetlen volt mindenképen, 
most már nehéz és komoly tudományokkal foglalkozik. Átsuhan 
lelkemen annak a pillanatnak hangulata, mikor ott láttam Őt 
életbelépésének első perceiben s ezt jegyeztem fel róla: „Meg- 
születése első percében sírt, s mikor ágyára fektették, szempillái 
felmozdultak, ujjai mozogtak, kezét, mintha szopni akarna, szá- 
jához tette s gyönge hangokat hallatott.” Mily örömmel teljes, 
a Végtelent átölelő ünnepélyes érzés töltött el, mily csodálatos és 
semmihez sem hasonlítható erejű szeretet és mennyit láttam 
kedves gyermekemen! Oly élesen emlékezetembe vésődött Róla 
minden, hogy most is teljesen tisztán látom akkori képét s ha 
festő volnék, a legszebb, legmegragadóbb képet tudnám 'meg- 
festeni. 

Az első percek örömét az utána következő napok, hónapok, 
évek öröme követte, s most elmondhatom, hogy gyermekemet 
jól ismerem. 

Többi gyerekemről megfigyeléseimet nem jegyeztem fel s 
ezzel megfosztottam magamat sok érdekes egybevetéstől, sok 
tanulságos megismeréstől és következtetéstől. Eleget sajnáltam 
ezt feljegyzéseim során. 

Senkinek sincs annyi alkalma, mint a szülőnek, hogy gyer- 
mekét megfigyelje, hogy gyakorlati tanulmányozója legyen. A 
megfigyelések célja a gyermek megismerése.    Arra törekedjék 
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tehát a szülő, hogy hasznos ismeretekhez jusson, amelyeket fel- 
használhat a gyermeknevelésben. Ha nem ismeri a gyermeke 
egyéniségét, ha nem tudja milyen hajlamok, képességek, erők, 
gyengeségek, hiányok vannak benne, nem tud mit kezdeni vele. 
Hogyan tudja elősegíteni gyermeke testi, lelki fejlődését, hogyan 
építsen, hogyan irányítsa nevelését, ha nem ismeri az erőket, 
miket felhasználhat? Sok hibát, tévedést kerül el a szülő, ha 
intézkedéseit a gyermekkel szemben nem a véletlen, nem a szub- 
jektív hangulatok irányítják, hanem gyermekének sokoldalú, 
alapos ismerete. 

Könnyű belátni, hogy a gyermek megfigyelésének s ezzel 
megismerésének értéke nagy. 

A megfigyelést elősegíti az, ha a szülő jártas a gyermekre 
vonatkozó ismeretekben. El kell tehát olvasnia egypár alapvető 
művet. Ez a könyv, ha nem is mindenben, de legalább néhány 
lényeges dologban felvilágosítással szolgál. 

A megfigyelés akkor értékes, ha valóság. Igyekezzék tehát 
a szülő pontos megfigyelésre. Végezze kellő objektivitással·, ne 
vezesse félre a szülői szeretet. Ne elégedjék meg egy-egy szem- 
beötlő jelenség egyszerű feljegyzésével, kísérletet is tehet s annál 
inkább legyen vizsgálódása többoldalú s behatóbb, minél fon- 
tosabb az a gyermek megismerésére. 

Nem kívánhatjuk, hogy a szülő komplikált műszerekkel 
laboratóriumi kísérleteket végezzen, de erre nincs is szükség. A 
szülő nem bonyolult tudományos kérdéseket akar megoldani, a 
gyermek megismeréséhez pedig elegendő egyszerű eszköze van 
otthon is. A legfontosabb úgy is a megfigyelő két szem, melyet 
a szülő lelke gondja irányít. 

A testi fejlődés, a fejkörfogat, a mellbőség mérésére jó a 
centiméter szalag is, a súly méréséhez sem föltétlenül szükséges 
gyermekmérleg, eleinte konyhamérleg is jó. Az érzékszervek, 
különösen a látás, hallás működésének megfigyeléséhez sem 
kellenek különös műszerek. (A hallásra kísérlet végezhető zseb- 
órával, melyet két méter távolba helyezünk, vagy tíz méter 
távolból közönséges hangon beszélünk. A látás megállapításá- 
nál, ha még a gyermek olvasni nem tud, állítsunk hét méter 
távolságba huszonegy milliméter magasságú négyzetet. Az olvasni 
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tudó gyermeknél a helyes látás megállapítása még könnyebb.) 
Értelmi élete fejlődéséről minden laboratóriumi műszer nélkül 
is pontos adatokat szerezhet a szülő, ha figyeli a gyermek lelki 
megnyilvánulásait. Az egészen kis gyermeknél az arc a szem 
értelmének tükre, majd mozgásai, látásának, hallásának a lelki- 
működésekkel kapcsolatos jelenségei, de különösen játéktevé- 
kenysége jellemző értelmi fejlődésére. Később a játékon kívül a 
beszéddel együtt jelentkező értelmi munkát figyeljük meg: mit 
cselekszik, mik a vágyai, mivel szeret foglalkozni, milyen a 
figyelő képessége, érdeklődése, emlékezete, ítéletképzése, akarati 
tevékenysége, felfogó képessége, munkabírása, könnyen, nehe- 
zen tanul-e? Kísérletet is tehetünk a gyermekkel: korához mért 
kérdéseket intézünk hozzá, történetet mondatunk el, képet 
magyaráztatunk vele s ezek alapján szerzünk értelmi fejlettsé- 
gére tapasztalatokat. 

Igen fontos, hogy megismerjük tehetségének irányúi, mire 
van különös hajlama, képessége. A gyermek szórakozó foglal- 
kozása, öntevékenysége, ha a szülő gondosan ügyeli, feljegyzi s 
feljegyzései sorát egybeveti, majd a pályaválasztás kérdésében 
is jó útmutató lesz. 

A gyermek egyéniségéhez tartozik erkölcsi fejlődése is. 
Ennek megfigyelését a szülő legnagyobb gondossággal végezze. 
Pontosan jegyezze fel tapasztalatait s ne tartson jelentéktelen- 
nek semmit. Nem egyszer a jelentéktelen apróságokból nagy 
bajok származhatnak. A gyermek erkölcsi egyéniségének ada- 
tait, jó és rossz tulajdonságait a gyermek cselekedeteiből, érzelmi 
éltének megnyilatkozásaiból, célkitűzéseiből, gondolatközlései- 
ből, hajlamaiból, vágyaiból állapíthatja meg a szülő. 

Ne csak figyeljen, kutasson is a szülő, különösen ha gyer- 
mekén hirtelen változást tapasztal. Ne elégedjék meg azzal, 
hogy konstatálja a feltűnő jelenséget, de nézzen is utána, mi 
oka annak, hogy a gyermek ellentétben addigi viselkedésével, 
lehangolt, kedvetlen, türelmetlen, kötelességét elhanyagoló, szó- 
rakozott, nem szeret otthon lenni, indulatos, szembeszálló, durva. 
Lehet, hogy fejlődésbeli oka van, de lehet más, talán rossz 
hatás érte, rossz barátok közé keveredett vagy más efféle. 
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Szeretet, megértés, tapintat vezesse mindig a szülőt kutatá- 
sában, megfigyelésében, ne legyen az kellemetlen a gyermek- 
nek, ifjúnak, ne is vegye észre, mert a szülő csak így juthat igaz. 
természetes tapasztalatokhoz. 

A szülő egyes tapasztalatokat szerez, részletjelenségeket 
jegyez fel a gyermek testi, érzelmi, erkölcsi fejlődéséről, de ezek 
vezetik a gyermek egész egyéniségének megismeréséhez. Az a 
cél, hogy ezt megismerje. Ha ezt elérte a szülő, akkor sikeres 
munkát végzett. 

Ehhez a szép munkához kívánok a magam tapasztalatai 
alapján a szülőknek néhány szempontot adni, hogy ezzel meg- 
könnyítsem s előmozdítsam megfigyeléseiket és hogy a szülő, 
mikor szeretett gyermekét nézve lelkében sürgető kérdések, 
vágyak támadnak tudni, megismerni, megérteni az előtte lévő 
titkot, vezérfonalat kapjon, mely elvezeti nem ahhoz, ami mindig 
átnemlátható titok marad, hanem ahhoz, ami megérthető, ész- 
lelhető   s megfigyelhető. 

II. A gyermek megfigyelése fejlődésének különböző fokain. 

A gyermek első éve. Megfigyeléseinket a csecsemőn kívül 
eső   körülményeken   kezdjük. 

A csecsemő kapcsolatos a szülőkkel, az apával, anyával és 
az egész családdal. Feljegyzéseink sorát tehát kezdjük a szü- 
lőkre, a családra vonatkozó megfigyeléseinkkel. Kérdezzük, mit 
örökölhetett gyermekünk, milyen testi, szellemi, erkölcsi saját- 
ságokat, képességeket, milyen hajlamokat? Nem bizonyos, hogy 
a család erényeit, hibáit, az értékes és értéktelen sajátságokat 
úgy kapta meg, amint a családban jelentkeztek, de lehet ezek 
közül örökölt, tehát ezeket is ismernünk kell s figyelembe 
vennünk. 

Jegyezzük fel a születést megelőző körülményeket, a szüle- 
tés lefolyását, idejét. Mindezek szorosan összefüggnek a csecse- 
mővel. A csecsemő gyermeken az első pillanatokban látszólag 
keveset látunk. Mindenek előtt megvizsgáljuk testét, hogy 
nincs-e rajta rendellenesség. Megfigyeljük testalkatát, testrészeit, 
megmérjük súlyát, hosszát, mellbőségét, fejkörfogatát s felje- 
gyezzük. 
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Tudjuk, hogy a csecsemő fizikai és szellemi fejlődése között 
szoros az összefüggés, pontosan figyeljük tehát testi fejlődését, 
hetenkint mérjük súlyát, hosszát, mellbőségét, és fejkörfoga- 
tát is. 

A csecsemő agya még fejletlen s kezdetben csak a vegetatív 
központok vannak kifejlődve, a szaglás és ízlésé. Először tehát 
ezen körbe eső jelenségeket figyeljük. A normális fejlettségű 
gyermeknél meggyőződhetünk arról, hogy ezen érzékszervei jól 
működnek. 

A gyermeken tapasztalt első jelenségek még csak automa- 
tikusak, ösztönszerűek, az éhség és fájdalom készteti sírásra, 
egyébként nyugodtan alszik. De fejlődése gyors, figyeljük tehát 
meg. mikor reagál először az érintésre, hangra, fényhatásra. 
Megfigyelt gyermekemen már a 4. nap észleltem, hogy az érin- 
tést észrevette, szájával keresett, a hangra is összerezzent. A 6. 
nap felhagyott a szopassál, ha fény érte s a 7. nap már felfi- 
gyelt a zajra. A 8. napon szopás után arcán kellemes érzés 
látszott. 

Az első két hétben már lelki jelenségeket is észleltünk, azaz 
olyanokat, melyekben magasabb szempont is (akarat, figyelem, 
érdeklődés) érvényesül. Megfigyeléseinkkel megállapíthatjuk, 
hogy már tapintó, látó, halló szervei is munkába kezdtek. 

* 

Megfigyeléseinkben vezessen mindig az, hogy a csecsemőnél 
semmi sem esetleges, mindennek oka van s hogy a látszólag 
jelentéktelen ,,apróságok” is fontos fejlődésbeli jelenségek 
lehetnek. 

Megfigyeljük látása fejlődését, mikor kezdi kísérni szemé- 
vel a mozgó tárgyat (15. n.),* mikor veszti el nézése semmit- 
mondó kifejezését, s jelentkezik benne figyelés (30. n.), mikor 
tér át szemével egyik tárgyról másikra (35. n.) s fordítja fejét 
egyik oldalról másikra (53. n.). Megfigyeljük „akar”-e bizonyos 
tárgyat  nézni   (a  63.  n.  az  éneklő  madarat  kereste  szemével). 

* A zárójelbe tett megjegyzések  György fiamra vonatkoznak. 
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figyelni (a 75. n. a beszélő szemét s száját nézte), milyen a távol- 
ság becslése (81. n. tapasztaltam, hogy távolság becslése javult), 
mily távolból veszi észre környezetét (a 98. n. három méter 
távolságból meglátott és mosolygott). 

Hallása fejlődésében nevezetes forduló a zenei hang észre- 
vevése (25. n. a zongora hangra arcán öröm érzése látszott, a 
49. n. az énekre figyelt, csörgőjét rázta s annak is örült, a 86. n. 
különös hangcsoportot mondott s ennek örült). 

Figyeljük meg tapintó érzékének fejlődését. Győződjünk 
meg, hogy a tapintó érzékelés kifejlődött-e már egész testén s 
mikor tudja kezét aktív tapintó szervként használni. Izomérzé- 
kelését is megfigyeljük, szereti-e mozgatni végtagjait (20. n. 
lábával gyöngén rugdalt, a 97. n. már fel akart ülni) s hogy 
milyen a kézszorítása. 

Megfigyelendő gőgicsélése, mikor mond érthető hangokat 
(a 30. n. kezdett gőgicsélni, a 40. n. á-á-t mondott), hangcsopor- 
tokat (56. n.), mikor gőgicsél panaszosan (80. n.). Ez a csecsemő 
beszéde. Megfigyeljük, mikor jelentkezik tudatosan érzelme (a 
70. n. idegent látva, sírt), hogy fejezi ki panaszkodását, milyen 
az emlékezete, mikor vehető észre az utánzás, meglepődés, a 
képzettársítás (a 94. n. hunyorgott, mikor meg akartam csó- 
kolni, mert bajuszom máskor megszúrta). A képzettársítás jelen- 
sége igen fontos szellemi fejlődése szempontjából, ez már tuda- 
tos megismerést jelent, ezzel kezdődik a csecsemő igazi lelki élete 
s ettől kezdve mint gondolkodó lényt tekinthetjük. 

A csecsemő három hónap alatt felemelkedik a szellemi 
életbe s megtanulja érzékszerveit használni. 

* 

A századik naptól kezdve szellemi fejlődésének jelenségeit 
fogjuk különösen figyelni. Észrevesszük, hogy a gyermek meg- 
lepődései, csodálkozásai gyakoribbak, emlékezete erősödik, gon- 
dolkozik, mohón szedi tapasztalatait, utánoz, vannak szabad 
elképzelései, játszik s játékában az önálló egyén szabad aktivi- 
tásának szerény kezdetei jelentkeznek és a képzelő erő is fel- 
csillan. Határozottabban jelentkezik érzelmi élete is: harag, 
jókedv, vonzódás, vágyakozás, sőt jelentkezik a szociális    érzés 
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is. Az akarat határozottabbá lesz. Ezen lelki jelenségeket figyelve 
nem feledkezünk meg a fizikai fejlődés gondos megfigyeléséről 
sem. 

Néhány megfigyelésemet gyermekemről leírom útmutató- 
ként. 

A 106. nap kocsiját hátulról toltam (máskor húzni szoktam; 
a Baba előbb elől keresett, aztán hátranézve hátul. Ez már a 
gondolkozó lényre vall, mert optikai megismerés, emlékezet, 
asszociáció, érdeklődés, akarat jelentkezik benne. A 109. nap 
járattam s anyja szavára feléje igyekezett. Ez akusztikai meg- 
ismerés, melyet elhatározás s érzelem is befolyásol. A 112. nap 
otthonomtól öt napig távol voltam, gyermekem csak akkor 
ismert fel, mikor huzamosabb ideig játszottam vele. Emlékezete 
még gyönge. Környezetét már felismeri. 

A 124. n. a hang forrását s irányát már pontosan meg tudja 
határozni, fejével arra fordul és figyel. 129. n. mindkét kezét 
tudja használni, 133. n. ha poharat lát, örül, mert a pohárból 
cukros tejet szokott kapni. Érdekes jele ez az asszociációnak s 
szabad elképzelésnek. A 135. nap a poharat maga vitte szájához 
s az asztalkendővel úgy tesz, mintha száját törülné. Már izmait 
tudja irányítani, ez az első igazi cselekvése s jó értelmi képesség 
jele. Példája az utánzásnak is s egyben arra is vall, hogy a 
nevelés már e korban is kezdetét veszi. 

A 150. n. hangosan nevetett s kiabált; 161. n. tíznapi távol- 
lét után is megismerte testvéreit. Emlékezete már megerősödött! 
A 163. n. egyik kezével párnáját és száját ütögette. Játéktevé- 
kenysége érdekes: gyakorolja magát az én megismerésében. 
168. n. a tárgyakat erősen nézi, aztán megfogja. Már ritkán véti 
el a távolságot. 171. n. cselekvésében célirányosságot vettem 
észre, játék tevékenysége is már összetettebb s huzamosabb ideig 
tartó. 181. n. egyfolytában tíz percig játszott. Kedves játéka a 
papirgyűrés. 195. n. elég tisztán kimondta: agya. 200 n. környe- 
zetében már mindenkit megismer. Fekvő helyzetéből magától 
felült. 203. n. nem lehet könnyen félrevezetni. íme: Celluloid 
bábú lábával játszott, bátyja elvette tőle s helyébe ujját akarta 
szájába tenni, Baba erre sírni kezdett. Többször megkísérelte 
így becsapni, de nem sikerült, Baba csak akkor nyugodott meg. 
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mikor visszakapta játékát. 208. n. szó után is értett: mikor test- 
vérei s a madár nevét mondtam s kérdeztem, hol vannak, helye- 
sen keresett. 210. n. Együtt játszottunk, labdát gurigáltunk 
egymásnak. 214. n. A beszélőt nagyon figyeli. 224. n. Államat 
gyöngéden megsimogatta s megcsókolt. Tudja mondani: mama, 
apa, baba. 226. n. Magától tapsolt, folyton játszik. 232. n. Ha 
valami nem kell, fejét rázza. 236. n. a könyvet úgy tartotta, 
mintha olvasná (utánzás). 246. n. az asztalt verve megütötte 
magát s elpityeredett, de újból verni kezdte (akarat). 251. n. az 
újság mögül kukucskáltam babára s ő is úgy tett (utánzás). 
256. n. egész talpára nem lépve jár s áll. A tárgyakat minden- 
oldalról megtapogatja s aztán még szájába is viszi (sokoldalú 
tapasztalatszerzés). 261. n. tetszését nevetéssel jelzi. 266. n. 
fütyültem, baba megfogta orromat, számat, arcomat s magafelé 
fordítva vizsgálta. 267. n. környezetét a maga nyelvén nevezi el, 
anyját mama, apját ap, nővérét ma, bátyját ba. 273. n. ezzel 
kér: agya, atá. 276. n. a pipát óvatosan körültapogatja s csak 
aztán fogja meg (kezét már egyszer megsütötte). 292. n. a rövi- 
debb mondatokat megérti. 317. n. különösen a színes tárgyakkal 
szeret játszani. 319. n. ma mélázva nézett maga elé (az első elgon- 
dolkozás). 323. n. szeret elbújni, fiókokat kihúzgálni. 335. n. 
pár lépést fogódzás nélkül tett. Ha új dolgot lát, csodálkozva 
u-ut mond. 351. n. ha valami tárgy kell, rámutat. 360. n. anyja 
kérésére cipőjét hozzávitte, útközben elesett s megverte a padlót, 
íme a büszke ember, aki a sérelmet torlatlanul nem hagyja. 
Még járni alig tud, de értelmi s érzelmi világa már a maga 
lábán jár. 

A gyermekben az első év alatt már a legmagasabb szellemi 
tevékenységet végző agy-központok is kifejlődtek. Megszerezte 
mindazon szellemi eszközöket, melyek szükségesek további fej- 
lődéséhez. A gyermek szelleme kibontakozásának megfigyelése 
a legtisztább örömet fakasztja a szülőben. Az első évben a leg- 
csodálatosabb felfedezések során halad át a szülő: az ős-ember 
sok ezer évének fejlődését teszi meg, mely idő alatt a Teremtő 
akarata szerint az agyagból gondolkozó, akaró, érző lelkes 
Lény lett. 

* 
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A 2-3 éves gyermek. A második-harmadik évben a gyer- 

mekmegfigyelő szellemi életének gazdag fejlődését fogja tapasz- 
talni. Lépten-nyomon újabb és újabb feljegyezni való akad. A 
járással nyert szabadabb mozgás a gyermek szellemi fejlődésé- 
nek útját is elősegíti: többet tapasztalhat. Képességét használja 
is, kedvét nem szegi, ha néha el is esik. Az egészséges gyermek 
egészséges fejlődésének jele ez (megfigyelt gyermekem egy éves 
12 napos korában biztosan tudott járni). A gyermek folyton 
jár-kel, felfedez, mindenhez hozzányúl, mindent előszed. A fej- 
lődő értelem újabb és újabb anyagot kivan. 

Nagyon érdekes játéktevékenysége: egyrészt újabb tapasz- 
talatszerzés, de már nemcsak ez, hanem a megszerzett tapasz- 
talatok értékesítése is: maga talál fel magának játékot. Fiam 
14 hónapos korában játékkockába pálcákat dugott s forgatni 
kezdte, 17 hónapos korában több kockát összerak s vonatosdit 
játszik, 22 hónapos korában taligába fogja a nyulat, elefántot). 
A gyermek játéktevékenysége a szellemi fejlődés gazdag tapasz- 
talataival szolgál a megfigyelőnek. 

Utánzása is érdekes: feltűnő élesen figyeli meg a felnőtte- 
ket s utánozza: a gyermek ráteszi a tenniszverőre a labdát s ő is 
játszik, köszön, szagolja a virágokat, söpörget, kezét összeteszi 
s imádkozik, képeket nézeget s magyarázza is, rajzol papírra 
ceruzával, bottal a homokba, stb. 

Szeret mesét hallgatni, sőt ki is javítja, ha nem úgy mond- 
ják, mint először hallotta. Emlékezete jó. El tudja sorolni (22, 
hó), mije van. Az állatkertben járva, fiam még harmadnap is 
arról beszélt, hogy tett a medve (26. h.). Kis mesét is rögtönöz 
kis kutyájának, így: Volt egyszer egy hal. A halak ugráltak, 
oztán Gyurika megfogta, Pici mind megette (26. h.). Verset is 
csinál. így mondta anyjának: írd le pontosan, hogy én csinál- 
tam: Marcsóka labdája, – lent voltam a konyhába. (36. h.) 

Az akarat megfigyelése is arra vezet, hogy hatalmasan meg- 
erősödött: mindent maga akar csinálni, gyakran, hogy célt 
érhessen, különböző „fogásokat” használ (megfigyelt gyerme- 
kem 33 hónapos korában ezeket használta: megfélemlítés: bottal 
vagy egyéb eszközzel verni kezdte a vele ellenkezőt; rábeszélés- 
sel:   szépen  kérte;   félrevezetéssel:  valamit    kitalált,    elszaladt, 
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elbújt, megokolta miért akarja cselekedni; sírással; játékos hun- 
cutkodással; kiabálással; fenyegetéssel. íme, jóformán mindent 
fel tud már használni a maga érdekében!) 

A gyermek beszéde is gyorsan fejlődik: eleinte még, ha 
valamit nem tud kifejezni, cselekvéssel mutatja (15. hó), ismert 
szavait egyszerűen egymáshoz fűzi (17. hó), egy szóval több 
fogalmat jelez (18. hó), majd mondatokban beszél (22. hó), a 
második év végén már egészen összefüggően tud beszélni. 

A milyen gazdag a gyermek szellemi életének megnyilatko- 
zása, ép oly gazdag érzelmi élete is: sokfélekép, szabadon, min- 
den korlátozás nélkül tör elő. Megfigyelve ezt, arra gondol az 
ember, mily nagy fontosságú a nevelés az emberi jellem kiala- 
kulására s hogy mily szerencsétlenek azon gyermekek, akiket a 
nevelés jótékony hatása nem irányít. Bizony a gyermek nem 
születik csak jónak, vagy mondjuk így, egészen jónak. Jó és 
rossz tulajdonságok vegyesen vannak benne s ezt a nevelésnek, 
mely e korban még csak példa által irányított szoktatás lehet - 
kell kiegyengetni, rendezni. 

Figyeljük csak meg, milyen önző: már mindent magának 
gyűjt (a 14. hónapban már a papírkosárba rakosgat dolgokat), 
de önzetlenség is van benne (amit eszik, abból egy csöppet elvesz 
s másnak adja, 16. h.), engedelmes, de engedetlen is. Van benne 
részvét, de ennek ellenkezője is, tud hízelegni, de indulatos is. Tud 
haragudni, verekedni, van benne hiúság, irigység, füllent is, titko- 
lódzni is szokott, de nyilt s őszinte is. Van fogalma a jutalom- 
ról s büntetésről, olykor henceg, máskor meg félénk. 

A három éves gyermekben a legellentétesebb vonásokat 
figyelhetjük meg. Szinte megdöbbentő erővel hat ránk a gyer- 
meki természet, mely a maga természetességében tör elő. Ép ez 
jó. ez az őszinteség, mellyel mindent elénk tár a gyermek ter- 
mészete s mintegy arra figyelmeztet, hogy ezt a „jó-rossz kicsi 
gyermeket” nevelni kötelessége a szülőnek. Aki gyermeket nem 
figyelt meg, nem is ébredhetett annak igazi tudatára, hogy mily 
fontos és komoly kötelesség a gyermeknevelés! 

A hároméves gyermek első „kis kamaszkorát” éli, forrong 
benne minden, ép azért nagyon fontos, hogy milyen hatások 
érik. milyen példákat lát. milyen családi otthon veszi körül, mit 
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hall, mire szoktatták, mind alapvető erővel nyomulnak a gyer- 
mek egyéniségébe. Jó alapot kell vetni s ez is arra int, hogy a 
szülő ne bízza gyermeke nevelését másra: gyermeke nevelésé- 
nek vezetését ne adja ki kezéből! 

A 4--5 éves gyermek. Ezen korát élő gyermek egyénisége 
ép oly színes, mint az előző, csak abban különbözik, hogy egyes 
vonások megerősödnek, mások elhalványodnak (a nevelés 
hatása!), de a már meglevőkhöz újak is csatlakoznak. Ilyen a 
szeméremérzés (gyermekemen ezt 38 hónapos korában tapasz- 
taltam. Mikor le akartam vetkőztetni, bátyját kiküldte.) Szeret 
dicsekedni, van ambíciója, rátartós, önérzetes (nem fél a kutyá- 
tól, mert ő katona). Szeret nagyokat mondani, különösen ha 
megharagítják. Nagyon hamar összekülönbözik még a tekintély- 
lyel is, ha célszerű, füllent is (azt mondja: nem beszélhetek, 
mert fáj a szám), sokszor verekedik, gorombáskodik, erőszakos, 
általában kedélye gyorsan változik. 

Gazdag tapasztalatszerző idő ez a megfigyelőnek arra, hogy 
milyen hajlamai vannak gyermekének, figyeljük meg, melyek 
maradtak meg a szoktató nevelés tompító hatása dacára is, a 
jókat erősítsük, a kedvezőtlen tulajdonságokat tovább gyön- 
gítsük. 

Figyeljük meg eszthetikai érzése fejlődését, meseszeretetét, 
mi tetszik, mi nem. Kedveli-e a dalt, a ritmusos beszédet (verset), 
a zenét. Figyeljük játékát s minden erőszakosság nélkül irá- 
nyítsuk is, mint játszótárs elegyedjünk játékába, ilyenkor 
figyelhetjük meg életét legjobban. 

Értelmi fejlődésében is nagy haladást fogunk tapasztalni, 
ha megfigyeljük tapasztalatszerzését, érdeklődését, figyelésének 
módját, kíváncsiságát, vélemény nyilvánítását, ítéletmondását. 
következtetéseit. Nem egyszer azt veszi észre a szülő, hogy a 
gyermek olyant is tud már, amit „ki tudja honnan lesett el”. 
Azt is tapasztalni fogja a szülő, hogy nem csak ő figyeli a gyer- 
meket, hanem a gyermek is figyeli őt. És erről ne feledkez- 
zék el. 

Fizikailag is nagyot nőtt, megerősödött, súlyosabbá vált. A 
gyermek testileg, lelkileg elérte fejlődésével azt a fokot, melyen 
már arra lehet gondolni, hogy megszabott rend szerint folyjon 
tapasztalatszerzése. 



 
6-8 éves gyermek. A gyermek iskolába kerül. Gondosan 

megvizsgáljuk halló, látó érzékeit, mielőtt iskolába menne s 
aztán megfigyeljük az iskola hatását a gyermek fizikai, értelmi 
s érzelmi, már mondhatjuk erkölcsi fejlődésére. 

Fizikai fejlődését előbb havonként, aztán a félév után két- 
havi, majd félévi időközökben történő méréssel ellenőrizzük. 

Megfigyeljük a gyermek munkabírását, munkakedvét, szá- 
motvetve azzal, hogy az értelmi fejlődés nem egyenletesen 
emelkedő, olykor meg-megáll, lehanyatlik, majd újból felemel- 
kedik. A munkakedv is ilyen ingadozást mutat, ennek gyakran 
fizikai oka van. A megfigyelőnek meg kell ismernie a hanyatlás 
okát is. 

Megállapítjuk a gyermek emlékezetét, ítélőképességét, szel- 
lemi elevenségét, hogyan tanul, könnyen, nehezen, mit tanul 
szívesebben. Kérdéseket teszünk fel, történeteket mondatunk el 
vele, képet magyaráztatunk vele. Ezen kísérletek időnként meg- 
téve, értékes tapasztalatokhoz juttatják a szülőt gyermeke 
értelmi fejlődéséről,  szellemi képességéről. 

Feljegyezzük tapasztalatainkat, hogy mi iránt érdeklődik, 
mit szeret cselekedni, mivel szeret szórakozni, játszani, mi iránt 
van hajlama, mit szeret olvasni. 

Erkölcsi életét is megfigyeljük: milyen a kötelességérzete, 
nehezen, szívesen teljesíti-e munkáját, nem felületes-e, nem 
vonakodik-e az erőfeszítéstől. Kitartó-e akarata, szereti-e a ren- 
det. Igazmondó-e, vagy szeret füllenteni. Meggyőződünk arról 
is, hogy igazmondásában nem emlékezetének gyöngesége vagy 
könnyen szuggerálhatósága akadályozza-e. Megfigyeljük gondo- 
latközlését, mit s hogyan beszél el, mi a véleménye, milyenek a 
tapasztalatai. Hogy viselkedik társaival szemben, szeret-e barát- 
kozni, milyen az érzelmi világa, kedélye. 

Az iskolába járó gyermeket már többfelől éri hatás, ezen 
hatások megismerése fontos, mert csak akkor tudja kellő- 
képen értékelni a szülő. 

Mindezen  szempontok  figyelembe veendők évről-évre, 
A 9-10 éves gyermeknél ezenkívül    megfigyeljük    milyen 
célokat tűz maga elé, mit tart helyesnek, jónak, helytelennek, 
hogyan    vélekedik a maga és mások    cselekedeteiről,    milyen 
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irányban szeret különösen erőfeszítéseket tenni. Mit szeret, mi 
tetszik neki különösen, mit tart nagyra, milyen a képzeletvilága, 
gondolkozásmódja. 

A 11-12 éves gyermek tevékenységét figyeljük a játékban, 
munkában, szórakozásaiban. Mivel szeret feltűnni, érzés és gon- 
dolatvilága milyen viszonyban van cselekedeteivel. Milyen 
irányai szociális érzése, hogy viselkedik másokkal szemben. 
Milyen az akarata, érzékenysége. 

A 13-14  éves gyermeknek értelmi és erkölcsi erői kifejlő- 
dését figyeljük, hogy mely értelmi s erkölcsi erők irányítják. 
Milyen a vallásos, hazafias, családi, társadalmi, altruista érzése. 
Miféle értelmi vagy érzelmi motívumok keltik fel rokon- vagy 
ellenszenvét. Van-e olyan tevékenysége, amit különösen kedvel. 
Mi iránt van különös hajlama, mi szeretne lenni, mire van külö- 
nös képessége. Cselekvése, gondolkozása milyen típusú, elvont 
vagy gyakorlati irányú-e. A pályaválasztás szempontjából külö- 
nös gonddal figyeljük a gyermeket. Mivel e kor a sexuális átala- 
kulás ideje, figyeljük viselkedését ezen tekintetben is. 

.4 15-16 éves gyermek a serdülés korába lép. Viharaival 
sok ellentmondást kavar fel, sok ellentétes, egymást romboló 
jelenséget. Válságos idő ez a kamaszkor, sok bus és fájó tapasz- 
talatot szerez a szülő, hirtelen nem várt dolgok bukkannak elő, 
de ezek mind a fejlődés természetes következményei. Ne féljen 
ezektől a szülő, ha gyermekét ismeri, tudja, hogy mely jelen- 
ségeket kell szerető türelemmel, gondossággal ellensúlyoznia s 
melyek csak futó fellegek, melyek elmúlnak nyomtalanul, mert 
ismét „kisüt a nap”. 

A gyermekifjú fejlődése ezen korhatárán belső életet él. 
Figyeljük tehát különösen belső életének megnyilatkozásait; 
milyen a kedélyélete, erkölcsi felfogása, milyen gondolatok fog- 
lalkoztatják, hogyan alakult értelmi világa, akarata, tettereje. 
Milyen ideálokat tűzött maga elé, mik foglalkoztatják érzelmi s 
értelmi világát. Nemi életét különösen figyeljük. Mik a tévedései, 
gyöngeségei. Egészítse ki tapasztalatait a szülő, hogy gyerme- 
kének fizikai, értelmi s erkölcsi képét teljesen megrajzolhassa. 

A következő két év meghozza az ifjú egyéniségének teljes 
kibontakozását. Figyeljük tettrekészségét, célkitűzését, önbizal- 
mát, elhatározásait, megfontoltságát és erkölcsi eszméit. 
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Dönteni kell a pályaválasztás kérdésében is. Mily könnyű 

lesz ez, ha a szülő megfigyeléseit gondosan végezte. Nyugodtan 
ad tanácsot, mert ismeri gyermeke egyéniségét, képességét, 
tehetségének irányát. Ha a tizenkilenc-húsz éves ifjúnak kételyei 
lennének, mire van külön képessége, feljegyzése adataival felel- 
het a szülő. Ez lesz a legmeggyőzőbb érv. 

III. Jellemlapok. 

A megfigyelés útján szerzett tapasztalatok megmutatják μ 
gyermek fejlődését, de egyszersmint a nevelő szülőt is támogat- 
ják s figyelmeztetik, hol mit kell tennie. Az adatgyűjtő szülő 
tehát nem csak feljegyzi adatait, hanem ismeri, tanulmányozza 
és adott alkalommal komolyon mérlegeli is. Ha komoly 
megfontolással elmélyed feljegyzéseibe s kellő objektivitással 
vizsgálja, megállapíthatja gyermeke testi, értelmi, erkölcsi érté- 
két. Ép emiatt az adatok összefoglaló időnkénti mérlegelése 
szükséges. Ennek alapján megszerkesztheti a szülő gyermeke 
jellemlapját. 

Hogy ezen nagyfontosságú és értékes munkának elvégzését 
megkönnyítsük, kész jellemlapokat, sémákat készítettem, melye- 
ken egész sereg jellemző esetet tüntettem fel, hogy a szülő végig 
tekintve rajtuk, könnyen megtalálhassa a megfelelőket. így 
nagyon kis fáradtsággal összegezheti tapasztalatait s tiszta, vilá- 
gos képet nyer arról, hogy milyen gyermekének fejlődésmenete 
életének különböző fokozatain. 

A jellemlapok alapján könnyű lesz az összehasonlítás fizi- 
kai, értelmi s erkölcsi fejlődése között, láthatja a maga és más 
körülmények munkájának nevelő hatását, megállapíthatja az 
esetleges és megmaradó állandó sajátságokat, szóval igaz képet 
nyer gyermeke értékes erőiről s fogyatkozásairól. 

Ezek alapos ismerete egykor nagy érték lesz gyermekének 
is: ez a hü biográfia, ez a jellemrajz nagy szolgálatot fog tenni 
a férfiúnak önmaga megismerésében s mindig hálásan fog gon- 
dolni az áldott szívre és az áldott kézre, mely leírta. 



Az átöröklött hajlamok és figyelembe- 

vételük a nevelésben. 

Írta: Dr. TUSZKAI ÖDÖN. 

A nevelés nem más, mint küzködés az adottságokkal. 
Ezzel a mondattal a nevelés technikájának irányát akarom 

megjelölni. 
Mi a nevelés célja? 
A nevelés célja kétségkívül a jellem képzése. A jellem pe- 

dig az akarat megtermékenyítése folytán születő érzelem, gon- 
dolat alapján kiváltódó cselekvés vagy viselkedés mikéntje az 
egyén jellemét adja. 

Utitz szerint: A jellem a személyiség az ő törekvési irá- 
nyában (Charakter ist die Persönlichkeit in der Richtung 
ihres Strebens). így magában azonban talán csak a közfel- 
fogás szerint helyes a válasz, mert jellem alatt általában helyes, 
jó testi-lelki tulajdonságokat értünk, tudományos szempontból 
azonban jellem alatt az egyén lelki konstitúcióját értjük, mely 
pedig lehet jó, jobb és legjobb, vagy miután az, amit mi rossz- 
nak tudunk, vagy hívunk, szintén az egyén, vagy egyéniség 
[jellege lehet, tehát szólhatunk rossz, rosszabb, vagy legrosszabb 
jellemről is. 

Ezek után tehát úgy mondhatjuk,  hogy a nevelés célja a 
jó jellem képzése, és bár ami jó, azt szépnek is mondjuk, de a 
jellem szépsége, mint esztétikai jelenség, nem áll szükségképen 
a jónak szolgálatában, tehát a „szép” jelzővel is meg kell tol- 
danunk a fenti mondatot. 

További elgondolásokra azonban még számtalan, szinte 
nélkülözhetetlen jelzőt találnék a „jellem” szó elé, de ezek közül 
csak egyet-kettőt említünk fel. Lehet valaki jó és szép jellem, 
de lelki konstitúciójának idevágó részletei egymással ellentétben 
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vannak, pl. valaki könyörületes szívű, adakozó (altruista), de 
sem a hozzávaló vagyonszerzés, gyűjtés módjait nem érti, sőt 
azokat lelke mélyéből utálja. Alapjában ez is a jó és szép jellem 
egy vonása még akkor is, ha gyakorlati szempontból túlzó és 
hibás. Egy egyénben azonban e két jó és szép jellemtulajdonság 
nagy és sokszor tragikus lelki összeütközésekre vezet, amiért 
is a fenti két jelző mellé legalább is mégegyet kell tennünk, 
azt ugyanis, hogy „harmonikus”. Ezek szerint a nevelés célja: 
a jó, szép, harmonikus és erős jellem képzése. 

Természetesen ilyen egészen egyirányú jellem, akár pozi- 
tív, akár negatív irányban, nincsen, mert az ember lelki kon- 
stitúciója, talán nagyon-nagyon kevés kivétellel, a legkülönbö- 
zőbb jellegelemekből (jellemvonásokból) van összetéve, úgyhogy 
az egyént egy vagy több uralkodó elem szerint nevezzük el jó, 
vagy rossz karakterűnek. 

Világos az is, hogy a nagy mindennapi és közvetlen szük- 
ségleteket kielégítő átlagember nem mindig mutat egy kiemel- 
kedő, uralkodó jellemvonást, hanem sokszor a legkülönbözőbb 
elemek keveréke vagy vegyüléke szerint kapja a közepesség jel- 
lemjelzőjét, amelyek szerint a legtöbb ember se nagyon jó, se 
nagyon rossz, se szép, se csúnya, se erős, se gyenge jellemű. 

Tudományosan nem fogadhatjuk el tehát a meghatározást, 
hogy jellemes, vagy jellemtelen, mert ez utóbbi nem létezik és 
csak rövidség okáért beszélünk „jellemképzésről” mint a ne- 
velés céljáról. 

Mielőtt tovább mennénk e kérdés tárgyalásában, hangsú- 
lyoznunk kell, hogy, habár átlagos értelemben nem vagyok du- 
alista, azaz nem különböztetek meg testet és lelket külön, ha- 
nem monista, ki előtt a „testiélek” nem probléma, mégis ha a 
nevelés céljairól beszélek, akkor azon tulajdonságokra való ha- 
tásokra gondolok, melyeket lelki tulajdonságoknak mondunk 
és melyek összessége ugyanis a lelki konstitúció, miután a test 
nevelése egy egész más tudománynak, az orvosinak, célkitűzé- 
sei közé tartozik. 

Mikor, mily eszközökkel, és mikép tudja teljesíteni a neve- 
lés ezen nagyszabású feladatát? 
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Hogy erre felelhessünk, mindenek előtt azt kell meghatá- 
roznunk, hogy az emberi lélek egyszerűen olyan-e, mint az 
anyag a szobrász kezében, melyet tetszése   szerint   formálhat? 

Régen megdőlt ugyanis az a nézet, hogy az emberi lélek 
„tabula rasa”, melyre a tapasztalás és nevelés írja fel betűit. 
Az orvostudomány búvárlati eredményei az átöröklés tanának 
köréből tették lehetetlenné, mert ma már világos előttünk, hogy 
minden ivadék közvetlen és közvetett elődeinek tulajdonságait 
kordja magában, mint keveréket, testi és szellemi téren egy- 
aránt. 

II. 
Az átöröklés a közéletben elég jól megfigyelt tény és úgy 

testi, mint lelki szempontból sok tapasztalati adatot szolgáltat. 
Häckel ontogenezise és filogenezise már sok évtized előtt 

tudományos alapot teremtett az átöröklés tanának, midőn be- 
bizonyította,* hogy a magzat a méhben összes ősállatelődjeinek 
összes fejlődési alakjain átmegy az egysejtű petétől kezdve (On- 
togenezis), és ha megszületik, akkor mutatja a törzshöz tartozó 
fejlődési formákat (Filogenezis), sokszor szinte meglepően, mi- 
dőn a gyermek az újszülöttség idejétől egész a serdüléskorig 
több elődjének testi alakjaihoz, lelki tulajdonságaihoz sokban 
feltűnő hasonlatosságot mutat, mely alakulások egészen a ser- 
dülés koráig tartanak. 

A beszéd talán legjellemzőbb ilyen lelki jelenség a méhen- 
kívüli életben, mert azt egyszerű hangutánzó egytagú szóta- 
gokkal kezdi, amilyen lehetett egykor valószínűleg az ősember 
beszéde, (Velits Antal: „Ursprung aller Sprachen”) és csak las- 
sanként szed fel a környezettől egy-egy szótagot (Nógrády Lász- 
ló kitűnő megfigyelései), mígnem megtanulja a környezet 
nyelvét. 

Orvostani szempontból igen fontos és érdekes adatokat 
szolgáltat az átöröklés tanához az ú. n. vércsoportvizsgálat. 

Ezek szerint az emberiséget fajszempontból eddig négy 
vércsoportba sorozhatjuk, melyek mindegyikének megvan a 
maga vérindexe. 

* Az igazság kedveért meg kell jegyeznünk, hogy mégha elfogadjuk 
is  H. „törvényét”,  az  átöröklés mikéntje  nagy  kérdés marad.  Szerző. 
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Ez a vércsoport és vérindex-jelenség elődökről utódokra 
szigorú pontossággal átöröklődik úgy, hogy a gyermek egy csepp 
véréből az apát, melytől származik, meg tudjuk határozni, ille- 
tőleg legtöbb esetben negatíve azt, hogy a keresettek közül me- 
lyik nem lehet az ő apja. 

A biológiai részből, tehát az átöröklés élettanából a követ- 
kezőket mondanám röviden: 

A hím és női ivarsejtek, melyeket közösen gamétáknak ne- 
vezünk, a sejthártyával körülvett plasmából és magból állanak, 
mely magvak a hím és női ivarsejtekben különböző számú mag- 
szelvényeket tartalmaznak (kromosomák), az így leírt sejteket 
idioplasmának is szoktuk nevezni, a megtermékenyült petesej- 
tet zygotának, az idioplasmában öröklődő egységeket gen-eknek 
nevezzük. Ez utóbbiak viszik a kopuláció alkalmával az apai 
és anyai öröklődő egységeket magukkal és alkotják a zygotában 
a létrejött egyénnek ú. n. idiótípusát, mely tehát egy adott örök- 
lési kombinációban jött létre. 

Homozygotáról beszélünk, ha két teljesen egyenlő idioplas- 
májú gaméta egyesült a zygotában, de ez csak növényeknél 
fordul elő, míg az állatvilágban soha ilyen egyenlőség nem for- 
dul elő (heterozygota), miért is az emberre nézve az öröklés- 
tanban csak  ú.  n.  basztard-ivadékról beszélhetünk. 

Azon tünemény tehát, melyben az utódok génjei azonosak 
az elődök génjeivel, ezt a tényt át öröklésnek nevezzük. 

A yenek hordozójának leginkább a mag szelvény eket tekin- 
tik és Weisman szerint nemcsak az ivadék neme, hanem testi 
és lelki tulajdonságai (konstitúciója) attól függenek, hogy a 
gaméták melyikéből egyesült több. vagy kevesebb a zygotában 
és jutottak ennek  folytán  tovább  a  fejlődésben szerephez. 

A zygota sejtjeinek osztódásakor kétféle sejtcsoportot szok- 
tunk megkülönböztetni, és pedig: a test felépítéséhez szükséges 
sejteket (száma-sejtek), és a szaporodásra szolgáló sejtcsopor- 
tot, (ivar-sejtet), melyek női, vagy hím csiracsoportból állanak. 
A testépítő sejtek az egyén halála alkalmával meghalnak, pusz- 
tulásnak indulnak, a csírasejtek plasmája azonban átmegy az 
utódokra, nemzedékről-nemzedékre, ebben tehát az ember hal- 
hatatlan, örökéletű. 



45 
 
Minden egyes gen, mely átjut az utódba, tulajdonképen két 

egyedből áll, ú. m. hím és női egyedből, mely soha egymással 
nem egyesül, tehát valóságos gen-párokat képez (Erbanlage- 
paar), ezen párok mindegyikében a hímegyed az apától, a nő- 
egyed az anyától származik. Ha tehát pl. az apa és az anya 
barna szemű, akkor az ivadék is ilyen lesz, de ha pl. az apa 
kék szemű, az anya barna, akkor az ivadék kék szeme nem az 
apától öröklött, hanem a szívárványhártya ezen színe úgy ke- 
letkezett, hogy a gen-párokban az apai egyedek voltak az ere- 
sebbek (a dominánsok), míg az anyaiak a gyengébbek (az el- 
fedett, vagy recesszív). 

Az átöröklés-tanból közölt ezen néhány szó már egész vi- 
lágossá teszi előttünk, hogy összes testi-lelki tulajdonságunk, 
tehát a „konstitúció” és ettől függőleg egész életünk sora a 
fogamzás pillanatától adva van, mert a gamétákban levő géne- 
ket azon mód kapjuk át a zygotába, amint azt nemzőik kapták 
elődeiktől. 

A teleppárok, vagy gen-párok számszerinti egyesüléséből 
millió és millió féle kombináció lehetséges ugyan és esetenként 
változhatik a dominancia, vagy a recesszívitás, de a kromozo- 
mák, az átöröklést hordó gének változatlanok. 

Fel kell említenem, hogy az egyén jellemére oly 
elhatározó testalkotás, a növekvés folytán mindegyre vál- 
tozó gyermektesten nem látható meg, sőt ily irányban 
semmiféle jelet nem ad, és legfeljebb a serdülés korában sejt- 
hetünk meg a végleges testalkotás típusát illetőleg egyet és mást. 
Következtetni azonban nagy valószínűséggel lehet az előző nem- 
zedék megfigyeléséből, testalkotásának tanulmányozásából (ge- 
nealógia). 

Mendel ugyanis azt észlelte, hogyha egy élénk fehér és 
élénkvörös virágú növényt, a jalappa mirabilist keresztezi, ak- 
kor az első ivadék e két szín keverékét viseli, vagyis rózsaszínű 
lesz. Ezt az ivadékot nevezzük mi basztard-ivadéknak. 

Ha most ezt a basztard, tehát rózsaszínű ivadékot önmeg- 
termékenyítés útján szaporítjuk, akkor az ivadékoknak csak 
fele lesz rózsaszínű, a másik fele két egyenlő részben (tehát ne- 
gyedben) vörös, illetve fehér virágú lesz. 
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Képletesen: 
V+F = bR 

(vörös -j- fehér = basztard  rózsaszín) 

 
(basztard   rózsaszín = 1/2  rózsaszín + ½i  vörös + ½   fehér). 

A második basztard-generációban tehát hasadás jelentke- 
zik, ami által az eredeti színtípus újra előállott. Ha a tiszta Ho- 
mozygota utódokat önmegtermékenyítés útján tovább tenyészt- 
jük ki, akkor tiszta utódok jönnek létre, míg a basztard utód 
továbbra is  basztardot termel. 

Ha ilyen kísérleteknél egyik színű basztard az egyik szülő 
színéhez igazodik, legfőképen mint a Mendel-féle borsókísér- 
letnél, akkor ezt a színt domináns színnek, a másikat recesszív 
színnek nevezik. 

Mint mondottuk, az ember mind basztard származék, de 
domináns jellege szerint lehet ciklothym vagy schizo- 
thym. Ehhez most csak azt akarom hozzátenni, hogy a 
cikloyd általában, mint domináns jelleg öröklődik át, míg a 
schyzoid inkább recesszív. 

Ugyancsak tudjuk azt is, hogy a testalkotás jellege 
elhatározó az egyén lelki konstitúciójára nézve és valószínű, 
hogy a legközelebbi jövőben az orvostudomány képessé lesz pl. 
e/iG?o£nn-rendszerre való testi hatások útján a lelki konstitú- 
ciót is befolyásolni. 

Nem azt hiszem, hogy nekem nem tetsző testi-lelki tulaj- 
donságokat eliminálhatok, hisz ezek a genpárokban adva van- 
nak (adottságok), hanem hogy: 

1. Ezen adottságokat meglátni, helyesen felismerni tudjam. 
Ez a pedagógiai diagnózis. 

2. Hogy ezen adottságokat jókra és rosszakra, uralkodókra 
és alárendeltekre, tartósakra és átmenetiekre, nyíltakra, vagy 
rejtettekre, szilárd, vagy plasztikus természetűekre stb. osszam 
fel (divízió diagnosztika) és meghatározzam, melyek ezek kö- 
zül az endogének, tehát átöröklöttek, és melyek az exogének, 
tehát külső, környezeti hatások eredményei, melyek nyugsza- 
nak inkább testi, melyek inkább lelki alapon. 
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3. Hogy a fentiek alapján meghatározzam azon pedagógiai 

eszközöket és módokat, melyek a jó lelki tulajdonságokat fej- 
leszteni,   rosszakat   lemérsékelni,   elhalványítani   képesek. 

III. 

A neveléstudomány nagy mulasztása, hogy feladataiban és 
célkitűzéseiben a testi-lelki átörökölhetés nagy tényét és így az 
adottságokat nagyon kevéssé, vagy sehogy figyelembe nem vette 
a gyakorlatban és így methodikája cserben hagyta, eredményei 
jórészt nem voltak reálisak. 

Az orvostan viszont pedagógiai téren nem tudott mozogni, 
bármennyire érezte számtalan esetben ennek szükségét, mert 
különösen, mióta tisztán természettudományi alapra állott, óva- 
tosan kerülte a „lélek” fogalmának említését, mert ezt sem ana- 
tómiai, sem élettani alapon meg nem érthette. 

Ami túl ment a fizikán, azt már Kant transzcendentálisnak, 
vagy metafizikainak nevezte, mely fogalmakkal mintegy elis- 
merni látszott azt a hamleti mondást, hogy „túl az érzékelhető 
világon vannak törvények és történések, melyeket csak titokza- 
tos sejtéssel álmodhatunk meg.” 

Az orvostan ezekkel a titokzatos sejtelmekkel dolgozni sem 
nem akart, sem nem tudott és mint erősen a realitás talaján 
pulzáló tudomány,  az „elhivésre” nem volt berendezve. 

Érzékfelettiről azonban tudott és ezt nem nevezte „metafi- 
zikainak”, mert fizikai kísérlet alapján állott. 

Ilyen volt például a szirén-kísérlet, melynél a vörös han- 
gokon túl már nem érzékelhető hangjelenségeket biztosan re- 
gisztrálta ugyan, de érzékfeletti jelenségnek nevezte. 

Valami hasonlónak kell tekintenünk a rendkívül magas fe- 
szültségű, úgynevezett Tesla-áramokkal telített szobalevegőt, 
mely áramokat azonban nem érezzük, nem érzékeljük semmi- 
kép, jelenlétüket azonban bebizonyíthatjuk, ha egy teljesen 
szabadon álló villamoslámpát veszünk kezünkbe, mely a rajtunk 
áthatoló óriási feszültségű villamáram folytán izzóvá, fényessé 
válik. 
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Csak az utóbbi évtizedekben ment az orvostan egy lépéssel 
előbbre, midőn a leipzigi Wandt, továbbá Fcchner, Weber és 
mások egy új tudományt alapítottak meg és fejlesztettek ki. 
melvnek címe és tárgya ,,a lélek fizikai vizsgálata” volt (Psy- 
chophysik). 

Ezzel a nagyszabású tudománnyal megjelent a „lélek” szó 
és fogalom az orvostanban és számos zseniális művelőre akadt. 
Nálunk Ranschburg és Szondi] fejtenek ki érdemes munkát e 
téren, a pedagógiai szemináriumban pedig Nagy László vezetése 
mellett dolgoztak egy jól felszerelt laboratóriumban, hol az 
emberi elme néhány igen fontos működési jelenségét figyelik 
meg, kísérleti úton regisztrálják és egyben gyakorlati szempont- 
ból is rendkívül hasznossá teszik munkájukat, midőn azt a pá- 
lyaválasztásnál való helyes tanácsadás lehetősége miatt müvelik. 
Ezek a pshyo-technikai körébe tartozó kérdések, melyeket ná- 
lunk különösen Bálint Antal művel. 

Amint ezekből látható, az orvostudományba jutott „psy- 
che”-fogalom nem metafizikus, nem transzcendentális, hanem 
erősen fizikai, élettani alapra helyezkedik és így teljesen külön- 
bözik az egynémely világszemléletek és bölcseleti irányokban 
elfogadott lélekfogalomtól, mely bár az emberi test útján nyi- 
latkozik meg, de azt túléli és önálló életet folytat. 

Az emberi életnek ezt a „dualisztikus” felfogását az orvos- 
tan túlhaladta, legyőzte és ú. n. monisztikus álláspontra helyez- 
kedett, így született meg ,,Leibseele” (test-lélek) fogalma, mely- 
ben a lélek nem más, mint az élő test energiája. 

Tudom jól, hogy az „energia” szóval nem magyarázom 
meg a lényeget, de megvigasztal az a tény, hogy pl. a villamos- 
ságot is energiának nevezzük, tehát ennek sem ismerjük a lé- 
nyegét, mégis csodálatos módon tudjuk hasznosítani a magunk 
számára, midőn a villámot járomba fogjuk, vele fűtünk, vilá- 
gítunk és nagy terheket hordatunk. 

A lélek mint testi energia még másban is hasonlít a villa- 
mossághoz, mely megvan az elemekben, pl. a cinkben és szén- 
ben, de csak akkor lesz láthatóvá mint szikra, ha a két elemet 
egymáshoz közel hozzuk és salétromos folyadékba mártjuk. 
így valahogy  lehet  a  test csodás  alkotórészeinek  elemeivel is, 
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melyek csak bizonyos föltételek mellett, ha találkoznak, tudják 
megnyilvánítani azt, amit elmebeli vagy lelki jelenségnek mon- 
dunk. Valószínűleg a vér az a folyadék, amelyben az elemeknek 
találkozniuk kell. 

Ha porrázúzzuk a szenet vagy cinket és szétszórjuk vala- 
mely nagy szélvész idején, vajjon hová lesz az az energia, 
amely bennük előbb megvolt és bizonyos körülmények között 
megnyilvánult? Et nem veszhetik a természetben semmi, leg- 
feljebb szétesik alkotóelemeire, és mint ilyen, képessé lesz új, 
hasonló, vagy teljesen ellenkező vonzású energiák szolgálatába 
állani. 

Ha testünk élete megszűnt, vájjon nem hasonló folyamat 
vár-e  arra  a  benne  lévő  energiára,   amit léleknek  nevezünk? 

IV. 

Az öröklött hajlamok, az adottságok nagy átlagban két 
csoportra oszthatók, úgymint testiekre és lelkiekre, de ezek kö- 
zött éles határt vonni legtöbbször nem tudunk. 

Kétségtelen ugyanis, hogy agyvelőnk és minden ezzel össze- 
függő idegszálunk, az úgynevezett lelki jelenségek vivője és ki- 
váltója és ezért ezen idegrendszer szerkezeti eltérése, egészsé- 
ges vagy beteg volta tehető felelőssé minden úgynevezett lelki 
jelenségért. 

Az egész testi-lelki élet fejlődésének tempója, a lelkiéletnek 
színe, a változó hangulat, a lelki konstitúció (jellem) színe: a 
temperamentum, mely sokkal állandóbb a hangulatnál, nem a 
központi idegrendszertől függ, hanem endofirin-mirigyek úgy- 
nevezett hormonjaitól, melyek a központi idegrendszerre hat- 
ván, ennek útján és segélyével jutnak érvényre. 

Mindez és egyéb megfigyelések csak megerősítik a test-lé- 
lek szoros összefüggését (monismus), mely körülményt rend- 
kívüli figyelemre kell méltatni, ha testi-lelki öröklött hajlamok- 
ról beszélünk   (endogen öröklés). 

Már a kora gyermekkorban megnyilvánul pl. a plasztikus 
bűvészetekre, vagy a zenére való hajlam, hisz erről nagy tör- 
téneteket beszéltek nekünk a Gyermektanulmányi Társaság ál- 
tal rendezett kiállítások. 
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Az ilyen tehetségek megnyilvánulásának jellege, hogy sok- 

szor bámulatos korán jelennek meg, spontán nyilvánulnak meg, 
sőt törnek elő, hihetetlen akadályok, erőszakos korlátozások, 
rendszeres elnyomások ellenére is korán megkapják és egy éle- 
ten át magukkal ragadják az egyént még akkor is, ha legjobb 
meggyőződése és józan, kereskedelmi számítása alapján önma- 
ga  is ellene van az egész iránynak. 

Az ilyen hajlamok a korai gyermekkorban átöröklöttek, 
illetve adottságok az eseteknek majdnem mindegyikében és 
ezeket nemcsak a korai megjelenés, spontaneitás és energikus 
megnyilatkozás jellemez, hanem legtöbbször a feltörés: az erup- 
fió-szerü megjelenés és ilyenkor egyeneságú elődeiknél bizton 
megtaláljuk ugyanezen hajlamokat vagy képességeket, nyíltan 
és nagyszabásúan kifejlődve, vagy elnyomottan, rejtetten, csö- 
kévényesen az elődök egyikében vagy másikában, vagy egy-egy 
elődp árban. 

Válhatik azonban valaki közepesen aluli, vagy esetleg jó- 
val felüli festővé, zenésszé, szobrásszá, minden öröklött hajlam 
nélkül, akár megvannak e művészi képességek az elődökben, 
akár nem, rákényszeríttetés és megszokás útján, sokszor a szü- 
lők vagy nagyszülők kívánságára: gyengédségből, gyengeségből, 
vagy szeretet által indítva, máskor a rákényszerítés rendszeres- 
sége folytán, vagy az önkénytelen, tudattalan megszokás 
alapján. 

így látunk pl. nagy festők vagy zenészek gyermekeinél 
olyat, ki csak azért művészkedik és e művészetben valami já- 
ratosságot szerezni iparkodik, mert látó- vagy hallóképességé- 
nek legelső megnyilvánulásától kezdve folyton e művészetet 
látta vagy hallotta, tehát mint mondani szokták, ez „szinte vé- 
révé vált”. 

Ha az ilyen gyermeket lelkileg jól megvizsgáljuk, csak- 
hamar arra jutunk, hogy minden más, csak nem művészi egyé- 
niség, hanem pl. kereskedő vagy iparos, vagyonéhes, spekuláns 
szellem (kalandor) vagy felforgató, vagy pedig szürke, szín- 
telen tucatember. 

Az ő művészi megnyilvánulása tehát csak szerzett képesség 
és  nem átöröklés,  adottság. 
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Mondanunk sem kell, hogy nem lesz nagy műtét későbbi 

éveiben mindezek leoperálása egyéniségéről és az előbb említett 
„ellenhajlamok” érvényrejuttatása, mert ezek az ő tulajdonké- 
peni adottságai. Ε pontnál kell megkülönböztetnünk az adott- 
ságokat az átöröklött hajlamoktól, mert pl. a lánglelkű Petőfi 
Sándorban a nagy, költői képesség adottság volt, de ezt nem 
örökölte mészáros apjától és cselédsorba tartozó anyjától. 

Nem lehetetlen azonban, hogy ezekben, vagy még előbbi 
őseiben mélységesen elnyomva rejtőzött ilyen vagy hasonló mű- 
vészi hajlam, de ezeket nem fedezé fel a kutató genealógia. 

Érdekesebbnél érdekesebb példákkal tudnék szolgálni e 
helyen, de ezek helyett inkább rámutatok Ostwald: „Nagyem- 
berek” című művére, valamint „Psychogenese und Psychothe- 
rapie körperlicher Symptome” című, Bécsben 1925-ben meg- 
jelent gyűjtőmunkára. 

Arról a kimeríthetetlen kazuisztikáról, melyben felsorolják 
a lelki eredésű testi jelenségeket, vagy fordítva, nem szólhatok 
e helyen, de fel kell említenem, hogy bizonyos betegségek egye- 
nesen forrásai bámulatos művészi hajlamoknak, hihetetlen 
energiáknak, emberfeletti teljesítményeknek. 

Így a tuberkulózis – mely Petőfinek is betegsége volt - 
sok nyugtalan, sokoldalú, fáradhatatlan alkotó vagy művészi 
munkajelenségnek oka, bár persze nem minden tuberkulózus 
egyúttal kiváló is. 

Ismerős az a tény is, hogy mirigytuberkulózisban szen- 
vedő, úgynevezett szkrofulás gyermekek majdnem mind kitű- 
nő, igen jóviselkedésű gyermekek, sokszor feltűnően koraéret- 
tek és ezért szinte visszatetszők. 

A mártírok majdnem mind súlyos hisztériások és a leg- 
gyávább neuraszténiás éppen neuraszténiája folytán hihetetle- 
nül nagy hőssé lett a világháborúban, mert az egészséges idegű 
ember óvatos, meggondolt és ügyeskedő a maga bőrének védel- 
mében, a neuraszténiás eszeveszetten bátor az ő határtalan fé- 
elmében, ijedtségében, gyávaságában. 

Átöröklött jó  hajlamok  vagy  adottságok  még:  a  tudomá- 
nyosságra való hajlam, a szónoki, előadói, az organizálóképes- 
a rendesség, tisztaság iránti, a vezetésre, parancsolásra va- 
ló hajlam,  az  elmélyedés  vagy meditálás  tehetsége,  a  gyűjtés, 
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az alkotás, a gyors cselekvés, a határozottság, a kitartás, a bá- 
torság, az altruizmus stb. erénye, vagy a mindezekkel ellenke- 
zők: a gyávaság, a hazudozás, a ravasz megjuhászkodás, az 
alattomosság, a pénz- és vagyonéhség, a lustaság, a közömbös- 
ség, a könnyelműség, az örök ingadozás, határozatlanság, az 
erények jól-rosszul való színlelése, a törpe vagy torz ambíció, 
a veszett önzés, a féktelenség, a közönséges szórakozások ked- 
velése, sokszor az iszákosságra való készség, játékszenvedély, 
árulkodás, erőszakoskodás, jogtalan követelődzés, mások meg- 
rövidítése vagy károsítása, a káröröm, a pöffeszkedés, az ön- 
dicséretre való hajlam stb., stb. 

íme, ezek és mások a legtöbbször átöröklések vagy adott- 
ságok, nem pedig testi vagy lelki betegségek, sem azok határári 
nem járnak. Ezek tehát egyenesen és kizárólag a pedagógia 
hatáskörébe tartozók, midőn is a fentemlített jótulajdonságokat 
vagy hajlamokat támogatja, kifejleszti, megnöveszti, az utóbbi- 
akat pedig lemérsékli, elhalványítja, érvényesülési képességük- 
től megfosztja. 

Nem szabad felednünk, hogy sok tehetségnélküliség vagy 
áltehetség tartós vagy átmeneti alakja erős bírálatra szólít 
minket e jelenségekkel szemben, és hogy szerzett képességek 
nem örökölhetők át. 

Talán úgy foglalnám össze a mondottakat, hogy a neve- 
léstan célja azon feltételek megállapítása, megszabása vagy 
megteremtése, melyek között a testi-telki hajlandóságok, képes- 
ségek pozitív (fejlesztő) vagy negatív (tompító) irányban 
érvényesülhetnek. 

V. 

Testi jelenségek, melyekből lelki átöröklések magyaráz- 
hatók, megérthetők a fentemlített idegbajokon kívül, az ideg- 
rendszer finomsága, túlzott reagálóképessége, vagy mindennek 
teljesen ellenkezője, ezek igen sokszor már a kórosság határán 
vannak. 

Ezekkel az orvostudomány foglalkozik, de pedagógiai ala- 
pon, vagy fordítva, a pedagógia, de orvostudományi alapon. 
(Pedagógiai orvostan.) 
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Ide tartoznak a testalkotással összefüggő jellemképek, 
a ciklothymek és a skizothymek, vagy más, inkább az 
orvostan felé orientálódók: az epiteptoidok, a hysteroidok (con- 
sanguinitás,  progressio, homotypia, homochronia alapján stb.). 

Ezekkel az eugenika (a nemzés egészségtana) foglalkozik, 
mely a „fajegészségtan” tudományában talál alapgondolatokra 
és bajmegelőző  (preventív) módokra. 

Alapgondolata a szülői egyedek kiválasztása és az átörö- 
kölhető testi és a lelki betegségek (lues, elmebajok, bűnözés, 
gonosztevés hajlama stb.)  elhárítása céljából. 

Az átöröklések és adottságok ezen területe tehát nem a ne- 
veléstan célja, de mégis sokszor érintkezik ezzel, midőn az 
egyéni buzdítás, biztatás, reménykedés útján az akarat – 
mely sokszor fogyatékos vagy repedt – felserkentése útján 
bírja erélyes, kitartó, szívós, céltudatos cselekvésre, megszokás- 
ra, önbizalomra vagy önuralomra, lemondásra és elszokásra. 

Amilyen lehetetlen akadályokkal küzd az eugenika a gya- 
korlatban, (házasulandók ellenőrzése, aszexualitás stb.), annyi- 
ra diadalmasan hatol előre az egészségtan és az immunitás 
tana. 

Az eugenika mint tudomány, kell, hogy érdekeljen minden 
nevelőt, mert szárnyait kibontotta és hovatovább megkeresi 
és megtalálja az érintkezést a neveléstan vezetőgondolataival, 
a gyakorlati alkalmazásban azonban mind a mai napig kudar- 
cot vallott. Így járt például a házasságra lépők kötelező egész- 
ségi ellenőrzésével, mert ezzel megnehezíti ugyan a házasság- 
kötést, de éppen ezért megnöveli a házasságon kívüli szexuális 
életet. Dániában például ez az oka, hogy a törvénytelen gyer- 
mekek száma percentualiter talán a legnagyobb Európában. 
Addig, amíg egy teljesen ártatlan kis újszülöttre a rosszlelkű 
és hátramaradt társadalom rányomja a „törvénytelenség” bé- 
tyegét és ezáltal szinte megfosztja a tisztességes, egyenes úton 
való haladástól, addig eltévesztett minden intézmény, mely a 
házasságonkívüli születéseket előmozdítja. Ha egyszer elkövet- 
keznék az az idő, amelyben az emberek jósága, okosba, tisz- 
tessége  és  primitív  irgalmassága  eltörli  ezt  a  szégyenbélyeget 
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„önmagáról”,  akkor  az  ú.  n.  illegális  házasságra  lépők  egész 
ségi  ellenőrzése is lehetséges  volna és a  születések jobb  ered- 
ményeket mutatnának fel, mint ma. 

A másik intézmény, amelyet a nemzés egészségtanából a 
gyakorlatba átvitt elsősorban Amerika, a testi-lelki betegségek 
átörököltetésének meggátlása azáltal, hogy az ilyenben szen- 
vedőket műtét útján megfosztja a szaporodás lehetőségétől. 

Amerika államai közül tizenhárom iktatta ezen ú. n. usze- 
xualitási eljárást törvénybe, de lassanként érvénytelenítették, 
mert jó hatását a közegészségügy szempontjából minimálisnak 
tapasztalták. 

Meggyőződtek ugyanis arról, hogy az orvostudomány csak 
igen kevés, ú. n. extrém-esetben tudta valószínűsíteni a testi- 
lelki betegségek átörökölhetését, illetőleg az erre való hajlamo- 
kat (szifilis, tuberkulózis, elmebajok, iszákossági következmé- 
nyek, szokványos bűnözések), mely esetek száma a gyanús ese- 
tekkel szemben is nagyon kevés volt és ezekben sem szolgált 
a törvény és műtét végrehajtására feltétlen szükséges bizton- 
sággal. Általában azonban még kisebbnek látszott e szám, ha 
meggondolták, hogy a törvény csak a kezük ügyébe kerülteken 
(börtönök, fegyházak, kórházak lakóin) hajtható végre, míg a 
sokszázszor nagyobb kintlévők, szabadon élők hozzá nem 
f érhetők). 

Mindehhez még járul azon körülmény, hogy szinte meg 
nem számlálható sokezer azok száma, kik évtizedeken át tár- 
sadalmi közösségben élnek velünk, dolgoznak közöttünk, sok- 
szor nagy és vezetőszerephez jutnak és egy lappangó elmebaj 
csiráit hordják magukban. Ilyenkor ez a súlyos és szomorú 
betegség majdnem semmi tünetet nem ád és csak nagy néha 
kelti fel az élesen figyelő szakember halvány gyanúját, és ami 
legfontosabb, neki magának sincs sejtelme erről, amidőn las- 
san vagy hirtelen ijesztő tünetek lépnek· fel, melyek elkísérik 
közeli vagy távoli pusztulásáig. Ilyenkor már régen családot 
alapított és több törvényes vagy nem törvényes gyermek 
szülője: hol maradt itt az átöröklési törvény hatása? 

Végül még az is figyelembe veendő, hogy elmebaj és láng- 
elméjűség igen  gyakran  egy törzsön fakadnak  és  így  sohsem 
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tudjuk megmondani, mikor akadályozzuk meg a műtét útján, 
a törvény erejével és segítségével, egy-egy lángelme születését, 
melyekre pedig nekünk annál égetőbb szükségünk van, minél 
inkább fenyeget összeroppanás a kultúra eddigi útjain minket 
és ennélfogva minél inkább óhajtjuk a lángelme eljöttét, ki új 
utat mutat, új utat segít törni nekünk, fáradt, kimerült 
vándoroknak. 

Nem azt mondjuk, hogy hagyjuk el az említett hatásokat, 
mert tökéletlenek, hanem hogy ne várjunk tőlük semmi neve- 
zeteset addig, míg a haladó tudomány ezen a gyakorlatban való 
nagy nehézségeket le fogja tudni győzni. 

Mindezeknél sikeresebb a pedagógiai orvostan gyakorlati 
hatásaiban, midőn a fentemlített testi-lelki adottságokkal szem- 
ben mindenekelőtt és mindenekfölött az akaratot növeli meg 
az egyénben. 

Igaz, hogy e téren előbb egy nagy és hatalmas életszem- 
lélettel, a determinizmussal kell – vagy kellene – diadalmasan 
megküzdenie, mert eszerint nincs szabad akarat, miután az aka- 
rat is determinált jelenség. „Azt akarom, amit muszáj (kell) 
akarnom.” (Mensch, du musst müssen), mert különben mást 
akartam volna. 

Az akarat gyengesége, határozatlansága, ingadozása, repedt 
volta úgyszólván az egyetlen oka az öröklött rossz hajlamok 
túlsúlyának, szánalmas vagy tragikus túlfejlődésének és az 
öröklött kiválóságok eltörpülésének, elrejtőzésének, csökevé- 
nyes torzfejlődésének, már pedig az akarat – mint elsőrendű 
lelki jelenség – elsősorban az idegrendszer épségére, mint 
szomatikus (testi) alapra támaszkodhatik csak és egyedül ezen 
épülhet fel. 

Az adottságok vagy öröklött hajlamok egy másik óriási 
csoportja legfőképen az endokrin-szervek által elválasztott hor- 
monoktól függ, mely csoportokat az orvostan egy újabb haj- 
tása,  a  tipológia  tárgyalja. 

Ezek az úgynevezett vérmirigyek (így nevezzük, mert 
váladékaikat egyenesen a vérbe adják le) az értelmet (agyat) 
serkentik (ilyenek a pajzsmirigyek, a nemi mirigyek, a közti- 
agy,   a  mellékvese),   vagy   az   agyat   működésében   késleltetik 
 



 
 

(a thymus, a tobozmirigy, a mellső agy függelék) és a hangu- 
latot emelik vagy lenyomják (az előbbiek: a túlsók hormont 
termelő mellékvese, pajzsmirigy, vagy mellső agyfüggelék, 
mellékvese kéregállománya, az ivarmirigyek, a köztiagyfüg- 
gelék; a hangulatot lenyomókhoz: a pajzsmirigy és a pankreas 
– ha nem működnek kellőleg – tartoznak). 

Átöröklés, illetőleg adottság, tehát pl. a mellékvese erős 
fejlettsége: az ilyen emberek testileg athletikusok, igen izmo- 
sak, erélyesek, nem kövérek stb.; lelkileg: nagyértelmű és erős 
etikai érzésű, de hamar változó hangulatúak, míg a mellékvese 
gyenge fejlettségénél inkább gyengecsontú, kistermetű, kis 
ivarszervű test mellett félénk, nagy intelligenciájú, de túl- 
érzékeny, hamar fáradó, pesszimista, lehangoltságra hajló 
egyének. 

Az erős fejlettségű nemi mirigyek rendesen kistermetű, 
jóizomzatú, szőrös embereknél fordulnak elő, kik lelkileg derűs, 
túlizgékony, koraérett, erősen erotikus, de kényelmet, jó életet 
kereső, lustaságra hajló emberek. 

Az ivargyengék: hosszú növésű, gyengeizomzatú, sima, 
puhabőrű, puhahajzatú emberek, lelkileg átlagok, erélytelenek, 
hidegek, idegesek, elégedetlen emberek, furcsa szokásokkal, 
sokszor  különcködésekkel. 

A gazdag pajzsmirígyűek: közép- és nagyobbtermetűek 
fiatalos mozgásúak, soványak, melegkezűek, sokszor tenyéren 
és talpon izzadok, letkileg: fokozott munkaképességűek, ero- 
tikusuk, nyugtalanok, túlérzékenyek, gyors észjárásúak, eré- 
lyesek, céltudatosak, de gyorsan változó és a levertségre haj- 
lamos temperamentummal (schizothymek). A pajzsmirigyben 
szegények: kis növésű, kövéres, nagyfejű, ritkahajú, kurta- 
nyakú, durvabőrű, lomhajárású emberek (ciklothynek), lelkileg: 
nehéz észjárású, átlagos vagy azon aluli észképességűek, egy- 
hangú,  sokszor   közömbös   viselkedésű, gyengeerélyű   egyének. 

A mellékpajzsmirigyben szegények: hosszú, sovány, éles 
arcvonású, vékonykezű, lábú, sápadt emberek, lelkileg: közép 
értelmességü, nyugtalan, panaszkodó, hypoehonderes, martír- 
ságra hajló, vagy fanatikusok, despoták. Míg a thymusban 
gazdag (megmaradó kedeszmirigyű) emberek közepes- vagy 
nagyobbtermetűek, finom áttetsző bőrűek, soványak, nyugtalan 
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tekintetűek, lelkileg: búskomorságra, sokszor bűnözésre haj- 
landó impulzív emberek, sokszor nagy tettek és nagy fiaskók 
elkövetői, hasadtjelleműek, külső és belső (rejtett) jellemmel, 
melyek sokszor egymással teljesen ellentétben vannak (schizoid). 

Az endokrinmirigyek túlfejlettsége, vagy fejlettségének 
hiányos volta, illetve túlműködése, vagy működésük defekt 
volta élettanilag, biokémiai úton meghatározható jelenség, mely 
néha már gyermekkorban, de különösen a serdülés korában 
egész határozottan kimutatható és mivel rendesen öröklött 
festi jelenség, mely, mint fentebb felsoroltam, elég pregnáns 
telki hatásokkal jár, tehát a nevelésnél ezeket nagyon tekin- 
tetbe kell vennünk, illetve orvostani módokkal a hiányzó hor- 
monokat pótolnunk, a kóros túlműködést más ellenhatású hor- 
monokkal  csökkentenünk. 

Tudom, hogy ezen a téren nem állunk a tudomány fejlett- 
ségének tetőfokán, de közismert tény, hogy igen sokat tehetünk 
már ma i| és nemsokára ott tartunk, hogy ilyen szomatikus 
beavatkozásokkal sokszor elég súlyos lelki (elmebeli) tüneteket 
lemérsékelhetünk, leszoríthatunk, vagy talán egészen elnémít- 
hatunk. 

Kétségtelennek látszik, hogy a jó és rossz jellembeli tulaj- 
donságok legtöbbje átöröklött, de igen sok közülük a szer- 
zett is. 

Mindegyikkel szemben a pedagógiai gyakorlatnak fel kell 
venni a küzdelmet, akár pozitív (tehát fejlesztő), akár negatív 
(tehát tompító) irányban és e célból nemcsak az akaratot kell 
megnevelnie, hanem az illető egyén számára a tágabb 
(szociális) és szűkebb (családi) miliőt, illetve ennek hatását 
szabályozni. 

A társadalmi miliő szabályozása nem tőlünk, orvosoktól 
vagy nevelőktől függő, de egyet megtehetünk: áthelyezzük 
olyan társadalmi környezetbe, mely adottságai helyes fejlő- 
désének jobban megfelel, mint az, melyben történetesen szüle- 
tett, vagy amelyben él. Ez azonban külön nagy téma, melyről 
e helyen nem beszélhetek. 

A családi környezethatást azonban a szülők okos, meg- 
felelő magatartása szabályozhatja elsősorban, de a családban 
élő felnőttekre mindre kötelező. 
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Óriási feladat, nagy önuralom, önmérséklet, önmegtagadás 
kell ehhez a környezet részéről, mely magatartásnak iránya 
mindenekelőtt a helyes pedagógiai diagnózison alapuljon, de a 
világon minden áldozatot megér a testi-lelki jó hatás, pl. a 
csendes példaadás szuggeráló erejével, melynek segélyével az 
átöröklött jó hajlamok és képességek nagyra nőnek, a rosszak 
letompulnak, elerőtlenednek és ezúton a mi legdrágább kin- 
csünknek, a gyermeknek és velük hazánk jövendő boldogságát 
segíti kivívni. 

Nem kísértetek lesznek gyermekeink, mint Ibsen írja nagy 
színművében, kik bűneiket néma, de gyilkos szemrehányással 
büntetik, hanem derék, erős, derült és sikereket kivívni tudó, 
drága jó utódok származnak így: az átöröklött hajlamokkal 
való fárasztó, de sikerrel bíztató küzködés alapján. 

 



Rossz a kicsi fiam! 

Írta: NAGY LÁSZLÓ. 

Ezelőtt néhány évvel azzal a panasszal fordult hozzám egy 
fiatal mama, hogy rossz a fiacskája. „Miért?” kérdeztem. ,,Sokat 
sír, ordít, a kezével üt, a lábával rugdalódzik.” „Miért haragu- 
dott?” „Harisnyát akartam a lábára húzni, meg cipőt.” „A múlt- 
kor meg a hüvelykujját szopta s kivettem szájából az ujját. 
Mikor ez már tizedszer ismétlődött, a bubi rettenetesen mérges 
lett, az öklével rám ütött.” „Milyen idős a gyerek?” – kérdez- 
tem. „Tíz hónapos.” 

Sokszor fordulnak hozzám ilyen panaszokkal anyák. Ezek 
a panaszok bizony kevésbbé vallanak a fiú rosszaságára, mint a 
fiatal mama tapasztalatlanságára. 

Az egy éves gyermek még se nem jó, se nem rossz, hanem 
egészséges, vagy nem egészséges. Ha egészséges, akkor akara- 
tos és határtalanul önző. Ezt a határtalanságot úgy értjük, hogy 
senkit nem vesz számba, hanem csak a maga akaratát. Ha a 
kétéves gyermek elfáradt, az anyja ölébe kéredzkedik. Nem tür 
ellentmondást. Nem veszi számba, hogy az anyjának mind a 
két karján kosár van. Ha nem teljesítik kívánságát, követel, sir, 
ordít s öklével az anyjára üt. 

A másfél éves gyermek tipeg az anyjával. Az úton meglát 
egy kavicsot. Teljes nyugalommal odamegy s ujjacskájával fel 
akarja venni a kavicsot. Fel is veszi s – szent Isten – még a 
szájába akarja dugni. A mama ijedten rántja ki kezéből a kavi- 
csot s meg is paskolja egy kicsit. A baba persze ordítani kezd, 
vissza akar menni  a kavicshoz  s megismétlődik egy    gyakori 
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jelenet: a mérges gyerek, aki nem akar tovább menni egy ta- 
podtat se és a kétségbeesett anya, aki most már békítené a 
gyereket, ölbe venné s adna neki cukrot. Persze most már a 
gyerek dühösségén és akaratosságán múlik a dolog, hogy 
békül-e vagy sem. 

Az ember életének első szakaszában önző állati lény. Csak 
ösztöneinek és vágyainak engedelmeskedik s érzelmeit tartóz- 
tatni nem tudja s nem is akarja. Hogy helyes-e ez, az minden 
gondolkodó szülőre könnyen megoldható kérdés. A természet 
bizonyára nem oltotta be az emberbe ezt a nagyfokú önzést. 
Minden ember elsősorban élni akar, megélni minden körülmé- 
nyek között, mert ha az életösztön nem elég erős az emberben, 
akkor a nehéz körülmények között nincs más hátra, mint az 
- öngyilkosság. 

Tehát ha sokszor kellemetlen is nekünk, szülőknek a gyer- 
mek önző akaratossága, mégis bele kell abba nyugodnunk, sőt 
őrölnünk a gyermek mutatkozó nagy életerejének és akaratának. 

A nevezett esetekben is a maga szempontjából igaza volt a 
gyermeknek. Nem akar harisnyát és cipőt tűrni a lábán? Igaza 
van. Neki a mezítlábbal való járás, mindenféle mozgás sokkal 
nagyobb élvezet, mint a cipőbe bujtatott topogás. A padlóval, 
szőnyeggel, a földdel, a fűvel való szabad érintkezés sokkal 
inkább izgatja a bőrét és lábát tevékenységre, tehát egészsége- 
sebb is, mint a harisnya vagy a cipő által korlátolt mozgás és 
érzés. Persze a gyermeknek ez a természetes akarata nem vihető 
mindig keresztül s a mesterséges szülői korlátozás indulatossá 
teszi a gyermeket. 

Az ujjszopás folytatása a csecsszopásnak, a 6-12 hónapos 
gyermeknek egyedüli igaz és édes játéka. Úgy érzi, hogy ehhez 
neki joga van és jogosan mérges, ha ebben akadályozzák. Bajos 
is addig megakadályozni, míg a gyermek belátására nem lehet 
hatni. Ha nagyon erőszakoskodunk, ha ezt idő előtt lehetetlenné 
akarjuk tenni, akkor ki vagyunk téve annak, hogy a gyermek 
saját nyelvét használja szopásra, s még nyolcéves korában is 
„cuclizik”. 
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Alapjában véve nem szomorú eset a kavics felemelése és 

szájbavétele sem. Magában véve az, hogy a baba másfél éves 
korában felfedezte az utón a kavicsot, ami mellett a mamája 
közömbösen, észrevétlenül haladt el, örvendetes dolog, a gyer- 
mek fejlett észrevevő képességére vall. Hogy megemelinti, mar- 
kába, sőt szájába fogja, ezzel is nem csupán a csontjait akarja 
erősíteni, hanem ujj- és szájtapintásával tapasztalatokat akar 
szerezni súlyáról, alakjáról. Persze, a piszkos kavics nyaloga- 
tása nem engedhető meg, de érthető és megmagyarázható a 
gyermek ezen kívánsága vagy legalább is azon nincs megbot- 
ránkozni való. 

Kérdés már most, a szülő milyen magatartást tanúsítson a 
kis gyermek eme ,,hibáival” szemben. Persze, nem lehet meg- 
engedni a gyermeknek mindent, különösen azt, ami egészségének 
árt s meg kell kívánni a gyerektől, hogy hidegben, melegben 
úgy hagyja magát öltöztetni, amint azt szülője jónak látja; 
hogy hagyja magát fürdetni s ne feledkezzék meg – az evésről. 
De végezze a szülő e gondoskodásokat minden indulatosság 
nélkül, teljes nyugalommal, úgyhogy a gyermek azt, ami vele 
történik, természetesnek találja. A gyermekkel való bánásban a 
szülő részéről nem elég az anyai ösztön, hanem hogy az anya 
értse is a gyermekét, lássa az okát a kívánságoknak. A szülő 
legyen jó megfigyelő és belátó. 

Kissé nehezebb kérdés, miként viselkedjék az anya a gyer- 
mek akaratosságával szemben, ha a gyermek a szájába kavicsot, 
papirt akar tenni, ha a szekrényből ki akarja huzigálni a fehér- 
neműket, ha a nippeket a szenesládába akarja dobálni, ha a 
poharat le akarja dobni az asztalról. Az ilyen játékokat, ha 
lehetséges, engedjük meg a gyermeknek, mert ezek a játékok az 
ő akaratának és elméjének fejlődése szempontjából igen fon- 
tosak. 

Ha pedig a kívánt játékok megengedhetetlenek, akkor 
tegyük azokat lehetetlenné, tegyük el a poharat a szeme elől, 
vagy alkalmazzuk az u. n. figyelemeltérítés módszerét. Adjunk 
a gyermek kezébe más játékot vagy foglalkoztassuk a gyerme- 
ket valami mással s csak a végső esetben engedjük meg az ösz- 
szeütközést anya és gyermeke között. 
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Mert, valljuk meg őszintén, a legtöbb esetben az anya húzza 
a rövidebbet. Az anya részéről már az egyéves gyermek nevelése 
óriási türelmet, önmérséklést. önfegyelmezést, okosságot és - 
nagy energiát kivan. Egyszóval már az egyéves korú gyermek 
nevelése is nagy feladat s oly fennkölt, önfeláldozó tulajdonsá- 
gokat kivan meg, amelyekre csak az anya képes. 
 



A szülők szórakozása és a gyermek. 

Írta: Dr. FRANK ANTAL. 

Nem kívánom fejtegetni, hogy vájjon feltétlenül szüksége 
van-e az embernek szórakozásra, csak azt állapítom meg, hogy 
a mai ember sokkal többet szeret szórakozni, mint amennyi 
kívánatos volna (miközben sokszor igazi kötelességeit is elha- 
nyagolja), s hogy gyakran nem abban találjuk meg szórakozá- 
sainkat, amiben kellene, továbbá arra akarok rámutatni, főkép- 
pen, hogy a gyermeket szórakozásaink során sokszor egészen 
figyelmen kivül hagyjuk. Sajnos, a szórakozásra való túlzott 
törekvés nemcsak általánosságban állapítható meg, hanem a 
szülőkre vonatkozólag is érvényes, akik sokszor életük legdrá- 
gább gyümölcse, gyermekeik testi és lelki jóléte árán is kivan- 
nak szórakozni. Állításomat néhány példával fogom szemléle- 
tessé tenni. 

I. Egyik tanítványomnak alkalma volt olyan családot meg- 
figyelni, amelyben a családfő egyetemet végzett ember, s vég- 
zettségének megfelelő hivatalt is visel. Ε családban sem az apa, 
sem az anya nem törődött a gyermekkel. Ezek akkor keltek 
fel, amikor akartak, oda mentek, ahová akartak, akkor mentek 
haza, amikor nekik jólesett. Anyjuk akárhányszor egy-két 
hétre is elutazott szórakozni – férje nélkül, mert annak hiva- 
talba kellett lennie. A gyermekek egy öreg cselédre voltak bízva, 
ki maga is többet volt a szomszédságban, mint otthon. Mosdat- 
lanul, piszkosan, elrongyolt ruhában szaladgáltak a gyermekek 
a hideg őszi időben. Ennek az lett a következménye, hogy az 
e8yik gyermek megfázott és fekvő beteg lett. Az apa hivatalos 
dolgainak befejezése után szintén keresett magának valami szó- 
rakozást, még beteg gyermeke sem tudta otthon tartani. A 
mama valahol a távolban  mulatott.  A  gyermek  állapota  pedig 
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mind súlyosabbá válik. A szórakozó mama csak akkor tudta 
meg, amikor a sürgöny gyermeke halála hírét hozta. Inkább 
mesébe illő ez az eset, mint a valóságba. Abnormisnak kell lát- 
nunk ama kultúrcsalád légkörét (de hiszen az ilyen család*nem 
kultúrcsalád!), amelyben – a látszat szerint – a szórakozás 
a gyermekek életénél is fontosabb. A jövőre nézve bizonyos 
megnyugvást kelthet e kérdésnek a befejezése, amely azt jelenti; 
hogy a nagyfokú önvád a mama lelki életében olyan forduló 
pontot idézett elő, hogy ezentúl teljesen lemondott mindenféle 
szórakozásról s csak gyermekeinek élt. Nézzünk magunkba a 
gyermekeinkkel való törődés szempontjából, s ha azt kell megál- 
lapítanunk, hogy itt valami hiány mutatkozik, ne várjunk addig, 
amíg a sors erős sújtassál figyelmeztet arra, hogy otthon van a 
helyünk, hanem magunktól maradjunk gyermekeink mellett. 

2. Sok bajt csinálnak a szórakozás szempontjából a mozik. 
Távolból figyeltem egy családot, amelyben a hét éves Etelkát 
rendszeresen a moziba vitték. A szülők nagyon szeretnek moziba 
járni, s hogy senkit sem terheljenek meg, hát magukkal viszik a 
kisleányt is. Nevezett moziban már sokszor nem épületes dara- 
bokat adtak. A szülők ezt úgy próbálták védeni mások előtt, 
hogy a gyermek ezt úgy sem érti. Itt a szülők szórakozási vágyá- 
nak áldozata a gyermek. Ha valóban nem ért semmit sem a 
darabból, akkor kínos lehet neki ott olyan sokáig csendben 
ülni. De az igazság az, hogy többet ért a darabból a gyermek, 
mint a mennyit a szülők gondolnak s ez a megértés feltétlenül 
károsan befolyásolja fejlődését. Nagyon sok rossz cselekedet, 
kellemetlen lelki vonás ilyen mozidarabokra vezethető vissza. 
Ilyen szülők általában a tagadás álláspontjára helyezkednek 
minden olyan beszéddel szemben, amely az ő szórakozásuk ellen 
irányul. Nézzünk magunkba és állapítsuk meg, hogy mi nem va- 
gyunk-e éppen olyanok, mint az itt felvonultatott szülők? Nem 
szoktunk-e mi is a tagadás álláspontjára helyezkedni minden 
olyan nevelési követelménnyel szemben, mely a mi szórakozá- 
sunkat keresztezi? 

3. Azonban nemcsak a moziba viszik egyes szülők gyerme- 
keiket a maguk szórakozása érdekében, hanem más mulatókba 
is. Az ügyeletes rendőrtiszt valamely mulatóban észrevett egy- 
szer egy 5-6 éves fiúcskát, aki erősen küzködött az álommal. 
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Erre felszólította a gyermek anyját, hogy vigye haza a fiát. A 
hölgy méltatlankodva azt válaszolta, hogy nem fogja a mulat- 
ságát elrontani azért, hogy a fiú alhasson. Milyen szomorú a 
XX. században, a gyermek századában, hogy a mamát fel kell 
szólítani arra, hogy menjen haza gyermekével, tegye részére 
lehetővé a jótékony alvást! S még szomorúbb az a válasz, a 
mely erre a felszólításra elhangzott! Ilyenekkel szemben való- 
ban fokozottabb gyermekvédelemre volna szükségünk. Véde- 
nünk kell a gyermeknek azt a legelemibb jogát, hogy este, lia 
elálmosodik, ágyába kerülhessen. Vájjon milyen lehet az ilyen 
gyermek lelke, akit a sors mostohasága ilyen szülők közé 
dobott? S ha most még ép is, vájjon milyenné fejlődik ilyen 
környezetben? De vájjon velünk nem történik-e meg, hogy elvisz- 
szük gyermekeinket valahová, s gyermekünk emiatt csak jóval 
később kerülhet ágyba? Vájjon nem történik-e meg, hogy ott- 
hon vagyunk ugyan, de a felnőttek szórakozása akadályoz meg 
bennünket abban, hogy gyermekünket idejében lefektessük? S 
vájjon nem történik-e meg velünk is, hogy gyermekünk álmos- 
sága következtében nyűgös s mi emiatt megbüntetjük? Megbün- 
tetjük a gyermeket azért, mert mi nem fektettük le rendes idő- 
ben. Akárhányszor látjuk este, hogy a gyermekben nem a rosz- 
szasága dolgozik, hanem az álmosság; s mi sokszor érzéketlenek 
vagyunk a gyermek letörtségével szemben. 

4. Vájjon milyen hatást vált ki bennünk annak az özvegy 
embernek az eljárása, aki este leányaira zárja az ajtót, kávé- 
házba megy s onnan csak hajnalban tér vissza? Akárhány eset- 
ben látjuk, hogy rideg, nyers, családjukkal nem törődő férfiak, 
ha elveszítik élettársukat, magukba szállnak, tudomást szerez- 
nek jobbik énjükről s ezután csakis családjuknak élnek. Milyen 
elhagyatottak ezek a lányok -, annak ellenére, hogy apjuk 
még él! Vajjon mi foglalkoztatja őket este, amikor azon szo- 
morkodnak, hogy anyjuk meghalt és azt érzik, hogy apjuk a házon 
kívül keres szórakozást? Ez talán még fájóbb, mint a teljes árvaság. 
Vajjon mi, akik ezeket a sorokat olvassuk, nem szoktuk-e szintén 
többször otthon magukra hagyni gyermekeinket? Próbáltuk-e 
már magunkba vetíteni azokat a lelki gyötrelmeket, amelyek az 
ilyen egyedülléttel kapcsolatosak? Próbáltuk-e elgondolni azt. 
h°gy ennek milyen hatása lesz gyermekeink fejlődésére? 
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5. Erdős vidéken Κ. mamának a kedves szórakozása az, 
hogy sokszor megy ki hosszabb sétára az erdőbe. Ezekre a 
sétákra mindig magával viszi középiskolába járó fiát is, nem 
törődve azzal, hogy fiának van-e erre ideje vagy nincs. A mama 
szórakozó körútjai, kirándulásai sokszor lehetetlenné teszik, 
hogy a diák másnapra elkészülhessen. Hogy a nevelőhatás tel- 
jes legyen, a mikor a fiú osztályfőnöke – a tanulás lehetősége 
érdekében – kérdőre vonta a mamát, az egyszerűen letagadta 
a sétákat. Ha vannak a nevelés egyetemes célján belül különö- 
sen kiemelkedő részletcélok, akkor azok bizonyára az igazmon- 
dásban és a munkaszeretetben jutnak kifejezésre. Ez a mama a 
maga szórakozását szolgáló céltalan bolyongásaival csavargásra, 
dologkerülésre tanítja meg a fiát s amikor tetteiért helyt kellene 
állania, akkor gyáván letagadja. Nem szeretném, ha bárki is 
félreértené. A test és lélek egészsége érdekében én is szükséges- 
nek tartom a napi rendszeres sétát. De itt nem ilyen rendsze- 
res testmozgásról van szó, hanem egész délutánokat betöltő 
bolyongásokról. Amennyire én ismerem az emberek életét, azt 
hiszem, hogy többen is akadnak olyanok, akik elviszik gyerme- 
keiket olyankor otthonról, amikor azoknak helyes fejlődésük 
érdekében otthon kellene maradniok. Fel szoktuk-e mindenkor 
vetni magunkban a kérdést: szüksége van-e a gyermeknek arra, 
hogy ide-oda magammal cipeljem? Ha nincsen, akkor hagyjuk 
otthon. S ha kisebbek a gyermekek, legyen ilyenkor gondunk 
arra is, hogy a szülők egyike maradjon velük. 

6. A szórakozás általában költséges dolog. S miután a leg- 
több ember jövedelme meghatározott mennyiség, inkább keve- 
sebb mint több, azért a szórakozás miatt sokszor elsőrendű 
szükségletek szenvednek. Egyik esetem arról számol be, hogy 
egy családban a szórakozást szolgáló lakkcipő, divatos kalap 
és ruha miatt nem jutott annyi az élelemre, mint amennyi a 
gyermekek helyes fejlődése szempontjából szükség lett volna. 
Az éhes gyerekek a szükségtől hajtva előbb a konyhából és 
kamrából csentek el élelmet, majd kilopták a szülők zsebeiből 
a pénzt s azt az iskolában élelmiszerért elcserélték. Természete- 
sen sokszor többet adtak, mint amennyit az élelem ért; hiszen 
azok valóságos értékéről nem voltak eléggé tájékozottak. Mi- 
után a rendes étkezések idején az asztalról nem kaptak annyit, 
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amennyiből jóllakhattak volna, sokszor már előre biztosították 
magukat a tűzhelyen lévő lábasból. Egy ilyen alkalommal azon- 
ban szerencsétlenül járt a 7 éves kisfiú, mert a lábzsámoly, a 
melyre állni szokott, hogy a lábas fedelét leemelhesse, kicsúszott 
lába alól s így a forró levest magára rántotta. A sikoltásra kiro- 
hanó anya életveszélyesen leforrázva találta gyermekét. 

Ha nem csukott szemmel nézzük a körülöttünk folyó éle- 
tet, akkor azt kell látnunk, hogy nagyon sok családban a 
szerény fizetésből sokkal többet költenek szórakozásra, fény- 
űző ruházkodásra, mint a helyes testi fejlődést bizto- 
sító élelmezésre. Pedig mennyire előbbre való a gyer- 
mek okszerű táplálása, mint a mama divatos ruhája. Sajnos, 
nemcsak elvétve találjuk azokat a családokat, amelyekben az 
az elv uralkodik, hogy a gyomrunkba nem látnak be az embe- 
rek, de a ruhánkat meglátják. Inkább a szomszédunknak aka- 
runk tetszeni, mint önmagunknak és családunknak. Örökös 
pénzzavarban vagyunk ugyan, de azért a szórakozás céljait 
szolgáló piperének meg kell lennie. 

A szórakozási vágy és kielégítésének lehetetlensége sokszor 
olyan viharos légkört támaszt a családban, amely mérgező gáz- 
ként hat a gyermekre. Milyen sajnálatraméltók azok a gyerme- 
kek, akiknek a szülei önként váltak meg az élettől azért, mert 
helyzetük nem tette részükre lehetővé a szórakozások ama mód- 
jait, amelyeket megkívántak. 

Ha nem csukott szemmel nézzük a körülöttünk folyó éle- 
tet, akkor azt kell látnunk, hogy nagyon sok családban a 
zásainkat úgy határozzuk meg, amint azokat a gyermekek 
helyes testi és lelki fejlődése lehetővé teszi. A család központja 
a gyermek legyen, ennek következtében csak olyan szórakozást 
választhatnak, amely a gyermeknek nem árt, sőt lehetőleg olyan 
legyen, hogy a gyermeknek helyes irányban való kibontakozá- 
sát elősegítse. Ε sorok Írójának egyik legkedvesebb szórakozása 
az,  ha gyermekeivel játszhat. 



 

A serdülő korú ifjúság lelkivilága és 

nevelése. 

Írta: Dr. OZORAY FRIGYES. 

Az ember életének egyik legfontosabb korszaka a serdülés 
vagy pubertás korszaka. Sajnos azonban, hogy e korral nincse- 
nek eléggé tisztában sem a szülők, sem a pedagógusok s innét 
ered az a sok tévedés, félreértés a serdülő korú ifjúság nevelé- 
sét tekintve, ami nem egyszer súlyos, szinte tragikus következ- 
ményeket von maga után. A lélektan tudományának gyermek- 
lélektani ága is csupán csak a legújabb időben, mintegy tíz éve 
foglalkozik behatóbban a serdülő korú ifjúság lelki világának a 
föltárásával. A serdülő korú ifjúság lelki szerkezetének, struk- 
túrájának ismerete nélkül nem lehet céltudatos és sikeres ennek 
az ifjúságnak a nevelése és oktatása. Az első kérdés tehát az. 
hogy mi jellemzi a lélektan tudományának mai megállapításai 
szerint a serdülő-korú ifjúság lelki világát? 

Maga a tulajdonképeni serdülés ideje a 14. vagy 15., néha 
a 13. vagy csak a 16. életévvel kezdődik s a 17-18. életévig 
tart. A serdülés vagy érés ideje faj, családi öröklés, klima, táp- 
lálkozás, társadalmi rétegeződés stb. szerint ingadozó és eltérő. 
A 10. évtől kezdve a leányok fejlődésükben megelőzik 'a fiukat, 
ez tart egész a 15. évig, ettől az időtől azonban lényegesen a 
fiuk nyomulnak előre. 

Ennek a serdülés idejének jellegzetes vonása a serdülők 
belső világának a meghódítása. Két irányban kell éretté fejlőd- 
nie, egyfelől a fajfenntartás céljából, másfelől a kultúra javainak 
a megőrzésére, fejlesztésére kell képessé lennie. Ezt a kettős 
célt a serdülő nem érheti el egyrészt a saját ösztönével, törek- 
véseivel,   szenvedélyeivel,   másrészt  a  jelenlegi  kultúra     felnőtt 
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képviselőinek, hordozóinak követeléseivel és nézeteivel való 
küzdelem nélkül. Az egyéni (az én) és az idegen kultúrértékek 
elleni küzdelem, az ezekkel való viaskodás, a velők való tisztá- 
ban jövés, nem pedig a nemi ösztön megnyilvánulásai állanak 
a serdülés folyamatának középpontjában, bár a nemi ösztön 
nek, mint tudat alatti állapotnak rendkívül jelentősége van e 
küzdelem tartalma és formája szempontjából. A serdülés korá- 
ban tehát a fődolog, a lényeg a serdülő részéről az új szellemi 
beállítás jelentkezése. Ez a serdülőnél önérzetének fokozásában, 
az önállóság utáni nagyobb szükségérzésben, továbbá abban a 
hitben nyilvánul meg, hogy ő már felnőtt egyén, felveheti a fel- 
nőttekkel, a nagyokkal a versenyt s következéskép igényt for- 
málhat az őket megillető jogokra. Itt a gyökere a serdülőt kör- 
nyező világgal való szembefordulásnak, egy önálló élet és világ- 
nézet kialakítására való törekvésnek. 

A serdülő-korú ifjúság lényeges jellemvonása, hogy a kul- 
túra értékeit nem veszi át egyszerűen kritika nélkül. Saját énjé- 
nek, személyiségének túlságos előtérbe helyezése, a benne 
feszülő alkotás vágya sarkalják a meglévő kultúrértékek s ezek 
felnőtt képviselőinek kérlelhetetlen kritikájára, sőt minden 
átszármaztatott kulturális érték tagadására. S mivel ebben a 
korban fejlődik ki minden serdülőben az absztrakt gondolko- 
dási képesség, minden értéket maga akar újraalakotni s csak 
azokat hajlandó elismerni, melyeket maga teremt magának. 

A serdülés koráig az ifjúság csupán csak a külső világgal 
foglalkozott, most egy szép napon fölfedezi saját belső világát. 
Ha érzi is ebbe az ismeretlen világba tett első lépéseinél, hogy 
sok talánnyal és titokkal áll szemben, de ez a belső világ sokkal 
színesebbnek, fényesebbnek és vonzóbbnak tűnik fel előtte, mint 
az előző évek szürke egyhangúsága. Ez az önmagára való esz- 
mélés a serdülő életének legérdekesebb és legfontosabb tartalma, 
mivel szemben a külső világ ingerei és kérdései elhomályosul- 
nak. A serdülő visszavonul önmagába és a magányba, hogy 
álmodozásainak élhessen. Sajátságos kettős élet veszi kezdetét. 
A maga által teremtett álomvilágban a serdülő ifjú a legvakme- 
rőbb kalandok hőse, ellenállhatatlan a női nemnek, zseniális 
föltaláló,   a   leány   serdülő   ünnepelt  szépség,   aki   előtt   minden 
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férfi meghajlik. Ezért a való, a reális világban csak ellenszenv- 
vel végzik a reájuk háramló kötelességeket, amelyek ál- 
modozásaik miatt olyan semminek, kicsinyeseknek, sőt meg- 
alázóknak tűnnek fel. Belsőleg szabadnak, a kicsinyes világ felett 
állóknak érzik magukat, ezért teljesítik olyan végtelen közönnyel, 
minden belső lendület nélkül feladataikat, ezenfelül semmit, 
mert minden szabad idejük az álmodozásé és a gondolatoké. 
A külső világ tárgyiassága kevés jelentőségű előtte, őt csak 
a személyi motívumok, az emberek lelkisége érdeklik. Ezért tud- 
nak annyira lelkesedni, gyűlölni, megvetni, ezek a szenvedélyek 
már magukban véve is mint lelki élmények érdekesek, sőt élve- 
zetesek. A serdülő az ént akarja megismerni, amilyen és ami- 
lyennek lennie kell. De csak a maga erejét ismeri, a mások 
egyéniségének a megismeréséhez hiányoznak a mértékek. Ez az 
oka, hogy a maga személyiségét olyan nagyra becsüli, magama- 
gát az egész világ értékközpontjának tartja és ebből az állásfog- 
lalásból ítéli meg a saját énjén kívül eső értékeket. Minden 
értéket és felfogást, amit kívülről igyekeznek rákényszeríteni, 
elutasít magától, mert ezek elfogadása személyes szabadságá- 
ban, önállóságában, alkotóvágyában korlátozná őket. A felnőt- 
tek a szabadság elnyomói, a kellemetlen és nevetséges köteles- 
ségek követelői. A serdülő azt kívánja a felnőttektől, hogy ők 
is fontosnak tartsák azt, ami az ő szemében jelentékeny. Ter- 
mészetes, hogy a serdülő önmagának az értékelésében még 
igen gyakran határozatlan, ingadozó. Ez az oka annak a féle- 
lemnek, hogy a felnőttek nem veszik komolyan, sőt ki is gú- 
nyolják. Ennek következménye, hogy visszahúzódik a felnőt- 
tektől, álmodozásait, terveit gondosan elrejti előlük s ha lelep- 
lezés fenyegeti, hazugsághoz nyúl. 

II. 

A hazugság nem úgy, mint a gyermekkorban egy kívánatos 
előny biztosítására, vagy valamilyen büntetés elhárítására. 
hanem a megtámadott személyiség védelmére való eszköz. A 
vele egykorúak társaságában érzi jól magát, mert itt érvénye- 
sülhet egyénisége, itt dicsekedhetik képzelt kalandjaival, hős- 
tetteivel, mert nem jönnek reá olyan gyorsan, mint a felnőttek. 
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Köztük megtalálja a maga bizalmas, résztvevő és megértő barát- 
ját, barátnőjét, akire szüksége van, hogy előtte érzelmi élmé- 
nyeit, terveit, álmait feltárja. Természetes, hogy a serdülő nem 
térhet ki a felnőttek elől sem otthon, sem az iskolában. Viselke- 
dése velük szemben különböző lehet. Vagy csak színleg, vagy 
salójában is aláveti magát a felnőtteknek. Az előbbi esetben 
igyekszik a felnőttek háta mögött kötelességeiből kibújni, paran- 
csaiknak ellneszegülni. Az énnek túlhajtott hangsúlyozása nem- 
csak a szabadságra, önállóságra való törekvésben nyilatkozik 
meg. hanem a felnőttek cselekvésének az utánzásában is. Ez az 
utánzás megnyilvánul a ruházkodásban, dohányzásban, nyilvá- 
nos helyek látogatásában stb. Mennél kevésbbé érettnek érzi 
magát a serdülő, annál jobban igyekszik a külsőségek majmo- 
lásával, nagyzolással a felnőttek megbecsülését kivívni. 

Az én önmagára való eszmélése és túlbecsülése az egyik 
oka a serdülő részéről az értékekkel szemben való állásfogla- 
lásnak, másik oka az ifjúság alkotó ösztöne, vágya. Az ifjúság 
nem ismeri az ellentétek kiegyenlítését. Magas, elérhetetlen célo- 
kat tűz maga elé, semmiből egy új, szebb világot szeretne 
teremteni. Minden területen mint életújító óhajt fellépni, lerom- 
bolni és újraépíteni mindent. Szenvedéllyel harcol a maga esz- 
ményeiért, de türelmetlen mások véleményeivel és célkitűzései- 
vel szemben. 

Igen jellegzetes vonása továbbá a serdülő-korú ifjúságnak 
az ideális ábrándozás, rajongás. A serdülő a maga jövendő me- 
rész terveiben az állam, gazdasági, ipari és kereskedelmi élet, 
az alkotó művészet, költészet, zene stb. zseniális képviselőjét 
választja ki mintául; ezt akarja elérni. De különösen rajongnak 
színészek, színésznők, a mozi és a sport hősei iránt. A nemi 
ösztön által kiváltott feszültségek, belső nyugtalanság, az érzel- 
mek túltengése okozza, hogy az ifjúság lelki világát a nők és 
férfiak iránti lelkesedés, majd hidegség, közöny tarka változa- 
tosságban tartja lekötve. A serdülők igen finom különbséget 
tesznek az eszményi rajongás és tisztelet között. A rajongás egy 
távoli, megközelíthetetlen ideálnak szól. Ehhez nem is kívánnak 
közeledni, sőt a serdülőknek kellemetlen, ha az ideál tudomást 
szerez rajongásukról s fokozottabb érdeklődést mutat irántuk. 
A  tiszteletnél azonban nem egy művészi tudás, tulajdonság áll 
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az előtérben, hanem maga az egész, osztatlan személyiség. Ezzel 
a személyiséggel keresik a szorosabb érintkezést, mert fontos- 
nak tartják, hogy az általuk tisztelt személy becsülje és szere- 
tettel bánjék velük. 

Igen nagy bennük a közlékenység vágya. Élményeiket, ter- 
veiket, szenvedélyeiket közölni vágynak egy-egy megértő barát- 
nővel, baráttal. Mivel azonban kevéssé emberismerők, a válasz- 
tás nem mindig helyes. Gyorsan kötnek barátságot, de gyorsan 
fel is bontják. Fiúk és leányok közti barátság ebben a korban 
igen ritka. A leányok érzik, hogy szellemi fejlettségben a fiúk 
felett állanak s ezért az értelmes eszmecserét, beszélgetést csak 
a náluknál 3-4 évvel idősebb fiatalemberekkel tartják lehetséges- 
nek. A fiúk pedig a leányokat nem ítélik arra érdemeseknek, 
hogy nagyszerű terveiket velők közöljék. 

Természetes, hogy e röviden vázolt tulajdonságok a két 
nembeli ifjúságot tekintve különböző módon nyilatkoznak meg. 
A leglényegesebb különbség az, hogy a serdülő fiúknál az érté- 
kekkel való küzdelem, a leányoknál meg a nemi ösztön s szere- 
lem megnyilvánulásai bírnak különös jelentőséggel. Valóban a 
szellemi élet két különböző irányú alapbeállítottságával van 
dolgunk, amelyik két egymástól eltérő cél megvalósítására 
irányul. A szeretet a nő részére létének egyik főkérdése, lénye 
legmélyében gyökerezik, hiszen még a legműveltebb nő is telje- 
sen fölolvadhat férje és gyermekei iránti szeretetében, a férfi 
lelki világát azonban a családja iránti szereteten kívül más érté- 
kek is fogva tartják. A férfi nem tudja magát családjára korlá- 
tozni, a jelenlegi kultúrával is valamikép igyekszik tisztába 
jönni, viszont a nőnek nem szükséges – ámbár megteheti. - 
hogy a vallással, művészettel, tudománnyal, gazdasággal stb. 
szemben állást foglaljon. Ez értékek körüli viaskodást átenged- 
heti a férfinak. Igaz viszont, hogy a házasságkötés csökkent 
lehetősége, továbbá annak kényszerűsége, hogy maga is vala- 
mely pályán működjék, a nőnek nagyobb önállóságra, függet- 
lenségre való törekvése stb. már a serdülő leányokat is arra 
kényszeríti, hogy a kultúrértékekkel épp úgy igyekezzék tisztába 
jönni, mint a férfinemű ifjúság. Azonban ez az állásfoglalás a 
legtöbb leánynál mindig valami ráerőszakoltság jellegű. Igen 
nagy részük meghajlik türelmesen az idő, a kor követelése előtt 
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át- és felveszi a kultúrjavakat, azonban végső eredményében, 
célkitűzésében megmarad a házaséletre és anyai hivatásra való 
beállítottságra. 

Ami a serdülőknek a szüleikhez való viszonyát illeti, igen 
nehéz általános érvényű megfigyeléseket tenni, mivel a serdülők 
és szüleik közötti vonatkozások más-más formában nyilatkoz- 
nak meg. Ahol meg van a kellő harmónia, ott a serdülőknek 
alapjában véve alig van vágyuk szüleikkel szemben, megelége- 
dettek. Azonban ha a család körében sok az egyenetlenkedés. 
akkor kezdik mintegy irigykedve saját szüleiket pajtásaik szü- 
leivel összehasonlítani s ilyenkor indul meg velők szemben a 
tiltakozás, a küzdelem, akkor jelentkeznek velők szemben a 
különböző kívánságok és követelések. Különösen kiváltja az 
ellenszenvet a kicsinyes gyámkodás, az örökös vizsgálódás, a 
hangulatváltozásból eredő szeszélyesség, a célnélküli vezetés, 
míg a lelki küzdelmek és élmények megértése, továbbá, hogy 
minden szégyenkezés nélkül kibeszélhetik magukat, a biztos 
vezetés és gondos tanács, az ember- és világismeretre való ráve- 
zetés, a nagyvonalúság és mintaszerű viselkedés nyerhetik meg 
a serdülő rokonszenvét. Különösen leányoknál az anya a legbi- 
zalmasabb résztvevő barátnő s ha a leány nem talál lehetőséget, 
hogy anyja szeretettel megértse, ez igen szomorú, fájdalmas 
érzést vált ki benne. Hogy az apa és fin viszonyában majdnem 
szabályszerűen nyilatkozik meg az öreg és fiatal természetes 
ellentéte, ami torzsalkodásokkal, ellenkezésekkel jár, könnyen 
magyarázható azzal, hogy az apák az élet küzdelmeivel lévén 
elfoglalva, inkább csak alkalomszerűen nyúlnak bele gyerme- 
keik nevelésébe. Az anyák gyermekeikben mintegy újra fiata- 
lokká válnak, az érés, a serdülés korának összes küzdelmeit, 
viharait még egyszer végig élik. az apák mintegy szilárd életfor- 
mákban megmerevedve, erre a „visszafejlődésre”, megifjodásra 
nem képesek. 

A serdülés korában a nevelésben a vezető szerepet a megér- 
tésnek kell játszania, ezzel megnyerik a szülők gyermekeik 
bizalmat s ez úton elősegíthetik, hogy a serdülők e viharos, 
súlyos éveken nagyobb megrázkódtatások nélkül eshetnek át. 



A szülői  tekintély. 

Írta:  NÓGRÁDY  LÁSZLÓ  dr. 

A nevelés nagy és nehéz munkáját a szülő csak akkor 
végezheti, ha tekintélye van. Tekintély nélkül a szülő sem képes 
nevelői hatásokra. Szülői tekintélyen azon erkölcsi erőt értjük, 
amely nevelői hatásokra képes. A szülői tekintély a szülők fel- 
sőbbségének elismerését jelenti, de ez nem a szülők tudásától 
vagy műveltségétől függ, hanem azon emlékektől, s érzelmektől, 
amelyek a gyermekben a szülők önzetlen cselekedete, okos 
mérséklete, szeretete, gondossága hatására kialakultak. A szülő 
azzal, hogy ő a gyermek első gondozója, testi és lelki jólétének 
forrása, megveti szülői tekintélye alapját. Ezért nagyon fontos, 
hogy a szülő valóban foglalkozzék már a csecsemőgyermekkel 
is, gondossága, szeretete, melegsége cselekvésekben nyilatkozzék 
meg. Legyen dajkája gyermekének, hogy a csecsemő az anyai 
kéz melegét érezze, az anyai tekintet sugarát lássa és az anyai 
hangot hallja, ne máséi, hogy őt, a szülőt foglalja lelkébe 
értelme első megvillanásával és ne mást. Sohasem szabad észre- 
venni a gyermeknek azt, hogy más jobban törődik vele, más 
közelebb áll hozzá, mint szülői, a szülő mesélő és játszótársa 
kis gyermekének, ha szerető és állandó érdeklődéssel kíséri 
gyermeke életét s ha részesévé lesz majd iskolai és egyéb mun- 
kásságának is, ha megértéssel vesz részt örömében és szomorú- 
ságában, akkor a szülő megszerezte gyermeke bizalmát, e biza- 
lommal megerősítette közte s a gyermeke közt a szeretet lelki 
kapcsát és ezzel a szülői tekintélyt. Nem azt a tekintélyt, mely a 
kényszerű körülmények miatt a gyermek önző felfogásán vagy 
félelmén alapul, hanem amely az erkölcsi érzésben, a mély s 
őszinte vonzódásban, szóval a lelkek egybekapcsolódásában 
gyökerezik. És ez a tekintély az értékes s képes csak valóban 
nevelői hatásokra. 
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Minden tekintély közt legrégibb s egyben legfontosabb is a 
szülői, mert ezen alapul s ebből fejlődik a többi. Szülői tekin- 
tély nélkül nem fejlődhetett volna az emberiség, a társadalom, 
rem alakulhatott volna ki az állami élet és valahányszor ez a # 
tekintély aláhanyatlott, mindig erkölcsi sülyedés és ennek nyo- 
mán társadalmi és egyéb mélyreható zavarok következtek. így 
kellett lenni, mert hiszen a társadalom és az állam családok 
összessége, s ha a családban megingott, lehanyatlott a szülői 
tekintély, elernyedt a nevelés, lazábbá vált a család erkölcse és 
vele együtt az egész társadalomé és államé is. A szülői tekintély 
ezért oly fontos és ennek leromlása minden más tekintélyre 
rombolóan hat. Már pedig a tekintélyek sértetlenségére szüksége 
van az emberiségnek, szüksége van mindenkinek és mindennek. 

A szülői tekintély hanyatlását a szülői kötelességek elhanya- 
golása vagy helytelen gyakorlása idézi elő. Mikor tehát szülői 
tekintélyről szólunk, nemcsak a kötelességét elhanyagoló szü- 
lőkről, hanem arról is kell beszélnünk, aki nem helyes módon 
gyakorolja kötelességét. Valóban, a kétféle szülő közt alig van 
különbség, hiszen egyik szülőnek sincs tekintélye, mert az egyik 
meg sem szerezte, a másik a meglevő tekintélyt elvesztette. 

Nem szerzik meg azon szülők a szülői tekintélyt, akik azt 
hiszik, hogy szülői kötelességüknek eleget tesznek azzal, ha 
gyermekeik testi gondozásáról gondoskodnak, ha gondoskodnak 
arról, hogy legyen megbízható őre gyermekeiknek, de maguk 
csak ritkán, vagy felületesen, csak úgy látszatra foglalkoznak 
gyermekeikkel. Ismerek olyan ifjút, aki azt írta a nekem szánt 
élettörténetében, hogy anyját gyermekkorában nem is ismerte. 
Es én tudom, hogy nem egy gyermek mondhatná el e szomorú 
és megdöbbentő igazságot! Mily szívbemarkoló: vannak gyer- 
mekek, akik nem ismerik anyjukat! 

Az ifjú így írja élettörténetében: „Kisded koromra már nem 
igen emlékszem . . . Édesanyám nem igen törődött velem, nem 
is emlékszem, hogy láttam volna, vagy legalább is nem ismer- 
tem. Édesapámra mindig visszaemlékszem s csak iránta volt 
bennem némi érdeklődés és szeretet.” Úgy-e bár, az ilyen kis- 
gyermekkori emlék és szeretet nem vetheti meg a szülői tekin- 
tély alapját! Pedig bizonyos, hogy ez a szülő is szerette gyerme- 
két, de szeretete cselekvővé nem vált, mert „nem igen törődött” 
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gyermekével. És ebből megállapíthatjuk azt, hogy nem elég a 
gyermeki szeretet kiváltásához és a szülői mivolthoz az, hogy a 
szülő adott életet, mert ezt a szeretetet meg kell szerezni cse- 
lekvéssel. A szülőre anyai és apai hivatása súlyos kötelességeket 
ró, ha ezeket elhanyagolja, csak névleg szülő a gyermek előtt, 
valójában nem. 

A nemtörődő szülőnek ellentéte a túlságos szeretet miatt 
gyermekével túlzottan foglalkozó, törődő szülő. Az ilyen szülők 
állandóan attól félve, hogy elvesztik gyermekeik szeretetét, vagy 
hogy mulasztásuk miatt baj éri gyermeküket, valósággal bábbá, 
gyámoltalanokká válnak s nem ők válnak tekintéllyé, hanem a 
gyermek lesz fölöttük mindenható tekintély. A Kis ködmön 
cimü meséhez illő illusztrációk ezen szülők, állandóan bajtól 
féltik gyermeküket s az elképzelt bajok hatására ők válnak 
engedelmessé és nem gyermekük; nagy aggodalmak közt a gyer- 
meket különféle óvatossági kúrák alá vetik, mert azt hiszik, 
így biztosítják tökéletes fejlődését. 

Persze, a gyermek észreveszi mihamar (de mit nem vesz 
észre a gyermek?), hogy körülötte forog a család s mivel minden 
gyermek úgyis önző, önzése még jobban megnő, vele együtt 
erősödik, jellemévé válik. Ahhoz szokott, hogy minden akarata 
szerint történjék s később azt akarja, hogy mindig így legyen. 
Mikor a szülő észreveszi a bajt, rendesen már későn van. Na- 
gyon elszomorodik a keserű tapasztalaton, hiszen a lelkét, az 
életét adta gyermekének s íme az hálátlan. Persze, ezt a ,,hálát- 
lanságot” ő nevelte nagyra helytelenül alkalmazott szeretetével, 
ő maga tette maga fölé tekintéllyé a gyermeket, hogy kíván- 
hatja, hogy gyermeke őt tekintélynek tekintse. 

Túlzott szeretetében a szülő mindenben a legtökéletesebb- 
nek látja gyermekét, agyonhalmozza dicséretével, hízelgő meg- 
jegyzéseivel; bámulja szépségét, okosságát, ügyességéé s ezt 
gyermeke előtt szóval is gyakran kifejezi. Ezzel meg- 
növeli a gyermek önteltségét, oktalan büszkeségét. Azt 
fogja hinni, hogy ő valóban mindenkinél különb s a 
mindenki közé kerülnek a szülök is, mert az önhitt gyermek, 
amint nem ismeri el más tekintélyét, a szülőkét sem. 

* 
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Másfajta szülő az, aki örökké zaklatja, javítja, szóval 
„neveli” gyermekét s azt akarja, hogy az ő fejével gondolkoz- 
zék mindig, akaratát ellesse. Nem törődik gyermeke hajlamai- 
val, képessége elégtelenségével, kora miatti fejletlenségével, testi 
gyöngeségével, szüntelen hajtja, szüntelen korholja, mennydö- 
rög és villámlik, elégedetlenkedik, mert a legkiválóbbá akarja 
,,nevelni” gyermekét. 

Az ilyen törődéssel sem szerzi meg a szülő tekintélyét, 
mert idegessé lesz a gyermek, ellenszenvet, félelmet vált ki 
maga iránt. Intézetemben nem egy gyermek mondta nekem: 
gyűlölöm szüleimet (vagy apját vagy anyját) s a beszélgetés 
során tett vallomásokból megállapítottam, hogy a gyermek ina- 
kacs és szeretetlen érzését, indulatát maga a szülő váltotta ki 
helytelen bánásmódjával, nevelésével. Pedig ez a szülő komo- 
lyan veszi hivatását s hiszi, hogy ért a neveléshez. Baj, hogy 
nem ért hozzá s hogy nevelési eszközeit rosszul választotta 
meg. 

Vannak olyan szülők, akik, mert idegesek, folyton paran- 
csolnak, türelmetlenek, durvák, korholnak, gúnyolódnak, sőt 
verik is gyermekeiket. Az ilyen indulatoskodás hasonlót vált ki 
a gyermekből is: ideges, durva, türelmetlen lesz s visszavág 
ezekkel a szülőre is. 

A heves jelenetek gyakori ismétlődése megőrli, ellazítja a 
szülő tekintélyét szintén. Bizony igen fontos a szülői tekintélyre 
a szülő modora. Mondanom sem kell, hogy a nyugodt, higgadt 
viselkedés szolgálja a szülői tekintélyt igazán. 

A túltemperamentumos szülők gyakran egyik végletből a 
másikba esnek: túlságosan mókásokká, kedélyesekké válnak. 
Az ilyen végletekbe eső szülő aztán teljesen elveszti tekintélyét, 
mert gyermeke legjogosabb felháborodását is színpadi művihar- 
nak tekinti. 

Vannak szeszélyes szülők, akik csapongó szeszélyeikkel 
méltatlankodó érzést keltenek a gyermekben, vannak lágy szü- 
lők, akik büntetéskiszabásaikat, eldördített villámaikat vissza- 
vissza kapják, mert megijednek tőlük maguk is. Az efféle 
következetlenség sem használ a tekintélynek. 
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Még inkább alászáll ez, ha a gyermek másfajta valótlansá- 

got nem mondok, hiszen egész társadalmi létünk, társa- 
dalmi életünk békéje függ attól, hogy udvariasan viselkedjünk 
egymással szemben. Ez annyit jelent, hogy csak ritka-néha sza- 
bad őszintén megmondani az igazat, de akkor is csak módjá- 
val és udvariasan. Ezen udvariasságból fejlődött ki a divatos, 
úgynevezett konvencionális hazudozás, melyet egy-egy család- 
ban egész a művészi nívóig fejlesztenek. 

A gyermek látja, tapasztalja ezt, de látja, tapasztalja, főké- 
pen pedig hallja ellenkezőjét is, az őszinte igazmondást, sőt 
megismeri ennek szélsőségesebb fajait is: a gúnyolást. megszó- 
lást és a rágalmazást. Tapasztalja a gyermek, hogy a szülők 
mily szeretettel, odaadó figyelemmel vannak s az udvariasság 
mily válogatott, hízelgő kifejezéseit használták a család vendé- 
gével, jó barátjával, rokonával stb. szembe. És tapasztalja azt is, 
hogy miként beszélnek ugyanazokról, mikor az udvariasság nem 
kötelezi őket, vagyis maguk közti, a családi körben. Egy egészen 
más, úgynevezett házi (intim-) szótár kerül elő, melynek kifeje- 
zései egészen ellentétesek az udvariasság szótárával. Ez a kép- 
mutatás megrázza a gyermek lelkét,, csendes szomorúság költö- 
zik belé, mert csalódott szüleiben. Igen, a gyermek előtt a szülő 
különös világításba kerül: a szülő tekintélye alászáll. 

Még inkább alászáll ez, ha a gyermek másfajta valótlansá- 
got hall a szülőtől. A nagyzolások, alaptalan dicsekvések, lódí- 
tások, miket olyik-olyik szülő minden megfontolás nélkül szeret 
használni, nem marad rejtve a gyermek előtt. És nem minden 
gyermek lesz oly elnéző, mint Dickens kis Doritja atyja iránt. 

Az idegesség egy külön fajtájáról is kell még szólnom. 
Sokan az idegességet az életmód betegségének tartják. Min- 

denesetre ez is hozzájárul. Akárhogy van, az is megállapítható, 
hogy vannak a nyugalmas életmód dacára is idegességgel fertő- 
zött családok. Az ilyen családban a család két vezető szelleme: 
az anya és az apa egymással sajnálatos ellentétben van. Ez az 
ellentét különféle, a gyermek által is tapasztalható módon nyil- 
vánul meg. így egymásközti perpatvarban, melyek nem egyszer 
egész az egymás becsmérléséig fajulnak. 

Súlyos sértések villámai cikáznak a gyermek fölé boruló 
családi égen, a harag forgószele söpör végig a gyermek    lelkén 
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is, felkavarva annak nyugalmas vizét, letöri nemes virágait. 
Erről mondja az élettörténetét megíró ifjú, hogy „én borzasztó 
szerencsétlennek és kétségbeesettnek éreztem magamat”. 

Ε terhes vihar magával ragadja a gyermeket s vagy elra- 
gadja a szülőktől, vagy egyiktől a másikhoz sodorja. Akárme- 
lyik eset következik is be, a szülő tekintélye sínyli meg s persze 
végeredményben a gyermek. A családi civakodások, viharok 
legsötétebb fejezetei a család életének, legsúlyosabb tehertételei 
a szülői tekintélynek: biztosan ölő méreg, mely végez a tekin- 
téllyel. 

Az apa és anya közti ideges eltéréseknek tulajdonítom a 
kétféle nevelést is, mikor a szülők a gyermek nevelési irányítá- 
sát illetőleg nem tudnak megegyezni, hanem folyton ellenkezőt 
cselekednek: ha az apa szigorú, az anya csak azért is szeretet- 
teljes és megfordítva. Az ideges viselkedésben aztán tönkre 
megy mindkettőjük tekintélye. 

Szomorú esetek legszomorúbb esete az, mikor a szülők 
elválnak, mikor még a szülők életében árvaságra kerül a gyer- 
mek. Néha szörnyű ezen árvaság, mikor a szülők kölcsönösen 
arra törekszenek, hogy az egymás iránt érzett gyűlöletet bele- 
oltsák gyermekeikbe is. Az én naplóíró ifjam így fejezi ki 
magát: „egymás ellen uszítottak”. Az uszítások durva árja 
elmossa a szülői tekintélynek még a helyét is és a hajótörött 
család gyermek-hajótöröttéi a szülők irányító tekintélye nélkül 
könnyű játékaivá és martalékul esnek az élet örvényeinek. Vagy 
ha különös véletlen és szerencsés körülmény miatt ez nem is 
következik be. lelkükre nagy szomorúság terhe nehezül. A 
naplóiró ifjú lehetetlen helyzetnek, magárahagyatottságnak 
nevezi állapotát, melyben elégedetlenül tengette napjait s így 
irja tovább: „már ebben az időben is (t. i. mikor szülei elváltak) 
filozofálgatám, sokat voltam egyedül, néha, akárcsak Sokrates, 
órákig szövögettem gondolataim fonalát egy helyben és csak 
igaz érzésű szívemnek köszönhetem, hogy lelkem mindenen 
felülemelkedett s Plátói irányba tértem”. Megható vallomása a 
gyermek múltjába visszatekintő ifjúnak, ki a szülői tekintély 
irányítása nélkül hánykódott s vívódott lelkében s csak igaz 
érzésű szívének köszönheti, hogy    mindenen    felülemelkedett. 
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Felülemelkedett, de én ismertem ezen ifjút s láttam, hogy lelké- 
ben összeomlott szülői tekintély romjai mily rombolást végeztek 
s mennyi életre szolgáló erkölcsi és értelmi értéket semmisítettek 
meg és tapasztaltam, hogy az ütött seb nem gyógyult be, nem 
is fog begyógyulni, mert mindig sajgó, mindig fájó marad. 

Fájó marad még akkor is, ha „mindenen felülemelkedett” 
a gyermek s ifjú lelke, mert a szétdúlt családi fészek romjai 
borítják a gyermek múltját s a múlt boldog örömét ezen meg- 
rázó tragédia emlékének komorsága fagyasztja meg. 



Furcsaságok a  nevelésben. 

Írta:  FRANK ANTAL dr. 

Korunk legfőbb bálványának: az aranyborjúnak – csak 
egy méltó versenytársa akad; ez az okosság. Vájjon ki nem 
szeretne okos lenni? Vájjon ki nem akarná, hogy gyermeke 
okos legyen?   Természetesen  kivétel nélkül  mindenki. 

Mielőtt a gyermek beszélni tudna, nagyon sok család – 
különösen a nevelhetőség szempontjából – értelmi álomban 
lévőnek tekinti gyermekét, aki nem ért meg semmit sem, külö- 
nösen azt nem érti meg, hogy miért szóltak rá, miért büntették 
meg. Ha pedig egyszer elkezd beszélni, akkor a szülők 
a másik végletbe csapnak át s nagyon okosnak tartják 
gyermekeiket. Valóság az, hogy a gyermek értelme beszélő- 
képessége előtt is nagyobb fejlettséget mutat, mint azt általá- 
ban hisszük; tehát megérti az esetleges büntetést is, azaz össze 
tudja kapcsolni a rossz cselekvést és az annak nyomában járó 
kellemetlen érzelmet. Viszont a beszélés korában nem olyan 
okos, mint ahogyan ezt nagyon sokan hiszik, vagy legalábbis 
nem abban nyilatkozik meg okossága, amit sok helyen annak 
tartanak. Napjainknak egyik betegségét látom abban, hogy a 
szülők szinte egyetemlegesen azt hitetik el magukkal és mások- 
kal is, hogy gyermekük okos, sőt nagyon okos, esetleg egye- 
nesen zseniális. A gyermek erkölcsi életének alakulását nem 
tartják ennyire fontosnak. Az erkölcsi élet tekintetében észlel- 
hető fogyatkozásokat nem tartják túlságosan aggasztóknak. 
Akárhányszor azt mondja a szülő, hogy fia ilyen meg olyan 
gazember, aki ezt meg amazt csinálja, aki nem fél senkitől stb.; 
sőt az elmondás módjából az is látszik, hogy ezzel inkább 
dicsekedni akar (azaz gyermekének okosságára akar rámutatni), 
mint  fogyatékosságot feltárni. 
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A szülők általában azt tekintik a legnagyobb sértésnek. 
ha valaki azt meri mondani gyermekükről, hogy értelmileg 
alacsony fokon áll. Erről sokat beszélhetnek a kisegítő iskolák 
és a gyengeelméjűek intézeteinek tanárai. A szülők még a 
gyengeelméjűek intézetében levő gyermekükről sem akarják 
elismeri, hogy értelmileg gyenge. Attól azonban nem riadnak 
vissza, hogy gyermekük lustaságát és esetleges másirányú 
fogyatékosságát elismerjék. Egyszer kisegítő iskolában voltam, 
ahol olyan gyermeket láttam, aki az értelmi gyengeség három 
faja közül (debilis, imbecilis, idióta) talán legjobban a leg- 
súlyosabb fokkal volt jellemezhető. Szülője azonban az értelmi 
fogyatékosságnak még a legenyhébb formáját sem ismerte el, 
hanem a gyermeket inkább az előkelő betegséggel: az ideges- 
séggel jellemezte. 

Az emberek úgy látják, hogy az okosság általános gyógy- 
szer. Hát rajta – az okosság nyomában! Ha a gyermek a ter- 
mészettől nem kapott ebből elegendőt, gondoskodnak a szülők 
megfelelő neveléssel arról, hogy bővebben rendelkezzenek ezzel 
a csodaszerrel. Az alábbi konkrét esetek példát szolgáltatnak 
arra nézve, hogy a szülők hogyan adogatják be nagy kanállal 
(a balkezes nevelés kanalával)  ezt az okosságot. 

Egyes helyeken durválkodásban látják az értelmi erő 
megnyilatkozását. Máshol a kisgyermek kétértelmű vicceken 
mutatja be a nagy társaságnak rendkívüli szellemességét. A 
társaság természetesen nevetéssel honorálja a kiváló észt. 
Egyik tanítványom írja, hogy szülőföldjén az emberek minden 
semmiségért káromkodnak és nincsenek tekintettel arra, hogy 
gyermekük esetleg meghallja ezeket az érzelmi kitöréseket. 
Sőt úgy látszik, mintha örülnének annak, hogy a gyermekek 
utánozzák a nagyokat ebben a hangnemben; ha pedig vendég 
jön, akkor büszkén produkáltatják ezt az okosságot. De 
tévedne az, aki azt hinné, hogy csak a nép gyermekei része- 
sülnek ilyen okos nevelésben. Intelligens családoknál is for- 
dulnak elő olyan esetek, hogy ízetlen, kétértelmű tréfákat tanul- 
tatnak meg és ezzel mulattatják aztán vendégeiket. Kétértelmű 
viccek elmondása felnőtteknél sem mutat okosságra, a gyer- 
mekeknél pedig csak papagáj-jelenséget tár elénk. Ha tisztább, 
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nemesebb tónust akarunk a társadalmi érintkezésben meg- 
honosítani, akkor az okosságnak ilyen kétértelmű tréfákban, 
viccekben, esetleg káromkodásokban való megnyilatkozásait a 
jövő nemzedék életéből el kell tüntetnünk. Még az ötletesség 
vagy sziporkázás sem mutat mindig rendkívüli értelmi képes- 
ségekre. Rousseau maga mondja Vallomásaiban, hogy rögtön 
sohasem tudott valami értékeset mondani vagy alkotni; neki 
mindenhez idő kellett. 

Alább néhány nevelési furcsaságot fogok elmondani. 
Palika alig volt még nyolc éves, amikor már „elegánsan” 

tudott cigarettázni. A papának természetesen nagyon tetszett 
és mindenfelé dicsekedett az ő drága kis fiával. Bizonyára úgy 
gondolta, hogy okos csemetéje már ezzel egy bizonyos tulajdon- 
ságban (szerintünk fogyatékosságban) hasonlít a felnőttekhez, 
holnap pedig már a többi jellemvonásban is férfiúvá lesz. Csak- 
hogy egyelőre egy piciny diszharmonikus jelenség megzavarta 
a teljes férfiúvá való rohamos fejlődést. Ugyanis egy alkalommal 
a szülők elmentek hazulról látogatóba. Palika a cseléddel ma- 
radt. Csakhamar szert tett gyufára, cigarettára s ezekkel kiment 
a kertbe a szénakazal árnyékába. Vígan szívta a cigarettákat, 
azok végeit pedig szertedobálta. Dicsőített nagy eszével nem 
tudta meggondolni azt, hogy ebből baj lehet. Nyugodtan ment 
be újból a házba. Kis idő múlva irtózatos lárma támadt, égett 
a kazal, égett az egész gazdasági udvar. .. 

* 

Egy anya beviszi egyetlen kisleányát a zárdába beíratni. 
Az arra menő apáca barátságosan hozzáfordult a gyermekhez és 
megkérdezte, hogyan hívják. A kisleány szemöldökét összerán- 
colva, dacosan kivágta: „Nem mondom meg.” Ekkor a mellette 
álló édesanyja örömteljesen megcsókolta „kedves” gyermeke 
kezét. A leányka ebből ösztönszerűleg azt tanulja meg, hogy a 
homlok összeráncolásáért, a dacos beszédért, a felelet megtaga- 
dásáért – dicséret jár. S miután a gyermek dicséretre vágyó- 
dik, máskor és más körülmények között is (még szüleivel szem- 
ben is) fogja ezeket gyakorolni. S vájjon akkor is dicsérni fog- 
ja-e a mama leányának nagy eszét, ha majdan megszokás foly- 
tán az ő kérdéseire is így tesz? 
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Kis dunántúli falu jegyzőjének fia volt a mi kis Lacink. Azt 
mondják, eleven gyerek volt. Nos hát – mint életrevaló gyer- 
meknek – egyik nap kedve kerekedett a harang kötelébe bele- 
csimpaszkodni. Giling-galang, szólt szomorúan a nóta. Szavára, 
ami figyelmeztetés szokott lenni a veszélyre, férfiak és nők jöt- 
tek ki a házaikból. ,,Ejnye, Laci, már megint te rosszalkodsz!” – 
mondják az emberek. „Csak meg akartam ijeszteni magukat” – 
válaszolja a kedves okos. Otthon aztán dorgálás helyett örültek 
az édes gyermek huncutságának és nevetve újságolták felfedező 
képességét a jó barátoknak. Maga a hős pedig ezzel az okosság- 
gal bizonyára már lenézi a puskapor felfedezőjét is. 

Jó volna, ha valaki megmagyarázná az ilyen szülőknek 
„A farkas és a pásztor” című mesét. Vajjon ki lesz majdan fele- 
lős azért a kárért, amely abból származik, hogy az emberek 
máskor esetleg nem sietnek vagy csak elkésve mentiek tüzet 
oltani, mert úgy gondolják, hogy megint az okos Laci gyerek 
tréfálkozik? Vajjon mit szólnak a szülők ahhoz, ha majdan az 
édes Laci nemcsak másokat, hanem őket is bolondítja? Mit szól- 
nak hozzá ahhoz, ha nem csak kisebb korában, hanem még 
nagyobb korában is ezt csinálja? De ha esetleg még ezt is okos- 
ságnak minősítik (lévén teljesen érzéketlenek saját gyermekük- 
nek fogyatékosságaival szemben), vájjon mit szólnak ahhoz, ha 
a szomszéd gyermekei felültetik őket? Tapasztalatom szerint a 
legtöbb ember ilyenkor szörnyen bosszankodik. De hát akkor 
hol az igazság? Ha az én gyermekem másokkal rossz tréfát üz, 
megcsókolom okosságáért, ha pedig más gyermekei ugyanazt 
csinálják velem, akkor bosszankodom? 

B.-család két és féléves fiacskájának rendkívül erős az aka- 
r a ta .  Ha valamit nem kap meg mindjárt az apjától, akkor 
a kezét az apjára emeli és állítólagos kedvességgel így szólal 
meg: „Apa, nekem kell, mondom!” Vajjon gondol-e az ilyen apa 
arra, hogy valamikor nem kedvességgel, hanem esetleg dühösen 
emeli kezét szüleire? Ha pedig ugyanettől a gyermektől kérnek 
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valamit, vagy pedig előzékenyen figyelmeztetik, intik valamire, 
akkor mindig csak az a válasz: „Nem!” A szülők el vannak 
ragadtatva gyermekük erős akaratától (természetesen nem lát- 
ják, hogy ez csak romboló akaratosság), kedvességétől, amellyel 
azokat  a fentebbi szavakat mondja; valamint gyönyörködnek 
a tagadás szellemének ilyen miniatűr kiadásában. Örömük ter- 
mészetes következménye volt, hogy gyermeküket okosságáért 
ismételten össze-vissza csókolgatták. Vájjon mit szólnak a szülők 
ahhoz, ha majdan mondják gyermeküknek: tanuld meg a leckét! 
vagy: tedd meg ezt, azt – s feleletül ezt kapják: „Nem!” A gyer- 
mek önkéntelenül is általánosít. Ha azt tapasztalja, hogy egyes 
esetekben gyümölcsöző volt a tagadás, tagadni fog más körülmé- 
nyek között is. S ekkor a szülő esetleg csodálkozik ezen és 
mondja: Nem értem, hogy ez a gyermekem minden parancsomra 
és kérésemre tagadással felel. Nem tudom, kinek a vére szorult 
belé? Pedig lényegileg úgy áll a dolog,· hogy a szülő helytelen 
eljárásával maga oltotta gyermekébe a tagadás szérumát, maga 
formálta gyermekét a tagadásnak megfelelően, maga oka annak, 
hogy gyermeke esetleg luciferi magatartást tanúsít. 

A polgárista kisleány egymásután hozza haza az intőcédulá- 
kat. Otthon leste az alkalmat, hogy atyjával mikor írassa azokat 
alá. Közvetlenül vacsora előtt, amikor az apánál nem volt szem- 
üveg, hirtelen elébe tette az intőt és a bemártott tollat, hogy írja 
alá ezt a „papirost”. Az apa szó nélkül aláírta. Ez az eset néhány- 
szor megismétlődött. Lett is megfelelő eredménye. A félévben – 
a német nyelvet kivéve – megbukott az összes tantárgyakból. 
Most eszmélt aztán rá az apa arra, hogy mit irogattatott alá min- 
dig oly sietve a leánya. Az apa megbízásából az anya a kislányt 
térdelni küldte a sarokba. A leány pedig kihúzott az ágyból egy 
kis párnát s arra térdelt. Ezen aztán – mint nem közönséges 
okosságon – a szülők nagyon jól nevettek. Természetesen ezzel 
vége is volt a látszólagos büntetés hatásának. Sőt, úgy gondolom, 
hogy a szülők nevetését megtoldotta egy lépéssel az az okosság 
és ügyesség, amellyel leányuknak sikerült az apával az intőket 
úgy aláíratni, hogy az nem is tudta, miről van szó. Mi lesz ennek 
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az eljárásnak a következménye? A kisleány eddig az esti órák- 
ban és bizonyára kissé szepegve irattá alá az intőket. Most már 
sokkal bátrabb lesz az ilyenirányú hőstettek keresztülvitelében. 
Legközelebb talán már azzal fogja szüleit meglepni, sőt bizo- 
nyára meg is nevettetni, hogy nem vették észre az ő iskolakerü- 
lését. Okosságával ugyanis mindent úgy tudott elrendezni, hogy 
a szülők ezt maguktól nem is vették észre. Ha ezt a gondolatme- 
netet egész végig kísérjük, még az is gondolhatjuk, hogy a 
leányka meg akarván szüleit nevettetni, kutat ilyenirányú hős- 
lettek után. 

Befejezésül a sok közül még egy esetet mondok el. 
P. család két és féléves fia azt mondja a béresnek: „Martin, 

ich gyilolo” (t. i. szeretne lovagolni). Martin pedig nem vitte 
el magával. Amikor Martin visszatért, a gyermek dühösen 
lehordta: „Martin, du Schwein, Kuh, polont (bolond), ich nit 
gyilolo”. A szülőknek annyira tetszett a fiú bátor fellépése és 
felemás szidása, hogy hosszasan kacagtak rajta. Mit szólnak 
majdan a szülők akkor, amikor fiacskájuk egyszer őket fogja 
majd lehordani olyan esetben, ha kívánságát nem teljesítették. 
Az a gyermek, aki a bérest lehordja, később a szülőket sem 
fogja kímélni. A gyermek lelkében ugyanis öntudatlanul az megy 
végbe, hogy valami jót cselekedett akkor, amidőn a szülei úgy 
kacagtak. Ez a kacagás nagyszerű szórakozást jelent a gyermek 
részére, ennek következtében máskor is törekszik magának ezt 
megszerezni. Ebben a törekvésben azután dühösen nekiront 
bárkinek, esetleg még a szülőknek is. 



 

Hogyan foglalkoztassuk otthon 

gyermekeinket. 

Írta:   CITRONYINÉ BIKKFALVY  ILONA. 

1. A fiúk foglalkoztatása. 

Minden embernek dolgoznia kell, ha másért nem, azért, hogy 
az unalmat elkerülje. A munka egyúttal szórakozás is – külö- 
nösen ha szerencsésen megválasztottuk – hűséges, a sors min- 
den változatában vigasztaló, életcélt adó jó barát, mely nem 
igen hagy cserben bennünket. 

A felnőtt embert munkára serkenti elsősorban a szükség, 
azután a birtoklási vágy. 

A helyes világnézet is az, hogy az ember a munkát hiva- 
tásnak tekintse. 

A kis gyermek ártatlan lelkében is él már a munkavágy csi- 
rája, – mi más az ő fáradhatatlan játéka, mint hivatásszerű, 
kedves munka, él lelkében a birtoklás vágya is – hisz mindent 
magáénak szeretne tudni, – de mindkét vágyának fő eredője az 
öröm, a szórakozás, minden alantasabb érzés nélkül, önző 
minden kis gyermek, – de ez tehetetlenségének folyománya. – 
A gyermeklélek alkalmas talaj tehát a munkára szoktatásra. 
Szoktatást mondok. A szokássá erősödött ösztönös cselekede- 
tekre építhetünk legbiztosabban. Igen, gyermekeinket korán 
munkára kell nevelnünk. Kedves, játékszerű, szórakoztató mun- 
kára, mellyel folytonosan neveljük bele az élet fontos, hasznos 
gyakorlati és erkölcsi tényezőit. 

A szülőnek jó azt tudni, hogy az a gondtalan kényelem, 
amelyben gyermekét tartja, nem okvetlen tartozéka az emberi 
boldogságnak. Nem acélozza az    életerőket.    Azért   vigyázzunk, 
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hogy elpuhult nevelést ne adjunk gyermekeinknek. Személyi 
szolgálatokat se hu, se leány, ne várjon még alkalmazottaktól 
sem, sőt ellenkezőleg, ő álljon rendelkezésre apró szolgálatokban. 

A családtag úgy él igazán benn a szűk otthon körében, ha 
részt kér magának munkájából. Az iskolás gyermek pl. amint 
hazajön, megterít, vizet tesz az asztalra, vizet tölt szülei poha- 
rába, kenyeret vág. Kis ruhás-szekrényét maga gondozza, tiszta 
ruháját maga osztja be egy-egy hétre. A fiú sem kivétel e mun- 
kák alól. Kisebb bevásárlásokat végez. Apró példák ezek, melye- 
ket a házi rend szerint alkalmazunk. Ahol a családban több 
gyermek van, ott sokkal könnyebb a gyermekek otthoni mun- 
kásságát irányítani. Különösen kedves, mikor a nagyobb gyer- 
mekek részt vesznek a kisebbek gondozásában, nevelésében, sőt 
eltartásában. 

A leányok munkáltatása sokkal kisebb gondot okoz a szü- 
lőnek, mint a fiúé. Éppen ezért róluk később szólunk. 

A fiúk – itt főként a tanuló fiúifjúságról beszélünk, mert 
hiszen az ipari pályára lépő fiú a munkát választotta életpályá- 
jául – az iskolában kevés, vagy semmiféle kézimunkát sem 
tanulnak. 

Annál nagyobb jelentősége van annak, hogy a fiú otthon 
munkalehetőségeket találjon. 

Számtalan apró munka adódik a ház körül, amit otthon 
elvégezhetünk – s amely munkák előttünk, városi emberek előtt, 
szinte ismeretlenek, mert mindig mással végeztetjük. Pedig a 
gyermek nevelésénél a szülők példaadása igen fontos. Sok ház 
van pl., ahol alig van szerszám. 

Családunkban úgy tapasztaltam, hogy cseperedő fiúnak alig 
lehetett valamivel is nagyobb örömet szerezni, mint egy-egy 
szerszámmal vagy munka-anyaggal. 

Kalapács, fúró, csipesz, ráspoly, fűrész, gyalu, harapófogó, 
lombfűrész, nagyszerű eszközök. És milyen fontos anyag a drót! 
A csipesz, – a drót hajlítgatására, – a harapófogó a drót vágá- 
sára, – elég eszköz sok minden kedves dolog elkészítésére. A 
13-14 éves fiú megbőrözi a vízcsapokat, megigazítja a villany- 
lámpa apró hibáit, mindezt persze szülői felügyelet mellett. Meg- 
ragasztja faenyvvel a leesett apróbb bútorrészeket, cukros ládá- 
ból könyves polcot készít magának, beköti könyveit. Egy kedves 
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ismerősömnél a 14 éves fiú megfoltozza a lyukas edényt, nittelni 
tud. Itt különben az egész család igen vállalkozó szellemű. Ma- 
guk igazították meg az elromlott rugós hencsert, maguk tapasz- 
tották ki a tűzhelyt, új paplant varrtak, matracot tömtek, bútort 
húztak – s mikor megkérdeztem tőlük: és miből éljen meg az 
iparos? – fanyar képpel nyugtattak meg. „Tőlünk nem. Így dilet- 
táns módra magunk megcsináljuk elromlott dolgainkat, s látod 
egészséges, tiszta, rendes mindenünk.” Kellő példaadással a gyer- 
mekek élelmességet, leleményességet, kézügyességet tanulnak, s 
a fiú éppen oly szükséges munkástagjának érzi majd magát a 
családban, mint a leány. 

A tanuló fiú igen hajlamos arra, hogy tanulmányain kívül 
semmiféle produktív munkával ne foglalkozzék. Ez, sajnos, az 
iskolai, tisztán értelmi nevelés hatása. Valóságos kényúr egy-egy 
ilyen fiú. Otthon teljesen kiszolgálják. A tízórait a kezébe adják, 
ruháját, cipőjét kitisztogatják. Ha tanulás után hazajön, terített 
asztal várja a jó meleg szobában, s ő ebéd után ismét olvas, 
tanulgat, sétálni vagy szórakozni megy. 

Ez a gyermek, mondhatni, kiesik az élet harcából, nem 
szokik fokozatosan hozzá, egyszerre zuhan rá minden erejével 
akkor, mikor tanulmányai végeztével ő is egyik harcos tényezője 
lesz. így a városi fiú. 

A vidéki gyermek másként él: maga a ház, a lakás, a kör- 
nyezet nem oly kényelmes. Kútról hozzák a vizet, nem elég egy 
kis csap megnyitása, húzni kell azt. Sok helyen még csak petró- 
leummal világítanak: a sötétség leverő nehézségeivel is meg kell 
küzdenie. A mellékhelyiség rendesen szabadban van. Nagyok a 
távolságok, az iskola messze van, közlekedési eszköz nincs. Az 
utak vizesek, hóval borítottak. Zúzmarás, borús téli reggelen bak- 
tat a kis diák, kemény léptekkel s eszébe sem jut, hogy neki rossz 
sora lenne. Nincs is. Akkor sincs, mikor előzőleg benéz az álla- 
tokhoz, kiszolgálja őket, kinyitja a tyúkok ketreceit, mindez szo- 
kás csupán! . . . Iskola után? Haj, haj, ott az ezer apró gazdasági 
munka: hozzál répalevelet a kacsáknak, eredj szecskát vágni, 
daráld meg a kukoricát a hízóknak, húzzál vizet, eredj apáddal 
a kocsival be a faluba! Hajthatod a lovakat! . . Eh, nem is mon- 
dom tovább, fáj a szívem, hogy a falut, a maga egész embert 
formáló  alkalmaival közelebb  nem hozhatjuk  a városhoz.  Ott 
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a ,,város”-ból, itt a ,,falu”-ból kellene egy kevés. Úgy érzem, mi 
városiak könnyebben közelebb tudjuk varázsolni családi körünk- 
höz a falu szellemét. Különösen gyermekeink nevelésénél. 

A gyermek gyakorlatias életet lásson maga körül. Apró- 
cseprő munkákért ne hívjunk mindjárt idegen segítséget. Próbál- 
junk magunk megjavítani, elkészíteni egyet-mást. Ne irtózzunk 
a munkával járó ideiglenes rendetlenségtől. És főként a gyermek 
munkáját ne akadályozzuk meg azért, hogy a lakásban rendet- 
lenséget okoz vele. Legyen egy zug, ahol a gyermek dolgozhat. 

A munkakedvet sokszor egy ötlet, egy felvillant vágy pat- 
tantja ki. Magára kell hagyni a gyermeket. Ne zavarjuk. Se taná- 
csainkkal, se akadékoskodásainkkal ne zökkentsük ki gondola- 
taiból. 

A gyermek önálló munkáját nagyon tisztelnünk kell. Az egy 
testet öltött részecske az ő titkos lényéből, ő arra nagyon félté- 
keny. A komoly, feltétlenül jóindulatú kritikát, – ha kikéri - 
megadhatjuk – de a kéretlen, szigorú bírálgatás éppen úgy 
letöri munkavágyát, mint az émelyítő dícsérgetés és biztat- 
gatás. 

A gyermek komolyan dolgozik, ha dolgozik. A komoly dol- 
got megfelelő komolysággal kell fogadnunk. Eszünkbe ne jusson 
gúnyt űzni gyermekeink munkájából! Lehet, hogy nem veszi föl 
nagyon – de éppen a tehetséges, tehát érzékenyebb lélekre döntő 
hatású lehet nevetésünk. 

Csekélység is elég ahhoz, hogy a gyermek kedvét szegjük. 
A fiúk asztalos-munkával is igen szívesen foglalkoznak. 

Nagy örömet okoz a gyermeknek, ha látja, hogy munkáját 
használni lehet. 

A fiúgyermek sem veti meg a varró-munkát. Különösen, ha 
nem beszélik belé, hogy az „lányoknak” való. Persze, a fiú varró- 
munkája egészen más jellegű, mint a leányoké. A leányoké a 
bensőséges családi-élet szükségleteihez simul, érzelmi karakterű, 
a fiúé markáns, teljesen gyakorlatias irányú, személyes szükség- 
leteit kielégítő. Sípzsinór, tolltörlő, erszény – száz alakban, bőr- 
holmi, tentatartó-födél, könyvjelző, cserkész-felszereléshez szük- 
séges dolgok: varrókészlet, zacskók, csajka-boríték, lepkefogó, 
gombos-tarsoly, kis hajó vitorlája, zászló stb. 

A nagyobb darabokat azonban nem varrja kézzel. Varrógép- 
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pel varrja. A dolgozó fiúra a ház kedves és jóformán egyetlen 
gépezete, a varrógép ellenállhatatlan varázzsal hat. Minden for- 
télyt kitalál, hogy hozzájuthasson, s örülnünk kell, ha egy-egy 
útunkról hazatérve, nem találjuk szétszedve féltett gépünket. 
Hogy vígan berreg, zakatol a gép, s a gyerek csak úgy varr rajta, 
mint a parancsolat, arra egészen váratlanul jövünk rá. Sebaj, 
ha egy-két tű áldozatul esik! . . .  A gyerek kézzel-lábbal-ésszel 
ügyesedett s egy készséggel több jutott birtokába. És mi mindent 
talál ki a géppel kapcsolatosan! Cérnát csavargat egyik nagy 
orsóról a másikra – ez is nagy anyai öröm – zsinórt csavar, 
esztergályozni próbál a gépen, de persze ezt már nem engedhetjük 
meg. Csak azért említem mindezt, hogy illusztráljam, mily más 
a fiú – és a leány munkája a valóságban . . . 

A fiú főzni is szívesen megtanul, különösen, ha cser- 
kész. De csak a cserkészethez illő, egyszerűbb ételek érdeklik. 
Én ennek a hajlandóságnak mód fölött örülök. A ház egyszerű 
teendőiben teljesen járatlan férfi olyan a családban, mint aki- 
nek egy érzékszerve hiányzik. Az egyéni függetlenséghez tarto- 
zik, hogy az elsőrendű szükségleteinket magunk is elő tudjuk 
állítani – no meg mindig előnyös az, ha a legtöbbször magasabb 
értelmű férfi a házi dolgokra irányítólag, nemesbítőleg 
hatni tud. Feledhetetlen sógorom pl. sok vegytani titkot mondott 
el nekünk a főzéssel kapcsolatosan és megtanított egy pár pom- 
pás szepességi ételre bennünket. 

Arról nem is beszélek, hogy a házi munkát lenéző és abban 
ügyetlen és járatlan, cifrálkodó modern fiú-leányra milyen kijó- 
zanító hatással lehet, ha ilyen ízig-vérig egész ifjú emberbe sze- 
ret bele. Mert hogy az szeressen belé, az kétségesebb, – de nem 
lehetetlen. Amint én tapasztalgatom, bármint erőltetnénk, a ter- 
mészet rendje meg nem változik, s a menyecskének be kell adni 
a derekát, s jó gazdasszonnyá kell válnia – esetleg az ura segít- 
ségével. – Mégis csak nő marad a leány, bárhogy is fiúsítják. 
De már ez a leányokra tartozik s róluk alább szólok. 

2. A leányok foglalkoztatása. 

Az édes kis apróságok még alig totyognak, máris kis söprűt 
kérnek és együtt söpörnek anyukával, együtt törülgetnek, együtt 
sütnek-főznek   és   együtt   varrogatnak.   Lehet-e  bajosabb   képet 
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elképzelnünk, mint mikor a mama oda hurkolja a tűre a szálat, 
s mellette a kis sámlin öltöget-öltöget nagy csendben a baba. 
De jaj, összeöltögette saját kis ruháját anyuka ruhájával! . . . Hát 
még mikor ollót kaparint ügyetlen kis kezébe, s nagy vigyázva 
kivágja a fehér pettyeket – új kötényéből! . . . Kit nem ért már 
kudarc, tévedés az életben . . .! 

Papát, mamát, főzőcskét, babásdit játszik a kisleány még 
7-8 éves korában is. A házi munkákat kicsinyben utánozza. Ah, 
micsoda boldogság igazi nagytakarítást csinálni a babaszobában! 
Minden holmit igazi vízben, szappannal kimosni, öblögetni, kékí- 
teni, kiteregetni, mángorolni, igazi kis meleg vasalóval kivasalni! 
Csak a drága édesanya képes az ilyen boldog játékot vezetni! . . . 

Később kampós fejű horgolótűt vesz a kezébe, hiszen már 
iskolába jár. Leül az ablak elé a székre, két kis lába le se ér a 
földig, nagy nehézkesen mozog az a két apró kezecske, szorítja 
a tűt, néma csend van körülötte, egyszer csak kiölti a nyelvét, s 
mozog az is, a fejecske is, mint az iromba ügyetlen horgolótű. 
A mama nézi, nézi, hagyja egy darabig – hiába, a kezdet nehéz- 
ségén át kell a gyereknek esnie – de aztán mellé ül, s oszto- 
gatja jó tanácsait. Csendes türelemmel, kedvesen. Nagy sor ám 
megtanulni horgolni! . . . Hogy is tudná ezt a nagy munkát 40-50 
gyermeknek megtanítani egyedül a tanító néni! Az iskola csak 
kiegészíti az otthoni munka-nevelést, egészen nem lehet pótolni 
semmiképen! Boldog az az édesanya, aki leánykáját fonalas- 
munkára taníthatja, akinek képessége is és ideje is van erre. 

Mert lám, a kisleány nevelése ma a szülők legnagyobb 
gondja. Nehéz élet vár minden nőre, főként a magyar nőre. 
Helyt kell állania minden téren. Ki tudja előre, hátha magának 
kell önmagát élete végéig eltartani? Hátha férjhez megy, feleség 
és anya lesz? 

Sok hátha következik még ezután. 
A leánynevelés kérdése pedig olyan, mint a Columbus to- 

jása. 
Mert egy bizonyos: a leány: leány és nem fiú. Az életben 

bármi sors éri, ezen a tényen semmi sem változtathat – s ezzel 
élete fő célja is adva van. Ezt a fő célt minden szülő tudja, hőn 
óhajtja, bárha nem is mondja, s ez a fő cél az, hogy leánya bol- 
dog feleség és még boldogabb anya lehessen. Ez a nő életének 
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a teljessége. Melyik szülő merne gyermeke ezen fő céljáról előre 
lemondani? . . . így-e, ezt el sem képzelhetjük – s mégis, a mai 
leánynevelés szinte semmit sem törődik a leányok ezen fő hiva- 
tásával. 

Nem elég az, ha egy-egy iskola-típus házias nevelésre oktat- 
ja a leányok elenyészően kis százalékát, – minden leánygyer- 
mek nevelésének az alapja természetes élethivatását kell, hogy 
szolgálja. Az iskolai nevelés első nyolc éve otthon és az iskolá- 
im n a titkos előkészítés ideje a családanyai életre. Itt szerezzük 
a legmaradandóbb és a legmélyebb benyomásokat, a nevelés 
igazi értékeit itt kell átadnunk a gyermekeknek. 14 éves koráig 
meg kell tanulnia a háztartásban, gyermeknevelésben felhasz- 
nálható elméleti dolgokat, meg kell tanulnia az egészséges élet 
tudományát: a számtan, a vegytan, a természetrajz stb. mind 
a legnagyobb célt szolgálja. S nyolc év céltudatos munkája alatt 
arra is marad idő, hogy gyakorlatilag is megtanítsuk sütni-főzni, 
takarítani – és kézimunkázni leányainkat. Amit ezekből az is- 
kola nem tud elvégezni, azt otthon kell megkapnia a gyer- 
meknek. 

Hogy miért sűrítjük a 14 éves korig össze e sok fontos tud- 
nivalót, az azért van, mert a mai nehéz élet úgy követeli. A 14 
éves leány már életpályát választ magának. Tanoncnak áll be, 
tanítónő-, óvónőképzőbe iratkozik, művész lesz belőle vagy 
tudományos pályára lép. Egyéni, benső érdekei itt háttérbe 
szorulnak, teljes erejével a gyakorlásnak, a tanulásnak szenteli 
életét – s itt már megértem, ha az ilyen erősen igénybevett 
leánygyermeket az ,,otthon” minden lehető segítséggel, kényelem- 
mel ellátja. Legyen az így nevelt leány orvos vagy művész, vár- 
jon rá bár a legszerencsésebb érvényesülési lehetőség, – nem 
féltem őt. De nem féltem őt akkor sem, ha megtalálja a maga 
élettársát és feleség, anya lesz belőle. A gyermekkorban vérré 
vált háziasszonyi teendőket nem lehet elfelejteni, azt csak föl 
kell frissíteni a biztos helyre eltett ifjúkori szokások és benyo- 
mások raktárából. 

Emez értékes háziasszonyi teendők egyik legfontosabbika: 
a fonalasmunka, melyet eddig női kézimunkának mondtunk. 
Miután azonban ez a kifejezés nem födi egészen a textil-mun- 
kálkodás fogalmát, amelyre semmiképen sem mondhatjuk, hogy 
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„női” munka volna, megfelelő pontos, félreérthetetlen szót kel- 
lett keresnünk. A mi gazdag nyelvünkben találtunk is ilyen szót 
a „fonalasmunka” kifejezésben. 

A fonalasmunka a nőies nevelés egyik alapköve. 

A leány-lélek a maga lelki és szervezeti összetételével az 
alkotó, teremtő tevékenységre van beirányítva. Szervezete rend- 
szeresen visszatérő csendes pauzákat parancsol rá. Életében hosz- 
szabb ideig tartó csendes, visszavonult életet kíván pl. az anya- 
ság előtti és utáni időszak. Bizonyos fokú lelki lehangoltsággal 
is járnak ezek a szervezeti változások, – melyet nagyban enyhít 
a megfelelő, könnyű, szórakoztató, alkotó fonalas munkálkodás. 

A kisleány megérzi, hogy neki nem az asztalosság, a fúrás- 
faragás, kalapálás az állandó munkája, mert időnként ezt is űz- 
heti, hanem a finom mozdulatokat kívánó, kedves, nyugodt han- 
gulatba ringató, gyengéd érzelmeket kiváltó fonalazás. Igen, a 
finom munka finom érzelmeket nevel az agyban: türelmet, ki- 
tartást, szerénységet, megelégedettséget, szorgalmat, békét, rend- 
szeretetet, tisztaságot, csendet. És ezek a finom érzelmek együtt 
formálják ki a lélekből azt a csodálatos, bűbájos erejű fluidu- 
mot, amit „nőiességnek” mondunk. 

Senki se gondolja, hogy a „nőiesség” gyengeség. Óriási erő 
az, az erők ereje, mit a természet azért oltott az anyába, hogy 
fegyvere legyen a jövő nemzedék megvédésében. A nő „nőies” 
fegyverekkel győzi le a mellének szegezett erőt, legyen az a sors 
kegyetlensége, vagy emberek vadsága. Ha csak „erővel” akarjuk 
leányainkat az élet viharába kiküldeni, jóelőre biztosak lehetünk 
kudarcában. Nem a modern leánynevelés ellen beszélek, nem az 
ellen, hogy egysorban dolgozzon a nő a férfival, – csak az a 
szerény véleményem, hogy a nő még ott is nő kell, hogy marad- 
jon minden körülmények között. 

Nem tudom, elég világosan ki tudtam-e fejezni gondolata- 
imat, melyeket leányaink legújabb iskola-típusai és a népiskola 
új tantervének mostoha elbánása a fonalmunkával szemben 
váltott ki belőlem. 

A   leánygimnázium   helyett   most   leánylíceumok   vannak, 
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s itt a 10 éves leánygyermek többé már nem részesül rendsze- 
res iskolai fonalmunka-oktatásban. Előzőleg a népiskolában heti 
egyórai fonalmunka-oktatásban részesült. 

Nem beszéltem még magyar nővel, aki ezt az időt kevésnek 
ne találta volna, a tanítónők pedig általában azt mondják, hogy 
a heti egy óra melletti munka-eredmény jóformán a semmivel 
egyenlő. A gyermek a kezdet nehézségeit is alig bírja legyőzni. 
Úgy segítenek hát a dolgon, hogy a szülők lelkes segítségére 
számítanak. 

A szülők vegyék fontolóra a fonalmunka jellemformáló 
erején kívül azt, hogy ha kisleány nem szokik neki. való munká- 
hoz kis korában, nagyobb korában már hiába próbálnánk erre 
ránevelni. Előttünk a mai bakfis-generáció, mely már gondos- 
kodott arról, hogy üres perceit regényolvasással, mozival, tánc- 
cal, üres álmodozással, állandó szórakozással töltse el. Mindez 
mértékkel szükséges, de csak mértékkel, mert így lesz annál 
kedvesebb. 

A szerető, jó szülő örül, ha boldog, vidám perceket szerez- 
het gyermekének. De a vidámság és a bájos, könnyű fonalas 
munka összefér – azért oly feledhetetlenül kedvesek a meghitt, 
délutánok,  mikor társaságban  együtt dolgozgatunk. 

Tévedés azt hinni, hogy a fonalazás szemrontó dolog. Nem 
kell szálolvasó, igen finom látást igénylő munkát kezdeni. Nem 
kell meggörnyedve dolgozni, ne a fejünket hajtsuk a munkához, 
hanem azt emeljük föl a fejünkhöz közelebb. 

Meg aztán, mikor fonalazásról beszélünk, világért sem csak 
a díszítő, luxusmunkákra gondolunk! Tapintattal, kedvességgel 
meg lehet szerettetni a gyermekkel a harisnya-beszövést, fehér- 
neműjavítást is. Fő az, hogy ne állítsuk őt túlnehéz feladat elé. 
Kis lyukú harisnya bestoppolását bízzuk rá, rakja ő maga ösz- 
sze a megjavított harisnyát, éreztessük vele a munkaeredmény 
pompás lelki kielégülést nyújtó hangulatát: no lám, Ilikém, két 
pár harisnyát javítottál meg. Annyi, mintha két pár új harisnyát 
kaptál volna: újból teljesen jók... Ugyanígy tegyünk a fehér- 
neműjavítással is. Kis, könnyű feladatot bízzunk eleinte a gyer- 
mekre – s főként saját magunk ne sopánkodjunk, ne szidjuk 
a javító munkákat, mert ezzel ellenszenvessé tesszük azt már 
jóelőre a gyermek előtt. 
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Az iskolai fonalasmunka-oktatás lassanként helyet kér ma- 
gának a tudományosan feldolgozott, gyermektanulmányi és fej- 
lődéstani alapon is átrostálandó tantárgyak között. Minél 
többet foglalkozunk vele, annál jobban meggyőződünk arról, 
hogy a modern leánynevelésnek egy oly nagyszerű eszköze ez, 
hogy ha nem volna meg, óriási fáradsággal most kellene össze- 
szednünk. 

Mi, maroknyi magyarság, különösen kell, hogy értékeljük 
a magyar nő, magyaros alapon vezetett, alkotó, teremtő textil- 
munkálkodását. Először, mert a művésziesen eredeti, saját ke- 
zünkkel készített munka nemcsak a legkevesebb előképzettséget 
igénylő műalkotás lehet, – mert hiszen minden egyéb művészi 
alkotáshoz az istenadta tehetségen kívül még hosszú évek el- 
mélyült tanulása kell, – hanem kevés pénzbefektetés mellett 
otthonunkat értékes műtárggyal gazdagítjuk vele. Az a magyar 
család, amely igazán átérzi a népek tengerében a magyarság he- 
roikus küzdését, hogy mint önálló lény, mint valami, aminek 
saját nyelve, irodalma, művészete van, megállja a helyét a fél 
világ ellenében is, – az tisztán látja maga előtt annak óriási 
jelentőségét, hogy otthonába ne kínai, japán, olasz és francia 
régiségeket, cifraságokat, iparcikkeket halmozzon föl, – ha- 
nem, amint ajkát a magyar nyelv zenéje szenteli meg, lakásából 
is a magyarság levegője áradjon szét. A magyaros vonalak hul- 
lámzása, egészséges, ragyogó színek vidámsága tárja folyton 
elénk a ház négy falán belül is a magyar ég kékségét, az aranyos 
búza-vetés susogását, a gyönyörű magyar nép dalos jókedvét. 
Én nem tudom, – csak úgy érzem, de biztosan érzem, hogy a 
magyar asszony magyar munkája jó üzlet is. Akad annak vevője 
a világ minden részén. És az sohasem baj, ha értéket képviselő 
dolgokat gyűjt magának az is, aki e pillanatban bőségben is él. 

De nemcsak az a munka jelent gazdagodást, amiért pénzt 
kapunk, hanem az a munka is, amiért pénzt nem adunk ki. 
Arra pedig, hogy minél kevesebb pénzt adjunk ki, s amit lehet, 
magunknak magunk végezzünk el, arra kivétel nélkül mind- 
nyájan rászorulunk, s e téren a textilmunkánál jelentőségtelje- 
sebb munka a családi életben nincs! 

Soha meg ne szűnjünk gyermekeink munkálkodását jóin- 
dulattal elősegíteni. 



Gyermekeink olvasmányai. 

Írta: Dr. RADVÁNYI KÁLMÁN. 

Nem lehet közömbös ránk nézve, hogy mit olvasnak gyer- 
mekeink. A gyermek életében az olvasásnak nagyobb a jelentő- 
sége, mint általában hiszik. A gyermek inkább átéli könyveit, 
mint a felnőtt. S nagy baj, ha kritika és ellenőrzés nélkül nem 
neki való könyveket olvas s olyan érzéseket, gondolatokat, szen- 
vedélyeket, olyan helyzeteket ismer meg, amelyek megzavarják 
lelki egyensúlyát s beszennyezik képzeletét. 

A gyermek közkincs: egyetlen érték, amelyből hazánk jö- 
vőjének a kiépítését remélhetjük. Vigyáznunk kell, hogy a gyer- 
mekben rejlő összes erőcsírákat, képességeket lehetőleg felfo- 
kozzuk a nevelés minden eszközével. Vigyázzunk a virágra, ha 
egészséges, zamatos gyümölcsöt akarunk. A gyümölcs titka a- 
virágban lakik. 

A gyermek életét öntudatos pedagógiával rendezzük. Nem 
elég az iskola munkája, még a gyermekkel intenzívebben foglal- 
kozó cserkészet irányító hatása is töredékes. A gyermek végső 
eredményben még „fészeklakó”, világa a család. Az ő számára 
az iskola, a cserkészet, az utca, az erdő-mező, az egész külső 
élet csak kivándorlás a fészekből. Mindez neveli őt, de életének 
a súlypontja otthon van. Ezért az édesanyának s az édesapának 
jó pedagógusnak kell lenni s kézbe kell venni a kis élet rende- 
zését minden téren. 

Néhány példával szeretném megvilágítani előbbi állításo- 
mat, hogy az olvasásnak a gyermek életében mérhetetlenül nagy 
a szerepe s irányító hatása. 

A gyermek hiszékeny és bírálat nélkül olvas: csupa érzés, 
csupa eleven reakció és visszhang. S mint a reakcióból s a vissz- 
hangból, úgy belőle is hiányzik a kritika. A gyermeki léleknek 
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ez az alaptulajdonsága nagy előny és nagy érték, – de nagy 
veszedelem is. Ő még nem ismeri az élet titkos vermeit, rejtett 
tőreit, tehát nem gyanakszik. Szíve Isten tiszta edénye s jaj 
annak, aki ebbe az edénybe szennyet vagy valami moslékot önt. 
Fra Angelico mindig imádkozott, mielőtt ecsethez nyúlt, hogy 
mennyei alakokat fessen. Mennyivel inkább kell áhítatos han- 
gulat és szent nemesség azoknak a szívébe, akik a gyermek- 
iélekhez hozzányúlnak! Hiszékenységénél fogva az ifjú minden 
jó és rossz hatásra azonnal reagál. Ezért, aki gyermekhez szól, 
vagy javít, vagy rombol. Az ifjú szív hihetetlenül tud lelkesedni 
kedves hőseiért s könnyű vele meggyűlöltetni a rosszat. Elég 
egy szó és lángot vet e szív, elég egy cinikus megjegyzés, egy 
szennyes utalás és elhervad az élő, mosolygó virág. 

Számtalan esetet tudunk, hogy gyermekek megszöktek ha- 
zulról s rabló életre indultak olyan regények hatása alatt, ame- 
lyek a betörőket ügyeseknek, életrevalóknak, szimpatikusoknak 
rajzolták. 

A gyermek másik alaptulajdonsága az utánzásra való haj- 
lam. Könyveinek a hőseit megszereti s utánozza, érzéseiket át- 
érzi, kalandjaikat végigábrándozza és jellemük szerint alakul a 
jelleme. 

Gondoljunk csak ifjúkori olvasmányainkra. .Mindnyájan 
voltunk Robinsonok vagy a kert végén, vagy egy „elhagyatott 
szigeten”, távol a csősz s a rendőr látókörétől. Tüzet raktunk, 
halat fogtunk s volt Péntekünk, akit őrségre állítottunk, nem 
jön-e a csősz, a kis Robinsonok legnagyobb ellensége. Cooper 
regényeit minden fiú átéli: hiszen milyen dicső dolog vadfogó- 
nak, méh vadásznak lenni! Twain, Verne alakjait átélik azzal a 
naiv intuícióval, amely a költők és gyermekek leggyönyörűbb 
kincse. Mindenki volt Copperfield Dávid, Twist Olivér, s min- 
denki nemesszívűvé varázsolta egyszer a gőgös Dorincourt gró- 
fot a kis lorddal, Cedrikkel együtt. 

A gyermek könnyen kilép a maga reális életéből s átlép 
az irrealitások talajára. S ehhez járul az is, hogy a gyermek 
legősibb ösztöne a cselekvés. Nem elégszik meg az utánképze- 
léssel: cselekedni akar. Amit olvasmányaiban jónak talál, azt 
igyekszik végigcsinálni.  Segíti őt a tevékeny fantázia, amely a 
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gyümölcsöst őserdővé, a városvégi tavat óceánná, a pajtát lo 
vagvárrá, a fakardot éles szablyává varázsolja. A gyermek cse- 
lekedni akar mindenáron. Tőlünk, szülőktől függ, hogy miként 
irányítjuk ösztöneit. Irányításunk egyik legfőbb eszköze a 
könyv. Nem elég a fiúnak parancsolni, utasításokat adni, jóra 
inteni; nem elég őt büntetni vagy jutalmazni. Elsőrendű köte- 
lességünk, hogy barátainak s ellenségeinek a megválogatásában 
segítségére legyünk. Már pedig a gyermek legintimebb barátai 
Α regényhősök, akikkel a magány szent pillanataiban ismer- 
kedik meg s akik átöntik kis szívébe szívük jó vagy gonosz 
tartalmát. Ha Robinson, Copperfield vagy Bob égy szép napon 
bekopogtatna hozzátok, kisfiatok örömmel a nyakába borulna 
s minden nagyobb nehézség nélkül bele tudna kapcsolódni azok 
további életébe. 

Az ifjúsági olvasmány nemcsak szórakoztató könyv, hanem 
a nevelés egyik legfontosabb tényezője. Ezért illesszük be a 
könyvet is a család pedagógiájába. 

Sajnos, a legtöbb szülő nem törődik gyermekének olvas- 
mányaival. A könyvkereskedőre vagy a véletlenre bízza, milyen 
könyvajándékkal lepje meg őt karácsonykor vagy az ajándék- 
osztás egyéb ünnepén. Leginkább a tetszetős külső, a díszes kö- 
tés determinálja a szülő értékelését. 

Kérdés, mi a szülő teendője, ha gyermekét az olvasásban 
ellenőrizni s irányítani akarja? 

Minden nevelés alapja – az önnevelés. Csak úgy nevel- 
hetjük fiainkat, ha előbb önmagunkat neveltük. Először is saját 
könyvtárunkat rostáljuk meg s dobjunk ki onnét minden olyan 
olvasmányt, ami nem lehet a tiszta és egészséges élet forrása. 
Nemcsak arra gondolok, hogy könyveinket nem tudjuk eléggé 
elzárni fiaink éber szeme elől. Sokkal mélyebbre kell néznünk. 
Sohasem felejtem el, amit Kazinczy Ferenc mondott. 

Egy barátja színházba hívta. 
— Nem megyek, mert piszkos darabot adnak. 
— De hiszen, neked csak nem árt! Érett férfi vagy és el 

tudod választani a szennyet a művészettől! 
— Nekem esetleg nem árt, – szólt a melegszívű író-család- 

apa, – de van kisfiam és annak árt. Ami az én agyamban izzik, 
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ami vérsejtjeimben lakik, amit érzek, gondolok: azt öntudat- 
lanul is belecsókolom a fiamba. Kérlelhetetlen pszichológiai ka- 
pocs fűz fiainkhoz. A lélek szavak és gesztusok nélkül is ki- 
árad s alakítja azt, aki vele érintkezésbe lép. 

S való igaz! Mi családapák és családanyák nem vagyunk 
függetlenek gyermekeinktől. Amit mi titokban hibázunk, azt ők 
fogják világgá kürtölni! 

Ezért mondom, hogy gyermekeink olvasmányainak a ren- 
dezését azzal kell kezdenünk, hogy dobjunk ki a családi fészek- 
ből minden selejtes és lelketmérgező könyvet. Annyi a jó könyv, 
hogy azoknak az olvasására sincs elég időnk, – minek őrizzük 
akkor  szekrényünkben  az  erkölcsi szennyet? 

A szülő olvasson el minden könyvet, amit gyermekének 
szán. Legyen kritikus és esztétikus, de kritikáját a szeretet és 
aggodalom irányítsa. Ha a könyvkiadók s a könyvtárak vezetői 
nem törődnek az ifjúság lelkével s csak az anyagi haszon vagy 
legjobb esetben a hideg művészet szempontjából bírálják el az 
irodalmat: – legalább a szülő képviselje gyermekének s ezzel 
együtt a jövő Magyarországnak az érdekeit. S higyjék el, nem 
lesz teher ez az olvasás! Az ú. n. ifjúsági könyvek tele vannak 
szépséggel, nemes érzésekkel, vigasztaló ideálizmussal s e köny- 
veken keresztül még jobban megszeretjük gyermekeinket. Pro- 
hászka Ottokár – valahányszor titáni munkájában elfáradt – 
Verne regényeit olvasgatta s megpihent a lelke. 

A gyermekeinknek szánt könyvek elbírálásában a díszes kö- 
tés és a külső kiállítás szépségei helyett ezek legyenek szem- 
pontjaink: 

1. Valláserkölcsi szempontokból nem tartalmaz-e a könyv 
olyasmit, ami gyermekeink jellemén ronthat. Ha csak egyetlen 
mondatot találunk, amely cinizmust, erkölcsi romlottságot, te- 
kintélyrombolást árul el, ne adjuk a könyvet fiaink kezébe. Az 
erkölcs évezredes törvényeit büntetlenül senki sem sértheti meg. 

2. Megfelel-e a könyv a hazafias nevelés követelményei- 
nek? Tartsunk távol gyermekeinktől minden olyan könyvet, 
amely nemzetközi szellemet terjeszt. A gyermek a hazáját a csa- 
ládban tanulja meg szeretni, – a család az állam sejtje. 
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3. Milyen a könyv stílusa, milyenek az illusztrációi? Művé- 

szietlen könyv rontja a gyermek ízlését. 
Ezek az általános szempontok mindenfajta ifjúsági olvas- 

mány megítélésénél rendkívül fontosak. 
Minden figyelmünk a gyermekre irányuljon. Nem segít raj- 

tunk semmi, csak az egészséges gyermek, akinek a teste-lelke 
tiszta, akiben a tevékeny erők feszülnek. Amit elvesztettünk, 
azt mind visszaszerezhetjük gyermekeinkben. 



  

A gyermeknevelés  kis kátéja. 

Írta:   NÓGRÁD Y  LÁSZLÓ  dr. 

I. A szülő nevelői hivatása. 

Minden gyermek nevelésre szorul: testi és lelki gondozásra. 
A gyermek nevelése a szülők kötelessége, mely egyformán vonat- 
kozik a gazdag és szegény szülőkre. Egyetlen szülő sem ment- 
heti fel magát a gyermeknevelés kötelessége alól. Becsületbeli 
kötelesség ez, melyet magukra vállaltak a szülők a családalapí- 
tással; kötelesség a gyermek és a társadalom iránt is. A gyer- 
mek nevelését elhanyagoló szülő bűnt követ el. 

A nevelés színtere a család. Egészséges nevelés csak egész- 
séges családban folyhat. (Egészséges az erkölcsös család.) 
Egészségessé a családot a szülők erkölcse teszi. A szülői er- 
kölcs lemondást, önzetlenséget kíván. Önzetlenségre csak az a 
szülő képes, kiben a szülői szeretet igazi tüze lobog. Milyen ez? 

Gyermekét az a szülő szereti igazán, aki nemcsak testét 
gondozza, nemcsak enni ad neki, ruházza, hanem minden te- 
kintetben gondol vele. Az igazi szülői szeretet tevékeny, cse- 
lekvő szeretet és ebből fakad a nevelés. A szülő őrködik, hogy 
gyermekét sem testében, sem lelkében kár ne érje, sem a csa- 
ládon kívül, sem belül. A jó szülőnek mindig tudnia kell, hol 
van gyermeke, kikkel van, kik a barátai, barátnői, ezeket ismer- 
nie kell, hogy nem rontják-e el gyermekét. Az őrködő szülőnek 
gyermekei nem csatangolnak kint az utcán, nem járnak olyan 
helyekre, melyek levegője, példája károsan hatna rájuk. Az őr- 
ködő szülő gyermekei a szülő engedelme nélkül sehová sem 
mennek. 
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Az őrködő szülő otthon is vigyáz gyermekére, hogy mit 

csinál s vigyáz önmagára, nehogy akár szóval, akár cselekedet- 
tel rossz példát adjon. Vigyáz szavaira, mit beszélhet, mit nem 
a gyermek előtt. Életmódját a gyermek irányítja, mert még a 
legtisztább s legerkölcsösebb szó vagy cselekedet is ronthat a 
gyermeken, ha azt hallani, látni még nem neki való. 

A jó szülő nemcsak őrködik, hanem irányítja is gyermekét. 
Nem elégszik meg azzal, amit az iskolában tanúi, hanem arra 
törekszik, hogy a maga tudásából, helyes élettapasztalatából is 
juttasson gyermekének. Az iskola tanítását a szülőnek kell ki- 
egészíteni olyan tanítással, aminek majd az életben fogja a 
gyermek hasznát venni. Nem könyvbeli tudományt értek, hanem 
nemes, szép, okos erkölcsi példákat, tapasztalatokat, eseteket, 
milyeneket minden szülő ismer. Egy okos szó, egy figyelmezte- 
tés, egy kis történet sokszor többet használ s értékesebb a gyer- 
mek szempontjából mindennél. 

A gyermekét igazán szerető szülő szeret gyermekével lenni: 
maga táplálja, idegen személyekre nem bízza, lemond kedv- 
teléseiről, szórakozásaiban mérsékeli magát. Megosztja gyerme- 
kével annak és a saját munkáját: érdeklődik iránta, magához 
kapcsolja, résztvesz játékában. Egy bábu ruha, mit az anya 
varrt, egy falovacska, amit az apa csinált bodzabélből gyerme- 
kének, olyan emlék, mely csak a gyermek életével múlik el s 
olyan öröm, mely mindvégig egész életen át melegít. 

Minden perc áldás, amit a szülő gyermekével tölt, ha a 
gyermeklélek megértése vezeti őt. Ne csak jó, okos is legyen a 
szülő, a szeretet ne tévessze meg. Amint baj, ha nem törődik 
a gyermekével, baj az is, ha túláradó szeretetével árasztja el. 
Az ilyen szülő báb lesz gyermeke kezében. Józan mérséklet 
vezesse szeretetében. Szélsőségek útján ne járjon. 

A gyermek erkölcsös emberré fejlődése nem pusztán a 
veleszületett belső erők eredménye, hanem a külső nevelői hatá- 
soké is. Legfőbb nevelő a szülő, de csak akkor, ha van szülői 
tekintélye, mert e nélkül igazi nevelés nincs. 

Sokszor tapasztalható igazság, hogy tanult s tekintélyes 
állású szülőnek nincs tekintélye gyermeke fölött, míg az. egy- 
szerű, tanulatlan szülő tekintélyt tart tanult gyermeke előtt is. 
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A szülői tekintély  erkölcsi eredetű. 

A szülő sokszor csodálkozik gyermeke engedetlenségén, 
holott túlságos engedékenységével ő tette azzá! Lomha, ren- 
detlen, munkakerülő a gyermek, nincsen benne kötelességérzet, 
váljon nem a szülőtől tanulta ezt is, nem ilyen-e a szülő? Durva, 
indulatos, szitkozódó a gyermek, pedig a szülő nagyon szeretné, 
ha nyugodt s finom érzésű és szavú lenne, – de hát hogyan? 
A szülő most is durva, indulatos szavakkal, szidással akarja meg- 
változtatni. 

Hogy lehet nevelő erejük az olyan szülőknek, akik otthon 
egymásközti durva veszekedéseikkel romlatják egymást gyer- 
mekeik előtt? 

Fegyelmezze önmagát a szülő, fegyelmezze érzéseiben, cse- 
lekedeteiben, szavaiban! 

Hogy a szülő nevelhessen, nevelői kötelességét megfelelően 
betölthesse, képességének is kell lennie s szükséges, hogy 
ismerje gyermekét s a nevelés célját. Igen, ha nevelni akarsz, 
ismerd meg a gyermeket, figyeld, tanulmányozd magad, kérj 
tanácsot hozzá értő egyénektől, tanulj, tapasztalj, olvass. Ke- 
mény munka a nevelés! 

A gyermek egyéni tulajdonságainak megismerése útbaiga- 
zítja a szülőt, hogy milyen nevelői hatásokat alkalmazzon, 
mert a nevelésnek a gyermek egyéniségéhez kell simulnia. 

Ha a szülő megismeri a gyermekkel született hajlandósá- 
gokat, sajátságokat, feltárulnak előtte jó és rossz tulajdonságai 
is. A jó tulajdonságok fejlődését elősegíti, a rosszak kifejlődését [ 
megakadályozza. Ilyen tudatos munkával éri el a nevelés célját, 
így lesz a gyermekből erős, egészséges testű, lelkű erkölcsös 
egyén, aki majd, ha az életbe lép, meg tud küzdeni az eléje tor- 
nyosuló akadályokkal. 

Gondoljon a szülő arra, hogy nem a saját maga, hanem az 
élet számára neveli gyermekét. Az élet pedig munkát, küzdel- 
met, örömet, sikert, csalódást, szomorúságot jelent. De nem 
csak  ezt,   ezer és  ezer  változatban  jelentkeznek  a  jó  és  rossz 
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hatások, csábító alkalmak s mindezt el kell majd bírnia gyer- 
mekének. Sokféle s erős fegyverekre lesz szüksége. Ezt jelenti 
az erős egyéniség, ki nem törik le, van önbizalma, erős, kitartó 
akarata, bátor kezdeményező s megfontolt. Tudja, hogy az élet 
nem várja meleg fészekkel s tudja, hogy ezt kemény küzdelem- 
mel, a nagy versenyben el nem lankadó erőfeszítéssel szerezheti 
csak meg. 

Az élet legyen mindig a szülő előtt s erre igyekezzék ne- 
velni,  megedzeni gyermekét. 

II. Testi nevelés. 

A gyermek fejlődésében a test és lélek szoros kapcsolata 
arra int, hogy a test nevelését sem szabad elhanyagolni. Ezt is 
ismernie kell a szülőnek, mert ebben sem minden gyermek egy- 
forma: egyik erősebb, másik gyengébb, ellenállóbb, teherbí- 
róbb, a másik hamar fárad. 

A beteg, gyenge test zavaróan hat a lélekre is. Óvja tehát 
a szülő gondosságával gyermeke egészségét, nevelje, edzze tes- 
tét, hogy a betegségek erőt ne vehessenek könnyen rajta. A 
betegségtől meg nem zavart testi fejlődés biztosítja a szellemi 
fejlődést is. 

A test nevelésének igen fontos eszköze a jó levegő, a tisz- 
taság, a rendes életmód, a rendes táplálkozás, a helyes munka- 
beosztás, a vidám környezet. 

Ahol gyermek van, különös gond legyen a szoba szellőzte- 
tésre s amikor csak lehetséges, tartózkodjék a gyermek kint a 
szabadban. Különösen falun lehet ezt megtenni de a városi lakó 
se sajnálja a fáradságot s vigye ki gyermekét a szabad mezőre, 
erdőbe, ligetbe. 

Ne sajnálja a szülő a vizet gyermekétől, fürössze, mosdassa 
és szoktassa hozzá a tisztaság_szeretetéhez. Figyelmeztetni kell 
a nagyobb gyermeket, hogy száját-kezét napjában többször 
is megmossa. Annyira hozzá kell szoktatni a maga teste tisztán- 
tartásához a gyermeket, hogy természetévé váljék. Csak egy 
ideig kell ellenőrizni a szülőnek, ha megszokta, kívánni fogja 
a tisztaságot, mert nem tud meglenni nélküle. 
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A tisztaság, a jó szabad levegő, a napsugár a test egyik fő 

tápláléka, másik az étel. 
A csecsemő legegészségesebb tápláléka az anyatej. Vétkezik 

az olyan anya, aki – bár egészsége megengedné, hiúságból 
vagy kényelemszeretetből, nem maga táplálja gyermekét s daj- 
kaságba adja, másra bízza, vagy mesterségesen táplálja. Egész 
életére megsínyli a gyermek nemcsak testileg, de lelkileg is, 
mert a megfelelő táplálék a test és lélek fejlődésére a csecsemő 
korban egész életre elhatározó fontosságú. A nem rendesen 
táplált csecsemő elmarad fejlődésében. 

A nagyobb gyermek rendes táplálkozása is fontos» Nem 
helyes, ha a gyermeket agyon táplálják, mert megbetegszik s az 
állandóan agyonetetett gyermek szokásból torkos lesz, ínyenc, 
különösen fog kedvezni testi kívánságainak. 

Szabja meg a szülő pontosan az étkezés idejét s csak akkor 
egyék a gyermek, ne akkor, mikor neki tetszik. A rendetlen étke- 
zés következménye szokott lenni az is, hogy a gyermek a rendes 
házi étkezések alkalmával nem akar enni. Hiba, ha a szülő az 
ilyen nem evő gyermeknél erőszakolja az evést. 

Ha a gyermek nem akar enni, jel arra, hogy a szervezet 
tiltakozik a táplálék ellen. Az evésre unszoló szülő s gyermek 
közt titkos küzdelem kezdődik, a gyermeket gúnyolják, ijeszt- 
getik, nem egyszer meg is verik. Ne erőltesse a szülő gyerme- 
két, ha majd szükségét érzi az evésnek, magától is fog kérni 
ételt. A rendesen táplálkozó gyermeknek álma is nyugodt. 

A gyermek fekvő helyére különös gond legyen, a nagyon 
puha fekvőhely nem jó. Zaj ne zavarja, hogy nyugodt lehessen 
álma. Ha a gyermek felébredt, keljen fel, nem szabad megen- 
gedni az ágyban heverészést. 

Italt ne adjon a szülő gyermekének. Tapasztalás bizonyítja, 
hogy az iszákos szülők gyermekeinek fele holtan születik, , 
vagy még az első hónapban elpusztul. Az ilyen szülők 
gyermekei már születésükkor satnyák, gyakran beteges- 
kednek, könnyen fertőzhetők és szellemileg is hátrama- 
radottak. A szülő rossz példája gyermekeit is iszákossá 
teszi. Nem egyszer a szülő szoktatja hozzá őket az italhoz. Az 
ital hatása végzetes, megöli testét, lelkét. Az ilyenfajta gyermek el- 
züllik, testi és szellemi munkára egyaránt képtelen, bűnözővé lesz. 
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Nem szabad a gyermeket sem testi, sem szellemi munkával 

túlterhelni. Az agyondolgoztatott gyermek testileg elsatnyul, 
nyomorékká lesz. A gyermeknek elegendő időt kell adni a 
játékra, szórakozásra, pihenésre. A felnőttnek is szükség ez, 
annálinkább a fejlődésben lévő gyermeknek. Nagyon szomorú 
látvány az agyon dolgoztatott gyermek, akit egyre munkára 
unszolnak. A kemény parancsoló mindig a gyermekben keresi 
a hibát s nem gondol arra, hátha fáradt vagy beteg, vagy nem 
nekivaló az a munka, mert felülmúlja testi vagy szellemi erejét. 
Az így agyonhajszolt gyermek elveszti munkakedvét, lelke szo- 
morúvá lesz, az életet kínnak tekinti. Pedig a gyermek egészsé- 
ges fejlődése szempontjából nagyon fontos, hogy kedélye vidám 
legyen, örüljünk a gyermek jókedvének, vidám elevenségének, 
biztos jele ez egészségének. 

Foglalkoztatni kell a gyermeket, de ne legyen ez túlterhe- 
lés, finom gépezet a test, vigyázzunk, nehogy kimerüljön. 

A gyermekét igazán szerető szülő mindenre ügyel, ügyel a 
gyermek szórakozására, munkájára, ügyel még testtartására is. 
Hozzászoktatja az egyenes testtartáshoz, mert ennél legjobb 
az izmok munkája, szabad a tüdő mozgása, a szív is nyugodtan 
dolgozhat s keringhet a test és elme fejlődésre oly fontos vér. 

III. Erkölcsi nevelés. 

A nevelés legfontosabb célja az, hogy a gyermekből erköl- 
csös, becsületes, munkásembert faragjunk. Erkölcs nélkül az 
ember veszedelme önmagának s a társadalomnak. Tegyen meg 
mindent a szülő, hogy gyermekéből testileg-lelkileg derék em- 
bert neveljen. 

Az erkölcs forrása a vallásos érzés. El ne feledje a szülő a 
vallásos érzés nevelését. A gyermek a szülőn, a szülő szeretetén, 
jóságán át érzi meg a jóságos Isten eszméjét, a mindnyájunk- 
nak szerető Atyját. Mily figyelemmel, odaadó lélekkel hallgatja 
a szülő szavait a kis gyermek az égi Atyáról. Nincs szebb, mint 
a gyermek arca, melyen az Isten megsejtésének áhítata ömlik 
el, mikor a gyermek szemében felcsillan az Isten eszméje, mint 
az élet világossága. És van-e meghatóbb7 emberibb és lelkesí- 
tóbb látvány, mint a kezét összetevő, imádkozó kis gyermek? 
Csak az állatok nem imádkoznak! 
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Emeljék a szülők, a nevelők a gyermek lelkét az Istenhez.· 
Átkozottul cselekszik az, aki gyermekét megfosztja gonosz szar- 
vaival Teremtőjének szeretetétől. A pokol ördögi tüzét oltja 
bele, mely majd kisorvaszt gyermeke lelkéből minden nemeset, 
minden tiszta életörömet, boldogságot. 

Isten az erkölcsi élet alapja! 
Az erkölcstelen egyénben nincs nemes érzés. Finomítsuk a 

gyermekekben az érzést, a lelkiismeretet. Neveljük nagyra 
erkölcsi önérzetét, mely megvet, visszautasít minden erkölcsi- 
leg rútat, gondolatban, szóban, cselekedetben egyaránt. 

Szoktassuk erkölcsi életrendhez, érzelmei kormányzásához, 
hogy szenvedélyek rabja ne lehessen, Szoktassuk erkölcsi fele- 
lősségérzésre: a maga és más becsületének mindenekfelettvaló 
tiszteletére. Támasszuk fel a gyermekben a becsületes, tiszta 
élet szeretetének érzelmét s ez irányítani fogja cselekedeteiben. 

Az erkölcs erkölcsi cselekedetekből áll, de ezt az erkölcsi 
eszmékkel kapcsolatos erkölcsi érzés előzi meg. Ebből lesz az 
erkölcsi Ítélet, mely erkölcsös cselekedetekhez vezet. Szilárd 
jellemű is az lesz, akiben az erkölcsi érzés, gondolkodás, akarat 
fejlett. 

Ennek kifejlesztésében a szülő példája fontos. Ha erköl- 
csös gyermekeket akar a szülő nevelni, legyen maga is erköl- 
csös! A szülő bűnei gyengévé teszik gyermekei erkölcsét is. 

Nagy dolog jó szülőnek lenni, az erkölcsös gyermek a szülő 
legnagyobb dicsérete. 

Jó segítő az erkölcsi nevelésben a példa mellett az erkölcsi- 
leg tiszta történetek, a tisztaéletű emberek életének elmondása, 
elmesélése, ilyen könyvek olvasása. Mikor ezt teszi a szülő, gon- 
dolja, hogy imádkozik. Tiszta legyen a gondolata, a szó és érzés. 

A néma szülő, ki gyermekeinek nem mesél, történeteket 
nem mond, nem olvas fel, elzárja magát gyermeke lelkétől. 
Legyen a szülő szíves mesemondó, ezzel fog élni gyermekei lel- 
kében. 

Neveljük a gyermeket engedelmességre. Ennek útja a szok- 
tatás. Ha a szülő nyugodt mérséklettel irányítja gyermekét, 
hibáit, tévedéseit megérteti vele, ha nem az indulat merev pa- 
rancs szavait pattogtatja, akkor a gyermek hozzászokik az enge- 
delmességhez. 



112 

A szülő ne kívánja akaratával igábatörni gyermekét. Ne 
rabszolgát, félénk meghunyászkodót, akaratnélküli bábut ne- 
veljen belőle. Az engedelmesség a helyesnek, a helyesebbnek 
belátásán alapuljon, a szülői tekintély tisztelete és szeretete 
legyen a kormányzó erő, ne a durvaság, verés, veszekedés, hajt- 
hatatlanság. Ne akarjon a szülő a gyermek zsarnoka lenni: 
tisztelni kell a gyermek akaratát is. Ha véleményt mond, hall- 
gasd meg, ne torkold le türelmetlenül, lekicsinylően. Ezzel a 
gyermek bátortalanná válik vagy dacossá. Egyénisége kifejlő- 
déséhez szükséges, hogy lelke szárnyait kipróbálhassa: egyszer 
majd ő is felnőtt lesz, szülő, kinek erős akarattal, önálló gon- 
dolkodással kell cselekednie. Nem szabad tehát az engedelmes- 
ség túlhajtott követelésével megbénítani akaratát. 

Tanítsa meg a szülő gyermekét lemondásra, más vélemé- 
nyének tiszteletére, más kívánságához való alkalmazkodásra, 
ne higyje a gyermek, hogy ő a világ középpontja. De tanítsa 
meg arra is, hogy az akarat az ember egyik legnagyobb értéke, 
hogy e nélkül még a legegyszerűbb munkát sem végezheti el. 

Tanítsa meg a szülő gyermekét tisztelni a felsőbbséget, a 
kort, az igazságot s az igazi érdem előtt való meghajlásra. 
Tanítsa meg önuralomra, de alázkodóvá, alattomossá, hízelke- 
dővé ne tegye. 

Ne legyen a szülő szeretete majomszeretet, a gyermek köny- 
nyen azt hiheti, hogy minden csak érte van. Ha kedves a gyer- 
mek, ne dicsérje agyon, ne hitesse el vele, hogy ő mindenek- 
fölötti érték, mert ezzel a gyermek önszeretővé, önzővé válik. 
Nehéz a szeretetet visszatartani, de fékezni szükséges. 

A dicsérésben ép úgy, mint a büntetésben józan mértéket 
kell tartani. Ha hibát követett el a gyermek, jól meg kell vá- 
lasztani a megfelelő büntetést. A büntetés ne tűnjék fel szemé- 
lyes bosszúállásnak. Erezze a gyermek, hogy ebben is szeretet 
vezeti a szülőt. Leghatásosabb büntetés, ha tettének káros 
következményeit, helytelenségét, rútságát feltárjuk előtte. A 
verés durva, megalázó megtorlás és a megvert gyermek ritkán 
látja be, hogy megérdemelte, inkább csak a verő haragjából 
eredőnek hiszi s ez lelkében néha egész életre szóló keserűséget 
fakaszt. 
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A durvaság semmiféle formában sem jó nevelő eszköz. 
Durvaság durvaságot szül, durva ellenkezést, durva érzést, cse- 
lekedetet. A megbántott szeretet komoly szava a gyermek lelké- 
nek mélyére hat s nemesíti. 

Nevelje a szülő a gyermeket őszinteségre, igazmondásra. 
Ebben is a legjobb nevelő eszköz a szülő példája. Ha a gyermek 
hallja, tapasztalja a hazugságot, ő is azt teszi. 

Nem minden gyermek hazugsága hazugság. A gyermeket 
érzelmei befolyásolják s jóhiszeműleg állít valótlant; néha a 
hiányos tapasztalat vagy a nem kellő megfigyelés téveszti meg, 
néha gyönge ítélőképessége vagy képzeletének csalfasága. Mi- 
előtt tehát a gyermeket hazugságban marasztalnók el, vizsgál- 
juk meg, nehogy igazságtalanok legyünk. Az igazságtalan ítélet 
nagyon fáj a gyermeknek. 

Kétértelmű vagy trágár szavakat, történeteket a gyermek 
előtt sohasem szabad sem elmondani, sem mutogatni vagy cse- 
lekedni. Meg kell óvni a gyermeket olyan hatásoktól, melyek a 
gyermekben nemi (sexualis) érzéseket támasztanának. A gyer- 
mek kíváncsi, ösztöne is hajtja a titkos dolgok megismerésére. 
A szülő is hibát követ el nem egyszer vigyázatlanságával, de 
még inkább a már tapasztalt, kinevelődött jóbarátok hatnak 
rontólag a gyermekre, ők a gyermek erkölcsi életének legha- 
talmasabb befolyásolói, jóra nevelői vagy romlásba döntői lehet- 
nek. Amit tanácsolnak, a hogyan gondolkoznak, éreznek, erény 
és bűn, mind tekintélyszerű példaként hat. Jaj a gyermeknek, 
ha rossz barátok hatalmába kerül. Az ember erkölcsi sírját a 
gyermekkor ássa, igen sokszor a gyermekkori barátok, játszó- 
társak. 

Nem rémlátás ez, nem: a tíz éves koron aluli gyermekek 
közt ép úgy vannak gyenge erkölcsűek, mint a tizennyolc-húsz- 
éves ifjak között. Ezek a szerencsétlenek nagyobbrészt a nevelés 
betegjei. Szegény lelkek! A szülő kötelessége ellenőrizni, hogy 
gyermeke kivel barátkozik. Legyen ebben szigorú, lelkiismeretes 
és ne engedje magát félrevezetni semmiféle tekintettől. 

Fontos, hogy a gyermek a szellemi és erkölcsi javakat 
megtanulja többre becsülni, mint az anyagiakat. Rossz hatást 
tesz a gyermekre, ha mindig csak a pénzt, a vagyont, a gaz- 
dagságot hallja  dicsőíteni,  magasztalni.   Az ilyen hatások  alatt 
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felnőtt gyermek erkölcsi világa hamis lesz, gyönge s könnyen 
elbukik. Életét alacsony anyagi javak szerint értékeli s ha eb- 
ből dúsan nem jut, bűnbe sodródik, elégedetlen lesz, elveszti 
életkedvét s értéktelennek tekintve életét, eldobja. Egyensúlyo- 
zott, ellenállólelkű ember csak az erkölcsi nemes ideák, esz- 
mék   szellemében   nevelt  gyermekből   válhat. 

A gyermeket, különösen a nyugtalant, nem egyszer ide- 
gesnek vagy rossznak mondják, holott sem nem ideges, sem 
nem rossz. Az idegesség betegség, a rosszaság nevelési hiba. 
Egyiket se mondogassa a szülő a gyermek előtt, mert rossz 
hatással lesz rá. Ha beteg a gyermek, orvosolni kell, ha rossz, 
neveléssel kell rajta segíteni. Sem a rosszaságot nem szabad 
idegességnek  tekinteni,   sem  az  idegességet   rosszaságnak. 

Ép ilyen zavart találunk az értelemre vonatkozó megjegy- 
zésekben is. Az elégtelenül tanuló gyermeket hanyagnak mond- 
ják, holott lassú vagy gyönge felfogású. Nem egyszer pedig 
a hanyagról hiszik azt, hogy szellemileg elmaradott. 

Felületes megfigyelés, a kellő ismeret hiánya oka az efféle 
tévedéseknek. Szükséges, hogy a szülő tanulmányozza, gondo- 
san megfigyelje gyermekét s szerezzen kellő tájékozódást a 
gyermekre vonatkozó ismeretekben. Ma már sokféle eszköze 
és módja van a szükséges szülői ismeretek megszerzésének. 
Egy pillanatra sem szabad megfeledkezni a szülőnek gyermeke 
érzelmi életéről. A nevelés célja az erkölcsös, érzelmileg és 
értelmileg egyensúlyozott lelkű egyén. Nagyon fontos, hogy a 
gyermek egészséges életfelfogás, egészséges világnézetben nő- 
jön fel. Sohase halljon nagy és nemes ideálokat, intézménye- 
ket, Isten szent személyét, vallást, hazát ócsárló, gúnyoló sza- 
vakat, tanításokat. A szülő, amely az emberiség legnemesebb 
erkölcsi ideáljaitól, példaképeitől, ezek tiszteletétől fosztja meg 
a gyermeket, ifjút, egyszersmind a leghatalmasabb erkölcsi ne- 
velő eszköztől fosztja meg önmagát, ezek nélkül pedig a szülő 
nevelői tisztjét sem töltheti be. 

Hangoztassa a szülő az élet nagy értékét, nevelje bele már 
korán a gyermek lelkébe a kapott életért a hálát Isten iránt. 
Igen, az Isten iránt, legyen a hála érzése a legnemesebb, leg- 
mélyebb vallásos érzésből fakadó. Nevelje nagyra benne a fe- 
lelősséget Isten iránt e nagy jóért, mit eltékozolni nem szabad, 
 



115 
 
eldobni a legnagyobb hálátlanság és gyávaság. Ültesse el már 
a kis gyermek lelkébe ennek magvát, ültesse el minél előbb, 
gondozza folyton, hogy kellőkép megerősödjék, hogy az ifjú 
szívéből, lelkéből ki ne téphesse az élet semmiféle vihara, baja, 
csalódása, bánata. Hogy ez mentő horgonya lehessen, ha rá- 
zúdulnak a szorongások, csüggedések. 

A nevelés alapját azon meggyőződés alkossa, mely az éle- 
tet legnagyobb értéknek tekinti, melyet a legnemesebb mun- 
kával kell eltölteni, a test és lélek erkölcsével óvni s feláldozni 
csak a legnagyobb s legnemesebb cél érdekében szabad. 

IV. A gyermek értelmi tevékenysége. 

A szülő kötelessége segíteni a gyermeket értelmi fejlődésé- 
ben is. Már egészen kicsi korától meg kell kezdeni ezt, mert 
a magárahagyott gyermek gondolkozása lassú, látóköre szűk 
s  egész  értelmi világában elmaradott, nehézkes lesz. 

Beszélgessünk a gyermekkel, mutassunk neki képeket, ér- 
telmi fejlettségének megfelelő magyarázatokat ne sajnáljunk 
tőle, csak ne erőszakoljuk fejlődését. Sohase éljünk vissza mun- 
kabíró képességével. Helyes úton járunk, ha munkakedvét ér- 
deklődésünkkel ébrentartjuk. A játszó gyermeknél ez ép oly 
fontos, mint az iskolásnál. 

Ha kérdez a gyermek, feleljünk; ingerülten, haragosan ne 
utasítsuk el, szíves feleleteinkkel felbátorítjuk arra, hogy min- 
dig bizalommal forduljon hozzánk. Vegyünk részt játékaiban, 
de ne erőszakoljuk rá a magunk akaratát, e nélkül is módot 
találunk arra, hogy észrevétlenül irányíthatjuk a játék fordu- 
latait. Sok olyan értékes játékszerű foglalkozás van ma már, 
melyek kitűnően szórakoztatják a gyermeket s amellett neve- 
lik értelmét, akaratát, bővítik ismereteit. 

Iskolába járó gyermekeinket se hagyjuk magukra, igazít- 
suk útba, bíztassuk, segítsük át, ha szükséges, a nehézségeken. 
Fölöslegesen azonban ne, mert akkor elveszti önállóságát. 

Szoktassuk a gyermeket felelősségérzésre, rendre. Tartsa 
rendben játékait, könyveit, ne nyugodjunk bele az így-úgy el- 
végzett munkába, legyen az mindig komoly, szorgos tevékeny- 
ség eredménye. 
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Ne legyünk túlkövetelők, ne higyjük azt, hogy a gyermek 

annyit bír el, mint mi. Osszuk be a gyermek napirendjét úgy, 
hogy elegendő idő maradjon neki öntevékenységre, szórako- 
zásra, játékra. A gyermek szabadfoglalkozása nem elveszett 
idő. Ez irányú tevékenységét is okosan irányíthatjuk s a gyer- 
mekre tanulságos tapasztalat- s ismeretszerzéssé tehetjük. Szük- 
séges is, hogy szabad tevékenységét irányítsuk, mert ha a gyer- 
mek öntevékenységében leleményessége, ismeretszerző vágya 
kielégülhet, ösztönös erői munkálkodhatnak, ez értékessé válik 
a gyermek értelmi s erkölcsi fejlődésére. Az állandó tevékeny- 
séget megszokó gyermek nem ér rá pajkoskodni, rosszban törni 
a fejét; szeretni fogja a munkát, felnőtt korában sem fogja ke- 
serves tehernek tekinteni. 

Nagyon fontos a példa. A dolgozó család gyermeke is szereti 
a munkát. Baj, ha a gyermek egyebet sem hall, mint folytonos 
méltatlankodást, panaszt a sok munka miatt. Az ilyen család 
gyermeke a munkát kínok forrásának fogja tekinteni, hiszen 
egyebet sem hallott, mint sóhajtozást, kesergést a munka miatt, 
Már pedig a nevelés célja a munkaszerető ember is. 

Rendettartó családnak a gyermeke is rendes, ebben a 
gyermek egyenest tükörképe a családnak. 

Figyeljük meg, mire van különösebb tehetsége a gyermek- 
nek. Segítsük elő tehetségének kifejlését, de a mellett legyen 
gondunk arra is, hogy egyénisége színessé váljon, fejlesszük 
érdeklődését több irányban, de ne erőszakoljuk az olyan tevé- 
kenységet, amire képessége egyáltalán nincs. Sok szülő vét 
ebben a gyermek ellen, hiúságból különféle magántanulmá- 
nyokkal terheli a gyermeket. 

A gyermek tehetségének, hajlamának felismerése útbaiga- 
zít pályája megválasztásában is. A szülő ne sajnálja tehetséges 
gyermekétől az anyagi áldozatot, minél tehetségesebb, annál 
szívesebben  s  annál  többet áldozzon. 

Sok szülő szereti, ha gyermeke szerepel, néha pusztán hiú- 
ság, de nem egyszer anyagi haszon is hajtja. A szülő örvend, 
hogy gyermeke már „művész”. Minden ilyen művészként sze- 
replés káros a kisebb gyermekre, még a házi körben is, annál 
inkább  a  nagy  nyilvánosság  előtt.   Sok  tehetséget  tört  már le 
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fféle kérkedés, sok nem tehetség kapott kedvet (ambíciót) a 
művészkedésre s  mivel nem vált be,  testileg,  lelkileg letört. 

A természetes fejlődés útját erőszakolni nem lehet s nem 
szabad, az idő előtt szerepeltetett gyermek lelke megöregszik, 
önérzeteskedővé, kérkedővé válik, azt hiszi, már mindent tud, 
tehát szorgalma elernyed. A gyermeket ne vezessük félre ma- 
gasztaló dicséretekkel tehetsége felől. Szegény sajnálatraméltó, 
művészkedő, szereplő gyermek! Mi lesz belőle pár év múlva! 
Hogy elöregszik, mennyi nem neki való élményen megy ke- 
resztül, hogy kifárad a tapstól, a bámulástól. Hová lesz boldog 
naivitása, mikor már nem marad kívánni valója, hiszen min- 
dent elért már: dicsőségben és sokszor pénzben is fürdik. 

A gyermeknek játék kell még, hogy felüdüljön s kitartó 
munka, hogy tehetsége kifejlődjön. A gyermekét szerepeltető 
szülő nagy árt fizet hiúságáért vagy üzleti hasznáért: elpusz- 
tulhat a gyermeke s benne a művész! 

Nagy hibát követ el az a szülő, aki gyermekét nem a 
gyermeknek való szórakozásokba viszi, csak azért, mert ő akar 
szórakozni. Maga megnyugtatására azt gondolja, hogy a gyer- 
mek úgy sem érti meg azt, amit ott lát. Nagyon téved! Ha nem 
is érti meg egészen, de foglalkozik a látottakkal s a belekerülő 
szenny árnyat vet lelkére. Ε csira egyszer kiterebélyesedik. 

Gondos körültekintéssel válogassa tehát meg a szülő, hova 
viszi magával, milyen helyre szórakozni gyermekét, mert a 
szórakozás szükséges a gyermeknek, hasznos is, de csak az, 
amely neki való. 



A nemi  felvilágosítás a családban. 

Írta:  NÓGRÁD Y LÁSZLÓ  dr. 

Sok-sok szó esett már erről a kérdésről, melyről a nagy 
nevelő-filozófus, Rousseau is nyilatkozott már és utána annyi 
okos és nem okos, komoly és nem komoly vélemény hangzott 
el. A kérdésnek nálunk is van irodalma. És mindannak dacára, 
hogy annyian szóltak hozzá, mégsincs eldöntve a kérdés, vagy 
legalább is nem alakult ki még egyetlen határozott vélemény, 
hogy  ezt  kell   tenni,  hogy  ezt helyes  tenni,   így helyes  tenni. 

Kérdi az ember, hogy hát ez a kérdés talán megoldhatat- 
lan, emberfölötti nehéz, átláthatatlan; vagy valamiféle nagy 
katasztrófától kell félni, ha ezt a kérdést eldöntik; vagy talán 
forradalmat jelent a nevelésben s új rubrikákat kell „felfek- 
tetni” az új dolgok elkönyvelésére? Nem, nem, egyiksem. Nem 
emberfölötti nehéz kérdés, hiszen oly természetes és világos; 
katasztrófától sem kell félni és nem is forradalmi újítás, hisz 
oly régi már, amilyen régi az emberi kultúra, sőt talán már 
azelőtt is kérdés lehetett ez. Erre vall legalább is az, hogy a 
vademberek is gondos tanításban részesítik külön-külön fiú- 
s leánygyermekeiket a nemi kérdés felől s aztán mély értelmű 
s megható vallásos szertartásokkal kapcsolatban avatják őket 
érettekké a nemi életre, ha megjött annak az ideje. 

Így tesznek a természetes életet élő vadnépek, a legfőbb 
tudománynak ezt tekintik s a legfőbb erkölcsi tudnivalónak, mi 
pedig, akiknél már oly messze jár a kultúra úgy a tudomány- 
ban, mint az erkölcsben, ahol a családi élet vezetői, a szülők, 
még a legalacsonyabb fokon is ruhában járnak, ezt a kérdést 
nem rendezték. Majdnem azt mondhatom, úgy veszik, mintha 
nem is volna, tehát vagy nem tartják fontosnak vagy nem 
akarják annak tekinteni. Kiki tesz azt, amit akar s ahogy épen 
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akar. Egyik család nem törődik a nemi felvilágosítással, egész 
egyszerűen nem gondol vele, a másik nem komolyan veszi s 
tréfásan kezeli, a harmadik talán akarna vele törődni, de 
„olyan különösnek” találja, mint Petőfink előtt a költészetben 
a „bő gatyát”, az „inget”, „dohányzacskót”, tehát nem mer ki- 
kezdeni a kérdéssel, vannak megint, akik „megteszik” a fel- 
világosítást. Ezzel párhuzamban az elmélet a körül forog: szük- 
séges-e a felvilágosítás, vagy sem; ki világosítsa fel a gyerme- 
ket: a szülő, az iskola vagy az orvos; és ha a szülő, akkor az 
apa vagy az anya-e? 

Nem ismernők a kérdést, ha azt mondanók, hogy pedagó- 
gusok és nem pedagógusok nem nyilvánítottak már elégszer 
határozott véleményt és ha mindennek dacára sem oldották 
meg a kérdést, ennek oka szerintem az, hogy a kérdés eldön- 
tésére hivatott tényezők külön-külön „döntöttek”: külön a pe- 
dagógusok, az orvosok és a már régi szokás szerint teljesen 
kívül maradtak a szülők, pedig ez a kérdés megkívánja, hogy 
mind a három tényező együttesen tanácskozzék, sőt bele kell 
kapcsolni a vallásoktatókat is, mert nevelési, egészségi, erköl- 
csi, tanulmányi kérdés egyformán s foglalkozni kell vele az 
iskolának,  az  orvosnak,  papnak  s  a  szülőknek. 

A nemi felvilágosítás kérdését ilyen összetételű közös ta- 
nácskozáson kell megoldani, a kérdés dűlőre vitele elsőrangú 
fontosságú. Kétségtelennek tartom azt, hogy halogatása nagy 
veszedelmet jelent a jövő generáció testi, erkölcsi egészsége 
szempontjából. Hogy lehet könnyedén venni ezt a kérdést ma, 
amikor az életet annyira áthatotta a sexuálitás, mikor a „sze- 
relem” piaci áru lett, mint a zöldség és olcsóbban, mint a 
zöldség. Minden megdrágult,  csak ez nem, ingyen is kapható. 

A szerelem nagy devalvációja különös veszedelmet jelent 
a fejlődő gyermekekre, fiúkra, leányokra egyaránt. Szomorú 
jelenség ez, melynek ha útja nem szakad, mint a hömpölygő 
láva felégeti a családot, a társadalom egészségét. Egyelőre úgy 
látszik csak a jámborok félnek, egyébként minden megy za- 
vartalanul a maga rendjén s elkezdve a túlzsúfolt villanyoson 
felfelé a különböző mulató helyeken, a magasabb eszthetikai 
szépséget kifejező eszközökig, a szó, a könyv, a zene mind a 
sexuális   érzést   ingerli.   Úgyszólván   nap-nap   mellett   újabb   és 
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újabb források buggyannak fel, újabb alkalmak, melyek sok- 
szor rendkívüli leleménnyel s megejtő művészettel rontanak rá 
a lélekre, az erkölcsre s zavarják fel csendjét. Ha ugyan lehet 
ma lélek, szív, élet csendes. A technika zseniális vívmányai, 
melyek oly bámulatosak, ma már a legutolsó faluba, a leg- 
messzebbeső putriba is olcsón szállítják a kultúrát. Nem ez a 
baj, az a baj, hogy ezzel a kultúrával sok erkölcsi salak is 
odajuthat. És ez úton közvetlenül vagy közvetve megfertőződ- 
het a gyermek, az ifjúság is. 

Könnyedén ezt nem szabad venni. Elmúltak a régi jó idők, 
mikor az imádságos könyvön kívül legföljebb egy-egy kalen- 
dárium vagy néhány jeles költő műve volt a család egyedüli 
szellemi forrása. Nem kívánjuk vissza ezt a kevéskönyvű vilá- 
got, de az is bizonyos, hogy a kultúra rohamos fejlődésével 
számot kell vetni s hogy a gyermek helyzete is megváltozott 
s a nevelésnek is épen ezért alkalmazkodni kell az idők 
viszonyaihoz. 

Meg kell néznem, meg kell gondolnom, mit adnak a mozi- 
ban, a gyermekemnek való-e? Míg nem volt mozi, addig ezek a 
gondok sem nyomták a szülőt. Hálaistennek már vannak köl- 
csön könyvtárak is, nagy áldás és nagy átok, mert sok erkölcsi 
szemét, fertőzés is szerezhető onnan. Mi következik ebből? 
Hogy megnézem, milyen könyveket hoz haza serdülő fiam, 
leányom. De még akkor is utána nézek, ha Közkönyvtárból 
hozza könyvét. 

Átnézem a rádió műsorát, mert nem szükséges, hogy min- 
den muzsikát meghallgasson a fiam, leányom, de annak sincs 
semmi értéke, hogy álszentimentalizmustól fűtött novellák sze- 
relmeit hallgassa, és fölösleges a tisztán felnőttek erkölcsi 
világát szolgáló előadások végigélvezése is, mert a legjobb is 
rossz, ha még nem a gyermeknek való. 

Az ezer meg ezer forrásból ez csak egy-kettő, de ilyen 
források millió és millió lelket öntöznek, alakítanak, nevelnek 
s ezek között él gyermekem s ezek mind ép annyira lehetnek 
hasznára, mint kárára, tehát ezzel is számot kell vetnem na- 
gyobb körültekintéssel ma, mint száz évvel azelőtt. A gyermek 
lelkét   a   sok   előrelendítő   hatás   korábban   érleli   meg,   mint 
 



122 

hajdanán, merészebbé teszi s vágyakozóbbá, érzékibbé. És is- 
merve ezeket a rávárakozó fertőző hatásokat, ellene immúnissá 
kell tenni, be kell oltani, a veszedelmes felvilágosítást jó, hasz- 
nos,  előzetes  felvilágosítással  kell  meghiúsítani. 

íme, a külső körülmények, az a levegő, melyben ma a 
gyermek él s fejlődik, a nap, mely ráhullatja sugarát, az élet 
hangjai, melyek még a legvédettebb környezetben élő gyer- 
meket is érik s érhetik, azt javasolják, hogy a gyermeket nemi 
felvilágosításban kell  részesítenünk. 

De nemcsak a külső körülmények, a gyermek természete 
is kötelességünkké teszi. 

A gyermekkel veleszületett s értelmi életével kapcsolatos 
a tapasztalatszerzés, a megismerés vágya. Ε nélkül nem is le- 
hetne ember. A gyermek mohó ismeretszerző vágyát mindnyá- 
jan ismerjük (talán csak az iskola nem!), ismerjük érdeklő- 
dését. A gyermek érdeklődésének iránya értelmének fejlődésé- 
vel mind szélesebb-szélesebb körére terjed az őt körülvevő 
életnek. így az is érdekli már elég korán, honnan jönnek a kis- 
gyermekek, honnan került a bölcsőbe kistestvére. Ezen érdek- 
lődése négy-ötéves korig könnyen kielégíthető akár azzal a ma- 
gyarázattal, hogy a gólya hozta, akár azzal, hogy a gyermekek 
születnek. Vannak, akik a gólya-mesét elvetik, mert ez nem 
őszinte beszéd s helyesebbnek tartják, ha a valóságnak meg- 
felelőbb magyarázatot kap. Mindenesetre figyelembe kell ven- 
nie a szülőnek vagy annak, akihez fordul kérdésével ezen do- 
logban a gyermek, hogy milyen körülmények között él a gyer- 
mek, milyen társakkal érintkezik, milyen tapasztalatokat sze- 
rezhet. Sem többet, sem kevesebbet ne mondjunk az „igazság- 
ból”, mint amennyi szükséges a gyermek érdeklődésének kielé- 
gítésére. Úgy feltárni az igazságot, a maga csupasz valóságá- 
ban, amint van, veszedelmesebb, mint a gólyamese valótlan- 
ságával megmagyarázni a dolgot. Hiszen úgyis csak arról van 
szó, hogy a gyermek kíváncsiságát kielégítsük abban a korban, 
mikor még komolyan úgysem érdeklődik a dolgok igazsága 
iránt. Ne utasítsuk azonban el a gyermeket azzal, hogy „még 
ezt neked nem kell tudni” – „majd megtudod” – „ne kér- 
dezz ilyeneket”, mert épen ezzel fogjuk a gyermeket arra ösz- 
tönözni, hogy kíváncsiságával máshoz forduljon. Ha kérdez, felel- 
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jünk szívesen s mindig annyit mondjunk, amennyi – ismerve 
gyermekünk   egyéniségét,   tapasztalatait,   érdeklődését   kielégíti. 

A legtöbb gyermek (nem mindenik) mondhatjuk, hogy 
iskolás koráig az illúzió korát éli, boldog a maga „gólyame- 
séjével” s eszébe sem jut, hogy ez nem igaz. Gonosz száj az, 
amely a gyermek illúzióját igazmondásával megtöri. Az illúzió 
ragyogó egét lerántja a sárba s a gyermek boldogságát ezzel 
megrontja, összezúzza. Illúzióra mindenkinek szüksége van, a 
felnőttnek is, illúzió nélkül az élet elviselhetetlen lenne, hogy 
ne volna hát szüksége a gyermeknek, akinek ép az illúzió biz- 
tosítja a gondtalanságot. 

Négy-öt éves korában a gyermek értelme megerősödik, 
ítélőképessége jobb, már most nem lehet oly könnyen félre- 
vezetni, de különben is, ha iskolába kerül, együtt lesz olyan 
társakkal, akik túl vannak már sok illúzión. Régen tudják már, 
hogy a kistestvért nem a gólya hozza, s nemcsak azt tudják, 
hogy úgy születik, ők tudnak már mindent. Ezek a szegény 
kis felvilágosodottak tudományukat nem rejtegetik, sőt dicse- 
kednek vele és sokszor ártatlanul, nem rontó szándékból, nem 
kívánatos módon világosítják fel a mi gyermekünket. Lehet, 
csak egy durvább újabb mesével, de lehet, a legnyíltabb s a 
legreálisabb igazsággal S úgy fogjuk érezni, hogy gyermekünk 
lelkén  mocsok   esett.   És   ez  igaz  lesz:  valóban   mocsok   esett! 

Melyik szülő nem esett aggodalomba e miatt, mikor gyer- 
meke iskolába került? Az iskolába, hol együtt vannak neveltek 
s neveletlenek, ártatlanok, naivak és a már nagytapasztalatúak, 
romlottak s romlatlanok s az iskola nem tehet arról, hogy ez 
így van, arról sem tehet, hogy egyik gyermek a másikat meg- 
fertőzheti testi s lelki bacillussal egyaránt. Valóban az iskolá- 
ban ez a legfélelmesebb s ha félünk iskolába küldeni gyerme- 
künket, nem azért, mert babusgatjuk, de mert félünk az er- 
kölcsi fertőzéstől. 

Azt mondják, az iskola az élet képe, az életben sem lehet 
csak jókkal az ember, igen ez igaz, de az is igaz, hogy neve- 
lésünkkel nem a romlottak számát kívánjuk szaporítani. Er- 
kölcsre pedig erkölcsös hatásokkal tudunk nevelni s nem nyu- 
godhatunk bele abba, hogy mivel az életben romlottak is van- 
nak, tehát ne aggodalmaskodjunk. 
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Igenis kötelességünk őrködni nekünk szülőknek, ha iga- 

zán szeretjük gyermekeinket, nem hunyhatunk szemet csak 
azért, mert ilyen az élet vagy olyan. Léha felfogásnak tartom 
azt az érvelést, hogy hagyjuk a dolgot, mink is úgy tudtunk 
meg mindent másoktól, véletlenül s mégis itt vagyunk, min- 
ket sem világosítottak fel szüleink, mégse vesztünk el. 

Megengedem, hogy szólók „mégis itt vannak”, „mégsem 
vesztek el”, de elveszhettek volna és mit tudják, hányan vesztek 
el? Lehet, gyermekük sem fog elveszni, ha csak úgy tudnak 
meg másoktól mindent, véletlenül, mint ők, de lehet, hogy rajta- 
vesztenek, hogy elvesznek, hogy nem lesznek oly szerencsé- 
sek, mint ők. És miért viseljem ezt a „rizikót”, miért bízzam 
magam a szerencsés véletlenre, miért az ingoványra, mikor szi- 
lárd talajon is járhatok. 

Azt hiszem, nem nehéz belátni azt az igazságot is, hogy 
a nemi felvilágosításra a gyermek érdeklődésének kielégítése 
miatt is szükséges. Ha mi nem világosítjuk fel, majd elvégzi ezt 
más rosszul, brutálisan. Esetleg a gyermek fog kutatni utána s 
oly tapasztalatokat fog tenni, ami nem lesz javára. De a gyer- 
mek meg fog nyugodni s a társak felvilágosításával szemben 
is vértezett, ha mondhatja, hogy „ő már tudja a dolgot” s 
mint ilyen, „nem engedi, hogy őt mások becsapják”. 

Az a kérdés, mit mondjunk a hat-hét éves gyermeknek, mit 
mondjunk, hogy igazat mondjunk s mégse rontsuk le illúziója 
világát a teljes igazság feltárásával? Mi lesz a legjobb profilaxis, 
az immunizáló oltás? Lehet, más jobbat tud, én azt mondanám: 
a gyermekek az anya testében nőnek, vagy azt mondom: a kis 
gyermekek az anya szíve alatt nőnek mindaddig, míg annyira 
meg nem erősödnek, hogy szopni tudjanak, akkor megszületnek 
s lesz belőle síró kis gyermek, kis testvér. Ilyen volt, ilyen kis 
gyermek mindenki, te is, apa is, nagymama is, mindenki. így 
van ez a legtöbb állatnál is, a madarak tojást tojnak s abból 
lesz a kis madár, stb. így rendelte a jóságos Teremtő, a Minden- 
ség Atyja, hogy magva ne szakadjon sem az embernek, sem más 
teremtett lényének. Te is a jó Isten akaratából születtél, hogy 
legyen utódunk, legyen, aki munkánkat folytatja, ha már mi 
megöregszünk,  meghalunk . . .  
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Kezdetnek ez a magyarázat elég a legtöbb rendes nevelés- 
ben részesült gyermeknek. Ismét azt kell mondanom: nem min- 
deniknek, mert vannak, akik már többet tudnak, de hiszen az 
ilyen gyermeknél már nem felvilágosításra van szükség, mint 
inkább arra, hogy már megszerzett ismereteik esetleges káros 
hatásától megmentsük, mert azok a barátok, akik felvilágosítot- 
ták, kioktatták, egyéb rosszra is megtaníthatják. Ettől kell a 
gyermeket megóvnunk. 

Azoknak pedig, akik azt hiszik, hogy jobb ha a gyermek 
mindent megtud, azt felelem: ők maguk sem hiszik azt, hogy 
jó, ha a gyermek minden igazságot megtud, miért tudja tehát 
meg épen azt az igazságot a gyermek. Megismerése reánézve 
veszedelmes, mert ezen korhatáron sem értelme, sem természet- 
tudományi ismerete nem elégséges arra, hogy akár ethikai, akár 
biológiai tekintetben kellőkép mérlegelni s megérteni tudja. 
Nem jobb-e, ha a teljes igazság felé fokozatos áthidalással kö- 
zeledünk? Azt hiszem igen! Maradjunk tehát ennél. 

Fűzzünk még pár szó magyarázatot hozzá a fajfenntartásról 
a gyermekértelemnek megfelelő módon, egyszerű példákkal a 
bogarak, növények életéből s szép történetet, mely alkalmas a 
gyermekben az érzelmi kimélyítésre is és ezzel eleget tettünk 
arra, hogy a gyermek érdeklődését kielégítsük, őt tudóssá 
tegyük, s fölényessé többet tudó társaival szemben is. S ha még 
időnkint, mikor kérdez vagy erre alkalom adódik, újabb s újabb 
ismerettel, történettel gazdagítjuk s erősítjük „felvilágosításun- 
kat” a gyermekben, annálinkább megszilárdítjuk a mi igazsá- 
gunkat, mely most már a gyermeké is. Érdeklődését kielégítet- 
tük s ezután könnyen vezethetjük, mert magunkhoz kapcsoltuk, 
megtörtük a mások hatásának varázsát. Egész biztos, hogy 
ezután ha „más” igazságot, fog hallani társaitól, hozzánk fog for- 
dulni, elmondja nekünk, de most már nem lesz nehéz lefegyve- 
rezni, esetleg megcáfolni ezt a nem megfelelő igazságot, mert 
előnyben vagyunk a prioritás jogán és mert szülők vagyunk, 
tekintélyek. 

A kérdésből nem csinálunk titkot, nyíltan beszélünk, fele- 
lünk a gyermek kérdéseire, minden hókusz-pókusz nélkül. Arra 
kell  törekednünk,  hogy  ne  titoknak,     hanem    természetesnek 
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tekintse a gyermek a dolgot, mert ha így nézi, akkor megszűnik 
utána kutatni. Egyszerű, természetes ismeretté válik előtte s 
nem rejtelmes misztikummá. 

Ezen fejlődési fokon a felvilágosítást a gyermeknél csak 
a szülő végezze, akár az apa, akár az anya, vagy mindaketten, 
de mindig az, amelyik szülő közelebb van a gyermek lelkéhez, 
akár mert többet foglalkozik vele, akár mert jobban ért a gyer- 
mek nyelvén. Talán úgy mondhatjuk, hogy a leánynál az anya, 
a fiúnál az apa végezze. 

Mivel a felvilágosítás kérdése elsősorban nevelési kérdés, a 
nevelés pedig a szülők tiszte, ennélfogva mindvégig megtartják 
vezető szerepüket. A szülőket nem pótolhatja sem az iskola, 
sem az orvos. Ezek csak mint segítők, támogatók, gyámolítják 
a szülőt. Nem engedheti a gyermeket a szülő át másnak, köte- 
lességét végezze maga a szülő! 

* 

Eddig, mondhatjuk, a gyermek kíváncsiskodott, kérdezett 
bennünket, bár mi is körül-körül tapogattuk, hogy észre ne 
vegye, kérdéseinkkel, hogy hányadán áll a mi „kisgyermekünk”, 
de mégis inkább csak ő volt az, aki bennünket faggatott, örül- 
nünk kellett annak, hogy kérdezett és szívesen kellett mindig 
felelnünk, sohasem szabad volt sürgősebb dolgunknak lenni 
annál, hogy érdeklődését kielégítsük, mert kérdezősködése 
annak volt jele, hogy bízik bennünk, szeret bennünket, hisz 
bennünk. Ez a bizalom volt ami erőnk, a mi tudományunk, 
nevelő hatásaink alapja, ennélfogva tudtuk kormányozni, irá- 
nyítani a mi kis emberünket s átsegíteni sok-sok szakadékon és 
kiemelni sok kátyúból. 

A gyermek fejlődésével megváltozik a helyzet, most már 
mi fogjuk gyakran kérdezni, de mindig kellő tapintattal, nem 
vizsgálóbíró módjára, mintha bűnösnek tekintenők, inkább a 
szeretet hangján s mikor alkalom nyílik rá (egy kis ügyességgel 
az alkalmat időről-időre magunk is előidézhetjük), hogy észre 
se vegye „a gyermek”, hogy mi most valamit meg akarunk tudni 
az ő titkaiból. Hamarosan észrevesszük, van-e titka vagy nincs. 
Örüljünk, ha nincs, de ebbe ne nyugodjunk bele, hátha már 
holnap, holnapután lesz titka mégis. 



127 
 
Ez a kor az, mikor a gyermek elérkezik a 12-13 évhez, 

mellyel megkezdődik a nemi átalakulás kora (12-13 év leá- 
nyoknál, fiúknál 13-14 év) a szülő új feladat előtt áll. Eddig 
olyan gyermekkel volt dolga, akiben még homályos érzések 
alakjában sem jelentkeztek a nemi izgalmak, ezen korhatáron 
már ez megkezdődik. Ez ellen is védekezni kell. Kapcsoljuk 
tehát a gyermek eddigi élettani ismereteihez a nemiszervek 
egészségtanát. Most már figyeljük, figyelmeztetjük a gyermeket 
a nemiszervek izgatásának (önfertőzés) káros voltára. Ezenkívül 
megmagyarázzuk az esetleg jelentkező élettani dolgokat (mag- 
ömlés, vérzés) is, mint a test fejlődésével járó természetes egész- 
ségi jelenségeket. 

Ettől kezdve az orvos felvilágosító szerepe is megkezdődik, 
tudományának tekintélyével megerősíti azt a hatást, mit a szülő 
szava tett a gyermekre. 

Tapasztalatból tudom, de Írásban is olvastam olyan orvosi 
véleményt, mely azt mondja, hogy az önfertőzés nem káros a 
gyermekre, s hogy az önfertőzés ,,nagyban”, azaz naponta 
többször, úgy is csak az abnormis (demenciás) gyermekek 
végzik s hogy ez a jelenség az abnormitás következménye 
nem az abnormitás az önfertőzésnek. 

Nem vagyok orvos, de bőséges tapasztalatom van ezen a 
téren, intézetemben megfordultak különböző önfertőző gyerme- 
kek s köztük demenciás is akadt. Elhiszem, hogy a demencia 
nem következménye az önfertőzésnek, ez azonban még nem ok 
arra, hogy az önfertőzést károsnak ne tartsam. Már hogyne 
lenne az, hiszen életerőket von el, izgalmakkal jár, tehát fizi- 
kailag is káros. És erkölcsileg mekkora szenny még akkor is, ha 
pusztán „testi izgalmak” kedvéért önfertőz a gyermek s nem 
járulnak hozzá fajtalan képzetek s érzelmek. De ha eleinte néni 
is szövődnek össze ilyenféle érzelmekkel, később a gyakorlat 
felkelti a szunnyadó érzelmeket s vad hajszává fűti a gyermek 
izgalmas cselekményét. Rabjává ejti olyan gonosz szenvedély- 
nek, mely erkölcsi teherbírását tönkreteszi, akaraterejét meg- 
lazítja, kimeríti, munkakedvét megsemmisíti. 

Az önfertőzés jót nem hoz, tehát nem vagyok hajlandó 
semmiféle Freud-i nézet miatt azt ajánlani, hogy csak önfertőz- 
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zenek a gyermekek, mint egy szülő, kinek fia intéztemben volt, 
– mikor figyelmeztettem, hogy a gyermek erősen önfertőző s 
hogy erről le akarom szoktatni, ezt mondta: ne tessék ezt tenni, 
orvosom azt mondta, rossz kihatással lesz a férfi korára, csak 
hagyjuk, hadd önfertőzzék tovább! Ez valóban megtörtént eset. 
A szülő nyilvánvalóan félreérthette az orvost, mert én nem 
tudok semmiféle olyan véleményt, amely azt állította volna, 
hogy az önfertőzés szükséges előkészület a férfikorra. De szo- 
morú áldozatait már láttam az önfertőzésnek. 

Sajnos, azt mindnyájan tudjuk, hogy a gyermekek közt az 
önfertőzés nagyon elharapódzott dolog, már az elemi iskolások 
űzik s kitanítják egymást nem egyszer, de láttam már bölcső- 
ben önfertőző gyermeket is, láttam, hogy babrálta, hogy ját- 
szott nemiszervével a nélkül, hogy a szülő erre felfigyelt volna. 

A gyermek ilyen öntudatlan játéka bevezető a később már 
majd tudatosabb izgalmakkal űzött önfertőzéshez. 

Az önfertőzést károsnak tartom minden tekintetben, a gyer- 
meket ettől meg kell óvni a kellő profilaxissal, kellő időben s 
kellő módon történő figyelmeztetéssel s kitanítással arról, hogy 
ezt cselekedni egészségtelen, káros. Ha pedig a gyermek fertő- 
zése már megtörtént, le kell őt szoktatni. Nem a poklok tüzével 
rémítgetve s hasonló szörnyűségekkel, hanem erkölcsi érzelmei 
s önérzete felkeltésével és az egészségi szempontok kellő megér- 
tetésével. Dörömbölő prédikációk, fenyegetések, fenyítések célra 
nem vezetnek s ezek valóban károsak, de ha szeretet, meleg 
lélek, tiszta erkölcsi tekintély kapcsolja hozzánk a gyermeket, 
akkor felvilágosításunknak, tanításunknak lesz is eredménye. 
Ha nem is hagyja el az önfertőzést teljesen a gyermek, de a 
belátás, a felébredt lelkiismeret, az erkölcsi okok, érzelmek, kor- 
látozni fogják s annyira megkötik, hogy szenvedéllyé nem fog 
fajulni s nem is fog ártalmára lenni. 

Fontos az, hogy a gyermek el legyen foglalva, hogy élet- 
energiáit levezesse a tanulás, játék, sport, valamely kedvelt szó- 
rakozó tevékenysége, hogy minden ideje be legyen töltve figyel- 
mét lekötő munkával, hogy ne legyen ideje az üres kontemplá- 
lásra, semmittevésre, léha ábrándozgatásra, mert az olyan gyer- 
meket éri legkönnyebben veszedelem, akinek sok ideje van    a 
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semmittevésre, aki szeret lustálkodni. Gondosan ügyeljen a szülő 
arra, hogy a gyermek megszabott napirend szerint dolgozzék, 
szórakozzék, hogy megszabott időben feküdjék le s keljen 
reggel. 

Ügyeljen a szülő a gyermek táplálkozására is, válságos idő- 
ket él, jó bő táplálékra van szüksége, de ez nem jelenti azt, hogy 
túlfűtsük, agyonetessük izgató ételekkel. A jómódú szülők ve- 
gyenek példát s tanuljanak a szegényebb szülőktől, kik gyerme- 
keiket nem táplálják túl (igaz, erre nem is telik), mily egészsé- 
gesek, erősek ezek gyermekei. Visszaemlékezem a magam küz- 
delmes gyermekkorára, bizony sokat koplaltam, a körülmények 
valósággal aszkétává tettek, mégis egészséges voltam, megnőt- 
tem és sem észben, sem erőben nem maradtam el azok mögött, 
akik igen bőven táplálkoztak. 

Ügyeljen a szülő arra is, kikkel barátkozik gyermeke, hova 
jár, mert a rossz barátok, a rosszravezető alkalom a legjobb 
gyermeket is félrevezetheti. 

Ne vegye a szülő könnyen az önfertőzést, erkölcsi és testi 
fertő ez. 

Hogy az önfertőzés mit s mennyit ártott az emberiségnek, 
nem tudjuk, de hogy ártott ez a gyermekkori „bűnözés”, az 
bizonyos, hogy pedig annyira általános szokássá fajulhatott, 
annak egyik okát abban látom, hogy a nemi felvilágosítást oly 
lazán és határozatlanul végzik el a nevelés, a gyermekgondo- 
zás, irányítás tényezői. S hogy ennélfogva a gyermeket nem 
íigyelmezteti senki, magára hagyják a legnehezebb dologban, 
testi-lelki küzdelmeivel, észre sem veszik mily keserves harcot 
folytat önmagával, érzékeivel, cselekedetének bűntudatával, szé- 
gyenével. És miért hagyják magára? Mert talán középkori ál- 
szenteskedésből nem merik, amint mondani szokás, az életnek 
ezen nagy „misztériumát” érinteni sem; vagy talán mert kényes 
kérdésnek tekintik, vagy illetlennek ilyennel foglalkozni? Vagy 
talán mert úgy nőttek fel felvilágosítás nélkül? 

Persze, nagy misztérium és kényes kérdés, de mindjárt nem 
lesz az, ha természetes biológiai jelenségnek tekintve, természe- 
tes alapon magyarázom, mindig annyit mondva, amennyi a gyer- 
mek értelmi s tapasztalati fejlődésének megfelel s amennyit a 
körülmények  szükségessé tesznek. 
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Ezen természetes úton maradva folytatjuk munkánkat 

tovább, mikor a gyermek eléri az úgynevezett kamasz-kort, a 
lő-16 évet. 

A gyermek már ifjúnak számít, tanulmányai, tapasztalatai 
sokfélék, megért arra, hogy a nemi kérdés teljes világosságban 
álljon előtte, hogy megtudja a nemi szervek biológiai rendelte- 
tését a fajfenntartásban. Megért arra, hogy megismerje a nemi 
élet erkölcsi és egészségi következményeit. Ismét minden hó- 
kusz-pókusz nélkül fogunk vele szólni, nem várjuk a ,,nagy 
pillanatot”, az „esti félhományt” stb. stb., effélét, mert ez a kér- 
dés nem tűri a misztikusságot, ezt a legtermészetesebb hangon, 
a legtermészetesebb komolysággal s nyíltsággal, minden szenti- 
mentalizmus nélkül kell mindvégig magyaráznunk, mint az élet 
fontos, szükséges jelenségét, mely kötelességeket ró mindenkire, 
férfire s nőre egyaránt, hogy a faj fennmaradjon. Nem élvezeti 
dolog, nem az érzékiség játéka, csak azoknak, akik megfeled- 
keznek komoly kötelességükről. Az ifjúnak pedig még várni 
kell, míg eléri fejlődésének teljességét, hogy teljesíthesse az 
elébeszabott feladatot, mely abban áll, hogy saját magának, 
családjának, nemzetének egészséges utódokat adjon. 

A szülő s mellette az orvos világosítsa meg, fejtse ki az 
erkölcsi vonatkozások mellett az egészségit is. Hangsúlyozzák 
azt, hogy az önmegtartóztatás nem egészségtelen, sőt maga s 
faja egészsége szempontjából az egyetlen helyes állapot. Ne fél- 
jünk rámutatni a nemi fertőzés veszedelmeire s mindazon 
egészségpusztító következményekre, mik fenyegetik az önmagá- 
ról megfeledkezett ifjút. Igenis vigyük bele az ifjúba a fertőzés 
veszedelmétől, a vérbajtól való félelmet. Ez a félelem meggon- 
dolttá fogja tenni s többet fog érni, mint a legkenetteljesebb 
prédikáció. 

Értesse meg az orvos, a szülő az ifjúval, mit jelent egész- 
sége szempontjából még a könnyű fertőzés is, amit ők általában 
semminek szoktak tekinteni s ha ilyen bajt kapnak, mint valami 
különösen tekintélytadó férfias dologgal hősködni, dicsekedni 
szoktak egymás között. Ismerje meg az ifjú a legrészletesebben 
a tisztátalan nemi élet bajait, hogy ajánlatosabbnak s kötelező- 
nek tartsa az önmegtartóztatást. Igen fontos az, hogy az ifjú 
állandó orvosi ellenőrzés alatt álljon, tegye kötelességévé a szülő, 
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hogy időközönkint vizsgáltassa meg magát orvossal. Az iskola- 
orvos munkakörébe az ifjúság ilyenirányú ellenőrzését is be kel- 
lene vonni. 

Ezzel tulajdonképen be is fejeződik a nemi felvilágosítás, 
mert a 17-18 éves ifjúnál már csak arról lehet szó, hogy a 
tiszta élet nemes szépségét s az ifjúnak, mint leendő férjnek 
kötelességét utódaival szemben kimélyítsük s felvértezzük őt a 
különböző csábításokkal szemben okos tanácsokkal s támogas- 
suk őt nehéz küzdelmeiben. 

Mert nehéz küzdelmeket kell vívnia, hisz az élet, mely 
körülveszi, tele kátyúval, tele csapdával, tele ezerféle veszede- 
lemmel ránézve. 

Amit fentebb elmondtam, ideális családi körülményeket 
tételezett fel, de hisz nem egyszer a családi élet hatásai már 
olyanok, hogy a gyermek s később az ifjú erkölcsi egészségét 
veszélyeztetik. Nem akarok kitérni a szülők életére, pedig nem 
egyszer itt sincs minden a maga rendjén, csak azt mondom, 
hogy a szülők tiszta élete nélkül nem várhatunk tiszta erkölcsű 
ifjúságot. Komoly hatást csak a maga komoly életétől várjon a 
szülő. 

A családnak nagy botrányköve sokszor a cselédség, ezek 
néha valóságos erkölcsi bacillusterjesztők s ők az elsők, akik 
megfertőzik a gyermeket „játékaikkal”, szavaikkal, viselkedé- 
sükkel. Megdöbbenve kérdezi az ember: lehet-e ezek ellen véde- 
kezni? Nagyon nehezen, de a résenálló szülők mégis csökkent- 
hetik a cselédfertőzés veszedelmeit. 

Ott az utca szabadonjáró prostituáltjaival, szörnyű kerese- 
tük állandó csábító alkalom. Ez úgy, amint ma van, a leg- 
nagyobb veszedelme az ifjúságnak s szégyene, arculcsapása erköl- 
csi felfogásunknak. És minek soroljam fel a többit, hiszen min- 
denki ismeri s tudja, hogy ilyen bőven van, több a kelleténél. 

Mindez azonban nem ok arra, hogy azt mondjuk: minek a 
felvilágosítás, úgy is hiába való, mert mindent tönkretesznek a 
kedvezőtlen körülmények. 

Sőt annálinkább gondosan kell elvégezni a szülőnek, isko- 
lának, orvosnak, egyházaknak kötelességüket. A múlt mulasz- 
tásait helyre kell hozni s nem hiszem, hogy túlzott optimizmus 
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szólna belőlem, mikor azt mondom, hogy ha a nemi felvilágosí- 
tást okosan végzik a hivatott tényezők, akkor ez rendkívül jó 
hatással lesz a jövő erkölcsére. 
Még egy pár szót befejezésül. 

A nemi felvilágosításban legfontosabb a szülő munkája, az 
iskola és orvos mint támogatók állanak a szülő mellett. A szü- 
lők felelősek a gyermekért, az ő kötelességük a nevelés. Az a 
szülő, aki nevelő szülő valóban, aki foglalkozik gyermekével s 
ismeri is gyermekét, gyermekének gondolkodásmódját, egyénisé- 
gét, ne féljen ettől a kérdéstől sem, ne tartsa félelmesnek, külö- 
nösnek, veszedelmesnek. Egy kis józan mérlegeléssel szava meg- 
kapja azt a tartalmat, ami gyermekének korához, egyéniségéhez 
a legmegfelelőbb. 

A nevelésben csak általános szabályokat lehet adni, mert a 
nevelésnek mindig az egyénhez simulónak kell lennie; a nemi 
felvilágosítás kérdésében sem lehet olyan tanítást adni, ami min- 
den gyermekre megfelelő. Mindenesetre jó, ha a szülő foglalko- 
zik a kérdés irodalmával, ha olvas hozzá, mert ezzel tudatosabbá 
teszi munkáját. De csak az a szülő fog hiábavaló s rossz munkát 
végezni, aki csak egy-egy bizonyos esetre korlátozza nevelői tevé- 
kenységét, amikor eszébe jut például, ha maga is ideges, rossz- 
kedvű, vagy valami épen nem tetszik a „gyermekben”. 

Az ilyen időszaki nevelési aktusok hatástalanok, sőt 
komikusak a gyermek előtt is. A nevelés olyan, mint a szívdo- 
bogás: folytontartó. Ha megállt, meghalt. A jó szülő folyton 
nevelő hatást fejt ki egyéniségével, erkölcsi tekintélyével. Az 
ilyen szülő a nemi felvilágosítás kérdésében nem fog hibát elkö- 
vetni, tanítása nem lesz hatástalan, mert a nevelésben a hatóerő« 
nem a szülők tudománya, hanem azon erkölcsi erő, mely egyé- 
niségükből kiárad, a mely különös hatással éri gyermekeik 
lelkét. 



 

A magyar főúri anyák. 

Írta:  NYÁRI ALBERT báró. 

Az elmúlt időkbe megyünk vissza. Abba, amikor az aristo- 
kratia egyik erős pillérköve volt még Magyarországnak, amikor 
a főúri magyar anyáknak nagy, szent hivatásuk volt, mert ők 
nevelték a főúri nemzedékeket, amelyeken nagyrészt megfor- 
dult Magyarország sorsa. 

Ha magyar anyákról akarnánk írni, hiteles adatok alapján, 
akkor rendelkezésünkre azok a ládák állanak, amelyek a várak- 
ban, kastélyokban a főúri hölgyek levelezéseit őrizték. A 
XVII-ik század előtti leveleket még ezekben is ritkán találjuk, 
mert abban az időben a szóval, udvari cseléd útján való izenge- 
tés volt csak divatban. A tollforgatás nehezen ment a főuraknál 
is s a legelőkelőbb hölgyek is inkább a fonást, főzést tanulták, 
mint a betűvetést. Thurzó György nádor felesége, a dúsgazdag, 
előkelő Czobor Erzsébet grófnő még a XVI-ik század végén, csak 
asszony korában tanult meg írni. Elképzelhető tehát, hogy a 
köznemesség hölgyei milyen hadilábon állottak az írástudo- 
mánnyal s milyen kevés levél maradhatott utánuk, már pedig 
az anyai érzelmekről csak az intim levelezés közvetlen soraiból 
tudhatunk meg egyet s mást. 

A magyar főrangú hölgy, amint bekötötték a fejét, egy- 
szerre egy nagy családnak vallott a fejévé. Volt olyan főúr, aki- 
nek az asztalainál naponként 70-80-an ettek, az alkalmi ven. 
dégeken és a várőrségen kívül. Hogy honnét került ki ez a nagy 
étkező sereg? Csupa udvari népség volt, a rendes cselédségen 
kívül beleértve azokat a nemes úrfiakat és kisasszonyokat is. 
akiket részint a nemesi kúriák küldtek ide, tanulni, részint 
pedig az egyenlő rangúak, hogy szigorúbb nevelést kapjanak, 
mint  a  gvenge    szülők   között.   Zrínyi   Miklósnak   hét   leánya 
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volt s ezek mind idegen udvarban nőttek fel, pedig az apjuknak 
pénzverési joga is volt. Ezek az idegen nemes-sarjadékok az 
úrnőjüket nem csak édes anyjuknak nevezték, hanem annak is 
tartották, aki anyailag gondoskodott róluk minden tekintetben. 
A fiúkat és leányokat külön-külön mesterek oktatták a tudomá- 
nyokra, a leányok meg együtt fontak, varrtak, kertészkedtek a 
ház asszonyával, aki még a kiházasításukról is gondoskodott. 
Némelyik nagyasszony, különösen az olyan, akit gyermekkel 
nem áldott meg az Isten, igazán szerető édes anyja volt az 
„atyafi” gyermekeknek. Nádasdy Kristófné Choron Margit 
1607-ben amiatt kesereg, hogy egyik ilyen növendékét, Zrínyi 
Zsuzsanna árvácskáját el akarják vinni az udvarából s a leányka 
nagynénjének így könyörög: „Szánj meg engem – szegény meg- 
keseredett szívű vén anyát – mert halált szenvedek a gyer- 
mekért, soha szívemből ki nem adom”. 

Ha idegen gyermeket is így tudtak szeretni a magyar nagy- 
asszonyok, milyen önfeláldozó szeretettel viseltethettek akkor a 
saját véreik iránt! Az anyai szeretet igazában csak a leánygyer- 
meket vehette körül hosszabb ideig, mert a fiúk hamarosan 
kikerülnek az anyai kezek alól. Rákóczi Ferenc már apró gyer- 
mek korában mostoha atyjával, a kuruc királlyal táborozik, az 
igaz, hogy később megint csak visszakerül „dicsőséges anyjá- 
hoz”, amint a hálás fiú Zrínyi Ilonát nevezte. A kuruc generális- 
nak, Károlyi Sándornak az anyósa küld híreket a kis Kláráról 
és Ferusról, akiket mint nagyanya a rajongásig szeret. 1707-ben 
azt írja, hogy „Károlyi Ferenc alázatosan köszönti kegyelmedet. 
Nyargalózik, van dolga a piros pejeknek. Igen friss legény, forgó 
nélkül fel sem veszi a süveget. Kopott köntösét hamar a tűzre 
veti s oka: addig nem adnak mást.” Ez a kurucz kis legényke 
ebben az időben két és fél éves volt. Három éves korában már 
az apja egészségére iszik, fél év múlva már táncol, lovat jártat 
gyönyörködve. Az áldott jó nagyanya mindent megenged a korán 
érő gyermeknek, bár maga is belátja, hogy ezt nem jól cselek 
szi, de hát „az a bajom, hogy nem bírom megverni!” ismeri be. 
Mikor elviszik a gyermeket Koháry Judittól, Klárának és Ferus- 
nak bús Istenhozzádot küld. Ha közelebb volna hozzájuk, vala- 
mikkel kedveskedne is nekik. Rövidesen ennek is módját ejti. 
Ferusnak pecsétgyűrűt küld, a kis leánynak meg 200 gombos- 
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tűt. Perus számára különben egy nagyobb aranyláncot is tarto- 
gat, amit maga is készpénzért vett. ,,Csak tanuljon és éljen 
egészségben.” Ekkor már öl és fél éves legényke az unoka. 
„Igen akarom, hogy bátorságáról és magaviselete felől jót hall- 
jon, – írja Károlyi Sándornak, aki talán panaszkodott neki, - 
nem búsulhat kegyelmed ezentúl, hogy rossz és nem akar ta- 
nulni”. Később aztán, bár mindig talál mentséget a gyermek 
számára, mégis attól fél, hogy a kevélység bűnébe eshetik a ked- 
venc unoka. Tizenegy éves Férus, s arról ír a nagyanyjának, 
hogy nem tudja mikor látogathatja meg, mert nem hagyhatja 
ott a diétát. „Mintha őrajta fordulna meg egy része az ország 
gondjainak. Egész mulatság a levelét olvasnom”. Persze egész 
bánatba esik, amikor Ferust komolyan a tanulásra fogják s 
hogy megvigasztalja az elkeseredett fiút, 100 pengőt küld neki 
egy öltözet ruhára. Aztán az iskolánál is jobban elválasztotta őket 
egymástól a kuruc ügy bukása s Ferusból bujdosó lesz Lengyel- 
országban. A jó öreg Judit nagymama meg szinte óránként 
imádkozik, csak hogy még egyszer láthatná az unokáját. Látni 
akarná, pedig már ekkor mind a két szemére világtalan lett 
Koháry Judit. Egy másik nagyanya, Bánffy Istvánné, Országh 
Magdolna a kis unokájának cipellőt, keztyűt és ingecskét küld 
s egy tréfás levélben megírja a menyének, hogy a szeretetből 
küldött holmicskákat viseltesse is ám a kicsikével, mert ha a 
látogatáskor nem lesznek még megkopva, bizony meg fogja 
bánni. Lássunk most egy olyan nagyanyát, akinek öröm helyett 
bánat jut részül az unokája miatt. Batthyányné Poppet Eva 
piktort szegődtetett, hogy egyik unokáját a ravatalon fesse le s 
míg a munka készen nem lett, nem engedte a kis halottat el- 
temetni. Forgácsné Zólyomi Kata, míg maga halálos betegségben 
feküdt, sóhajtozott az unokái után 1571-ben. „Azt meg nem 
írhatom, mely igen nehéz, hogy az apró gyermekeket nem lát- 
hatom. Hallottam, hogy az fejedelmek megíratják egymásnak 
képüket. Bolondságnak véltem ezelőtt, de most csak az képüket 
láthatnám az gyermekeknek, könnyebb volna sokkal” – írja 
a fiának. 

Azt  mondják,  hogy  az  anyai  szeretetnél  még  nagyobb   a 
nagyanya rajongó  gyöngédsége. De  ebben  a  szeretetben való- 
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sággal leginkább csak a gyöngédség domborodik már ki. Az 
anyának a szeretete, boldogsága mellett sok a gondja, sok a 
keserűsége is. Csáky Istvánné, Wesselényi Anna az idősebb fia 
mellé jeles mestert fogadott, a fiatalabbikat meg Grazba küldte 
tanulni. A két fiú közül az egyik sok örömöt, a másik sok 
bánatot szerzett neki. ,,László fiam egy szép palástot és ruhá- 
zatot csináltatott nekem, hogy bizony átallom viselni.” István 
viszont sok alkalmat adott rá, hogy megríkassa az anyját. És 
mégis igyekszik rajta, hogy ne csináljon különbséget a jó és 
a rossz fia között. „Én az én anyai állapotomnak szeretetét és 
igaz kötelességét mindkettőtökhöz egyaránt akarom viselni. 
Csak azon fáj a szívem, hogy csak egy szálat sem fog rajtad 
az intésem. Én jó fiam, ne legyek az oka se Isten, se ember 
előtt. Kérlek, írok, izének, kényszerítelek, jól meglássad, mit 
cselekszel.” 1625-ben sok bánata még azzal tetéződött, hogy a 
lánya apáca lett s ő, akinek a gondolata mindig a gyermekei- 
nél időzött, váltig fájlalta, hogy a fiainak „az szegény apáca 
testvéretek soha eszetekbe nem jut.” Poppel Évának is sok bú- 
bánatot szerzett a fia, Batthyány Ádám. Isten tudja miért, de 
egész életén keresztül szinte üldözte az anyját, ezt a minden- 
kihez annyira jó asszonyt. Mikor nagybetegen a fiát akarta 
látni, Ádám úr a sok sürgetésre néhány citromot és narancsot 
küldött maga helyett. Még a szolgáit is reászabadította az édes 
anyja vagyonára. „Nem hiszem, hogy világ kezdetitől fogva 
valaki olvasott volna krónikákban, hogy fiú anyjával úgy bánt 
volna, mint te bántál én velem apád halála után” – írta 1633- 
ban a fiának. A halálos ágyán aztán örömmel békélt meg a 
fiával. Batthyány Erzsébet is milyen igaz szavakkal ír az anyai 
szeretetről. ,,Oly igen búsultam teérted, hogy csaknem meghal- 
tam. Hallottad-e, ha az anyának tíz gyermeke vagyon is, csak 
egy sincs elvetendő bennök” – írja 1568-ban Batthyány Boldi- 
zsárnak, mikor nagy betegségének a hírét meghallotta. Török 
Ferencné Országh Borbála a gyerekeit maga mellett a kerti 
dolgokra oktatta ki, míg testvére Magdolna, aki Bánffy Miklós- 
hoz ment férjhez, jeles pedagógusokat tart a gyermekei mellett. 
A legidősebb leányát, akkori szokás szerint, más főurak udva- 
rába küldötte „szolgálni”, Miklós fiát pedig Grazba küldte né- 
met  szóra,   aztán  a  császár udvarába.   A  gyerekeiről  való  sok 
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gondoskodása közben azonban még bőven ráért arra is, hogy 
a mellette levő asszonyokkal, lányokkal sokat imádkozzon. 
Valóságos kálvária-járás volt az élete Homonnai Drugeth 
Györgynének Dóczy Zsuzsannának. Férje korán elhalt s a fia- 
tal, szép özvegy minden léptét az a vágy irányította, hogy fiát 
és lányát védelmezze, boldognak lássa. Nevelésükre sok gondot 
fordított, érettük temérdeket szenvedett, de sohasem maga mi- 
att búsult és küzködött, hanem a gyermekeiért, Györgyért és 
Erzsébetért. Mindenki tudta róla, hogy minden percben örö- 
mest halna meg érettük s mégis egy olyan mesével üldözték 
szinte a koldusbotig, ami éppen ő hozzá volt a legméltatlanabb. 
Azt találták ki rá, hogy a fia nem is az övé, hanem egy pénzen 
vett gyermek, akit a sajátja helyett csempészett be, mikor ez 
váratlanul meghalt. És mivel a gazdag özvegy vagyonából 
mindenki osztozkodni akart, egészen a császárig, megesett vele 
ártatlanul, hogy a malmáról levezették a vizet a jó szomszédok, 
várából a rokonok kiostromolták, beteg lányával és fiával 
együtt, a császár meg halálra ítélteti őket, hogy a jószágaikra 
rátehesse a kezét. Valamikor a fiát országgyűlést látni Pozsony- 
ba vitte, forgott a nagynevű rokonságban, parancsait vakon 
követték ezerszámra a jobbágyai, zsellérei, most meg alig tudja 
átlopni magát két gyermekével Lengyelországba, útközt vad 
gyümölcsökön tengetve az életüket. De még ezt a puszta éle- 
tüket is irigyelte tőlük s a császár mint elítélteket kikéri őket 
a lengyel királytól. Az anya nyomorogva, fiáért imádkozva hal 
meg, de az anyai imádság nem volt hiába való, mert Homonnai 
György életsorát végre is csak jó útra tereli a Mindenható. 
Mint anyának Zrínyi Ilonának is kijutott a keserűségből. Meg 
kellett érnie azt, hogy leánya Julianna egy német katonának, 
Aspremont grófnak lett a felesége. A magyar vértanúnak Zrínyi 
Péternek a lánya, a „Kuruckirálynak” Thököly Imrének a fe- 
lesége sehogy sem tudott belenyugodni a leánya választásába. 
„Boldogtalan lányom durván és fájdalmasan megbántott s nagy 
szívbeli fájdalmat okozott nekem… A leányomat Isten adta és 
ismét elvette tőlem, legyen az ő szent akarata szerint, só- 
hajtott fel végre megadással a levelében. Később a szemefénye, 
a fia is német hercegnőt vett el házastársul. Hasonló sors érte 
Széchy   Margitot,   aki   teméntelen   vagyon   úrnője   volt,   kétszer 
 



138 

ment férjhez, mind a kétszer idegenhez s mégis kitagadta, ki- 
átkozta a leányát, Magdolnát, amiért egy cseh főúrhoz, Lobko- 
witz Poppel Lászlóhoz ment férjhez. A halálos ágyán 1570-ben 
ki akart békülni a leányával, levelet akart eljuttatni hozzá, 
gyors futárral, amelyben megírta, hogy még egyszer látni sze- 
retné, de a levele csak akkor jutott a távollakó Magdolna kezé- 
hez, amikor már ravatalon feküdt az anyja. Pedig ez várt rá, 
nagy, kínos erőlködések között, nem is sejtve, hogy a levelét 
visszatartották a trencséni várban, csak azért, hogy ne békül- 
hessen  a  lányával. 

Az igazi anyai szeretet átszállott a menyre is. Ennek a 
Poppel Magdolnának a leánya Éva, aki annyi keserűséget tűrt 
Ádám fiától el, bár ez egy neki nem tetsző házasságot kötött 
a császárné egyik szegény udvarhölgyével, mégis éjt nappallá 
tett heteken keresztül, együtt dolgozva udvari népével, csak 
hogy minél fényesebb staffirunggal várhassa Aurora kisasszonyt 
Magyarországra. 

A magyar anyának mindenkor nyitva volt a szíve az ide- 
gen árvák előtt is. A nagy Kanizsay Dorottya, aki két nádor- 
ispán férjet temetett el s akit mégsem áldott gyermekkel meg 
az Isten, azt írja testamentumába: „Rendeljük azért, hogy akár- 
hol tudnak szegény ruhátlan gyermeket és árvákat, ruházzák 
fel.” Ő, Magyarország első asszonya, a maga részére nem tudott 
már mást kívánni, csak fakoporsót, 8 pengős halotti leplet és 
pár szál gyertyát a koporsója mellé. Majd megszakadhatott az 
anyai szíve Nádasdy Annának, amikor a fiának, Gábornak, 
1551-ben keserves sorokban tudtul adta, hogy Maylád István, 
az ő édes apja meghalt: „Feketítsed be a csizmáidat... az én 
szerelmes uramat, a te szerelmes atyádat az Űristen ez világból 
kivette .. . Milyen keserves, hogy ilyen kicsi korodban a te szerel- 
mes atyádtól árvaságra maradtál és ugyan sem ismerted a te 
szerelmes atyádat. De hiszem, így volt ez kegyelmes Istennek.” 
Hosszú keserves éveken keresztül az árváit nevelte Török Bálint 
felesége. Pedig nem is voltak árvák, mert az apjuk nem pihent 
a kriptában még, de ennél is rosszabb helyen volt, a szultán 
fogságában. Török Bálint az ország legszebb embere, legelső 
vitéze volt, akit a barátai szeretve szerettek, az ellenségei rettegve 
féltek.  A felesége Pempflinger  Kata  volt,  aki már  magyarnak 
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született s magyar erényekkel ékeskedett mind halálig. De mint- 
ha a sors megirigyelte volna tőle, hogy Nagy-Magyarország 
első embere az ő hites ura, hamar elszakította őket egymástól. 
Bálint urat nagy cselvetéssel magával hurcolta 1541-ben a tö- 
rök szultán s a rövid ideig tartó boldogság után a szegény 
feleség 

Csudaképpen töri, fárasztja ő magát, 
Sírva ápolgatja futosó két fiát. 
Oly igen kesergi urának fogságát 
Es az két fiával az nagy árvaságát. 

Több mint tíz éven keresztül küzködött Kata asszony hiá- 
ba azon, hogy kiszabadítsa férjét a rabságból. Uralkodók ve- 
tették közbe magukat a Török Bálint érdekében, de a szultán 
nem engedett. Nagy oka lehetett rá. Nem csuda aztán, hogy 
Török Bálintné két serdülő fiának minden csepp vérébe a tö- 
rökgyűlöletet oltotta bele. Nagy gonddal, nagy szeretettel, nagy 
gyűlölettel nevelte őket. Lett is mind a kettőből vitéz dalia, 
törökverő hős. Csakhogy ezt már nem élhette meg az anyjuk. 
Akkorára megölte a szíve. 

Ezt a néhány adatot legnagyobbrészt azokban a levelekben 
találtam, amelyeket Takáts Sándor mint értékes gyöngyöket 
hozott napfényre a feledés tengeréből. 

Végül, mint példás, jó édesanyának, az én szépanyámnak, 
Tihanyi Rozáliának közlöm néhány levelét, amelyeket egyetlen 
fiának Nyáry Antalnak Selmecbányára írt, amikor ez 1815-ben 
a német szót tanulni járt ott iskolában. A gazdag úrfi az egyik 
tanárnál lakott s külön inas állott a rendelkezésére. Am az 
édesanyja azért éppen nem kényeztette el valami sok zseb- 
pénzzel, inkább tanáccsal, szeretőszóval és elemózsiás csoma- 
gokkal kereste fel gyakrabban. „Kedves Lelkem Fiam! Itt kül- 
dök 6 cipót és egy kenyeret, meg egy kis tseresnyét, meg egy 
sült foglyot, éld el szerencsésen ezeket, kívánja édes anyád. 
„A szemvizet küldöm, avval minden reggel a szemhéjaidat mosd 
meg tiszta ruhával. És egy kenyeret is küldök, a többi szükség- 
letedet most nem pótolhatom, míg meg nem írod, hogy mire 
van  szükséged?   Küldök  6  csomó  dohányt,  avval  kedveskedjél 
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te a Professor Úrnak. A Pista inasod jól rendbe hozzátok, a 
Professor Űr is keményen tartsa a gazembert, mivel nálam a 
fekete könyvbe van a tselekedete írva, semmi gratiaja nincsen 
nálam a rossz fattyúnak, mivel téged is nagyon megbántott 
és e mellett engem is nagyon megharagított, és ha meg nem 
javulna, egy óráig se szenvedjed magadnál. – Ezek után szám- 
talanszor ölelve csókollak és vagyok, kedves lelkem, szerető 
anyád.” ,,Újra meglátogatlak levelemmel...egy kis almát küldök, 
éld el jó egészség mellett. Kedves fiam itt küldök 8 garast, 
vegyél két dózis hánytatót, porban. Vigyázz az egészségedre és 
melegbe öltözve járj. Csókollak százszor és ölellek anyai forró 
karjaimmal és vagyok, kedves, drága jó fiam, szerető édes 
anyád.” A borítékok címzése mindenkor francia, de a levelek 
magyar nyelvűek s magyar anyai szeretet diktálta mindet. 

 



Az én édesanyám. 

Írta:   NÓGRÁD Y  LÁSZLÓ. 

Ez borzasztó délután volt, augusztus tizennyolcadika. Le- 
nyugodott már a nap és nem tudtuk, hogy a mi eperfás kis 
udvarunkon valakinek ez az utolsó napnyugta: az apánknak. 

Négy gyermek hancúrozott kint jókedvűen, lesve az el- 
elsuhanó denevéreket, mikor anyánk beszólított engem, a leg- 
idősebbet. Reszketett a hangja és ilyen bánatosnak még soha- 
sem láttam. Mert mindig vidám volt az én édesanyám. Még 
akkor' sem tudott haragudni, mikor haragudott és mikor mi 
láttuk, mindig mosolygott a szeme, mosolygott az arca. 

Bent utolsó tusáját vívta a halállal édesapám. Látott és 
megismert, de már szólni nem tudott. Csak nézett-nézett rám 
és én fogtam a kezét. Két könny csepp buggyant ki a szemén, 
mikor örökre lezáródott. 

Nem láttam soha sírni apámat s akkor nagyon megijedtem: 
az arcán végig gördülő két könny megérttette velem a nagy 
szerencsétlenséget, a halált. 

Négy kis árva maradt örökségként szegény anyámra, a 
legidősebb én voltam, tizenhárom éves. És a négy árva mellé 
más teher is maradt. És anyám mégse roskadt össze. Akkor 
még nem, csak később csodálkoztam, hogy bírt el annyi bá- 
natot, annyi gondot. 

Erős lelkű volt az én édesanyám! 
* 

A szomorú vakáció után negyedik gimnáziumba mentem 
volna, de nem volt erre pénz. A nagyanyám adott tanácsot. 
Azt mondta: eleget tanultam már arra, hogy paraszt gyereke- 
ket betűre tanítsak, hát jó leszek segédtanítónak. Elvitt magá- 
val. Messze lakott, szép Palócország másik szegletében. Három 
nap is mentünk, míg új pályám helyére értünk. 
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Keserves élet szakadt rám, be sokat szenvedtem, hisz ma- 
gam is gyermek voltam még és haza sírt a szívem, az édes- 
anyámhoz. De hogy menjek, mikor ő azt mondta: tarts ki, mert 
ennek így kell lenni! 

Álltam a fájdalmat, küzködtem, míg bírtam, de aztán meg- 
szöktem.  Engedetlen,  szófogadatlan gyermek voltam  én! 

Nem mentem nagyanyámhoz. Nagy, csontos, kemény öreg- 
asszony volt, féltem tőle. Tanító özvegye volt, mint én tanító 
árvája, ezért a szégyenért jaj lett volna nekem. És hogy men- 
jek haza is? Mit szól majd az édesanyám? 

Nem, nem megyek haza sem, el fogok pusztulni, csúf dol- 
got műveltem. Világgá indultam, csak mentem erre-arra. Kó- 
borlóvá lettem, kazlakban, bokor alatt háltam. Leesett a hó is, 
féltem a kutyáktól, de még jobban a farkasoktól. Egy jó lelkű 
ember felvett a kocsijára. Hazamentem. 

– Üss agyon, édesanyám, mondtam, mikor eléje álltam, 
üss  agyon, megérdemlem. 

És nem vert meg, de a szívére ölelt anyám. És akkor érez- 
tem,  nem vagyok én  mégsem mindenkitől elhagyatott árva. 
Megértőszívű volt az én édesanyám! 

* 

A következő évben elmentem Losoncra, a nagy iskolába. 
Velem jött anyám is. Kis faluhoz szokott már ő, nagyonnagy 
városnak látszott Losonc. Itt senki sem ismerte, fájt hogy észre 
se vették, nem is kérdezték, miért hordja a gyászt arcán, ruhá- 
ján. Meg-megrándult szája, de azért biztatva mondta: 

– Jó lesz neked ebben a nagy városban tanulni, fiam. Így 
kell annak lenni! 

Magát biztatgatta, mert fájt a szíve és egészen megfeledke- 
zett arról, hogy az én tanulásom nem tőlem függ, nem is tőle, 
hanem az arravaló pénztől. 

Csak akkor jutott az eszébe, mikor a nagy emeletes iskola 
elé  értünk.  Megijedt  szegény anyám. 

– Jaj, fiam, nagy pénz kell ide, s félig szóval, félig sírva 
mondta:  ugyan hogy  bírta  fizetni  édesapád. 
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Reménytelen szomorúsággal néztünk egymásra s tétovázva, 

szótlanul mentünk tovább, el . . .  el a nagy iskolától. 
És akkor megfogta karomat valaki: Ambrus tanár úr. 

Nagy tudós volt, az akadémia levelező tagja, de nagyobb a szíve. 
– Hát te, kis füzethordóm, mért mulasztottál egy évet, 

csattant rám a hangja, de a szívével nézett s nem is kellett felel- 
nem, mindent megértett az anya könnyéből. 

Ambrus tanár úr lett az én pártfogóm. Legyen emléke 
áldott sokszor! 

Mikor elváltam anyámtól, reszkető ajakkal, de keményen 
mondta: 

– Aztán megbecsüld magad, nehogy érdemtelen légy a 
jóakaratra. 

Így szólt és nem sírt, mikor elbúcsúzott tőlem, mert oko- 
san szeretett engem az édesanyám. 

* 

Leszakadt már a hó és bizony kemény idők jártak. Végig- 
végig sepert a tót hegyek szele s didergett az, akinek csak olyan 
télikabátja volt, mint nekem. De nem panaszkodtam, hogy 
nincs, nem irigyeltem mástól. Ha fáztam, ha éheztem, csak 
anyámra kellett gondolnom s a három testvéremre, mindjárt 
elfelejtettem minden egyebet, csak azt nem, amit anyám mon- 
dott: aztán megbecsüld magad! Mégis lett nekem kabátom. 
Anyám küldte postán. A maga ünneplő kabátjából csinálta. 
Tudtam ezt és a szívem majd megszakadt, hogy most ő maradt 
kabát nélkül szegény. 

Különös színe volt a kabátnak és miatta Kék rókának 
csúfoltak s nevetve mutogattak rám a gyerekek. Fájt, nagyon 
fájt, és még most is fáj, hogy csúfolnak, hogy az anyám ünneplő 
kabátját, a keze munkáját, hogy azt a kabátot, amit nem is a 
kezével, a szívével varrt, így meggúnyolják, de eltűrtem. Nem 
bántottam egyiket sem, pedig keménykötésű gyerek voltam, 
erősebb bármelyiknél. Vigasztalódva gondoltam arra, hogy csak 
nekem van ilyen jó édesanyám. 
Önzetlen  szívű volt az én édesanyám! 

* 
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Elértem a hatodik osztályt, be is fejeztem és jeles diák 

voltam. Akkor elhatároztam, hogy nagy örömet szerzek anyám- 
nak: kispapnak megyek. Sohasem mondta anyám, hogy pap 
legyek, de tudtam, ez a kedves gondolata. Hát az leszek. Mikor 
megmondtam, sírt örömében. És mintha menyasszony lettem 
volna, úgy ellátott mindennel. Mennyit fáradt, mennyit dolgo- 
zott, költött, adósságba verte magát, szépen kistaffirozott, hogy 
ne legyek a többi között utolsó. 

Ez a nyár volt az ő legboldogabb nyara s mily büszkén 
mondta:   kispapnak  megy  Rozsnyóra  a  fiam, pap  lesz belőle. 

Szegény   anyám,   szegény   anyám!......   Nem   sokáig  tartott 
az öröme. Ki sem fizette még a miattam, csinált adósságát, nem 
is látott még választott pályám szép új ruhájában, már is vége 
szakadt álmának. Nem kértem tanácsát, beleegyezését, csak 
megírtam, hogy ott hagytam Rozsnyót. így széttéptem álmát, 
így meghiúsítottam örömét! Kopott diák lettem megint s men- 
tem bizonytalan álmok ködében bizonytalan jövő felé, mint 
hajótörött, azt se tudva, hol találok partot.... 

Jobban szerettem magam, mint anyámat, de ő jobban sze- 
retett engem, mint önmagát. Mikor sokára megint találkoztunk, 
egy szóval se tett szemrehányást. Csak ennyit mondott szelíden: 
Most már aztán vigyázz, fiam. 

Megbocsátó szívű volt az én édesanyám! 

* 

Év múlt év után, sok év múlt el, már célt ért a kopott diák. 
Bizony, sokan elmaradtak mellőlem, kidűltek fáradtan, meg- 
hasonlottan, reménytelen lélekkel. Nem bírták. Én bírtam! 
Abbahagyták a küzködést. Én nem! Talán ők nem hallották 
azt az anyai szót, amit én: mostmár aztán vigyázz, fiam! Én 
hallottam és mikor már azt hittem, tovább nem bírom, talpra- 
állított az anyám szava. Vágyam elértem, szép harc volt, nehéz, 
de győztem, nemcsak így-úgy, szépen! És a mindennapi ke- 
nyérhez dicsőséget, hírt is akartam szerezni: írtam. Sokat, sok- 
félét. Könyvek jelentek meg tőlem. És e mohó vágyban nem 
értem rá haza látogatni. Fontosabbnak találtam megint ma- 
gam: hálátlan lettem. Hiú ábrándok papja lettem. 
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Az anyai szem mindent lát, a messzeségbe is lát, ahova 

emberi szem nem lát, oda is lát.... Az anya a szívével lát... És 
az anyám mégsem írt egy panaszos szót sem,. Pedig tudom, 
sok sóhaja, sok könnye hullott e miatt. 

... Már karácsonyfát is gyújhattam az első gyermekem- 
nek ... és akkor ajándékot küldött a nagymama az unokának, 
de nekem is ... Nekem is, ezzel az írással: „Mikor még nagyon 
kicsi voltál, egy ilyen állatot vettem neked karácsonyra. Na- 
gyon szerettél vele játszani, ez lett a legkedvesebb játékod, 
Most öreg koromban eszembe jutott, hogy örültél akkor neki, 
hogy szeretted. És megint megvettem neked, hiszen kedves 
gyermekem vagy te most is és nagyon szeretlek én most is…” 

És az akkor küldött karácsonyi ajándék, a zsiráf megvan, 
most is megvan, tündöklő emléke az anyai szeretetnek. 

Ilyen nemesszívű volt az én édesanyám! 

* 
Megint múltak az évek, elérkeztünk a karácsonyfa gyúj- 

tásig, mely édesanyámnak az utolsó volt. Öreg, öreg volt már. 
Arcán a ráncok barázdái hosszú évek örömének, gyászának, 
gondjának sírjai. S e temető fölött két megtört szemében csak 
a szeretet melege volt még a régi. Mint két hullámtalan tó hal- 
kan fénylett felém mélységes csendjében. Tudtam, ez az örök- 
alkony búcsúja, ő is tudta. 

– Hiszel Istenben? kérdezte elgondolkozva. 
... És ha nem is hittem volna, most megtanít hinni. Abban, 

akiben Ő hitt, bízott s Akinek színe előtt találkozni fogunk 
egykor megint. 

Ez volt utolsó tanítása. 
És elment, de nekem olyan, mintha még most is élne az 

édesanyám ... 



  

A jövő anyái. 

Írta: KEMÉNY GÁBOR dr. 

Nem mi vetjük fel először azt a kérdést, hogy a női eman- 
cipációnak lesz-e hatása a jövő anyáira? Vagy másképen mond- 
va: befolyásolja-e a női emancipáció az anyaságot? A helyett, 
hogy a kérdésre egyenest felelnék, inkább áttekintek röviden a 
női emancipáció fejlődésén, célján, jellemző tünetein s így 
próbáljuk megadni a feleletet. 

A XVIII. században indul meg világszerte az a társadalmi 
mozgalom, melyet a nők felszabadulása vagy: emancipációja 
néven ismerünk. A mozgalom kiindulópontja az Egyesült Álla- 
mok. Vagyonuk, gyermekeik felett az Egyesült Államok női 
rendelkeznek először szabadon, náluk találkozunk először női 
ügyvédekkel, nő-orvosokkal, nő-papokkal. Ausztrálián, Indián, 
Angol- és Franciaországon és más európai országokon át hoz- 
zánk is eljutott a mozgalom s feminizmus néven a helyeslő 
vagy elítélő vélemények áradatát indította meg. Hogy melyik 
országban mit vívott ki a feminista mozgalom, annak vázolá- 
sát mellőzhetjük, elég annyit mondani, hogy a világháború is 
beleszólt a maga szomorú tényeivel a feminizmusról elhangzó 
vitákba . . . Sokan féltették a női munkaterületek kibővítésétől a 
családi életet, de viszont épen a háborús viszonyok tették szük- 
ségessé, hogy a családi életet a nő felszabadult munkaerejével 
mentsük meg. 

A többtermelés lett a jelszó s a munkakörök specializálása; 
a sors nagyon sok leány kezéből kiverte az áhítattal említett 
főzőkanalat s a hasznos kis jószág megszűnt a családi élet 
szimbóluma lenni. De a társadalmi munkából részt kérő leá- 
nyok mégsem vetették meg a családi élet gondolatát. A velők 
született ősi józanság  megmentette, őket ettől.  Tipikus példája 
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ennek az az érettségit tett szép, egészséges úrileány, aki arra 
a kérdésre: mi a legforróbb kívánsága? – egy nagy társaság- 
nak nem kis meglepetésére úgy nyilatkozott, hogy legjobban 
szeretne tíz egészséges gyermeket a világra hozni. 

Ma már alig lehet kételkedni abban, hogy a jövő asszonya 
előtt minden pálya nyitva lesz, csak egy lesz bezárva: a dolog- 
talanság pályája. A gazdasági helyzet hozza magával, hogy a 
mai lányoknak mindég kevesebb és kevesebb lesz a pénzbeli 
hozománya, de viszont az eltűnő anyagi javakat annál több 
értelmességgel és megélni-tudással kell pótolni. A nő előtt meg- 
nyílhat minden pálya, de rendeltetése és főcélja mégis az anya- 
ság marad; részt vesz a társadalmi munkában s így értelme 
tágulni, fog, de amikor az anyaság gondjai foglalják le, akkor 
a gondok minden más foglalkozást kizárnak és érzésévet együtt 
minden értelmi erejét beleviszi a legmagasztosabb társadalmi 
tevékenységbe: az anyaság gyakorlásába. 

A statisztika, a magyar anyák háború utáni helyzete nem 
igazolja ezt a derűs képet. De a múlt, a magyar nők életének 
fejlődéstörténete mégis a jobb, a szebb jövőt determinálja. 

Mint más népeknél, úgy nálunk is a politikai és társadalmi 
állapot határozza meg a magyar nő mindenkori helyzetét, de 
viszont a társadalmi állapot nálunk is a magyarság sajátos 
világfelfogásának a testet öltő formája lett. Ez a sajátos világ- 
felfogás már a pogánykorban is házastársnak, feleségnek 
(fele segítségnek) nevezi az asszonyt, akit természetesen a 
házhoz, a tűzhelyhez köt élethivatása; süt, főz, varr, köt, sző, 
míg urát a vadászat foglalja el, A művelődéstörténet azt is föl- 
jegyzi a pogány magyarokról, hogy nőpapjaik is voltak, kik 
virággal koszorúzták az áldozati állatokat s az áldozat bemu- 
tatása közben dalokat énekeltek. 

A keresztény középkór házias munkaköréhez köti még a 
magyar nőt, műveltséget és életfelfogást a zárda nyújt s ide 
csak előkelő családok gyermekei juthatnak. Még az újkor 
elején csak Szent Jeromos, Fénélon, később Rousseaunak a 
nőkérdésben feltűnően konzervatív nézetei dominálnak. Szent 
Jeromos, hogy a világi hiúságtól mentse őket, megtiltotta a 
nőknek a fürdést. Fénélon a spanyol zenétől, Madame Lambert 
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az olasz nyelvtől, mint a szerelem nyelvétől félti a nőket. 
Rousseau szerint: ,,A nők nem futásra termettek s ha szaladnak 
is, csak azért teszik, hogy utólérjék őket.” 

A magyar történet azt mutatja, hogy a magyar nők gon- 
dolatvilága sohasem merült ki az élettelen ájtatoskodásban, de 
mindig a praktikus tevékenységet kereste. Kanizsai Dóra, Bor- 
nemissza Anna, Rozgonyi Cecillé, Dobó Katica és a magyar 
történet sok más asszonya eleven példái a magyar géniusz 
életrevalóságának és invenciós erejének. Jellemző, hogy mikor 
a patriarkális életfolyamatban még nagyon is benne vagyunk, 
1815-ben Berzsenyi Dániel „a nők elnyomottságáról” panasz- 
kodik Dukai Takács Judithoz írt ódájában, ami nyilván mutatja, 
hogy ebben az időben a női szellem már nagyobb tevékeny- 
ségi kört keresett. Nem sokkal későbben, 1828-ban már a nők 
között is találkozunk „a női felszabadulás” egy tudatos és 
fanatikus úttörőjével, Takáts Évával. „Feleletek a' Szent Gellért 
Hegye mellől” cím alatt felel azokra a támadásokra, melyeket 
1827-ben a Tudományos Gyűjtemény II-ik kötetében „Szózat 
Napnyugatról” címen írt ellene egy férfiszerző Szivonyáné név 
alatt. Nemcsak ellene, de mindazok ellen, akik nőlétükre Írásra 
adják magukat. A gúnyos vád többek közt azt hangoztatja, hogy 
„a főrendi Asszonyoknak szükséges a tudományokat tanulni, de 
az olyanoknak nem, mint én”. Ez a vád is elhangzik: „Ha a 
Napban található foltokról tudnának beszélni, akkor talán nem 
emlegetnék minduntalan az ő szomszédaik hibáját. Ha az Égi- 
testeknek egymás eránt való állásokról és járásokról tudomá- 
nyok volna, nem hallanánk tőllök másoknak szerelme vagy 
házasodása felől annyi balra magyarázásokat . . . elméjek nem 
lenne sokszor kénytelen költeményeket kigondolni”. Erre a 
támadásra nem kisebb gúnnyal és erővel felel vissza Takáts Eva: 
„Hazánk jeles Tudóssának . .. mondjátok meg azt is, hogy na- 
gyon korán kívánja még a' Haza Leányaitól azt, hogy a Napba 
található foltokról tudjanak beszélni! elég korán lesz ezen tudós 
beszélgetést elkezdeni akkor is, mikor hazánkfiai azon hold- 
földeket illendően tudják használni, a melyeknek birtokába több 
századok előtt Attyaik virtussai által helyeztettek”. És Takáts 
Éva csak mosolyogni tud a például felhozott Martia nevű sze- 
mérmes Szűzön, ki szégyenlett a Férfiak képe festésével babrálni. 
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,,Szegény Libátska – így évődik az írónő – nem tudta, hogy a 
Férfiak is meztelen jöttek a világra, mint mi; és hogy a ruhát 
nem a természet adta rájuk, mint a juhokra, hanem tsak a szokás 
és a szükség, mint miránk”. Érdekes és a magyar nő józan élet- 
felfogására jellemző, hogy Takáts Éva, ki asszonyi osztályának 
teljes tudatosságával harcol a nők felszabadulásáért – semmikép 
sem feledkezett meg asszonyi kötelességéről és hivatásáról: 
„kilentz gyermeket nevelt fel a böltsőből s Férje, Háznépe iránt 
teljesítve kötelességét – gyermekei ruháit is maga készítette eh 

Fáy András már nőnevelőintézetek felállítását sürgeti, melyek- 
ben a valláson, nyelveken, földrajzon kívül a testgyakorlat, sta- 
tisztika, sőt életbölcsesség tanítását is sürgeti. Mindezek fejlesztik 
a női tudatosságot... A gazdasági élet változása már a háború 
előtt magával hozza a családi élet változását is. A gazdasági élet 
fejlődésével együtt alakul át a magyar nő gondolkodása is, 

A magyar nőmozgalomnak már félszázaddal előbb voltak 
ideális hívei: 1871-ben már választójogot követelnek a magyar 
nők, u. e. évben „Nők Lapja” címen folyóiratot indít Eggloffstein 
Amália grófnő; 1874-ben Majoros István képviselő a nők egyen- 
jogúsítását javasolja; 1905-ben megalakul a Feministák Egyesü- 
lete; Veres Pálné megalakítja az Országos Nőképző Egyesüle- 
tet.. . 

De a háború volt a legnagyobb úttörő. A férjek kimentek a 
frontra. Az itthonmaradt erőkre nézve életkérdés lett az önálló- 
ság, a vezetni, irányítani tudás. A magyar nő, a magyar anya 
nem retten vissza az élet nehézségeitől. Részt vesz a betegápolás- 
ban, tanításban, gyermeknevelésben, szociális munkában. Az 
utolsó tíz évben szobrászok, festők, írói tehetségek bontakoznak 
ki a magyar élet tragikus homályából… A középosztály asszo- 
nyára olyan sorsot mért a világháború, amelyet alig lehet sza- 
vakkal vagy jelzőkkel lemérni. A középosztály asszonyának 
rendszerint nem volt kenyérkereső foglalkozása. Csak feleség 
volt és anya. A mindig szűkre szabott készfizetést kellett beosz- 
tania, hogy mindenre teljék. A család egészségére, a gyerekek 
nevelésére, a lányok hozományára. Jött a háború s hirtelenül 
hozott nyomort egyeseknek. Az igények emelkedtek, az anyagi 
eszközök meg egyre fogytak, zsugorodtak. Amit az anya pénzben 
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nem tudott megadni gyermekének, azt nevelésben kellett meg- 
adni, ami ismét pénzbe került... Csak a saját életéből, a maga 
egészségéből, a maga véréből vehette el, ami a családnak kellett. 
És a hitet, a bizakodást fenntartani az általános bajban: ez is a 
magyar anya nagy hivatása volt és ez maradt máig is. És telje- 
síti feladatát: az egyensúlyt, a családi nyugalmat a végsőkig – 
összeroskadó élete árán is – neki kell fenntartani. Az apa nyu- 
galma, a gyermek biztonsága, a család betegeinek ápolása, jó- 
falatja mind az anya gondja . . . Nincs elég kenyér, állás, mun- 
kabér? ... Mindegy ... Az egyensúlyt mégis neki kell megterem- 
tenie, neki, az élet hordozójának. 

* 

így van nálunk és így van másutt is. Egyesek emancipálhat- 
ják magukat az anyai hivatástól, de a természet parancsszava 
a nők zömében élni fog mindig. A pályára készülés, a kenyér- 
kereső foglalkozás soha sem fogja elnémítani a nőben az anya- 
ság vágyát. Kedvezőtlen körülmények ezen vágy betöltését lehe- 
tetlenné tehetik, de az ilyen kényszerűség csak kényszerűség 
marad s a „törvényt” nem törli el. 

Nem kell félteni az emancipációtól a nőben az anyát, ettől a 
nő, még ha úgy akarná, sem emancipálhatja magát. Szépen 
mondja a nőről Madách: „szabaddá lesz érvényre hozni mind, 
ami benne van, csak egy parancs kötvén le – a szeretet”. Az 
anyává válás a gyermek szeretete! Minden más feltevés ellen- 
kezik a természet örök törvényeivel. 



Az anyák egészsége. 

Írta: Dr. FÖLDES LAJOS nőgyógyász, főorvos. 

Régi, de igaz közmondás, hogy: „ép testben, ép lélek”. Ha 
tehát azt akarjuk, hogy az anya, teljes odaadással és lelkének 
egész melegével gyermekeinek szentelhesse életét, azok fejlődé- 
sének és nevelése irányításának, úgy első sorban testi egészsé- 
géről kell gondoskodnia, mert csak így vállalhatja azt a nagy 
felelősséget, melyet a természet ösztönösen beléoltott. 

Az egészség megóvása, hacsak azt valamely alkati veleszü- 
letett betegség meg nem akadályozza, nagyrészt önmagunktól 
függ. Az egészség szabályait ma már minden kultúrembernek 
ismernie kell. Ha a tejet mindig forralva isszuk, a gyümölcsöt 
jól megmosva fogyasztjuk, sohasem kaphatjuk meg a tífuszt, 
mely csak a szájon át fertőzhet. De még csak gyomorhurutunk 
sem lehet, ha az ételek megválogatásában elővigyázatosak va- 
gyunk. Ha pedig a náthás embert kerüljük, ilyennel kezet nem 
fogunk (a kézfogás általában rossz szokás), a köhögőstől távol 
tartjuk magunkat, a hurutos bajt biztosan elkerülhetjük. 

A jól szellőzött szoba, az időjárás szerint való öltözködés, a 
szabadban való tartózkodás és a mérsékelten űzött sport, annyira 
közismert elővigyázati szabályok, hogy azokról bővebben szólani 
igazán felesleges. 

Az úgynevezett mindennapos betegségek mellett azonban a 
nőnek speciális betegségei is lehetnek, melyeket okos elővigyá- 
zattal csökkenthet vagy el is kerülhet. így a menstruációs nehéz- 
ségeket, melyekben oly sok nő szenved, bizonyos orvosi taná- 
csok betartásával meg lehet előzni, – épen úgy a terhesség 
okozta kellemetlenségek ellen is vannak ma már egészen biztosan 
ható orvosszerek. így hát semmi ok sincs arra, hogy ezen hely- 
zetekben ne végezhesse el az anya kötelességeit s hogy a ma már 
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annyira megszokott „ágyban fekvéssel” kímélje magát. Talán 
szokatlan, de mégis úgy van, ha azt mondjuk, hogy ezen kímé- 
lések csak akadályai a bajok természetes lefolyásának, melyek 
ágyon kívül természetesebben oldódnak meg. Másrészt nem sza- 
bad álszeméremből a legkisebb női betegséget sem orvos előtt 
eltitkolni, mert a laikus nem tudhatja, hogy melyikből mi kép- 
ződhet később. így abból a mindennaposnak látszó női folyás- 
ból, mely eleinte csak egyszerű hurutnak látszik, nem egyszer 
majdnem gyógyíthatatlan „rosszindulatú” betegség származha- 
tik. Németországban Winter königsbergi professzor sürgetésére, 
évente egyszer minden napilap hozza a következő kis felszólí- 
tást: „Asszonyok ne hanyagoljátok el folyástokat!” Tudvalevő- 
leg Németországban évente 60 ezer nő hal meg méhrákban, me- 
lyet pedig nagyrészt meg lehetett volna gyógyítani. 

Felvilágosodott asszonynak tudnia kell a fertőző nemi beteg- 
ségekről is legalább annyit, hogy azoknak kétféle fajtája (a 
kankó és a vérbaj) milyen tünetekkel és következményekkel 
járhatnak, nehogy ok nélkül lásson olyan betegséget önmagán, 
melynek semmi alapja nincs. A képzelődés ugyanis maga már 
betegség, szemben a tudással, mely mindég megnyugtató. 

Ebből a néhány példából is látható, hogy a gondos anya, 
egészségügyi ismeretek felhasználásával mennyi fájdalmat okozó 
és időt rabló betegségtől óvhatja meg magát s ezzel szemben 
nyugalmat és időt nyer gyermekei gondozására, nevelésére, a 
mire pedig oly nagy szükség van. 

De nemcsak a maga megbetegedését képes gyakran meg- 
előzni a gondos anya, hanem a gyermekéét is. így például már 
a szoptatás alatt vigyáznia kell, nehogy olyan ételeket egyék, 
melyek csecsemőjének megártanak. így savanyú és erősen fűsze- 
res ételek annyira befolyásolják az anyatej minőségét, hogy a 
csecsemő azt feltétlen megérzi és bélhuruttal reagál reá. Alko- 
holnak élvezete pedig egyenesen veszedelmes a kis babára nézve, 
mert agyacskájának működésére igen károsan hat. (Sajnos ezen 
irányban még ma is igen sok téves nézet uralkodik, mert sokan 
azt hiszik, hogy a sör tejet csinál, pedig csak a szervezet víztar- 
talmát emeli, amit bármely más egészséges folyadék is megtesz.) 

Csecsemők igen könnyen megkaphatják anyjuktól a náthát 
és mandulagyulladást is,  miért is ilyenkor az anya csak orra, 
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illetve szája elé kötött kis vászonköténykével közeledjék csecse- 
mője felé. 

Nagy hiba, ha az anya, mint szokásos, kis gyermekét a saját 
ágyába veszi reggelenként, mert nem egyszer az anya jelenték- 
telennek látszó hüvelyhurutja, rátapadhat a kis leánygyermekre, 
ami pedig ezen kicsiny korban veszedelmes lehet. 

Az anya egészségéhez tartozik annak nemcsak testi de lelki 
egészsége is, értve alatta a dolgok helyes megítélését, a tisztán- 
látást, mellyel gyermekei nevelését irányíthatja. Itt különösen a 
példaadás fontosságára gondolok. Ha az anya életfelfogása laza, 
vagy könnyelmű, az önkénytelenül is ráterjed gyermekére is, ami 
pedig nagy baj. 

A mai társadalmi élet sajnos nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy a tiszta családi életben az anya visszás vagy mondjuk 
„korszerű” felfogásai csorbát ejtsenek. Mit gondoljon például 
az a leánygyermek az élet komolyságáról, ha azt látja édes any- 
jától, hogy az minduntalan a rúzsos pálcikával szépítgeti magát 
és bármely foglalkozása közepette is egyre hiúságára gondol. 
Vagy miként vélekedhetik az a gyermek a kötelességről, midőn 
komoly munka helyett az éjfélig benyúló bridge partiekat látja 
maga körül. A családi perpatvar, kései felkelés, a reggeli kap- 
kodás iskolábamenés előtt, mindezek olyan dolgok, melyek a 
gyermek lelkében örök nyomokat hagynak s bizonyára nem jó 
irányban befolyásolják jellemét. A serdülő gyermek a természet- 
től beléoltott szülői szeretet és a visszás életfelfogás között nem 
talál kiutat, lelki beteggé lesz, elfojtja érzelmeit, melyek azonban 
tudat alatt tovább élnek s a vége egész bizonyosan idegesség, 
de nem egyszer hisztériás betegség lesz. 

A szülők, de különösen az anya ilyen és hasonló fajtájú 
morális gyengesége, mely végeredményben nem egészséges álla- 
pot – tehát betegség -, rendkívül nagy kihatású gyermeke 
jövőjére nézve. Ha az anya nem tartja kezét gyermeke ütőerén, 
ha nem mélyed be annak lelki adottságába, akkor ö a betege 
korának és ő szorul gyógyításra. 

A gyógyítást azonban csak egy adhatja meg: a tudás. Tudni 
pedig csak tanulással lehet. Nagyon fontos, hogy az anya készül- 
jön fontos feladatára. Ma már igen sok könyv s előadás, egyesü- 
let áll szolgálatára az anyának, hol sok hasznosat tanulhatnak. 
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A testileg és lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott gondolko- 

dású anyának legfőbb jellemző vonása a jó kedély, a derűs 
világnézet. Az anya egyénisége adja meg a családi élet jellegét 
és ha az anyát testi betegség bántja vagy lelki diszharmónia 
zavarja, azt első sorban a gyermek érzi meg. 

Az anya egészsége és lelki életének teljessége a legjobb biz- 
tosítéka gyermekei zavartalan fejlődésének és így boldogságá- 
nak. És melyik anya ne akarná ezt? 



Anyák könyvtára. 

Írta:  NÓGRÁD Y LÁSZLÓ dr. 

A szülő hivatása legszebb és legnehezebb feladata a nevelés. 
Ha a szülő; meg akar jól felelni feladatának, nemcsak rátermett- 
nek kell lenni, hanem készülni is kell hivatására. Régebben, 
mikor még az élet egyszerűbb volt, mikor a családon kívül nem 
fenyegette annyi veszedelmes tapasztalat a gyermeket és a gyer- 
mek egyénisége is természetesebben fejlődhetett, könnyebben 
teljesíthette nevelő tisztét a szülő. Ma nehéz küzdelmet kell foly- 
tatnia ellenséges hatások ellen. Egyszer meg kell előznie a bajt, 
máskor, ha már gyermeke beleesett, ki kell mentenie belőle. 
Sokféle erők érvényesülhetnek, jók és károsak, s ha a szülő nem 
ismeri ezeket, nem ismeri a nevelés módját, eszközeit, nem 
ismeri a gyermekélet sajátságait, törvényeit, tanácstalanul áll: 
a kis baj is megijeszti, néha meg a nagy bajt sem veszi észre, 
vagy csak mikor már késő. 

A szülő nem maradhat laikus abban a tudományban, mely- 
ből a nevelés eszközeit merítheti. Alább néhány olyan magyar 
könyvet sorolok fel, melyeket a szülő haszonnal forgathat, köny- 
nyen megszerezhet, gyarapíthat, kiegészíthet. 

Mindenek előtt azon művek olvasását ajánlom, melyek a 
Magyar Gyermektanulmányi Társaság kiadásában jelentek meg. 
Vegye meg a szülő a Társaság az „A Gyermek” c. tudományos 
és a „Család s Gyermek” című (ez utóbbi már megszűnt, de a 
Társaság könyvkiadóhivatalában VIII., Mária Terézia-tér Peda- 
gógiai Szeminárium, még kaphatók teljes évfolyamok) népszerű 
folyóiratát. Mindkét folyóirat a gyermekre s a gyermeknevelésre 
vonatkozó ismeretek gazdag tárháza. 



157 
 
A Magyar    Gyermektanulmányi    Társaság    kiadásában    a 

következő műveket ajánlom: 
A gyermeknevelés kis kátéja. Írta 16 szakíró. 

Ballai Károly: A gyermektanulmányozás módszerei, különös 
tekintettel a kisdedkorra. – A gyermektanulmányi Mú- 
zeum gyűjteményeinek leírása. Magyarul és franciául, 
képekkel. 
– Tiz év a magyar gyermektanulmányi irodalomból. 

Ballai Károly és Répay Dániel: Az első magyar gyermektanul- 
mányi kongresszus naplója és a vele kapcsolatos kiállítás 
leírása. 

Binet Alfréd: Az iskolásgyermek lélektana. Franciából fordí- 
totta: Dienes Valéria dr.   . 

Éltes Mátyás: Rövid útmutató a Binet-Simon-féle intelligencia- 
vizsgálatokhoz. 

Grósz Gyula: Gyermekegészségtan. 

Herodek Károly: A siketnéma és vak gyermekek erkölcsi 
világa. 

Lovach József: A vakok érzékszervei. 
Nagy László: A gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődése. 

(A háború és a gyermek lelke.) 
— Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. II. rész. 
— A  tehetséges gyermek. 
— A pályaválasztás. 

Nemes Lipót: A gyermekmentés utjai. (A II. országos gyermek- 
tanulmányi tanácskozás előadásai.) 
Nógrády László dr.: A gyermek és a játék. 
— A mese. 
— Az egykegyermek. 

Ozorai Frigyes és Bálint Antal:    Tehetségvédelem és pályavá- 
lasztás. 

Ranschburg Pál dr.: Pszichológiai tanulmányok. Két kötet. 
Ságody Ottmar.· Zongoradarabok kezdődnek. 
Szlányi Lajosné: A nevelés lélektana. 
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A Szülők  Könyvtárában megjelentek: 
     1-3. szám. Imre Sándor dr.: A családi nevelés főkérdései. 
4. szám. Heim Pál dr.: A gyermek táplálkozása. 
5. szám. Imre József dr.: A gyermek szemének, fülének, orrá- 

nak, bőrének gondozása. 
6. szám. Frank Antal dr.: Jó gyermek – rossz    gyermekek. 

* 
Továbbá ajánljuk Nagy László: A gyermek érdeklődésének 

lélektana. – Claparéde: Gyermekpszichológia. – Pethes: Gyer- 
mekpszichológia. – Szülők hibái a nevelésben. – Weszely 
Ödön: Bevezetés a neveléstudományba. – Mitrovics Gyula: A 
gyermeknevelés főbb szempontjai. – Bognár Cecil: Tanulmá- 
nyok a gyermeklélekről. – Babarczi-Schwartzer Otto: A gyer- 
mek lelkivilágából. – Bühler Sarolta: Az ifjúkor lelki élete. - 
Fülöp B.: Gyermek és család. – Kármán Elemér: A gyermek 
erkölcsi hibái. – Szántó ,L: Beszédhibák leszoktatása. – Testi 
fogyatkozások okai és megelőzése. (Gyógyped Ktár.) – Bar- 
dócz: Képek a kisdednevelés köréből. – Heilmanné Ambrózy 
C: Kisdedovói elemi munkák és játékok. – A gyermekszeretet 
Iskolája. (Kiadta a Vkminiszterium, szerk. Nógrády László dr. 
és B. Czeke Vilma.) Egészségi ismeretek. (Kiadta a Vkminiszte- 
rium, szerk. Schultz Kornél.) – Könyv a gyermekről. (Kiadta a 
„Gyermekért” Orsz. Egügyi Társaság.) – Fournier: Fiainknak, 
ha majd 18 évesek lesznek. – Hogyan világosítottam fel tanít- 
ványaimat. (Szülők részére.) – Juba A. dr.: Érettségiző fiam- 
nak. – Kemény Ferenc: A nemi probléma. – Ott F.: Levél kis 
húgomhoz (a nemi életről). – Dr. Földes Lajos: Orvosi taná- 
csok fiatal asszonyoknak. – Dr. Torday Ferenc: Egészségügyi 
csecsemő-, gyermek- és anyavédelem. – Coué Emil: Egészség és 
önfegyelmezés. – Ch. Baudonin: Az ün£egy£lmezés, művészete, 
– Juba Adolf dr.: Az egészséges tanuló. – Mansfeld Ottó dr.: 
Asszonyok és anyák egészségtana. – Dr. Lőrincz Béla: Mit kell 
a leendő anyának tudni. 

Szükséges, hogy a szülő kellő tájékozódást szerezzen a mese- 
és ifjúsági irodalomban is egy részt, hogy gyermekének mesélni 
tudjon, másrészt, hogy olvasó gyermekének jó olvasmányt ajánl- 
hasson. Mindkettő nagyon fontos és hozzátartozik a nevelő szülő 
ismereteihez. 



 

Kérdések és feleletek. 

1. Milyen legyen a gyermekszoba? 

Legyen a gyermekszoba a legegészségesebb, legnapsugara- 
sabb helye a lakásnak. Legyen egészséges a padlója, a fala. 
legyen nagy az ablaka, ne legyen benne fölösleges bútor, sző- 
nyeg, mi egyéb, port, bacillust megakasztó, gyűjtő lim-lom. Min- 
den olyan legyen, hogy könnyen tisztán lehessen tartani. .Járja 
át gyakran a tiszta levegő, a friss, üde szellő, meg a napsugár: ez 
az élet, egészség, ez a gyermek növelője, vérének felfrissítője, 
ez a piros-pozsgás szín, az elevenség, fürgeség, a kövérség. Ez 
a minden! 

A minden? Igaz, úgy van, ez nagyon fontos, ahol gyermek- 
szoba van – de még nem minden! 

Nem bizony. És lehet a gyermekszoba a legegészségesebb, 
a legvilágosabb, szellőzhetik minden órában, mentes lehet min- 
den portól, bacillustól, még sem egészséges, ha az anya nem, 
vagy ritkán van benne. Ha a gyermekszoba csak arra van, hogy 
a gyermek ne zavarja a ház nyugalmát, hogy ne kelljen vele 
törődni, hogy a házi életnek ne kelljen a gyermekhez igazodni, 
hogy azt mondhassa a szülő, hogy van – nincs gyermeke, akkor 
a gyermekszoba nem egészséges. 

Mindenesetre fontos az, hogy a gyermeknek legyen olyan 
helye, ahol szabadon teregetheti szét játékait, ahol nem lát és 
nem hall mindent abból, amit a felnőttek beszélnek s cseleked- 
nek, mégis a gyermek igazi szobája az édesanyja mellett van; 
tekintete az ő napsugara, lelke friss levegője s a boldogság, amii 
az anya szeretete, a vele való beszélgetés, játék, mese, munkál- 
kodás jelent. Ez a gyermek testi és lelki egészsége. 
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Anya nélkül hiábavaló a gyermekszoba, nem jelent egész- 
séget, sőt mérhetetlen kárt csak. Mert még a legjobb nevelőnő 
sem pótolhatja a gyermeknél az anyát. A jó anyát, az igazi 
anyát. 

Szükségesnek tartom tehát a gyermekszobában az anya 
munkaasztalát vagy munkakosarát is ott a gyermek játszóasztala 
mellett, közel az ablakhoz, a világossághoz. És szükségesnek tar- 
tom, hogy az anya asztala mellé gyakran kerüljön az anya dol- 
gozgatni. Igen, dolgozgatni. Lássa a gyermek, hogy az anya is 
dolgozik mellette. Lehet ez játékos foglalkozás is: valami játékot 
csinál a gyermeknek. De lehet komoly is: hasznosat dolgozik. 
Gazdag nők is megtehetik ezt a gyermekük kedvéért (és a ma- 
guk lelki egészségéért). 

A példa, amit a gyermek lát, nagy tanítás marad az ő lelké- 
ben. Én most is látom, tisztán és világosan látom szorgosan 
varrogatni anyámat mellettem, előttem. Látom azt a még fiatalt, 
hogy öltögeti a tűt és látom a rám fel-felnéző figyelő szemeket. 
És az együttlét ezen időinek emléke sohasem múlik el. Nem 
olyan emlék ez, mint száz meg száz más. Valami különösen 
ragyogó érzés, meleg hangulat, vidámító öröm sugárzik belőle. 
Boldogság most, mikor már oly kevés jut belőle a mában s még 
kevesebb a jövő reményeiből. 

Játszani is kell az anyának. Üljön a gyermek mellé és ve- 
gyen részt játékaiban is. És ne legyen ez keserves robotmunka, 
mint a fizetett nevelőnek, s mindjárt nem lesz az, mihelyt arra 
gondol, hogy vele is játszott édesanyja. Az olyan anyának, aki- 
vel gyermekkorában gyakran játszott az édesanyja, nem lesz 
nehéz gyermekével játszani, mert az ilyen anyákban mindig 
megmarad az üde, a tiszta kedélyű gyermek. 

így lesz az anyával igazán egészséges a gyermekszoba. De 
hát ahol nincs külön gyermekszoba? 

Minden szobát gyermekszobává tesz az anya jelenléte, ahol 
ő van, ott az igazi gyermekszoba. 

* 
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2. Hazudik a gyermekem, mit csináljak vele, hogyan s 

mivel büntessem? 

A gyermek hazugságai közt sokféle megkülönböztetést 
kell tenni, aszerint, hogy mi az oka a hazugságnak. A 
gyermeklélektani tanulmányok arra vezetnek, hogy a legtöbb 
gyermek nem született hazudozó. Ha minden idegen befolyástól 
menten beszélhet, ha nem kell alakoskodnia, félnie az igaz- 
mondás következményeitől, ha nem tapasztalta azt, hogy ha- 
zudni szokás, ha társaitól és néha szülőtől sem hall erre rossz 
példát, akkor a gyermek nyílt s őszintén megmondja az igazat. 
A gyermek-igazmondás örök példáját fejezi ki Andersen mesé- 
jében  (A király ruhája). 

Hazudhat a gyermek tehát, vagy mert dicsekedni akar, vagy 
mert úgy tanulta el, de hazudhat önvédelemből is. Az a kérdés 
most már, hogy melyik a kérdezett gyermeknek esete. Ajánlom 
a következőket: meg kell figyelni a gyermek hazugsági körül- 
ményeit; mit s miért hazudik. 

Lehet az is, hogy a gyermek különösen, ha eleven képzeletű, 
nem is tudja, hogy hazudik. Ez esetben rá kell vezetni tévedé- 
sére és semmi esetre sem szabad dicsérően magasztalni nagy 
fantáziáját. Ha a gyermek kérkedésből füllent s nagyokat mond, 
még kevésbbé szabad dicsérően értékelni dús képzeletét, mert» 
ezzel elősegítjük hazudozásait. 

Meg kell vizsgálnunk önmagunkat is: nem vagyunk-e hirte- 
lenek, vagy nem vagyunk-e kemények, túl szigorúak, nem féle- 
lemből hazudik-e a gyermek. Ezen esetben a szeretet szavával 
szóljunk hozzá. Szigorúsággal, mindig fokozódó buzdítással a 
gyermeket a hazudozásról nem szoktathatjuk le, csak a meg- 
értető, a lelkébe markoló szeretet szavával s a megbánás felin- 
dításával. A szeretet komoly s egyenes szava minden verésnél 
többet ér és az, ha a szülő a hazudozó gyermektől megvonja 
szeretetét. Ha a gyermek érezni fogja, hogy az apa, az anya 
szeretetét elvesztette hazudozásaival, megszégyenül s nem fog 
hazudni. Persze ez feltételezi, hogy a gyermekben a szülők iránt 
éljen a vonzódó meleg szeretet. (Ajánlom elolvasni dr. Frank 
Art 1: Jó fyermek – rossz gyermek című füzetét, mely a 
szülők könyvtárában jelent meg és igen sok tanulságos esetet 
tartalmaz.) 
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3. Válogatós az ételben a gyermekem, mit tegyek? 

Ha egyszerűen csak az volna a kérdés, hogy nem 
eszik a gyermek, akkor orvosi tanácsadóra tartoznék, de mi- 
vel a kérdésben ott van ez is: „válogatós”, egészen nevelési 
kérdés. 

A kérdésre kérdéssel felelünk: Úgy-e a kedves mama akkor 
ad enni a gyermeknek, mikor s valahányszor kér? Vagy talán 
az éléskamrába is akkor mehet a kis Pista, mikor neki tetszik/ 
Úgy-e gyakran hangzik el a mama ajkáról a kérdés: mit szeret- 
nél enni, kis fiam? Vagy talán sok nyalánkságot kap a gyermek? 
Nem kosztol-e a családtól egészen külön ételeket Pista? És mi- 
kor a mamának azt mondja: ez sem kell, az sem kell, kap-e 
figyelmeztetést, hogy válogatni nem szabad (de hát minek is 
kérdezni, mi kell, mi nem kell) ? 

A gyermeket hozzá kell szoktatni ahhoz, hogy a gyomrával 
különös módon ne foglalkozzék, hogy megszokott időben a ren- 
des étkezések alkalmával egyék; hogy ne az ő akarata legyen 
irányadó, hogy mi kerüljön az asztalra; hogy a nyalánkságok 
helyett rendes ételt egyék. – Ez a szoktatás a házi rendtől 
függ, elsősorban a mamától, akinek el kell tenni az éléskamra 
kulcsot, nem szabad (legföljebb születés napján) kérdezgetni 
Pistától, hogy mit szeret. És nem szabad megijedni attól sem, 
ha Pista nem eszik, mert nem szeret valamely ételt, mert ha 
megéhezik a kicsi fiú, kérni fog s örülni is fog, ha ételt kaphat, 
amivel éhségét csillapíthatja. Akkor majd Pista látni fogja, (mert 
tapasztalta), hogy az étel nem arra való, hogy fintorgassa ar- 
cocskáját rá, sem arra, hogy ez se kell, az se kell, hanem 
arra, hogy megegye. Az éhség az ínyenc s válogatós gyermekek 
legjobb pedagógusa! 

4. Adjak-e gyermekemnek alkoholt kis mértékben? 

Semmiesetre sem szabad a gyermeknek vagy ifjú- 
nak italt adni. Ismerjük azt a rossz szokást egyes családokban, 
hogy étkezés alkalmával a gyermek is kap egy kis sört vagy 
bort. Amint mondják, ,,az a kicsi, a pohár alján, nem árt- 
hat meg”. 
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Az a kicsi is megárt! Az alkohol a gyermek szervezetére 

méreg, megrongálja idegrendszerét, fejlődését megbénítja, bűnö- 
zésre izgatja, nyugtalanná teszi, életidejét megrövidíti, szellemi 
képességeit eltompítja, általában elkorcsosítja. Szóval testileg, 
lelkileg megrontja, tönkreteszi. 

Az a kis alkohol italra szoktatja a gyermeket s majd eljön 
az idő, mikor nem elégszik meg kevéssel. Tehát semmiféle italt 
sem szabad a gyermeknek még kóstolóban sem adni. 

5. Szeretném, ha gyermekem magastermetűvé nőne, 

mit tehetek ennek elősegítésére? 

Sok-sok anyának egyik nagyon fontos gondja ez. 
A gyermek fejlődését sokféle tényező segíti elő vagy akadá- 

lyozza: a táplálkozás, a gyermek életkörülményei, különösen 
fontosak a betegségek, de legfontosabb hatása van a magas 
termet kialakulására az átöröklésnek. Táplálékkal, egészség gon- 
dozással, különleges tornával csak állítólag és akkor is csak 
nagyon kis mértékben lehet a gyermeket megnyújtani, ha a 
fajta nem olyan, akkor minden hiába való. A magas termet tehát 
nem szerezhető meg, csak örökölhető. 

6. A fiam megbukott, mit csináljak? 

Ha a gyermek rossz osztályzatot kap, többféle oka lehet. 
Kérdezzük: Nem volt-e beteg a gyermek többször vagy huzamo- 
sabb ideig; teljesíti-e iskolai kötelezettségét, szorgalmas-e, 
kifejti-e teljes munkaerejét vagy csak így-úgy végzi dolgát; 
kellő felügyelet alatt volt-e, vagy tetszésére volt bízva, mikor s 
hogy tanuljon; mivel szeret különösen foglalkozni, van-e speciá- 
lis kedvtelése és mi az; otthoni, iskolai magaviselete ellen volt-e 
kifogás; érdeklődött-e a szülő az év folyamán az iskolában s 
milyen felvilágosítást kapott a gyermekekről; csak most vagy 
már máskor is kapott rossz osztályzatot, általában az előző 
osztályokban milyen tanuló volt: ha eddig jó tanuló volt, 
mióta gyengébb; kikkel szeret barátkozni; ellenőrzi-e a 
szülő, hogy az otthonon kívül kikkel van s mit csinál; 
mit mond a fiú, miért bukott meg? Íme, egy sereg kér- 
dés, melyre feleletet kellene kapni. így látatlanban csak a követ- 
 



166 

kezőket mondhatjuk: A gyermeket pontos munkára kell szorí- 
tani: munkáját ellen kell őrizni állandóan, hogy kitűnjék, váj- 
jon a rossz jegy oka szorgalom-, képesség- vagy egyéb kellék 
hiánya. 

Az is lehet, hogy az, iskola tévedett, mert hiszen az iskola 
sokszor a legjobb akarat mellett is tévedhet. Ez is ki fog tűnni 
a gyermek alapos megfigyeléséből. Ha olyan okok lennének, ame- 
lyek a gyermek különleges vezetését kívánják, akkor a gyerme- 
ket az otthonból más környezetbe, speciális intézetbe kell elhe- 
lyezni. 

7.    Csupasz   nőt    (akt)    ábrázoló    képet   vettem   kiváló   mű- 

vésztől, de nem tudom, feltehetem-e a falra gyermekeim miatt. 

Két fiam van, az egyik 10 éves, a másik 15. 

A képet ne tegye a falra. 10-15 éves fiúk még nincse- 
nek azon a szellemi magaslaton, hogy ilyen aktban meglássák a 
művészetet. Egészen bizonyos, hogy semmi baj, semmi művelő- 
dési hiány nem származik abból, ha a képet nem akasztja ki, 
viszont igen valószínű, hogy a kép nézegetésének lesznek kedve- 
zőtlen következményei. Egyik középfokú iskolában a rajztanár 
kitett ilyen képet a falra, s ekkor 10-12 éves gyermekek arra 
kérték, hogy azt a ,,disznó-képet” vegye le onnan. Az ízlés fej- 
lesztése érdekében nőst arra törekedjék, hogy minden szép 
legyen, ami a fiúkat körülveszi, továbbá a fiúk minden dolga 
(írása, rajzolása, asztalnál való étkezése, ruhája stb.) szép. csinos 
legyen. 

8. Nem szeret a gyermekem itthon lenni, mit tegyek? 

Valószínű, hogy az eddig oly jó csendes gyermek, akit még 
sétálni is küldeni kellett, most lépett a kamaszkor zavarokat 
hozó korába. Ha így van, akkor nincs semmi baj. Egész termé- 
szetes dolog, hogy a gyermek 13-16 éves korában megváltozik. 
Ez az érés ideje, ebben zavaros minden. A szelíd gyermek há- 
zsártos, pajkos lesz, a csendes zajossá válik, az engedelmes enge- 
detlenné; az otthonülő egyszerre ide-odamenővé, sőt nem egy- 
szer el is szökik, hogy kénye-kedve szerint csavaroghasson. 
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Többé-kevésbbé minden gyermek „érthetetlenül” megválto- 

zik. A gyermekfejlődés zavaraival nem ismerős szülő elkesere- 
detten mondogatja, hogy nem tudja, mi lelte gyermekét, de egé- 
szen mássá lett, rá se lehet ismerni. A kamaszkor hozza a vál- 
tozást, a gyermek nem felelős változásáért, mert a fejlődéstani 
erők dolgoznak, alakítják, gyúrják és érlelik. 

Habár természetesnek kell vennünk a kamaszkor zavarait 
a gyermekben, ez nem jelenti azt, hogy magára hagyjuk, sőt 
ellenkezőleg ebben az időben még fokozottabban kell vigyáz- 
nunk a gyermekre. Aggódó szeretettel kell őrködnünk fölötte, 
de úgy, hogy ezzel a gyermeknek terhére ne váljunk, hogy ne 
érezze bilincsnek őrködésünket, hiszen ezzel annál inkább kivál- 
tanék ellenkezését. Mi sem rosszabb, mint az ilyen válsággal 
küzdő gyermeket folytonosan figyelmeztetni, korholni „ügyet- 
lenségeért”, helytelen magaviselete miatt. 

Figyeljünk s korholás helyett, az óvórendszabályok ügyes 
megválasztásával igyekezzünk a nagyobb bajokat megelőzni, 
melyeknek hatására erkölcsi elferdülések következhetnének. A 
kisebb félszegségek, a kamaszkor „zöldségei” úgy is lehullanak 
az érett ifjúról. 

A kamaszkorát élő gyermek-ifjúnak igen sokat jelent az 
otthon, a nemes, tisztalevegőjű, békés családi otthon, melyben a 
nyugodt élet, meleg szeretet megvan. Igen sokat jelent az apa 
és anya egyénisége. Ha bennük találja meg a keresett ideált, a 
mi után annyira vágyakozik, akkor ez nagy szerencse a szü- 
lőkre és a gyermekre is. Az sem baj, ha a gyermek másban 
találta meg ideálját, akihez hasonlóvá akar válni, csak az a fon- 
tos, hogy ez az ideál erkölcsileg képes legyen lelki fejlődésének 
helyes irányt szabni. Nagy baj, ha az ideálválasztás nemtelen 
egyénre esett, ha ebben tévedett a gyermek. A rosszul választott 
példakép egész erkölcsi életét elronthatja. 

Ha a gyermek nem szeret otthon lenni, utána kell néznie, 
hol tölti idejét, hova jár, kikkel társalog. Általában meg kell 
tudnia mit csinál az otthonon kívül, mi vonzza őt annyira az 
otthontól  el. 

Ha pedig a gyermek még nem jutott a kamaszkorba, akkor 
bizonyos, hogy a jóbarátok hódították el. Lehet, hogy semmi 
rosszat nem cselekszenek, lehet hogy csak sportolnak, de az is 
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lehet, hogy más rosszabbal töltik az időt. Tessék kikérdezni a 
gyermeket s kicsit rövidebbre fogni a kantárszárat. Föltétlenül 
szükséges, hogy az iskolán kívül meg legyen az otthoni tan- 
rendje is. Ki kell szabva lenni a szórakozás és tanulás idejének: 
Azt pedig mindig kell tudni a szülőnek, hova megy a gyermek. 
Engedély nélkül elmennie nem szabad s az elmeneteli engedély 
idejét is pontosan meg kell határozni s ügyelni arra, hogy ezt a 
gyermek meg is tartsa. Ellenkező esetben máskor az engedélyt 
meg kell tagadni. 

Helyesen teszi a szülő, ha egykor-máskor meghívja gyer- 
meke barátait. Sok értékes tapasztalatot tehet, kik azok, akiket 
gyermeke barátainak választott, milyen gyermekek. Ha gyer- 
mekei barátait megismerte a szülő, sokat meg fog érteni gyer- 
meke viselkedésében, változásában és meg kapja az értékes 
útmutatást is. hogy mit kell cselekednie. 

9. Ki neveli az utcát? 

Szokás-mondás: ez bizony az utca neveltje, azért ilyen. Ez 
annyit jelent, hogy az utca rosszra nevel. Igaz, de azt kérdez- 
zük: honnan kerültek az utcára s általában az utca taposói 
honnan valók? A felelet nem lehet más: valamennyien a család- 
ból valók, onnan valóknak kell lenniök. 

Az utca neveltjei, tehát a család neveltjei is. Vagy a család 
neveletlenjei! Az utcán látszik meg a család képe. Ott, ahol a 
családi élet nemes hivatását betölti, tehát a család nevelő család, 
az utca sem lehet pocsék. Tiszta forrásokból tisztavizű patak 
ered. Ahol azonban a család nem nevel, sőt példájával még ront, 
ott az utcára is csak romlottság kerülhet s ott az utca sem lehet 
különb. 

Az igazság tehát az, hogy az utca a család neveltje s bizony 
az utcáért a család, vagy mondjuk kissé enyhébben, a család is 
felelős. Felelős a család mindenképen, akármiként is akarjuk 
szépítgetni a valót. Kevesebb erkölcsi karambol történnék, ha a 
család jobban ellenőrizné gyermekeit. De mit látunk? Közép- 
iskoláskorú 12-14 éves leányok és süldő ifjak széltében csa- 
tangolnak az utcán. A kisleányok gyakran festett ajakkal ízet- 
len kednek tacskó számba vehető udvarlóikkal. Azok, akik már 
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tanulókorukban így megszokják az utcai életet, később is abban 
fogják örömüket lelni. így nevelődik a csatád nemtörődömsége 
miatt az utca salakja, akikből lesznek aztán a könnyű élet bűnö- 
zői, mert megszokták a könnyelmű életet, a könnyelmű élet 
örömeit. 

10.  Naplót ír a gyermekem, helyes vagy sem? 

Önismeret (önmegismerésre való nevelés) című kitűnő köny- 
vében ezt írja Frank Antal dr.: ,,Α lelki életet is kellene röntge- 
nezni. Ennek a módját pedig a testi röntgenezésnek abból az 
eljárásából kellene ellesnünk, mely a röntgenezés eredményét 
lapon örökíti meg. A testi állapotunkról szóló Röntgen-laphoz 
hasonlóan lelkűnkről is fel kell vennünk Röntgen-lapot: ez a 
lelki Röntgen-lap: a napló.” 

Ezt mondja a tapasztalt pedagógus és ez a megállapítás 
helyes. Örüljünk, hogy a gyermek naplót vezet. Ha nem teszi, 
rá kell vezetni a szülőnek, hogy írjon naplót. Ez lesz az ő lelki 
tükre, melyből sokat olvashat s tudhat meg a szülő is. Tapintatos 
útmutatással a szülő a naplóíró gyermeket megtaníthatja arra. 
hogy szorgos kutatással napról-napra megbírálja cselekedeteit. 
Így a naplóírás önmegismerésre vezeti, felfedi fogyatékosságait 
s jelleme megszilárdítását segíti elő. 

11. A szülő panasza. 

Öt és negyed éves egyetlen fiam (Pista) van, akinek neve- 
lése úgyszólván egyetlen feladatom, mivel a háztartásban édes 
anyámmal és nővéremmel közösen veszünk részt. Férjem keres- 
kedő s így a gyermekkel – a vasárnapok kivételével – csak az 
ebédnél és este lefekvés előtt tölthet egy fél v. 1 órát. Kisfiam 
testileg és szellemileg normális fejlettségű, gyermekesen naiv, 
jókedvű és melegszívű, őszinte, soha nem hazudott. Szőrszálha- 
sogató, másokat oktat, de ő nem szereti, ha javítják. Játszótár- 
sakkal csak néha-néha kerül össze. Ilyenkor tűnik ki, hogy am- 
bíciója vagy nincs, vagy alig észlelhető. Nem versenyez semmi- 
ben. Ha túlerőt lát, nem is próbálkozik, félrevonul. Ha ellenben 
kisebb vagy engedékeny a pajtás, akkor zsarnokká lép elő s 
állandóan  ő  dirigál.   Tornaórára    jár  s  itt  a     következőképen 
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viselkedik: Ügyetlenkedik mindenben a nagy igyekezettől, hogy 
jól csinálja a dolgát, s ha ezért kinevetik, akkor fájó szívvel 
félrevonul, vagy még groteszkebb mozdulatokkal igyekszik 
magát még nevetségesebbé tenni, bohóckodik. Az evésben, a 
munkában, az öltözködésben nagyon lassú, órákat tölt el ezzel 
naponta. Szeszélyes, ami az időnként mindenkivel szembe- 
szálló szófogadatlanságban nyilatkozik meg. Ilyenkor csak a 
jelenlevő apját respektálja. A fent felsorolt hibák félővé teszik, 
hogy majd az iskolában a pajtások állandó gúnytárgyává lesz, 
ezáltal még félszegebbé és különcködőbbé válik. Hibái kiküszö- 
bölésében tanácstalanok vagyunk, erre kérek útmutatást. 

Válasz: A sorok között a következő bajt látom: Három nő 
van a családban, akik mindegyike kényezteti e család egyetlen 
csemetéjét, hogy őt szeresse. Mindenki akar valamit kedvezni, 
mindent megcsinálnak neki. Ebben a nagy igyekezetben a gyer- 
mek erői nem fejlődnek, ügyetlen, félszeg marad. A sok kedvezés 
közepette senki sem mutat rá a gyermek fogyatékosságaira, s 
így magát valóban hibátlannak tarthatja, s így igazságtalannak 
gondolhatja azt az esetleges nevelői eljárást, amely őt javítani 
próbálja. Miután a 3 nő bizonyára versenyez abban, hogy min- 
den szavát és tettét dicsérjék, a gyermek egészen természetesen 
okosnak tartja magát, aki másokat oktathat. Pista az őt körül- 
övező kedvezésben mindig azt érezte, hogy minden úgy történik, 
ahogyan ő azt akarja s így egészen természetes, hogy szokatlan 
neki az, hogy néha tőle kivannak engedelmességet. Úgylátszik, 
otthon mindig Pista győzött, s így a gyermekek között is mindig 
ő akar győzni. Otthon vele szemben mindenki gyengének mutat- 
kozott, azért fél, hogy ha igazi ellenfelekkel kerül szembe. 
Ezekben a megállapításokban benne foglaltatik az a teendő is, 
amely ilyen baj elkerülésére, megelőzésére vezet. 

Most nézzük meg a javítás lehetőségeit. Hogy a gyermek 
lassúságát legyőzhessük, végeztessünk vele gyorstempójú test- 
gyakorlatokat, utánzó mozdulatokat. Ez inkább játék legyen, mint 
komoly foglalkozás. így próbáljuk a vérét kissé gyorsabb moz- 
gásba hozni, azonban ügyetlenkedéseiért nem szabad kinevetni, 
különben magunk vagyunk az okai annak, ha a gyermek bo- 
hóckodik. Sokat kell eleven – de természetesen jólelkű – gyer- 
mekek közé vinni és pedig fokozatosan mind erősebb és erősebb 
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gyermekek közé. A jóízű gyermekjáték a legjobb felfrissítő 
tényező. Ilyenkor a gyermek szinte megfeledkezik önmagáról. 
Ha így nevelik, akkor bizonyára nem kell attól tartani, hogy az 
iskolában gúnyolni fogják. Egyébként is Pista majd az iskolá- 
ban az egyívású gyermekek között csakhamar igazi gyermek 
lesz, aki megtanulja azt is, hogy nem lehet mindig dirigálni, 
hanem legtöbbször mások akaratának kell magunkat alárendel- 
nünk. A tanítónak is bizonyára gondja lesz arra, hogy a gyer- 
mekek gúnyolással ne csökkentsék Pista növekvő bátorságát. 
Fontosnak tartom azt a körülményt, hogy Pista respektálja édes 
apját. Ebben a három nő kényeztető bánásmódjával szemben 
a szigorú, a keményebb nevelői eljárás üdvös hatását kell lát- 
nom. Tanuljanak a családfő nevelői eljárásából.       Frank A. dr. 

12. Mit csináljunk a lusta gyermekkel? 

Kutassuk ki a lustaság okát. Ennek oka lehet három féle: 
a gyermek tehetsége alkalmatlan az elébe szabott munkára (más 
iskolatípust kell választani); súlyos testi baj; a figyelem gyenge- 
sége, mikor a gyermek iszonyodik a komoly munkához szüksé- 
ges önfegyelmezéstől (ez az igazi lustaság). El kell távolítani a 
lustaságot okozó körülményeket. Meg kell szüntetni a gyermek- 
ben az önbizalom hiányát, gyakoroljuk az önkényes figyelmet 
tervszerűen, szoktassuk önfegyelmezéshez, hogy azt tudja tűrni, 
ami nem kellemes neki; igyekezzünk erkölcsi motívumokkal a 
gyermeket munkára ösztönözni. 

Oka lehet a kevés alvás, táplálkozás hiánya, kiállóit beteg- 
ség, vérszegénység, az érzékszervek hiányos vagy beteg műkö- 
dése, a rövidlátás, nagyothallás, orrüreg betegségek, idegesség, 
a pubertás-kora. Első feladat tehát a valódi ok megismerése s 
ebben az orvosi vizsgálatot is fel kell használni. 

13. Milyen tartalmú könyvet olvasson a gyermek? 

A gyermek különböző fejlődési korokon megy keresztül. 
Kezdjük az ellenőrzést már fejlődése legalsó fokán, a gyer- 
mek meséinél. Válogassuk meg milyen meséket mondunk 
gyermekeinknek. Jó a vidám, rossz a félelmes elemeket tartal- 
mazó mese. A 4-9 év a gyermek mese-kora. 
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Mikor már olvasni is tud, mohón kap minden könyv után. 
vigyázni kell,  nehogy „rossz” könyvhöz jusson. 

9-13 éves korban nagyon jók, s a gyermek is szereti, a 
hősies küzdelmeket, harcokat elmondó könyveket. Adjunk ilye- 
neket, de ne ponyvát, sem detektív vagy ehhez hasonló izgató 
tárgyú történeteket, mikből a gyermek durvaságot tanul. 

A 13 évtől kezdve jó olvasmányok a felfedezések, utazások. 
Olyan könyveket ne adjunk, melyek esetleg sexualis érzést 
támaszthatnak. 

Az élet szélesebb mezején szántó művek, a nagyobb regé- 
nyek, drámák (mindig válogatva értjük), csak a pubertás korán 
túl jutott gyermek olvasmányai lehetnek. 

Igyekezzünk mindig arra, hogy a gyermek megszeresse 
az ismeretközlő olvasmányokat. Nagy gonddal válogassuk eze- 
ket meg korának megfelelően, hogy érdeklődését felkeltsük. 
Nehogy nehezebb tárgyúakat adva, melyeket még nem érthet, 
elriasszuk az ilyen tárgyú könyvek olvasásától. 

14.  Milyen pályára menjen érettségizett gyermekem? 

A szülők legtöbbje azon töpreng, mi lesz gyermekeikkel, 
hogy fognak megélni? S éppen ezért szeretnék tudni, mely 
pályán tudnak majd legjobban elhelyezkedni. 

A jövő súlyos gond, de mikor nem volt az? A szülő min- 
dig nehéz aggodalommal gondolt arra, hogy gyermekével mi 
lesz, ha már ők nem lesznek mellette. Ez az aggodalom ösztönös 
és ennek így kell lenni és így is lesz mindig, boldog és boldog- 
talan időkben egyaránt. Értünk is aggódtak jó szüleink s mi is 
aggódunk gyermekeink jövőjén. 

Az élet problémájának megoldója a munkaszeretet, a ki- 
tartó akarat, a rátermettség s a becsületes, erkölcsös egyéniség. 
Aki ezen tulajdonságokkal felfegyverkezve megy neki a jövő- 
nek, az még a kedvezőtlen körülményeken is diadalmaskodni fog. 
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A szülőnek most, amikor gyermeke már túl van az érett- 
ségin, legfőbb gondja ne az legyen, hogy melyik lenne fiának a 
legjövedelmezőbb pálya, hanem az, hogy gyermeke olyan pályára 
menyen, amelyre a legtöbb hivatottságot érez, mert ez a boldo- 
gulás egyik legfontosabb eszköze. A pályára termett ember ki- 
tűnik fölényével a többi között s az ilyen könnyebben megtalálja 
azt a bizonyos jó jövőt, mint az, aki a versenyben alul marad. 

Halljuk az ellenvetést: Nem mindig így van! Szerencse is 
kell. Igaz, de ez egyáltalában nincs hatalmunkban. 




