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ELŐSZÓ. 

A gyermekkorban fellépő fogyatkozások, rendellenességek 
kóroktani és lélektani tárgyalása, és e fogyatkozások megszünte
tésére vagy kiegyenlítésére való törekvés, az utolsó évtizedben 
önálló tudományággá nó'tte ki magát. E tudományág alapját, 
részben paedagogiai, részben orvosi ismeretek képezik a szerint, 
a mint az abnormitásokat a tapasztalati lélektanra vagy élettani 
vonatkozásaikra való tekintettel vesszük figyelembe. 

Az iskolai egészségügyi felügyelet nálunk ezidőszerint csak 
a tanulók testi egészségére terjeszkedik ki. 

A tapasztalat továbbá — sajnos — azt mutatja, hogy sem 
a szülői házban, sem az iskolában nem fordítanak kellő gondot 
a gyermekek egészséges szellemi fejlődésére, mert nemcsak a szülők 
és tanítók, de nem ritkán maguk az orvosok sincsenek tájékozva 
a szellemi élet egészségtanáról, a szellemi munka törvényeiről, 
különösen pedig a gyermekkorban fellépő szellemi rendellenességek 
okairól, nyilvánulásairól s az ezekkel való elbánásról. 

Pedig a gyermekek folyton terjedő idegességének nyomait már 
a legzsengébb korban észleljük. Találkozunk érzékszervi, beszéd-
beli zavarokkal, a rövidlátás-, nagyothallástól a vakságig és siket
némaságig; továbbá nehézkórral, vitustánczczal s egyéb ideges 
bajokra való hajlamossággal, valamint a szellemi élet különféle 
elfajulásaival, a gyengetehetségtől a butaságig (idiotismusig). 
Kevésbbé kifejlődött rendellenességeknél, csak egyes jelenségek 
mutatkoznak, melyek az elpuhultságon, lustaságon vagy az ezekkel 
ellentétes izgatottsági tüneteken túl, alig terjednek. 



E rendellenességekre való hajlam akár öröklött, akár szer
zett, többnyire oly gyermekeknél lép fel, a kik idő előtt terhel
tetnek meg szellemileg, vagy kiknek életmódja, egyéb, időelőtti 
testi megerőltetés vagy élvezetek, — szóval észszerűtlen életmód 
miatt, káros befolyással bir szellemi fejlődésükre. De szellemileg 
túlterheltek, egyébként rendes életmód mellett is idegesekké vál
hatnak. Igen fontos tehát, hogy mindezek iránt a szülőket, orvo
sokat és paedagogusokat kellőleg tájékoztassuk. 

A gyermek értelme és felfogása, minőségileg és mennyiségileg, 
egyénenkint különböző. Általában oda kell tehát törekedni, hogy 
az ismeretek nyújtása és feldolgozása ne csupán a jelesebb képes-
ségűeknek megfelelő legyen. Az ismeretek közlésében tehát az 
anyag helyes elrendezésére, a megérthetöségre, a világosságra kell 
törekedni. A képzetek nyújtása fokozatos és ne tömeges legyen. 

A gyermeki elme megköveteli, hogy hozzá leereszkedjünk. 
A mondottakból folyik, hogy a helyes tanítási mód bizonyos 
fokú individuálizálássál jár, a kizárólagos tömegoktatás semmi 
képen nem lehet eredményes. A paedagogusnak is törekednie kell 
tehát, a gyermeki elme működésképességi fokának és typusának 
megismerésére. Ilyenkor pedig a rendellenességekre különös figyel
met kell fordítanunk. 

Minden életpályához, a szorosan vett általános iskolai tanul
mányokon kívül, specziális szakismeretek is kívántatnak. 

Ha már magában az előírt iskolai tananyag is a középtehet
ségű ifjúra is megterhelő, hogyan sajátítsa el az ifjú mindazon 
felsorolt ismereteket, melyek őt a társadalom számára is qualifi-
cálják, ha nem egészségének vagy anyagi erejének feláldozásával. 

Nem hagyandó figyelmen kívül azon körülmény sem, hogy 
a testi és szellemi erőit megterhelő, esetleg hajlamaival is ellen
tétes tananyaggal való túlterhelés után, kétségtelenül épen akkor 
támad ellenszenv az ifjúban a tanulás iránt, a mikor arra kerülne 
a sor, hogy az önálló munkásság alapjául szolgálandó anyag 
elsajátításával, a tulajdonképeni életpályájához szükséges ismere
teket szerezze meg. 

Módot kell tehát keresnünk arra, hogy a tudományokat 
a tanuló ifjúsággal megkedveltetve, minden szükséglet megfelelő 
kielégítést nyerhessen a nélkül, hogy az ifjúság akár testi-, akár 



szellemi ereje, túlságosan igénybe vétessék. Ehez a szellemi élet 
törvényeinek behatóbb tanulmányozása, a szellemi munka oekono-
miájának teljes megismerése szükséges. Ennek alapján fog fel
épülni a jövő iskoláinak tananyaga és tanítási módszere. 

E kérdések felderítésén, előkelő elmék máris fáradoznak. 
A végleges megoldásáig is, a tapasztalati lélektani és a lélek-
kórtani kutatás eddigi eredményeinek ismertetésével, s a paeda-
gogusoknak ez irányú kiképzésével sokat segíthetünk a hiányokon. 
Ha a paedagogusok tisztában vannak feladatukkal, sok bajnak 
lehet elejét venni és sok existentiát meg lehet menteni. Az ide 
vágó ismereteknek a tanférfiak és orvosok körében való meg
kedvel tetése bizonyára siettetni fogja a kedvezőbb állapotok 
bekövetkezését. 

De úgy a tanítóképzéstől mint az iskolaorvosi intézménytől 
csak akkor várható nagyobb eredmény, ha egyrészt a szükséges 
ismeretek a rendes egyetemi előadások keretében is lesznek nyújt
hatók ; másrészt a tanerő-képzésnél a lélek kóros állapotainak 
ismeretére, az iskolaorvosok képzésénél pedig, a paedagogiai és 
gyógypaedagogiai ismeretek érvényesülésére is, több alkalom és 
mód nyujtatik. 

A tanítónak, hogy a növendékek tehetségét és visszamara
dásuk okait megismerhesse, ismernie kell a gyermekkorban nyil
vánuló érzékszervi, szellemi és egyéb pathologiai jelenségeket, az 
agy- és érzékszervek boncz- és élettanát. Az iskolaorvosnak nem
csak képzett gyermekgyógyásznak, de psychiaternek is kell lennie, 
és birnia kell a szükséges paedagogiai ismeretekkel. Feladatai, 
teendői az iskolában, a paedagoguséval kapcsolatban, a gyermekek 
szellemi egészsége körül is megállapítandók és szabályozandók. 

Jelen szakmunka úgy az iskolaorvosok képzésénél, mint a 
paedagogiümokban, különösen pedig a gyógypaedagogiai tanító
képzőben épen azon okból kiválóan alkalmas kézikönyvül, mivel 
a fentemlített tudnivalókat röviden, de minden vonatkozásukban 
felöleli. 

Mindnyájunk szent kötelessége, tehetségünk szerint mun
kálni hazánk javát és közreműködni nagyságának emelésén. Mivel 
pedig első sorban a szellemileg ép és testileg egészséges ember
anyag képes ezt biztosítani: necsak testi fertőzéstől óvjuk az 



ifjúság egészségét, hanem küzdve a lelki degeneratio ellen, igye
kezzünk elméjét az ismeretekért való küzdelemben, egészséges és 
üde állapotban megtartani, megedzeni, s úgy bocsássuk őt az élet 
harczaiba. 

Erősen hiszem, hogy e részben ezen művecske hasznos szol
gálatot teend, s e hitben ajánlottam a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnak annak megiratását. 

Adja az ég, hogy ne csalatkozzam hitemben! 

Budapest, 1904. május hó. 

Náray-Szabó Sándor dr. 
min. oszt. tanácsos. 
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I Az idegrendszer mint a lelki működések szerve. 

A lelki működések szerve a központi idegrendszer. A külső 
világról bennünket tájékoztató ingereket az idegrendszernek a 
test felületén elhelyezett végkészülékei, az érzékszervele, fogják fel. 
Az ingerek hatása alatt ez érzékszervekben sajátságos változás, 
ingerület, jő létre, melyet az idegek az agyi központok felfogó 
elemeihez, az agykérgi idegsejtekhez vezetnek. A környéki inge
rület ilyképen központi ingerületté változik. Mint ilyen, az agy
kéregben rendelkezésére álló utakon szétterjedve, régibb ingerü
letek nyomaival vetődik egybe, majd pedig külön idegpályák útján 
a test mozgató szerveibe sugárzik, hol czélszerű mozgásokat 
indít, feleslegeseket megszüntet. 

Ezen ingerületi változásokkal párhuzamosan a lélekben 
szintén változások: érzetek, képzetek, érzelmek, akaratfolyamatok 
támadnak, melyek egybefolyó váltakozását tadat-nak nevezzük. 

A tudatbeli folyamatok, mint ilyenek, ugyan önmagukban 
is tanulmányozhatók, tényleges megértésük azonban a velük 
kapcsolatos testi, főleg idegrendszeri folyamatok megismerése 
nélkül nem lehetséges. Hogy a gyermek lelki világát, annak 
hibáit és betegségeit megérthessük, ismernünk kell az ép és beteg 
lelkű egyén idegrendszerének boneztani és finomabb szöveti szer
kezetét, valamint élettanát. De ismernünk kell ama főbb válto
zásokat is, miken az agy fejlődésének a csecsemő- és gyermekkor 
folyamán át kell esnie, hogy a csecsemő kezdetleges lelki műkö
dései a fejlett egyén szerfelett bonyolult lelki világává bonta
kozzanak. 

AJ Az idegrendszer boneztana és fejlődése. 

A központi idegrendszer főrészei a nagy agy és a gerincz
agy.* Ezeket csontos falu üreg, a koponya és a gerinezoszlop 
védi, ez üregen belül pedig három hártyás burok, ú. m. a kemény 
és a két lágy agyburok (vagy agyhártya) veszi körül. 

* Némelyek helyesebbnek találják az agyvelő, gerinezvelő kifejezéseket. 

A gyermeki elme. 1 



1. ábra. Az ember idegrendszere, a a nagy 
agy, b a kisagy, c a gerinczagy, melybe 
az érző, és melyből a mozgató idegek vo
nulnak. Az együttérző (v. tengéleti) ideg
rendszer fő ágait a gerinczagy két oldalán 

haladó finomabb vonások jelzik. 

2. ábra. Az agy részei és az agyidegek 
eredete, vázlatosan. H az agyfélteke, T h a 
látótelep, P a tobozmirigy, Pt az agyfügge
lék, Cb a kis agy, M a nyúlt agy, I—XII. 
az agyidegek, Sp> és Sp» az első és máso

dik pár gerinczagyideg. 

agy felületének ismerete a különböző lelki képességek agyi köz
pontjainak ismeretéhez okvetlen szükséges. 

Mindegyik agyféltekén megkülönböztetünk homloki, halán-
téki, fali és nyakszirti lebenyt vagy karélyt. 

Az agy részei a két nagy
agyfélteke, a velük összefüggő 
agytörzs és a kisagy. Az agy
törzs mint nyúltagy folytatódik 
a gerinczvelőbe. (L. 1. ábra.) 

Az agy felülete az ébrényi 
élet első hónapjában sima s csak 
a 2 — 3-ik hónapban kezdenek 
rajta barázdák, tekervények mu
tatkozni. Az újszülött agyán 
már mindazon tekervényeket 
megtaláljuk, melyek a kifejlett 
egyén agyfelületén észlelhetők. 
E barázdák és tekervények alak ja 
és elhelyezése főbb vonásaikban 
minden embernél egyforma. Az 

A koponyán és gerinczoszlopon nyilasok vannak, melyeken 
át jutnak az agyhoz és gerinczagyhoz és viszont azoktól a környi 
testrészekhez az érző és mozgató idegek. 



A homloki, halántéki és nyakszirti lebenyt 2—2 barázda felső, 
középső és alsó tekervényre osztja. (L. 3. ábrán fi,f2,Í3—ti,t2,t3,— 
Oi,02,03). A féltekék közepe táján, a homloki lebeny mögött vonul 
felülről lefelé a központi v. Rolando- féle barázda (s. c), melynek két 
partján található a mellső és hátsó központi tekervény (mk és lik). 
Ezek mögött terül el a fali lebeny, melyet a falközi barázda 
felső és alsó lebenyre (pi és p 2) oszt. E mögött van a nyakszirti 
lebeny. A halántéki lebenyt a homloki lebenytől és a központi 
tekervényektől a mély Sylvius-féle barázda (f. S.) választja el, 
melynek mélyében, az említett agyrészek által fedve, a Reil-féle 
sziget található. A Sylvius-féle barázda az alsó fali tekervényben 

3. ábra. A nagy agy bal féltekéjének felülete a fontosabb barázdákkal és tekervények-
kel. A vonalozott területek a Flechsig-féle mozgató, a pontozott területek az érző köz

pontoknak felelnek meg. 

végződik s végét sarlószerűleg veszi körül a szegély-feletti teker
vény (g. s. m.), valamiként a felső halántéki barázdát a szöglet-
tekervény (g. ang.). 

Ezek az agyféltekék külső, domború felületének legfonto
sabb részei. A féltekék egymásnak fordított, lapos, belső felszi-
nén feltűnik a kérgestest-szegélymelléki barázda (1. 4. ábrán), 
mely felett a felső homloki tekervény belső felületét (fi), 
alatta pedig a boltozatos tekervényt (G. fornic.) találjuk. A köz-r 
ponti tekervények itt a központ melletti lebenykében (L. pc.) egye
sülve láthatók, a fali lebeny mint az ú. n. »elöék« folytatódik, 
melyet a fali-nyakszirti barázda (f. p. o.) választ el a nyakszirti 



lebeny belső felszínétől. Ez és a sarkantyús barázda (f. c.) fogják 
közre az éket (cun.), a látás agyi központját. — A boltozatos 
tekervény alsó szélén látható a két agyfélteke fehér állományából 
kifakadó s azokat egybekötő kérges test (cc.). A halántéklebeny 
belső felszínén találjuk a nyakszirt-halántéki barázdát, mely felett 
és alatt feküsznek a hasonnevű tekervények (g. occ. t. m. és g. 
occ. t. lat.) Ezek előtt a hippocampus-tekervény (Gr. Hí.), legelői 
a horgos tekervény (Gr. unc.) látható. Maga a hippocampus-teker-
vény belső felszíne is redó't alkot, melynek külső felkunkorodását 
nevezik Ammon szarvának. A kérges test alatt húzódik mind
egyik féltekében egy-egy hosszúkás üreg, az oldalsó agygyomrocs. 
Ezek alatt s velük összefüggőleg van a középvonalban a középső 

4. ábra. A nagy agy bal féltekéjének belső felülete. (A pontozott területek az érző, a 
vonalozottak a mozgató központoknak felelnek meg). 

v. harmadik agygyomrocs (L. 5-ik ábra), mely hátrafelé vonultában 
a szűk Sylvius-féle csatornába, ez pedig kiszélesedve, a sekély, 
dülényalakú negyedik agygyomrocsba megy át. Ennek folytatása 
a gerinczagy központi csatornája. A 4-ik agygyomrocs fenekét 
a nyultagy, fedelét a kisagy féltekéit összekötő ú. n. féreg 
alkotja. Az agy alapján láthatók az agy állományába belépő érző 
és a kilépő mozgató idegek: összesen 12 agy idegpár (L. S>. ábra). 
Ezek: a szagló, látó, szemmozgató, szemforgató, háromosztatú, 
szemtávolító, arczmozgató, halló, nyelvalatti, bolygó, járulékos és 
nyelvgarati idegek. 

Ha az agyféltekéket felmetsszük, azt látjuk, hogy az agy 
külső, vörösesszürke kéregből és ez alatt fehér, velőszerű állo
mányból áll, melyet a kéreg körülfog. (L. 5. ábra.) 



A velős állomány nagy fehér tömegében is láthatók szürke 
szigetek, az ú. n. nagyagy-dúczok. Ilyenek a lencseszerű és 
farkas magból álló csíkolt test, s a harmadik agygyomrocs két 
oldalán a látótelepek. E szigetek között és körül a fehér állo
mány mint külső és belső tok halad át, s a két agyszár alakjában 
lép ki a féltekék alól. Az agyszárak átfúródva a Varol hídján 
a nyúlt velőbe, s ennek közvetítésével a gerinczvelőbe mennek át. 
Itten már a szürke állomány H alakban a mélyben fekszik és a 
fehér velős állomány köpenyszerűen fogja azt körül. 

A kisagy, mely a nagyagy nyakszirti lebenye alatt fekszik 
(1. 2. ábra Cb és 3. ábra C2) , szintén két féltekéből áll, melyek a féreg 
által egybekötve, apró, párhuzamos tekervényeket mutató lebenyek
ből alkotvák. Ezekben is szürke kérget és fehér velőállományt 
találunk. A kisagy nyúlvá
nyok utján függ össze az 
agy többi részeivel. A kisagy 
fehér állományából indulnak 
ki az agytörzs ikertesteihez 
az ú. n. kötőkarok. Lefelé az 
ú. n. hídnyulványok fogják 
körül az agyszárakat s ezek
kel a Varol-hülját (L. 3. á. V.) 
alkotják. Hátfelé is indulnak 
ki nyúlványok, az ú. n. kötél-
ke'pű testek, melyek a kis 
agyat a nyultagygyal kötik 
össze (L. 1. és 2. ábra.) 

Az agy súlya. Az agy súlya 
a születéstől a 4-ik életévig gyor
san nő s a 20-ik év körül a leg
nagyobb. Átlagban a csecsemő 
agysúlya a két első hétben 460 
gramm, a hatodik hónapban már 
730, egy éves korban 830, két éves korban 980, 3 - 4 éves korban 1150, 
5—8. évben 1230, a 9—1-4. évben 1280—1300 gramm. Lányok agysúlya 
többnyire kisebb a fiúkénál, még pedig az első hetekben 350, a 14-ik évben 
1260 gramm. 

Az agyvelő súlyának, valamint szöveti szerkezetének fejlődése igen 
nagy ingadozásokat mutat, melyek megfelelnek a gyermekek szellemi fejlő
désében található egyéni ingadozásoknak. 

BJ A központi idegrendszer finomabb (szöveti) szerkezete. 

Az idegrendszer szürke állománya az agyszövettani kutatá
sok jelen állása szerint sok millió parányi idegegységből tevődik 
össze. Az idegegység tudományos neve: neuron. ítészei az ideg
sejt v. dúczsejt és a hozzá tartozó nyúlványok. Az idegsejt szerves 

5. álra. Az emberi agyvelő haránt átmetszet-
ben: o—o oldalgyomroesok, alattuk a harma
dik agygyomrocs; g a kérges test (v. agy
gerenda), t fehér állomány, körülötte sz a 
szürke agykéreg, a fehér állományban a har
madik agygyomrocs két oldalán a látótelepek, 
ezektől oldalt a csíkolt test szigetszerű szürke 

állományának átmetszete. 



ősanyagból (protoplazmából) álló, legfeljebb finom pont nagyságú 
tömeg, melyből rendszerint több rövidebb és egy hosszabb nyúl
vány indul ki. A rövidek, a dendritek v. protoplazmanyujtványok, 
rövid, bokros elágazódások; a hosszabbat, mely az idegsejt alap
jából indul ki, tengelyfonálnyulványnak nevezzük. Ez a tengely
fonál maga is tömérdek igen finom, elemi rostból tevődik össze. 
Az idegsejteken kívül a szürke állományban a sejtek között ott 
találjuk a véredényeket s a glia nevű, finom sejtekből s rostból 
álló fonadékos támasztószövetet. E szövet annyiból fontos, hogy 
a hol az idegsejtszövet megbetegszik vagy elpusztul, annak helyé
ben glia burjánzik. 

Maga az idegsejt tömege (teste) hálózatos szerkezetű. Bel
sejében a sejtmagvat, ebben a magvacskát különböztetjük meg. 
Egyébként az idegsejtek nagysága, szerkezete, valamint alakja 
változó s a központi idegrendszer bizonyos tájékaira jellegzetes. 

i 
6. ábra. Idegsejtek és idegrostok az agyból; 400-szoros nagyításban. 

A tengelyfonál a sejtből kilépve, velős hüvelyt kap, s ekkor 
idegrost-nak nevezzük. Több ezer idegrostot közös hüvelyben 
ideg-nek nevezünk. A velős hüvely az ébrényi élet ötödik hónap
jában kezd fejlődni, s az agyidegek velősödése csak a születés 
utáni harmadik hónapban, a gerinczagyi idegeké csak a 2—3-ik 
életévben fejeződik be. 

A protoplazma-nyulványok rendszerint a sejt közelében 
ágaznak szét és végződnek. A tengelyfonál lehet rövid, midőn 
valamely közeli másik sejt protoplazmanyulványát fonja körül; 
de egységes nyúlvány alakjában csaknem egy méter hosszú is 
lehet. Ilyenek pl. azok a tengelyfonálnyulványok, melyek a gerincz-
velő dúczsejtjeiből kiindulva, az ágyéki velőből a lábujjak izom
rostjaihoz vonulnak (az ülőideg rostjai). 

Az idegsejtek rendszerint tömegekben fordulnak elő. Az 
ilyen véredényekkel ellátott szürke idegsejttömegeket idegdúczok-
nak, vagy, a mennyiben belőlük idegek erednek, idegmagvaknak 
is nevezik. A nagy és kis agyvelő szürke kérge, a fehér velőállomány-



ban és az agytörzsben található szürke tömegek, a gerinczvelő 
szürke állománya: mind ily idegsejtekből tevődnek össze; míg 
az ú. n. fehér v. velős állományt az idegrostok tömege alkotja. 

7.
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Az olyan neuronokat, melyek tengelyfonala az agyvelőkéreg 
felé halad, centripetális, azokat pedig, melyeké a kéregből vagy 
bármely idegdúczból ki s a test környezete felé vonul: centrifu-



galisoJcnalc; azokat, melyeké egy magasságban fekvő két idegsejtet 
hoz egymással összeköttetésbe, kapcsoló neuronoknak nevezzük. 

Elhelyezésükre nézve megkülönböztetjük: 1. a környezeti, 
2. az agykéregalatti és 3. az agykérgi neuröntömegét. 

1. A környezeti (perifériás) idegdúczok közül 31 pár a 
gerinczvelő két oldalán foglal helyet. Kétnyulványú sejtekből 
állanak, melyek egyik nyúlványa a test felületéről vezet be a sejtbe 
(1. 7. ábra s. p.), a másik nyúlvány a sejtből be a gerinczvelőbe. 
Ide tartoznak az érző agyidegekhez tartozó koponyaürbeli dúczok 
is (6 pár.) E dúczok tehát mind centripetálisak; érző ingerüle
teket vezetnek a test felületéről az agyvelöbe. 

2. Az agykéregalatti dúczokról már szó esett az agyvelő 
boncztanánál. Ezek a gerinczvelő belsejét alkotó, 2 mellső és 2 hátulsó 

szarvat képező összefüggő szürke neuron-
köteggel kezdődnek s folytatódnak felfelé, 
mint a nyultvelő,Varolhíd, ikertestek, agy-
kocsányok és látótelepek dúczsejttömegei. 
Altalános szabály, hogy az érző ingerü
letet vezető centripetális neuronokat a 
dúcztömegek hátfelé eső oldalán, a moz
gató, centrifugális neuronokat pedig a 
mellső oldalon találjuk. 

A gerinczvelő fehér állományát rész
ben azon rostok alkotják, melyek az agy
velőkéreg felől lefelé haladnak, részben 
azok, melyek a gerinczvelőbe belépve, vagy 
dúczsejtjeiből kiindulva, az agyvelő felé 
haladnak. Mindezek körülfogják a szürke 
állományt, mely átmetszetben H avagy 
lepkealakot mutat. (L. 8. ábra.) 

Míg a gerinczvelőben a fehér állomány körülveszi a szür
két, a felsőbb agykéregalatti dúczokban a velős rostok keresztül
törik a szürke dúczokat és sugárszerűleg szétterülve (mint sugár
koszorú) vonulnak az őket körülfogó agykéreghez. 

3. Az agykéreg (cortex cerebri) a nagy agyban 3—4 mm., 
a kis agyban körülbelül 1 mm. vastag sejtréteget alkot, mely 
Meynert szerint több mint 600 millió dúczsejtet foglal magában. 
Tekintve a koponya kis térfogatát, ez csak a kéreg tekervényes 
alkata által válik lehetségessé. A nagyagy kérge kiterítve 
mintegy 1600, a kisagyé 700 cm 2 térfogatú területet foglal el. 

Az agykéregben található és a lelki életre legfontosabb neuro
nokat 3 csoportba oszthatjuk: a) Ide tartoznak azok, a melyek 
tengelyfonálnyulványai érző ingerületet vezetnek az agykéreg
alatti dúczokból a kéregbe (1. 7. ábra s. c ) , valamint azok is, 
melyek az akaratlagos mozgató ingerületet a kéregből a nyúlt- és 

8. ábra. A gerinczvelő kereszt
metszete a hát táján. Fma és 
Fmp mellső és hátulsó hosszanti 
barázda. A központi csatorna 
sötét-fekete pontként látszik. 



gerinczvelő mozgató sejtjeihez s innét az izmokhoz vezetik (7. ábra, 
mc). Mindezen rostok velősödése csak a születés után fejeződik be. 
b) A két agyféltekének részarányos tájékait is neuronok kötik 
össze egymással (7. ábra, comissar), melyek túlnyomó tömege a kér
ges testben halad, c) A magasabb szellemi míveletekre legfontosab
bak az ú. n. társító v. associátiós rostok Ezek részben a kéreg 
sejtrétegei felett, mint a kéreg legkülső rétegét alkotó tangen-
tiális réteg, részben a sejtrétegek alatt, a fehér állományt 
áthasító kötegekben haladnak (7. ábra, atsoc.). Az ilyen kötegek 
részint az agyvelőkérgi tekervényeket kötik össze az egyes agy
lebenyekben, részint a különböző lebenyeket egymással (pl. a 
homlokit a nyakszirtivel) kötik össze. Ily módon a kéregnek 
minden tájéka közvetett összeköttetésben áll az agykéreg vala
mennyi tájékával, a mi a részek együttműködésének rendkívüli 
tökéletességét teszi lehetővé. 

A társító rostok csak a gyermekkor folyamán, sőt részben 
csak a serdülés korában fejlődnek ki. Az ú. n. tangentiális ros
tok az élet 4—8. hónapjában kezdenek mutatkozni és fejló'désük 
még a 17-ik életévben sincs befejezve. 

Az újszülöttek agykérgében még igen sok a neuroglia, a 
véredény és a fejlődőfélben levő sejt. Az egy éves gyermek agy
kérgében a jellegzetes sejtrétegek már megtalálhatók. 

C) Agyi központok. Mozgató és érző pályák. 

Az agykéreg tekervényeit ismerve, megjelölhetjük azokat a 
részeket, melyeket állatokon tett kísérletek és agybetegeken szer
zett tapasztalatok alapján bizonyos lelki működések központjai
nak ismerünk. Az akaratlagos mozgások kiinduló helyei a központi 
tekervények, a Rolando-féle árok két oldalán (1. 3. ábra MT) 
Felül találjuk a törzs és az alsó végtag, középen a felső végtag, alul 
a fej és a nyelv izmainak központját. Ennek szomszédságában a 
baloldali harmadik homloki tekervény hátsó harmadában, az ú. n. 
Broca-féle tekervényben van a beszélő és író mozgások központja. 
Az ezen tekervénynyel szomszédos felső halántéki tekervényben 
van a szók hallási központja (H) ; míg a szók látási (olvasási) 
központját a bal félteke szöglet-tekervényében (g. ang.) és a 
második nyakszirti tekervényben (O2) keresik. 

Az akaratból kiinduló ingerületek az említett mozgató 
központokból kiinduló mozgató neuronon, az ú. n. pyramis- vagy 
loborpályán át (1. 7. ábra m. c.) haladnak. E loborpályák útja a 
sugárkoszorún, a belső tokban, az agyszárakon, nyúltvelőn át, hol 
e rostok kereszteződnek, a gerinczvelő mellső szürke szarvainak 
nagy sejtjeihez vezet. Itt a mozgató ingerület áttér a második 



környi neuronra, mely mint mozgató ideg a gerinczvelői sej
tektől az izmokig terjed. (7. ábra m. p.) Valamely izomcsoport 
mozgásait tehát az ellenkező oldali agyfélteke mozgató központja 
kormányozza. A beszéd központja rendszerint a bal agyvelőfél
tekében, balkezüeknél a jobb féltekében van. A loborpályákat 
mint mozgató központokat érő lobfolyamatok, sérülések, vérzések, 
vagy az e pályákra gyakorolt nyomás, az ellenoldali izomzat 
bénulását okozhatja, mely bénulás petyhüdtség, mozgathatlanság, 
vagy állandó görcsös összehúzódás alakjában mutatkozhatik. 

Az érző pályák a test felszinéről a gerinczoszlop melletti 
dúczokba, innét részben a gerinczvelőbe, részben a gerinczvelő 
hátulsó kötegein át, a nyultvelő idegmagvaihoz vonulnak; ez 
az 1. érző neuron. Innét (részben már a gerinczvelőből) indul 
a 2-ik centripetális neuron, mely a nyultvelő középvonalá
ban kereszteződve, a Varol-hídon, agyszárakon át mint ú. n. 
szalagpálya a látótelepek felé, innét pedig a belső tokon át az 
agyvelőkéregbe jut, s ott a kéreg központi, valamint fali teker-
vényeinek sejtjeit fogja körül. (L. 3. ábrán az mk és hk, vala
mint a 4. ábrán L. pc. táján a pontozott területet) A testérző köz
pont tehát jó részben ugyanott van, a hol a mozgató központok, 
de azoknak határain túlmegy. Az érző pályák egy része a gerincz
velőből a kis agyvelőbe vezet. A szaglás központját a hippocampus-
és a boltozatos tekervényben, az ízlését az alsó homloki tekervény 
agyvelőalapi részében keresik. A hallóérzék székhelye a halántéki 
felső tekervény hátulsó harmadában van. A látás központja a 
nyakszirti kéregben, nevezetesen az ék kérgében található. (Mind
ezeket feltünteti a 3. és 4-ik ábra.) 

Ezen érző központokon kívül Flechsig az agyvelő kérgében 
több ú. n. associatiós központot fedezett fel, melyekben kizárólag 
a társításnak szolgáló rostok végződnek s melyek kizárólag a 
magasabb szellemi míveleteket végzik. Ilyen volna: 1. az elülső 
associatiós központ a homloki lebenyben, hová egyesek az akarat 
és figyelem (az apperceptio) székhelyét helyezik; 2. a középső 
Keil-szigetbeli és 3. a hátulsó központ, mely utóbbi a fali és 
halántéki lebeny jelentékeny részét foglalja el. 

Ezeken kívül az agyvelőkéreg kapcsolatban van igen sok (talán 
valamennyi) fontosabb szervvel. így állatkísérleteks kórtanitapasz
talatok agyvelőkérgi szív- és véredényszabályozó, hőszabályozó, 
bélmozgáskormányzó stb. központok létezése mellett szólanak. 

Az agyvelőkéreg alatti szürke dúczok közül a látótelepek és 
az elülső ikertestek a látással, illetve szemmozgásokkal, a hátulsó 
ikertestek a hallással függenek össze. A kis agyvelő az izmok 
erejére, zsongjára (izomtónus) és a szándékos mozgások összeren
dezésére, valamint az egyensúlyra bir befolyással. A szemizom
mozgató idegek központja a Sylvius-féle csatorna körüli szürke 



állományban van. A halló, ízlelő, nyelv- és arczmozgató, a nye
lést, lélegzést, szív- és véredényműködést szabályozó agyidegek 
kéregalatti központjai a nyultagyban vannak. 

D) Az együttérzö (sympathiás) idegrendszer. 

A központi idegrendszeren kívül ismerjük a régiek által 
együttérzőnek elnevezett idegrendszert is. Ez a gerinczoszlop 
mellett s a test egyéb részeiben elhelyezett dúczokból áll. 
E dúczok sejtjei nyúlványaik útján a központi idegrendszerrel is 
összeköttetésben állanak és a lelki folyamatok közül leginkább 
az érzelmek, indulatok kíséretében fellépő véredénybeli változá
soknál szerepelnek; úgy látszik, hogy az agykérgi dúczsejtek 
vérszükségletének szabályozásánál fontos szerepük van. 

EJ Az idegrendszer működése. 
Reflex és szellemi működés. 

Az idegrendszer közvetítő szerepet visz az egyén és az őt 
környező külvilág között. Az egyént a külvilágnak őt érdeklő 
mozzanatairól tájékoztatja és eszközlője azon mozgásoknak, melye
ket az egyén e tájékoztatás alapján saját maga és faja érdekében 
véghezvisz. E czélból az idegrendszer végkészülékei, az érzék
szervek útján felfogja az erély különböző nyilvánulásait (mecha
nikai, vegyi, tömecses mozgásokat), melyek reá ingerekként 
(nyomás, hang, fény, hő) hatnak, s átalakítja azokat bizonyos 
sajátszerű mozgási formára, melyet ingerületnek nevezünk, s mely 
az idegben tömecsről tömecsre terjed. E felfogott testkörnyéki 
ingerület a centripetális neuronokon, érző idegeken át bejut az 
agykéregalatti érző központokba. Innét, az e központokban fel
szabaduló feszült erőkkel meggyarapodva, kapcsoló neuronok 
útján az ingerület áttevődik a mozgató központokra, s ezek 
centrifugális nyúlványain át kihat a mozgató végkészülékekre, 
izomrostokra, hol újból mozgás alakjában jut vissza a külvilágba. 
Az ingerületnek ilyen körforgását visszahatásnak, visszahajtásnak 
vagy reflexnek nevezzük. 

A legegyszerűbb reflexek az agykéregalatti dúczsejtköteg-
ben, tehát a gerincz- és nyultagyban, valamint az ezek felett 
fekvő dúczokban folynak le, még pedig rendszerint az agykéreg 
részvétele nélkül. Ilyen reflex pl. az ú. n. térdreflex, mely aka
ratunktól függetlenül jön létre, ha az alszárfeszítő izom inát a 
térdkalács alatt megütjük, mire az alszár feszülése és emelődése 
áll be. Ilyen reflex a légzés, nyelés, köhögés, tüsszentés, pislo-
gás is, valamint a pupillának fénybehatást követő szűkülése is. 



E reflexehet fellépésük szabályossága, törvényszerű állandó
sága és összrendezettsége, továbbá a beható ingerhez viszonyított 
czélszerüsége jellemzi. Ugyanis a neuronok, melyeken a fontosabb 
reflexingerületeknek haladniok kell, egymással születéstől fogva 
kész, szoros kapcsolatban vannak. 

A reflexek czélszerüsége azonban egyszersmind korlátoltsá
got rejt magában, minthogy egyazon ingerre mindig egyazon 
mozgás jöhet csak létre. Ennek folytán a reflex, ha a szo
kottól némileg eltérő ingerre áll be, czélszerűtlen, sőt az egyénre 
veszedelmes is lehet. így pl. hirtelen zaj által kiváltott mene
külő mozgások a megijedt embert az őt fenyegető jármű kerekei 
közé hajthatják; a rovar, a madár beleröpül a lángba, melynek 
fénye vonzza, stb. 

Az agykéregalatti (gerinczagyi, nyultagyi stb.) reflexektől 
lényegesen különbözik az agykéreg működése. Itt az ingerületnek 
rendelkezésére álló utak száma szinte elképzelhetetlenül nagy. Ez 
utak készen állanak ugyan, de az ingerület haladását a lefolyó 
élet, a gyakorlat szabja meg. Egyazon ingerre a visszahatások 
számtalan félesége következhetik be, de hogy melyik áll be, az 
nem a véletlen dolga, hanem a jelen ingeren és körülményeken 
kívül bizonyos, a múltban gyökeredző viszonyoktól is függ. 
Valamely ingerre bekövetkezendő visszahatás függ az egyén által 
már élőbb felfogott behatásoktól, tehát tapasztalásaitól, múltjától. 
Ezt az idegállománynak két alapvetően fontos sajátossága teszi 
lehetővé. Az egyik sajátosság az, hogy a benyomások, melyek 
érik, változásokat hagynak maguk után, mély változások a már 
egyszer bejárt utakat, a később fellépő hasonló természetű ingerek 
iránt könnyebben bejárhatókká teszik. A másik sajátság az ideg
állomány azon tulajdonságán alapszik, hogy az egyidöben, vagy 
közel egymás után támadt ingerületek benne bizonyos rokonsági 
kapcsolatot nyernek, melynek alapján, ha az egyidejű ingerületek 
közül később bármelyik megújul, vele együtt a többi, vele egyide
jűleg fellépett ingerületek is felújulnak. 

llyeténképen az egyszer s még inkább a gyakrabban fellépett 
behatások nem vesznek el az egyénre nézve, hanem minden új 
ingerület beálltakor a hasonlatossági és időbeli rokonság alapján 
ezzel rokon ingerületek nyomai (dispositiók) az agykéregben fel
újulnak, llyképen a fellépő ingerekre kifejtendő visszahatások nem 
pusztán az új ingerhez mérten, hanem a midt idevágó tapaszta
latainak felhasználásával lesznek értékesíthetők. 

S éppen a régi tapasztalásoknak idején való felújidása, 
az új érzékletekkel való egybevetése, kombinálása, s mozgásainknak 
ehhez képest való megválasztása, kifejtése vagy elnyomása az, a mit 
szellemi, értelmi működésnek nevezünk. 



FI Az agy elváltozásai a gyermekkor elmebeli 
fogyatkozásainál. 

A gyermekkornak elmebeli fogyatkozással járó betegségei, 
mint a gyermekkori gyengeelméjűség, a kretinizmus s még inkább 
az idiotizmus rendszerint a gyermek agyának kóros változásaival 
járnak együtt. 

Már maga a koponya feltűnő torzulásokat mutathat. Az 
említett kórformáknál gyakori a szögletes angolkóros koponya 
előugró homloki és falcsonti dudorokkal, míg az ú. n. vízfejű 
(hydrokephal) koponyát az egész koponya megnagyobbodása és 
a koponyacsontok szerfölötti megvékonyodása jellemzi. A kisfejű 
(mikrokephal) koponya többféle formát mutathat. Ilyenek az tí. n. 
azték-tipusu koponya, melynél a nagyon alacsony homlok az 
orral egy vonalba esik, s a madárkoponya-tijms, midőn ezenkívül 
az alsóáll erősen hátrafelé szögellik. A kretin (gügye) típusra főleg 
az arczkoponya jellegzetes. Az orrgyök széles, az orrnyilasok elő 
és felfelé néznek, a szemrések keskenyek, a fejkoponya pedig 
lehet rendes, hegyes vagy mikrokefál. Gyakoriak a koponya fel
tűnő részaránytalanságai is. 

Az agyvelő is hiányos fejlettségű lehet vagy egész tömegé
ben meg lehet fogyva. A kórosan kicsi agyvelő (mikroenkephalia) 
súlya a felnőtt idiótánál 400—500 grammnyi. Főleg a nagy 
agyféltekék súlya kisebb a rendesnél. Néha egyes agyvelőrészek 
(kérges test) hiányoznak is. Az agyvelő tekervényei feltűnően 
kicsinyek, keskenyek, sekélyek lehetnek; ez a mikrogyria. Máskor 
a tekervények a szokottól lényegesen eltérő, majomagyvelők baráz
dáltságára emlékeztető elhelyeződést s alakulást mutatnak. Agy-
hártyagyuladás folytán az agyvelő felülete dudorossá, gilisztaszerű 
léczekre osztotta válhatik. BclsS vízfejűségnél (hydrokephalus 
internus), midőn az agyvelőgyomrocsokban tartalmazott kevés 
folyadék több liternyire felgyűlhetik, az agyvelőkéreg s a velős 
állomány rendkívül sorvadhat, megvékonyodik, míg az agyvelő 
támasztószövete, a glia, kórosan megszaporodhatik. Fontos kóros 
elváltozás az ú. n. porenkephália. Ennél az agy velőállományban 
a lágy agyvelőburkoktól egész az agyvelőgyomrocsig terjedő töl
csérszerű hézagot találunk. Ez felléphet véredényeldugulás okozta 
lágyulás, agyburoki vérzések, gyuladások következményeként. Folyo
mánya ennek a tönkrement agyterületből kiinduló idegrostok 
elmaradó kifejlődése, elfajulása. 

Az említett betegségeknél a központi idegrendszer szöveti 
szerkezete is fontos változásokat mutat, melyek az elmebeli 
képességek fejlődésének elmaradását, illetve fogyatékosságát ért
hetővé teszik. így az agy velőkéreg idegsejtjeinek száma cseké
lyebb. Némely esetben e sejtek fejlődése az ébrényi fokon álla-



podott meg, nyúlványaik kicsinyek, elágazódásaik szegényesek 
maradnak, hálózatos szerkezetük elmosódott. Máskor, főleg agy
hártyalob után, a sejttest és sejtmag elfajulását, szétesését talál
juk. A társító rostok is elfajultak, tökéletlenül fejlődöttek, 
sőt hiányosak. Ellenben a gliaszövet gyakran a fontosabb alkat
elemek rovására túlszaporodott. 

II. A lelki működés fejlődése, élettana és zavarai. 

AJ Az érzékek élet- és fejlődéstana. 

1. A tapintás. A tapintási érzék szervei a bőrben, izmok
ban, inakban elhelyezett igen finom idegvégkészülékek, az ű. n. 
Wagner-Meissner, Pacini- és Krause-féle tapintótestecskék. E tes-
tecskéknek a bőr felületén külön pontok felelnek meg, melyek 
érintése nyomási, illetve hőérzeteket kelt. E végkészülékek a bőr 

9. ábra. A bör átmetszete, melyről a felső 10. ábra. I. Szemölcs az ajak bőréből 
réteg el lett távolítva. A véredények és a II. Tapintó szemölcs a mutató ujj 
tapintó testecskék a jól láthatók. 60-szoros na- belső felületéről; mindkettőben 

gyítás. látható az ideg. Erős nagyítás. 

különböző helyein különböző számban találhatók. Ennek meg
felelően a bőr érzékenysége a test különböző részein igen eltérő. 
Hogy két finom érintést két külön érzésként fogjunk fel, ahhoz 
szükséges, hogy az érintett pontok bizonyos távolságra legyenek 
egymástól, mely távolság a testfelület különböző részei szerint 
különböző. Az ilyen távolságok (tapintókörök) nagysága: a nyelv 
hegyén 1 milliméter, az ujjak hegyén 2 mm., az ajkakon 5 mm., 
a kézháton 31 mm., a hát közepén 68 mm. 

Gyakorlat által a tapintókörök átmérője kisebbíthető. Való
színűleg ebből magyarázható az a jelenség, hogy e körök a 
vakoknál gyakran kisebbek. A vak és siketnéma Bridgemann 



Lauránál a tapintókörök nagysága a nyelvhegyén 0*5. az ujj-
párnákon 0'7 milliméter, tehát az érzékenység 2—3-szorta 
nagyobb volt, mint épérzéküeknél. 

Működés: A tapintó szervekre mechanikai (nyomási) és 
molekuláris (hő-) ingerek fejthetnek ki hatást. Ha az inger túl-
erős, fájdalmi érzetek keletkeznek. A végkészülékekből az inge
rület az ú. n. bőrérző idegekbe, ezekből a gerinczagy hátulsó 
kötegeihez ér és részben itt, részben a nyultveló'ben kereszteződve, 
az agyszárakon át az agy
kérgi érző központba (köz
ponti és központmelletti 
tekervényekbe) jut. 

A tapintóérzék segé
lyével ismeri meg a gyer
mek, hogy a tárgyak, miket 
szemével lát, tényleg létez
nek, minthogy benne a 
nyomás, ellentállás érzetét 
keltik. Tapintás útján 
szerzi javarészt képzeteit 
a testek térbeli kiterjedé
séről is. 

A bőrfelület minden 
részének érintése bizonyos 
helyi érzetet is kelt; nem
csak tapintást érzünk, de 
azt is, hogy körülbelül hol 
érintettek bennünket. 

Fontosak az izom-
és mozgásérzetek is. Ezek 
az izmokban és izületek
ben elhelyezett idegvég
készülékekből erednek, s 
mozgásaink lefolyásáról, 
testrészeink helyzetéről tá
jékoztatnak bennünket. 
A tapintás közben kifejlődő nyomási és mozgási érzetek sorozata 
egymással társulva, a tér és a kiterjedés fogalmának megszer
zését segíti elő. 

Fejlődés: Az újszülött csecsemő bőre az első napokban 
csak erősebb nyomási ingerek és hőkülönbségek iránt érzékeny. 
A tapintás érzéke kezdetben főleg a nyelvcsúcson és az ajkakon 
fejlődik. Ezekkel tapint, keres a gyermek, ezekkel különbözteti meg 
a hideget a melegtől, a simát a durvától, a puhát a keménytől. 
A tapintó érzék voltaképeni működése, t. i. a mozgási érzetek 

11. ábra. A nyelv: a, b a hangszalagok; c a 
hangrés; e ideg; f nyelvizomideg; g az ötödik 
agyideg egy ága (nyelvideg); h a körülárkolt 

szemöldök. 



kifejlődése s ezeknek a látás útján egyidejűleg szerzett érzetek
kel való kapcsolódása az ötödik-hatodik hónapban kezdődik. 

2. ízlés és szaglás. Az ízlés érzékének szervei a nyelvben 
elhelyezett leveles és árkolt szemölcsök, melyekben az igen apró, 
bonyolult szerkezetű sejtekből álló Schwalbe-féle ízlelő kelyhek 
találhatók. E sejtek alatt vannak a voltaképeni végkészülékek: 
a fonal- és gombaszerü szemölcsök. A keserű és édes ízt inkább 
a nyelvgyökér táján, a savanyút a nyelv csúcsán levő végkészü
lékek fogják fel. A szaglás szervei a felső orrjárat nyákhártyá
jában lévő szagló idegsejtek. 

12. ábra. I. Árkolt szemölcs b, függélyesen átmetszve, a az árok belső tere, melyet 
e mirigy váladéka mindig nedvesen tart; c izlelő kehely; d és f idegek. II. ízlelő 

kelyhecske erős nagyításban. 

Az ízlés és szaglás szerveinek élet- és lélektani működése-
A nyálban oldott anyagok vegyi úton izgatják az ízlelő vég
készülékeket, melyekből az ingerület a nyelvgaratideg útján 
alsóbbrendű idegdúczokon át az agykéregbe terjed. Szaglásnál a 
belélegzett levegőben foglalt légnemű testek ingerlik a szaglósejte
ket, s ezekből az ingerület a szaglórostok útján az agyalapon 
fekvő szaglódúczokba, innét pedig a kérgi központba (Ammon-
szarv) jut. 

Az ízlés és szaglás érzetei igen gyakran járnak együtt 
(aromás ízek). Társulhatnak azonban hozzájuk tapintási érzetek 
is (hűsítő, égető ízek, szúrós, csípős ízek és szagok). Ez esetek-



ben azonban az ingerek részben vegyi, részben mehanikai úton 
egyidejűleg többféle érzékszervre hatnak. 

Az ízérzeteknek a szellemi felfogás és értelem működésénél 
és fejlesztésénél csekély szerep jut. Ellenben a szaglás a fogya
tékos érzékű gyermeknél fontos segédeszköze lehet a tájékozás
nak. A gyakorlat folytán erősebben kifejlesztve, a tárgyak meg
ismerését és a térben való tájékozódást megkönnyítheti. így pl. 
a vak és siketnéma Brace Júliának szaglása oly élessé fejlő
dött, hogy nagy halom keztyűből szaglása révén ki tudta 

13. ábra. A szagló szerv jobb felének külső fala: a, b, C a kidomborodó orrkagylók, 
nyákhártyával borítva; h a kemény, 1 a lágy szájpad, f a garat legfelső része, k az 
Eustach-kürt benyílása, p a szagideg fonadéka; g és a b'-től jövő idegágak az ötödik 

agyidegből (V, W) erednek ; o felső ajak. 

válogatni az összetartozó párokat. A szintén vak és siketnéma 
Keller Helén pedig szaglása révén igen sok embert meg tudott 
egymástól különböztetni. 

Fejlődés: íz és szag iránt a csecsemő az élet legkezdetétől 
fogva érzékeny. Az ízeket megkülönbözteti, irányukban ugyanúgy 
viselkedik, mint a fejlett egyén, a szagos táplálékot visszautasítja. 

3. A látás. Érzékszerv: A látás szerve a szem. A szem 
tekeszerű hólyag, melynek fala három burokból áll. A legkülső 
a fehér inhártya, mely elül az átlátszó, domború porcz- vagy 
szarúhartyába megy át. A középső hártya az érhártya, mely 
elül az izommal ellátott sugártestbe, ez pedig a szivárványhártyába 
megy át, mely a szarúhártya mögött lapos, színes gyűrűt alkot. 



A szivárványhártya (iris) közepén lévő köralakú és feketének 
tetsző részt látának vagy pupillának nevezzük, mely a szivár-
vánvhártya belső, sugaras és külső gyűrűs izomzata segélyével a 
szembe tóduló fény erejéhez képest szűkül vagy tágul (látó
hártyafényreflex). A szivárványhártya hátsó felületével az átlátszó, 
kettősen domború lencséhez fekszik, melynek domborúsága és 
ezzel fénytörő ereje a sugárizom segélyével módosítható (alkal
mazkodási reflex). A lencse előtt az átlátszó csarnokvizet, mögötte 
a szintén átlátszó kocsonyaszerű üvegtestet találjuk. A szem leg

belső rétege a reczeliártya (retina), mely nem egyéb, mint a 
szemtekébe hátul betérő látóidegnek több rétegű hártya alakjá
ban való szétterülése. Rétegei közül legfontosabb melyik 
a fényhullámokat felfogó végkészülékeket, a pálczika- és csap
alakú idegsejteket tartalmazza, melyek az érhártya felé fordulnak. 
Ott, a hol a látóideg a szembe lép, csak idegrostok vannak; e 
helylyel nem látunk s ezért ezt vak foltnak nevezik. Ettől négy 
mm.-nyire esik az ú. n. sárga folt, melynek közepén, a középponti 
gödörben, található a legtöbb idegelem. Éz a szem legélesebben 

15. ábra. A jobb szem vízszintes átmetszete. 
0 a szemtekébe betérő látóideg; Fc közép
ponti gödör. C porcz- v. szaruhártya; S ín-
hártya; Ch érhártya; R ideghártya; J szivár
ványhártya ; L lencse ; Cc sugártest; Cv üveg
test ; Cj kötőhártya. * mellső, ** hátsó csarnok, 
melyek mindegyikét vizszerű nedv tölti ki. 
A hátsó csarnok fenekén piczikeháromszögként 
látszik a Petit-féle csatorna. Itt ugyanis az 
üvegtest hártyája két lemezre oszlik, melyek 
közül a hátulsó az üvegtest elülső homorula-
tát vonja be, a mellső pedig, melyet Zinnius-
féle övecskének neveznek, a lencséhez vonul. 

14. ábra. Idegsejtek a szag
érző helyről: a hámsejt, 
mely lefelé elágazó nyúl
ványba megy át ; b e sejt
nek magva ; d szaglósejt 
c szagpálczikával és ideg

szállal. Erős nagyítás. 



látó helye. Itten csupán csapok vannak, ettől oldalt a csapokat 
pálczikák fogják körül, s minél közelebb jutunk az ideghártya 
széléhez (a sugártesthez), annál ritkábbak a csapok, de a pál
czikák száma is egyre ritkul. Szemizmaink segélyével úgy igyek
szünk szemeinket mozgatni, hogy a tárgyak képe lehetőleg a 
középponti gödörbe essék, mert a látóhártya oldalsó részeire eső 
képek kevésbbé élesek. A látóhártyára a tárgyak megfordított 
képe esik. Hogy azokat mégis tényleges helyzetükben látjuk, 
azt, mint Stratton kísérletei mutatták, főleg tapintási érzeteink
nek és a megszokásnak köszönhetjük. 

16. ábra. Keresztmetszet egy borszeszben keményített ideghártyából a középponti göd-
röcske fenekén, közepén és a sárga folt egy részén át. Lh üveghártya; n idegrostok 
(a látóideg rostos rétege); gli dúczsejtes-, gri belső szemcsés-, gle belső magcsás-, 
f magcsák közötti-, g külső magcsás, b pálczika-csapréteg. A gle és f közötti határon van az 
igen finom külső szemcsés réteg. Le külső határhártya. A pálczikacsapréteg alatt fekszik 

az érhártyának az ábrán nem látható festékrétege. 

Élettani és lélektani működés: A reczehártya pálczikáit és 
csapjait a megvilágított tárgyakról szemünkbe verődő éterhullá
mok vegyi úton ingerlik. Az éterhullámok másodperczenkinti 
rezgésszáma, tehát az egyes hullám hossza szerint keletkezett 
ingerület is, különböző lesz; e hullámhossztól függ a tuda
tunkban létrejövő fényérzet legfeltűnőbb minősége: a színe. 
A színérzeteknél megkülönböztetjük: 1. szín világossági fokát, 
mely a fényrezgések eleven erejétől, 2. a szín árnyalatát, mely a 
fényrezgés hosszától függ és 3. a szín teltségét vagy tisztaságát, 
mely a színnek fehér színnel való kevertségi fokával fordítva arányos. 



E három tényező változtatásával Kries szerint legalább 
félmillió különböző színérzetet állíthatunk elő. 

Ha valamely test minden fényt visszaver szemünkbe, fehér 
színt látunk. Mennél gyengébb a fehér színt szolgáltató fény, 
annál inkább szürke színt kapunk, s ha például a tárgy olyan, 
hogy az összes rá eső éterhullámokat elnyeli, fekete színt látunk. 
Az oly testekről, melyek az összetett napfénynek csak bizonyos 
hosszúságú (rezgésszámú) hullámait verik vissza szemünkbe, 
kapjuk az úgynevezett színes érzeteket. A leghosszabb hullámok
nak (másodperczenkint 472 billió rezgés) a vörös, a fokozatosan 
rövidebbeknek a narancs, sárga, zöld, kék, s a legrövidebbeknek 
(másodperczenkint 790 billió rezgés) az ibolya szín felel meg. 
Az említetteknél lassúbb és gyorsabb rezgésű éterhullámok iránt 
az ideghártya nem fogékony. A fehéres napfénynek hasábon való 
szétbontása által kapjuk a színképet, melyen a színek a leirt 
sorrendben következnek (vörös, narancs, sárga, zöld, cyankék, 
indigókék, ibolya). Igen erős, vagy igen gyenge világítás mellett 
a színek fehérek vagy szürkések lesznek; a fónyszegény sárga 
színből lesz a barna szín. A reczehártyának csak középső része 
érzékeny valamennyi szín iránt; a központi gödörtől oldalt eső 
területek mindinkább kevésbbé színérzékenyek. Legszűkebb a 
narancs és a vörös, legnagyobb a kék szín iránt érzékeny terület. 

Színeket előállíthatunk a színek keverése által is. A keverés 
két színkép színeinek egymásra vetítése, avagy egymásba tolt 
színes korongok igen gyors forgatása által is elérhető. A színkép 
két szélső színének, a vörösnek és ibolyának keverése adja a 
biborszínt. A vörös, zöld és indigókék kellő arányú keverésével, 
a színkép valamennyi színe előállítható. Ezeket a színeket ezért 
alapszíneknek is nevezik. Ezekhez képest a többiek a kevert 
színek. Vannak színpárok, melyeknek keverése a fehér színt adja: 
ilyenek a vörös-zöldeskék, a narancs-cyankék, a sárga-indigókék, 
a zöldessárga-ibolya. Ezek a kiegészítő vagy pótszínek. 

Ha szürke papirt fehér alapra helyezünk, sötétebbnek, ha 
feketére tesszük, világosabbnak tetszik. A szürke papir továbbá, 
ha selyempapirral letakarjuk, zöld alapon vörösessé, vörös alapon 
zöldessé, sárga alapon kékké, kék alapon sárgává lesz. Ez az 
egyidejű színellentétesség tüneménye, mely Hering szerint a 
látóhártya ingerületeinek kölcsönhatásából magyarázható. 

A fényinger megszűntével az érzékelt tárgyakról alkalmas 
viszonyok mellett utóképeink támadnak. Ezek vagy pozitivek, 
midőn az utóképben is világos és sötét az, a mi az eredeti 
képen ilyen volt, vagy negatívok, midőn fordítva áll a dolog. Az 
úgynevezett színes tárgyak utóképei a közvetlenül érzékelt szín 
kiegészítő színében jelennek meg. (Utólagos színellentétesség.) 

Vannak olyan, egyébként teljesen normális látású gyermekek, 



kik bizonyos színekre nézve vakok: színtévesztők. így a vörös-, 
zöldszíntévesztők a vörös, narancs és sárga színeket sárgának, a 
zöldet, kéket és ibolyát szürkének, illetve kéknek látják. Vannak 
kék-sárga színtévesztők is. Az úgynevezett monocliromatisrausnál 
pedig a színtévesztő a tarka színeket csak mint többé-kevésbbé 
világos szürkét látja. A tarka kép néki az aczélmetszet szürkés 
színárnyalataiban jelenik meg. 

A színérzék magyarázatára legalkalmasabb a Hering-féle 
elmélet, mely szerint 4 alapszín létezik: a piros, zöld, sárga és 
kék, melyekhez a fekete és fehér járulhat. Minden színérzet 
6 alapérzet keverékéből származik a szerint, a mint egy fehér
fekete, egy piros-zöld és egy sárga-kék látóanyagot feltételezünk. 
A látóanyag összetevődési (assimilatiós) folyamata a fekete, zöld 
és kék, szétbomlási (dissimilatiós) folyamata pedig a fehér, piros 
és sárga színt idézi elő. A kiegészítő színek és az utólagos szín
ellentétesség tüneményei a dissimilatiót követő assimilatióból 
(vagy megfordítva) könnyen magyarázhatók. Ilyképen megérthetők 
a színvakság jelenségei is. A piros-zöld színvaknál u. i. a piros-zöld 
látóanyag, a teljes színtévesztőnél a kék-sárga látóanyag is 
hiányzik. 

A szemet 3 szemizompár segélyével mozgatjuk. Mindegyik 
szemen alsó, felső, külső és belső egyenes szemizmot, alsó és felső 
ferde szemizomot külömböztetünk meg. (L. 17. ábr.) Ezek mozgatása 
segélyével valamely nyugvó tárgy legtöbb pontját úgy vehetjük 
szemügyre, hogy a róla a szembe verődő sugarakat a legélesebb 
látás helyére vetítjük. E mozgások kivitelekor a látóérzetekkel 
együtt mozgási érzeteket kapunk, melyek egybekapcsolása révén 
a gyermek a távolságról, kiterjedésről, az irányokról, szóval a 
térbeli viszonyokról a tapintás útján nyert képzeteit kiegészíti. 
A tárgyak nagyságáról és alakjáról, háromféle kiterjedésükről 
tényleges kép csak a szemmozgások segélyével szerezhető. A mélység
érzetet a két szemmel való együttes látás kelti, ekkor ugyanis a 
két szem egy;i ástól alig különböző képeinek egyesítése idézi elő 
a testies (stereoskopos) látást. 

A látóingerület 3 neuronon át jut a látóközpontba. Az első 
neuron magában a látóhártya legbelső sejtrétegében van. A második 
innét a látóidegen át, melynek belső rostjai kereszteződnek, az 
elülső ikertestekhez és látótelephez jut. A harmadik az említett 
kéregalatti központokból a nyakszirti karély kéregsejtjeihez vonul. 

Fejlődés: Az újszülött 1—2 nappal, néha azonban már 
pár órával világrajötte után kezd látni; a két szem tekével való 
látás eleinte rendszertelenül történik. Néha azonban már az első 
napokban észleljük, hogy a csecsemő a világosságot, például 
gyertyát, megpillantva afelé fordul, s szemét a fényforrásra irányítva 
tartja, vagyis néz. Még az első 3 hónapon belül megtanulja a 



csecsemő, szemét egy tárgyról a másikra irányítani, a tárgyakat 
szemével követni s látását az alkalmazkodás segélyével közelebbre 
vagy távolabbra beállítani. A testies látás kifejlődése, mely a 
tapintási és mozgási érzetekkel való kapcsolódáson alapszik, csak 
az ötödik-hatodik hónapban kezdődik. Ekkor kezdi már a gyermek 
látási képeihez gyakorlat útján szerzett tapintási emlékképeit 
hozzáolvasztani. A vakonszülött, ki később, műtét útján vált 

17. ábra. A két szemgolyó a mozgató izmokkal. Alul a látóideg kereszteződése látható. 
A porczhártya; n külső, i belső, s felső egyenes izom, mely elfedi az alsót, o felső ferde 
izom, mely D meghajolva a szem felső részére tapad; m az ábrán nem látható alsó ferde 
izom tapadási helye. A ferde izmok a szemgolyót BC, a felső és alsó egyenes izmok DC, 
s a belső és külső egyenes izmok a könyv lapjára függélyes irányú, s a C ponton 
áthaladó tengely körül forgatják. A jobb szemről a felső egyenes izom eltávolíttatott, 

hogy a látóideget látni lehessen. 

látóképessé, csak ilyenkor fedezi fel, hogy a tárgyak testszerűek, 
addig csak felületeket ismer. 

A gyermek két éves kora körül kezd szineket megnevezni; 
még pedig előbb ismeri a sárgát és veresét és csak később a 
zöldet és kéket (Preyer). Valamennyi színt azonban csak a negyedik 
év vége felé nevezi meg helyesen. (Ez azonban csak a színek 
elnevezésének ismeretére vonatkozik.) Baldwin kisérletei szerint 
már a 9 hónapos gyermek különbözőkép viselkedik a különféle 



színek iránt, tehát azokat észreveszi és megkülönbözteti, de 
megnevezni még jóval később sem tudja. 

A hallás. Érzékszerv: A hallás szerve a fül. A fülkagyló
ból a belső fül felé vezető csőszerű hallójáratot a dobhártya 
zárja el. Ez veszi át a behatoló levegő rezgéseit és a dobüregben 
elhelyezett hallócsontocskák (a kalapács, üllő és kengyel) közvetí-
zésével, a tömkeleg tojásdad ablakán a tömkelegbeli folyadékra 
viszi azokat át. A tömkeleg csontos falazatú készülék, melyhez 
két hártyás zsákocska, három félköralakú csatorna (ívjárat) és 
a csiga tartozik. Mindezek folyadékkal (endolympha) vannak 
kitöltve és ugyancsak folyadékkal (perilympha) körülvéve. Ezek 

is. ábra. Az emberi fül szerkezete (Götte nyomán), au fülkagyló; gg külső hangjárat; 
tr dobhártya; ph dobüreg; eus Eustachio-féle csatorna; h kalapács; a üllő, lejebb a 
kengyellel, melynek talpa a tojásdad ablakba illik ; h', p, p', a tömkelegnek perilymphá-
val telt ürei; C a csiga középső járata; c' félkörös ívjárat (a másik kettő a rajz egy-
szerübbsége kedvéért elmaradt) ; u tömlőcske; s kerek zsákocska; ac hallóideg; el az 

endolympha vezeték. 

együttvéve képezik a hártyás tömkeleget. A hallásra nézve azonban 
fontosabb a kisebbik, úgynevezett kerek zsákocska. Ez egy több 
centiméter hosszú, vakon végződő csatorna által függ össze a 
hártyás csigával, mely a csontos csigaházban van elhelyezve. 
Ennek belső falából egy csontlemez s ettől ékalakban a külső 
falhoz két hártya indul ki; a felső az ügynevezett Corti-íteissner-
féle, az alsó hártya az úgynevezett alaphártya. E hártya 
belsejében 15.—20.000 finom ruganyos rost-réteg van kifeszítve, 
melyben a rostok hossza a csiga csúcsa felé egyre kisebbedik. 
Az alaphártyán fekszik a Corti-féle szerv, mely oszlopszerű támasztó-
sejtekbÖl (Corti-féle ívek) és a csillószőrös Corti-féle sejtekből 
áll, mely utóbbiak alul az alaphártya egy-egy húrjához tapadnak 



s mindegyikük kapcsolatban áll a hallóideg csigaideg nevű ágának 
egy-egy rostjával is. (L. 20. ábr.) Ez a hallás voltaképeni szerve. 

Élettani és lélektani működés: A tömkeleg teljesen zárt 
készülék. Tojásdad ablakának hártyáján terjednek át a kengyel 
rezgései a íteissner-Corti-féle és az alaphártya közötti nyákos 
folyadékra s erről az alaphártyának húrjaira, melyek rezgéseinek 
száma megfelel az átvett rezgés számának. A húrok rezgésüket 
közlik a rajtuk fekvő csillószőrös sejtekkel, ezek pedig tovább a 
velük kapcsolatos hallóidegszálakkal. Ilyképpen a különböző rezgés
számmal biró léghullámok az alaphártya más és más területei 
közül mindig a megfelelő számú rezgést végzőket hozzák műkö
désbe. A rezgések átvitele a tömkelegre a koponyacsontok útján 
is történik. 

A testek rezgése által erőművi úton okozott és a levegő 
által a fülre átvitt hallóingerületet 
a csigaideg a negyedik agygyom-
rocsba s innét a következő neuron-
részben a hátulsó ikertesteken át az 
agykéreg első halántéki tekervényé-
nek sejtjeihez vezeti. 

A hallási érzetek a rezgések 
alakjától, hatályosságától és számától 
függnek. A szabályosan időszakos 
úgynevezett sinusrezgések keltik ben
nünk a (zenei) hangok, a szabály
talan rezgések a zörejek érzetét. A 
rezgések nagyságától függ a hang 
ereje. Hogy a normal-a (435 rezgésű) 
hangot éppen meghalljuk, ahhoz nem 

kell nagyobb erély, mint a melylyel egy milligrammot egy milli
méter milliomod részére emelhetünk; hallásunk tehát felette 
érzékeny. A rezgések másodperczenkinti számától függ a hang 
voltaképeni minősége: magassága. A normális fül 12-től 40.000-ig 
terjedő rezgéseket képes hangokként észrevenni (kb. 12 oktáva). 
A zenei gyakorlatban csak a 30-tól 3600-ik terjedő rezgés
számú hangokkal élünk. A gyakorlott észlelő az egyes rezgések 
1/ö-ére terjedő különbséget is észre tudja venni. Hallásunk tehát 
a rezgésszám különbségei iránt is nagyon érzékenynyé fejleszt
hető. Azon hangokra, melyeket magasabb számú rezgés idéz elő, 
ez a képesség jelentékenyen kisebb. A haladó korral egyáltalában 
gyorsan fogy az észlelhető hangok területe. 

A hallási szervünkre beható hangok (pl. beszéd, zene) túl-
nyomólag összetettek, mesterséges módon (resonatorokkal) azonban 
alkotó részeikre bonthatók. A fülben az alaphártyának van meg 
az a képessége, melynek segélyével, figyelemmel és némi gyakorlat 

19. ábra. A baloldali csontos töm
keleg kívülről. Fc kerek ablak; 
Fv tojásdad ablak; ha vízszintes, 
vaa mellső függélyes, vpa hátsó 
függélyes ívj arat; vc a két függé
lyes ívjárat közös törzse; Tsf finom 
nyílások, melyeken át az idegros

tok a csigába lépnek. 



mellett, a zenei hangokban puszta füllel is nagyszámú részhangot 
ismerhetünk fel. Azt a hangot, mely az összetett hangnak jellegét 
adja,meg, alaphangnak, a többi hangot felhangnak vagy rész
hangnak nevezzük. E részhangoknak viszonya az alaphanghoz, 
számuk és erejük szabja meg a hang színét. A felhangokat 
nélkülöző hangforrások színe, így a hangvilláké, furulyáé, puha, 
erőtlen. A 7—10 felhanggal biró hangszereké, mint a zongoráé, 
kürté, gazdagabb, teltebb, színpompásabb. Ha magas és erős 
felhangok vegyesen szerepelnek, mint a hegedűnél, trombitánál, 
nyelvsipoknál, éles, harsogó, átható jellegű lesz a hang. Több 
zenei hang együtthangzásának eredménye az akkord (zönge), 

20. ábra. A Corti-féle szerv szervezete (félvázlatosan, erősen nagyítva). E a csiga elő-
csarnoki, D dobüregi, K középső járata; Rh Reinner-féle, Ch Corti-féle-, a alaphártya; 
hr az alaphártya húros rétege; k a Corti-féle ívnek külső, b belső oszlopa; Cs Corti-féle 

sejtek; i idegrostok. 

melynek jellegét a legmélyebb hang adja meg. Ha olyan hangok 
hangzanak együtt, melyek rezgéseinek száma egyszerű számviszonyt 
mutat, az összhangzat jellege jóleső, harmonikus. Ilyenek például 
az oktáva, a kvint, a duodecim (felső kvint), a kvart, a sext, a 
terz. Ezek rezgési számainak viszonya a következő: 1:2, 1:3, 
2:3, 3:4, 3:5, 4 :5 . Az ilyen egyszerű számviszonyt mutató 
hangközök hangjai, viszonyuk egyszerűségének foka szerint, többé-
kevésbbé egy hanggá olvadnak egybe (consonánsok). Legconsonán-
sabbak az oktáv, a duodecim, a kvint, mert ezek rezgésviszonya 
a legegyszerűbb, 1:2, 1:3, 2 :3 . E jelenségek magyarázatához 
tartozik, hogy az egyszerű viszonyban álló rezgéseknél az egyidejű 
rezgések különböző terjedelmű hullámai szabályos időközökben 



találkoznak; tehát a nagyobb hullámoknak a többi hang részéről 
az 1, 2, 3, stb. hullám éppen megfelel. A szabálytalan 
viszonyuaknál ellenben az egyik hang hullámai szabálytalanul 
keresztezik a másik hangéit. E hullámtalálkozásoknak megfelelően 
a különböző rezgésszámú hangok egyidejű hangzásakor, az alap
hang erejében hullámzatos változások, az úgynevezett lebeg esek 
vagy lökések hallhatók, melyek száma a hangok rezgési számainak 
különbségeivel egyenlő. 

A hallási érzeteket is a tér valamelyik pontjára szoktuk 
összpontosítani. E képességet a gyermek úgy szerzi, hogy meg
szokja fejét a hangforrás felé fordítani s később a jól halláshoz 
szükséges beilleszkedési mozdulatból következtet a hangforrás 
helyzetére (távolságára). 

Fejlődés: A legtöbb gyermek születése után a második 
vagy harmadik hétben kezd hallani. De csak a harmadik hónapban 
fordul fülével a hangforrás felé; ekkor kezd fülével figyelni. 
A negyedik hónap elején pedig már szemét is a hang eredete 
felé igyekszik fordítani, azaz igyekszik hallási érzeteit a látási 
érzetekkel egybekapcsolni, kiegészíteni. 

A hallóérzék normális kifejlődése első sorban azért igen 
fontos, mert e nélkül a szellemi élet egyik legfőbb tényezője, az 
értelem és a beszéd ki nem fejlődhetik. A hallóérzék részben 
a beszéd, részben a zene kapcsán, az érzelmi élet fejlesztésére is 
igen jelentékeny befolyást gyakorol. 

B) Az érzékszervek és érzékek lélekkórtanilag fontos 
fogyatékosságai. 

I. A szem. a) Rövidlátás (myopia). Lényege abban áll, hogy a 
szaruhártya vagy a lencse túlságos domborusága, avagy a szem hossz
tengelyének megnyúlt volta miatt, a valamely tárgyról a szembe 
eső megtört sugarak nem a látóhártyán, hanem előtte egyesül
nek, mely okból széttérésük után a látóhártyán csak homályos 
képet adnak. Ez okból kénytelen a rövidlátó gyermek a tárgyakat 
szeméhez közel hozni, hogy a sugarak egyesülése magán a látó-
hártyán menjen végbe. A rövidlátás tehát gátolja éles látási 
érzékletek létrejöttét s ilyképen, ha idején fel nem ismerjük és 
nem javítjuk, a szellemi élet normális fejlődését hátrányosan 
befolyásolhatja. Ha a rövidlátás nagyobb fokú, kifelé való banzsi-
tással vagy súlyosabb szembeli elváltozásokkal is járhat. A rövid
látás maga ritkán veleszületett baj, inkább a hajlam világra
hozott s a rövidlátás rendszerint csak az iskolában fejlődik ki a szem 
megerőltetése, helytelen testtartás, hiányos világítás, stb. révén. 

Az olyan gyermekek tehát, kik a könyvhöz nagyon közel 
hajolva irnak, olvasnak, orvoshoz utasítandók. A rövidlátást ho-



moru szemüvegekkel egyenlítik ki, melyek a túlságos fénytörést 
ellensúlyozzák. 

b) Túllátás (presbyopia). Lényegileg abban áll, hogy a szem 
hossztengelye a normálisnál rövidebb. A szembe érkező sugarak 
tehát nem a reczehártyán, hanem csak azon túl egyesülnek képpé. 
Ennek folytán a közeli tárgyak látása igen homályos s igy épen 
az olvasás, irás akadályozott. A gyermekkorban az alkalmazkodás
sal a tullátás még legyőzhető, de ha idejekorán ki nem egyenlít
jük, többnyire befelé való bandzsitásra vezet. Ellensúlyozása dom
ború szemüvegek alkalmazása által történik. 

c) Bandzsítás (kancsalság, strabismus) a szemgolyó hibás 
állása, mely a gyermekkorban ritkábban szemizombénulásból, — 
többnyire inkább a két szemmel való látás valamely ideiglenes 
vagy állandó zavarából ered. Ilyen zavarokat okozhatnak szaru-
hártyán gyuladások után megmaradó homályos foltok, a két szem 
egyenlőtlen látóképessége és fénytörése, rövid- és túllátás (1. ezeket). 
A bandzsító gyermek nem ritkán elszokik hibás állású szemének 
használatától, s így a szem látóképessége nagy fokban meggyengülhet. 
A bandzsítás egyrészt orvos által rendelendő szemüveg alkalmazásá
val, másrészt a hibás állású szem látásának gyakorlásával, a gyenge 
szemizmok erejének módszeres fejlesztésével (e végből stereoskopos, 
e czélra készült képeket alkalmazhatunk, avagy a helyes állású 
szemet napjában többször rövid időre lekötjük) javítható. Ezen 
eljárások eredménytelensége esetén, a 7 éves koron túl a szem
izmokon eszközlendő veszélytelen műtéttel javítja az orvos a bajt. 

d) Gyengelátás (amblyopia) a látóélesség csökkenésében áll 
és fénytörési hibákkal, kancsalsággal, szaruhártyafoltokkal, szem
rezgéssel (nystagmus), albinizmussal, egyenetlen görbültségü 
(astigmatikus) szaruhártyával stb. kapcsolatosan, gyakran azonban 
minden kimutatható boncztani elváltozás nélkül fordul elő. 

e) Vakság alatt a látóképesség teljes, vagy oly nagyfokú 
hiányát értjük, melynek folytán az egyén 1 / 2 méternél nagyobb 
távolságból már nem tudja az eléje tartott ujjakat megszámlálni. 
A megvakulás az esetek több mint egy harmadában a csecsemő-, 
gyermek-, illetve serdülő korban szokott történni. A. gyermekkori 
megvakulás oka legtöbb esetben az újszülött szemének heveny genyes 
lobja, melyet világrajövetele közben anyjától fertőzés utján szerez. 
A látásra könnyen végzetessé válható ezen fertőzés megelőzésére szol
gál az újszülöttek szemeinek 2°/ 0-os pokolkőoldattal való kimosása. 
Vakulásra vezethetnek továbbá az újszülöttek többnyire bujakóros 
alapon fejlődő szaruhártyagyuladásai, a szaruhártyán nem egyszer 
homályokat és hegeket okozó skrofulás szaruhártyalob, a súlyosabb 
fertőző betegségek kapcsán néha jelentkező szaruhártya- vagy 
genyes érhártyalob és a látóideg sorvadása. Gyakori a világra 
hozott vakság is, mely a szem fejlődési hiányai, vagy szaru-



hártyahomályok, látóidegsorvadás alakjában mutatkozik és magzat-
korbeli lobos folyamatok kifolyása. Az ideges terheltség, s a szülők 
ezt esetleg tetőző vérrokonsága is okozhatja az ivadék vakságát 
a látóhártya festenyes elfajulása alakjában. Az ily vakság több
nyire gyógyíthatatlan. Hazánkban kb. 17.000 a vakok száma. 

II. A fül: a) Nagyothallás alatt a halló képesség kisebb 
vagy nagyobb fokú csökkenését értjük, mely egy vagy mindkét 
fülre terjedhet. 7 —15 éves normális gyermekek 20—30 méter
nyire megértik a suttogó beszédet; az e fokot el nem érő hallás
nál kezdődik a nagyothallás. Oka többnyire a dobhártyának, 
a hallócsontocskáknak, valamint a tömkelegnek a fertőző beteg
ségekhez csatlakozó genyes lobja. A nagyothallás igen gyakori, 
bár kisebb fokait a szülők s néha a tanítók is figyelmetlenség
nek nézik. A nagyothalló gyermek minden esetben az orvoshoz 
utasítandó, kinek beavatkozása, ha gyógyulást nem is eredményez, 
de minden esetre a teljes siketség bekövetkezését meggátolhatja. 

b) A siketség, azaz a hallás teljes hiánya, lehet szerzett, vagy 
világrahozott. 

A szerzett siketség főleg az agy és agyhártya lobos folyama
tának következménye, melyek a tömkelegre és a hallóidegre átter
jednek, de lehet a heveny fertőző betegségekhez csatlakozó gennyes 
középfüllobosodások folyománya is. Ily lobos folyamatok a fülben 
alkati betegségeknél (skrofulozis, angolkór) is felléphetnek. 

A világra hozott siketség okait a szülék egészségtelen élet
viszonyaiban, iszákosságában, örökölt terheltségében s ezzel kap
csolatos vérrokonságában keresik. A siketséget okozó betegségek 
többnyire a kora gyermekkorban lépnek fel, ennélfogva a me'g-
siketülés is leginkább az első 4 életévben áll be. Ez időben a 
gyermek vagy még meg sem tanult teljesen beszélni, vagy beszélő
képessége még nem erősbödött meg eléggé, minélfogva az ilyen 
korban megsiketültek az u. n. siketnémák, kik később látási, 
tapintási szerveik és izomérzésük segélyével különleges tanitási 
eljárással taníthatók csak meg ismét a hangos beszédre. A siket
némaság mégal3-ik életévben beálló megsiketüléseknél is bekövet-
kezhetik. A teljes siketség nem gyógyítható; de az azt okozó beteg
ség szakorvosi kezeléssel gyakran megelőzhető volna. (V. ö. 37-ik 1.) 

III . Az érzékelés kórtana. Néha megfelelő külső inger 
daczára sem jön létre érzet. Ez az érzéshiány (anaesthesia). 1. Szervi 
az érzéshiány, ha az érzékszerv, az érző idegpálya, az ágybéli érző 
központ hiányosan fejlődött, vagy betegség folytán megrongálódott, 
illetve elpusztult; 2. működési (functionális) az érzéshiány, ha 
bizonyos élettani vagy kóros társítás folytán fellépő gátló okok az 
érző központba eljutott ingerületnek egyesülését a régibb, hasonló 
ingerek fennmaradt nyomaival akadályozzák. Ide tartoznak a szóra-



kozottságból, az öntudat hystériás korlátozottságából (1. 57-ik 1.) 
eredő érzéketlenségek. 

Az érzékszervben, érző idegben vagy érző központben lefolyó 
szervi vagy működési elváltozások keltik az u. n. ál- vagy fonák-
érzéseket (paraesthesia). Ilyenek a zsibbadás, hangyamászás, pók
hálóérzés, hideg- és melegségi fonákérzés, a fej ürességének, meg
nagyobbodásának, testrészek hiányának érzete, stb. 

CJ A beszéd élettana. 

Élettan: Hangképező szervünk berendezése fúvós hang
szernek, még pedig nyelves sípnak felel meg. A síp fujtatója a tüdő, 
szélládáját a lélegző utak, vagyis a hörgők és a légcső alkotják, 
a sipot a gégefő, a toldalékos csövet 
a torok-, orr- és szájüreg képviseli. 
Maga a gégefő mozgékony porczos 
vázból, ezt bélelő s nedvesen tartó 
nyákhártyából, a porczok között kife
szített, ruganyos rostok alkotta u. n. 
valódi hangszalagokból, s a szalagfeszítő 
és beállító porczok mozgásait eszközlő 
izmokból áll. (L. 21-ik, 22-ik és 23-ik 
ábrát.) Lélegzéshez a hangszalagok víz
szintes sikban olykép vannak kifeszítve, 
hogy a közöttük lévő űr, a hangrés 
(glottis) háromszöget alkot, melynek 
csúcsa előfelé, 5 mm. széles alapja hát
felé néz. Hangadáskor az állító porczok 
forgatása által a 2 hangszalag egé
szen közel jön egymáshoz, s a feszítő 
porczok mozgása által megfeszül. A 
tüdőből kilélegzendő levegőnek ily-
képen a hangszalagokat szétfeszítve 
rezgésbe kell hoznia, midőn maga a 
levegő is rezgésbe jut. A feszítő hatás megszűntével, a ruganyos 
porczok visszatérnek nyugalmi állapotukba és ellazítják a hangsza
lagokat. A hangot tehát a levegőnek a hangszalagok váltakozó 
megfeszülésével és ellazulásával okozott sűrűsödése és ritkulása, vagyis 
léghullámok okozzák. A hang magassága a hangszalagok másod-
percznyi rezgésszámával nő. E szám annál kisebb, minél mélyebb 
a hang, vagyis minél hosszabbak és vastagabbak, s annál nagyobb, 
minél magasabb a hang, vagyis feszültebbek a szalagok. Felnőt
tek hangja tehát mélyebb, mint a gyermekeké, s a szalagok huru-
tos duzzadása is mélyíti a hangot. A szalagok feszülését a 
gége izmain kivül a kilégzésnél alkalmazott nyomás is fokoz

ni, ábra. A hangképző szervek, 
a gégefő; b gége (légcső); c faalaku 
hörgagak; e ezek végső elágazó-

dásai; d a tüdő egyik lebenye. 



hatja (igen magas hangok éneklésénél). Az emberi hang magas
sága az E és c 3 között váltakozik, összesen mintegy 4 oktávára 
terjed; az egyes emberé azonban nem nagyobb 2 oktávánál. 
A gyermek énekhangja fiuknál a 8—14-ik év között 7—9 hangra, 
lányoknál a 6-ik évben már 9, a 8—10-ikben 13, a 13-ik évben 
16 hangra terjed. A serdülő korban, a gyermek, főleg afiu gégéje 
megnő s ezzel a hang terjedelme s színezete is erős változáson 
megy át. A hang ereje a hullámlengések nagyságától, vagyis a 
kilégzési nyomás erejétől függ. Középmagas hangnál énekléskor a 
nyomást 160, kiáltáskor 945 mm. viznyomásnak megfelelőnek 

22. ábra. A hangképző szervek. I. A gégefő porczai (a gégefedő kivételével) hátulról 
nézve; t pajzsporcz; Ci ennek alsó, Cs felső szarva; t kannaporcz ; Pm ennek izom-, 
Pw hangszalagnyulványa; co Santorini-porcz; ** a gyürüporcz feje. II. A gégefő mellső 
fele belülről nézve. I gégefedő ; 2 a gégefőbeli táska; 3 ennek felső csúcsa; 4 álhang-

szalag; 5 hangszalag ; t pajzsporcz ; cr gyürüporcz. 

találták. A nyomáshoz szükséges erőt a kilégző izmok (főleg a 
hasizmok) szolgáltatják. Erősíti a hangot a légcső, hörgők és tüdő 
levegőjének, és a mellkasnak együttrezgése is. A hang szine a 
hangot módosító toldalékcsőnek, vagyis a száj, torok és orrüreg 
falainak különböző beállítása szerint változó. Megkülönböztetjük 
a felhangokban dúsabb, mélyebb, csengőbb mellhangot, melynél a 
hangszalagok egész terjedelmükben kiadó rezgéseket végeznek, a 
gégefő mélyebben áll, a hangrés hajszálvékonyságu, a fejhang
tól, melynél csak az elül tág, hátul zárt hangréssel szomszédos 
hangszálagrészletek rezegnek. 

A hangszalagok rezgései által keltett hang a garaton, száj-
és orrüregen átterjed tovább. A hang: a gégefő, inyvitorlák, 



nyelv és ajkak helyzetváltozásai, tehát a toldalékcső alakjának és 
elzáródásának megváltozása által szintén módosul. 

A különböző magánhangzók kiejtésénél a szájüreget 
különbözőkép módosítjuk. Ha nyelvünket lelapítva s mélyen tartva 
kissé nyitott ajkakkal u hangot adunk, majd ajkainkat egyre 
tágabbra nyitjuk, o, majd a, végül á hang keletkezik. Ha pedig 
közepesen tág szájtartás mellett á hangot adva, nyelvünket 
hátulról a kemény szájpadlás felé közelítjük, a e, é majd az i 
hangot kapjuk. Ha ajkainkat, o, vagy w-ra, nyelvünket pedig 
ugyanakkor é vagy í-re állítjuk be, az ö vagy ü hangzót nyerjük. 
Minden magánhangzónak egy vagy két zenei hang felel meg, 
melyek abszolút magassága állandó. 

Helmholtznak sikerült a legtöbb hangot hangvillával mes
terségesen előállítani. 

A mássalhangzókra fő
leg a száj- és torok alak
változásai hatnak módosító-
lag. Orrhang az m és n; 
ezek képzésénél az inyvitorla 
lelóg, mi által az orrüreg sza
badon közlekedik a szájüreg
gel, melyet elül m kiejtésénél 
az ajkak, n-nél a kemény száj
padhoz támaszkodó nyelvhegy 
zárnak el. Rezgő hangok az r 
különböző változatai, melyek 
ügy jönnek létre, hogy a 
nyelvcsúcs a kemény szájpad
hoz ütődve (mint a magyarok
nál, szlávoknál), vagy a nyelv
csap a nyelv hátsó részletéhez közeledve (osztrák, német, fran-
czia r) rezgésbe jő s a légáram útját időszakonként szűkíti. 
A dörzshangok: l, f, v, s, sz, zs, j , ch, h, a szájüreg különfélekép 
eszközölt szűkítése által keletkeznek emelt inyvitorla mellett. 
Az explozív: p, b, t, d, k, g mássalhangzók úgy keletkeznek, ha 
a légáram útjában lévő akadályt hirtelen szüntetjük meg. Ha az 
akadályt az ajkak képezik, b vagy p, ha a nyelvcsúcs és a 
kemény szájpad, t, ty, d, — ha a nyelvcsúcs és az inyvitorla 
volt az akadály — k, g vagy gy jön létre. A c a t és sz-nek, 
a ly az l és j-nek, a cs a t és s-nek összetételéből ered. 

A beszéd idegpályái. A szók hallási központja a bal agy
félteke felső halántéki tekervényében van; itt képződnek a gyer
mek hallási képzetei. E központból összekötő idegpálya vezet 
a beszélő (másként mozgató beszéd-) központba, mely a bal alsó 
homloki tekervényben található. Itt keletkeznek a beszélő mozgások 

23. ábra. A gégefő nyílása. Fe a nyákhártya 
redője a nyelv tövéről a gégefőre való átmene
teiénél ; Ape nyákhártyaboríték ; I, 2, 3, 4 ennek 
hajlásai a gégefőporczok felett; 5 a gégefő 
nyílásának hátsó hasadéka; 6 a gégefő hátsó 
fala; 7 hangszalag; 8 keskeny hasíték, mely 
a táskába vezet; 9 álhangszalag ; Sp a nyák

hártya mélyedése. 



begyakorlásával a hangok, szótagok stb. kiejtéséhez szükséges moz
gások emlékképei. A beszédmozgásokhoz szükséges ajak-, nyelv-, 
szájpadlás-, gégeizmokat az arczideg, nyelv-garatideg, nyelvalatti 
ideg és a bolygó ideg látják el (1. 4-ik 1.), melyek központjai a 
nyultagyban vannak. E központokat a beszélő mozgások köz
pontjaival idegrostok kapcsolják össze. 

Az olvasás látási központja a nyakszirti lebenyben van 
(1. 3. ábr. g. ang. és O2). Az irott, a nyomtatott betű- és szám
képek látási emlékképei itt képződnek, s olvasáskor az ingerület 
innét átterjed a szók hallási, majd azok mozgatási központjába. 
Innét van, hogy olyanok, kik az olvasásban nem nagyon gyakorlot
tak, kénytelenek szájukat mozgatva, a látott betűket kiejtve olvasni. 

Az irás elsajátításakor a jobb kéz mozgásairól kap a 
gyermek emlékképeket, melyek nyomai a bal agyfélteke központi 
tekervényének középső harmadában tevődnek le (1. 3-ik ábr.). 
Ezek nyomai isidegpályák utján szorosan kapcsolódnak a látási 
és hallási szóképek nyomaival. 

DJ A beszéd, a képzetek és a szókészlet fejlődése. 

A beszéd fejlődése. Láttuk, mily bonyolult mozgató szerke
zetet vesz igénybe a betűk kimondása. Természetes tehát, hogy 
a beszélő képesség elsajátítása hosszú előgyakorlat és évekre 
nyúló fokozatos fejlődés eredménye. A gyermek már élete első 
hónapjaiban a sírástól eltekintve is hallat egyes hangokat, leg
gyakrabban az e és á hangzókat, a tizedik héten már mással
hangzókat is. A negyedik hónaptól a 7-ikig egyre többféle han
got képez, melyek pusztán az életerős szervek részéről nyilvánuló 
mozgásoknak tekintendők. A gyermek ezek révén megtanulja 
beszédizmait használni. A hetedik hónapban a kiejtett hangok 
mindinkább a szótagok alakját öltik magukra; ekkor kezdődik 
a gögicsélés. Gyakoriak ilyenkor a szótagkapcsolatok (babába, 
átátá). A nyolczadik hónaptól fogva a gyermek a mástól hallott 
hangra is felelni látszik a maga gőgicsélésével. A tizedik hónap
tól fogva figyel a felnőttek beszédére. A tizenegyedik hónapban 
kezdi megérteni a hallott szókat (hol van apa? hol a lámpa?). 
A tizenharmadik hónapban kezdi a hallott hangokat utánozni 
próbálni s a kiejtett hangokhoz jelentést is kezd fűzni. A tizen
ötödik hónapban a gyermek már több személyt ismer névről s 
kérdésre megmutatja, hol van ez, vagy amaz. Ettől fogva 2-tagu, 
e hónap végén 3-tagu szavakat is ejt, (ánnes = Ágnes, gyeje = 
gyere, mammama = nagymama), de még mindig képez jelentés 
nélküli szavakat. A szók utánzásában való ügyessége egyre halad. 
Már mondatokat is alkot a maga módja szerint (látja, hogy a 
czicza elmegy a tetőről, majd leugrik, mit így fejez ki a maga 



nyelvén: czicza—é—appá). Szókészlete e közben egyre bővül. 
A tizennyolczadik hónapban igyekszik mindent ismételni, a mit 
előtte mondanak, de utánzása még tökéletlen, nem találja el a 
kellő hangot. Két vagy több szóból álló mondatok (paczi eles = a 
ló elesett; ébitte, annya, stb.) még a 19-ik hónapban is ritkák. 
A huszadik hónapban kezd ragos alakokat használni s dajkájá
tól 9 szóból álló verset többszöri hallás után megtanul. A 22-ik 
hónapban már a mult időt megkülönbözteti a jelentől s kezdi 
a névelőt, úgyszintén a tagadó szót is használni. A 23-ik és 
24-ik hónapban kezdi használni a birtokos jelzőt, s már több 
nap előtt történt eseményt is elmond (tisasszonyok űtek dívá
nyon ; a czita gurgulát; begyüt ekora fetete tutya aptya szobába). 
Önmagáról kezd első személyben is beszélni, de ilyenkor nevét is 
említi: (ozom laczita obabát = hozom Laczika a babát). Két éves 
korában már folyékonyan beszél mondatokban, el tudja mondani 
a mit lát, tesz, vagy a mi vele történt. A mássalhangzók kiejtése 
azonban még mindig tökéletlen. A huszonnyolczadik hónapban 
kezd két mondatot egymás mellé sorolni (ott mén a bonat, füs
töl). A harmadik év végén, ha valamely fogalmat ki akar fejezni, 
melyre még nincs szava, rendesen valamely már ismert szót hasz
nál ebben az értelemben, ritkán új szókat is alkot, beszédbeli 
tévedéseit önmaga javítja. Negyedfél éves korában is még kiejtése 
tökéletlen, szókincse korlátolt s az egyes szavak jelentése nem 
egyezik mindenben a köznyelvben használt jelentéssel s a nyelv
tani alakok használata is ingadozó.* 

A beszéd fejlődésének e menete azonban igen különböző gyor
sasággal halad. Stern gyermeke már a 11—12-ik hónapban meg
nevez egyes tárgyakat. Előbb jönnek a főnevek, majd a 17—18-ik 
hónapban az igék, a 21-ik hónapban a melléknevek. 

Bár a beszéd fejlődése egyénenkint igen nagy ingadozásokat 
mutat, a gyermektanulmányozók többségének tapasztalása szerint 
a következő 3 időszak különböztethető meg. 

1. A hangok megtanulásának időszaka (előkészítő időszak) 
kb. az első év végéig tart. 

T. A szók megértésének időszaka átlag a 11—13-ik hónap
ban kezdődik. 

3. A szók kiejtése a 13-ik és 14-ik hónapban, igen gyakran 
azonban csak később kezdődik. 

Minden gyermek eleinte csak magánhangzókat hallat. Ezek 
közül legkönnyebben képezi az á, e, é, é, é, i, t-t, nehezebben az 
a, o, ó, u, ú, legkésőbben az ö és ü hangzókat. 

* A beszéd fejlődéséről szóló e vázlatban Balassa leirását követtem. 
L. a gyermek nyelvének fejlődése, irta B. József, Budapest 1893. 
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A mássalhangzók közül minden gyermeknél először az 
explozív és nazális mássalhangzók, ezek közül a b, p, m, d, t, n 
hallhatók, míg a k és g csak később fejlődnek. A v helyett sokáig 
b-t, az f helyett jö-t használ, az s, sz, zs betűket is eleinte külön
féle más hangokkal pótolja, a r helyett '̂-t vagy l-t ejt, de az 
r, l és j használata egyáltalán sokáig ingadozó. Későn fejlődik 
a ty, gy, ny; valamint az s, zs, cs helyes kiejtése is. 

A gyermek szókészlete kezdetben környezetéből vett szemé
lyek és tárgyak elnevezésére szorítkozik. 

A szókészlet Preyernek egy 2 éves gyermeken végzett fel
jegyzései szerint következőkép oszlik meg: 

főnév ige melléknév névmás egyéb szó összesen 
249 119 23 46 52 489 szó. 

Humphreys ellenben ugyancsak 2 éves gyermeknél jóval 
nagyobb, 1121 szóból álló szókészletet talált. Gale szerint a 2 éves 
gyermek szókészlete kb. 700 szóra terjed, de a legközelebbi hat 
hónap folyamán 1400-ra emelkedik. A képzet- és szókészlet bősége 
a fejlődés folyamán nagyrészt a gyermek környezetétől függ. 
A falusi gyermek képzet- és szókészlete jórészt különbözik a 
városi gyermek szókincsétől. Hall-nak az elemi iskolába belépő, 
városi gyermekeken végzett vizsgálatai szerint a gyermekek 14°/o-a 
nem birt fogalommal a csillagokról, állítása szerint soha csillagot 
nem látott, 20°/o nem tudta honnét jő a tej, 15°/o nem tudta 
megnevezni a zöld, kék és sárga szint, 47°/ 0 sohse látott disznót, 
18°/o nem tudta, hol az arcza, homloka, gégéje, több mint 75°/o 
sohse látta a legközönségesebb gabnanemüeket, fákat, vagyis a 
gyermekek igen nagy része nem ismerte a fogalmak jelentékeny 
részét, melyről az olvasókönyvük szólott. 

Lange-nstk 500 városi és 300 falusi iskolás gyermeken vég
zett vizsgálatai százalékokban kifejezve következőleg tüntetik fel 
a városi és falusi gyermek képzettartalmát: 

Városi Falusi 
gyermekek gyermekek 

1. Ki látta a felkelő napot? 
2. Ki látta a lenyugvó napot? 
3. Ki látta a holdat és a csillagokat? ._. 
4. Ki látott egy pacsirtát s hallotta annak énekét ? 
5. Ki látott halat vizben úszni ? 
6. Ki volt már tó partján ? 
7. K i volt már patak vagy folyó partján? 
8. Ki volt hegyen? 
9. Ki volt erdőben ? 

10. Ki ismeri a tölgyfát ? 
11. Ki látott zabtáblát? 
12. Ki tudja, hogy lesz a gabonából kenyér? 
13. Ki látott csizmadiát dolgozni ? 

18% 
23 > 
84 » 
20 » 
72 » 
51 » 
71 » 
48 » 
63 » 
18 » 
64 > 
28 » 
79 » 

4 2 % 
58 » 
82 » 
70 > 
83 » 
86» 
82 » 
74» 
86 » 
57 » 
92 » 
63 » 
80» 



Városi Falusi 
gyermekek gyermekek 

14. Ki látott asztalost munkában? 55» f>2 » 
15. Ki látott kőmivest munkában ? 86 > 92 > 
16. Ki volt templomban ? 50 > 49 » 
17. Ki tud valamit a jó Istenről ? 51 » 66 > 

Miként látjuk, a falusi gyermek képzetvilága a természet 
tárgyaira vonatkozólag jóval gazdagabb a városi gyermekénél. 

A beszélni kezdő gyermek sokkal több fogalmat ismer, mint 
a mennyit helyesen megnevezni tud. így van ez még az iskolába 
belépő gyermekekkel is; de mennél fejlettebb, annál kevesebb az 
oly képzet, melyet megnevezni ne tudna (Bővebben 1. még a 
91—94-ik lapon). 

EJ A beszéd hibái és fejlődési zavarai. 

A beszéd hibái a gyermekek között mindenütt nagyon 
gyakoriak. Magyarországon a hibás beszédű tanulók számát 
1899-ben 29162-ben, az összes tanulók csaknem 4 százalékában 
állapították meg. A hibás beszédűek 3°/o-a volt e hibája által 
iskolai előmenetelében hátráltatva. *) 

A beszédhibák a következők: 
a) A dadogás a beszédnek görcsös zavara, mely abban nyil

vánul, hogy a dadogó egyén a beszéd kezdetén, vagy beszéd köz
ben, valamely magán-, vagy gyakrabban mássalhangzó kiejtésénél 
megakad s azt, vagy az egész szótagot, melyhez tartozik, több
szörösen ismételve képes csak tovább beszélni, ha ugyan teljesen 
fenn nem akad. A dadogást előidéző izomgörcs felléphet a légző-, 
a gége-, avagy — a mi leggyakoribb — az ajak- és nyelvizom
zatban. A dadogást néha az egész alsó állkapocs görcse, valamint 
élénk váll- vagy kézrángások kisérik. Leggyakrabban lép fel a 
dadogás a b, m, k, g hangoknál. Midőn az izomgörcs megszűnt, 
az egyén tovább beszél, de rendszerint csakhamar újra beáll 
a görcs. 

A dadogás rendszerint ideges hajlam (terheltség) alapján 
lép fel. még pedig legyakrabban az iskoláztatás elején. Lelki
izgalmak, elfogultság súlyosbíthatják a dadogást, melyre nézve 
ideges egyéneknél nagy az utánzási hajlam, azaz a gyermekek 
könnyen eltanulják egymástól e betegséget. 

A dadogás gyógyítható betegség. A kezelés a beszélőszervek, 
a légző, hangadó és szótagoló míveletek rendszeres, fokozatos gya
korlása, erősítése útján törtéuik. Esetleges orrüregbeli növedékek 

* L. Népszerű útmutatás a beszédhibák felismerésére és elhárítá
sára, írta Dr. Sarbó Artúr. Budapest, 1901. 



(adenoid vegetátiók), melyek a dadogók kb. 30°/o-ánál talál
hatók, okvetlenül eltávolítandók. Az ideges gyengeség ellen a test 
általános erősítésével, esetleg szakorvosi elbánás körébe tartozó 
gyógy eljárásokkal küzdünk. 

b) A pöszebeszéd ritkább betegség, mely nem jár görcsökkel, 
hanem az egyén a mássalhangzókat egyáltalán nem, vagy csak 
egyeseket, s ezeket se tisztán bírja kimondani, s gyakran /z-val 
helyettesíti. E beszédhiba többnyire rossz hallásúaknál vagy gyenge-
elméjüeknél található. Okai ezenkívül a nyelv túltengése, a fogak 
hiánya, nyúlajak, farkastorok s egyes beszélő szervek hűdése. 
A nyúlajak és farkastorok műtét útján gyógyíthatók, illetve javít
hatók. Némelyek a pöszebeszédet hebegésnek nevezik, mely alatt 
azonban a dadogás enyhébb alakjait értjük. 

c) A selypités a sziszegő mássalhangzók tökéletlen kiejtése, 
pl. sas helyett szász, tat, vagy hah; sziszeg helyett tszitszeg; ugyan
csak helytelenül ejtik ki némelyek a ez, z, zs, cs betűket. A beszélni 
kezdő gyermek rendszerint selypít, s ha környezete e gyermekies 
kiejtést dédelgetésből utánozza, a gyermek a selypítést megszokja 
s átviszi az iskolába. Hiányzó vagy feles fogak is okozhatják a 
selypítést. 

d) A g, vagy Jc betű helytelen képzése (paragammacismus), 
mely mássalhangzók helyett az egyén többnyire d-t és t-t mond, pl. 
görbe helyett dörbe, kocsi helyett tocsi. 

e) Az l betű hibás képzése (paralambdacismus) az l kihagyá
sával vagy felcserélésével jár, pl. lepény helyett jepény. A lambda-
cizmus, miként a gammacismus, többnyire selypítéssel jár együtt; 
mindhárom a betűk élettanilag helyes kiejtésének begyakorlásá
val többnyire könnyen gyógyítható. 

f) A rácsólás (rhotacimus) az r betűnek hápogó, torok
hangként való kiejtése, midőn az r-et a nyelvcsap rezegtetésévei 
képezi a gyermek. 

g) A hadarás abban áll, hogy a gyermek beszédével követni 
akarván gondolatai gyors járását, a hangzókat hanyagul ejti ki s 
egész szótagsorokat egy szótagba von össze. A lassú, szótagoló 
beszéd gyakorlásával, olvasó gyakorlatokkal gyógyítható. 

h) Az orrbeszéd (dysphasia nasalis et palatina) úgy jő létre, 
hogy a nyelvcsap és lágyszájpad lecsüng és beszéd közben a kilég-
zett levegő egy része az orron át tolul ki, hol zönge képződik. 
Orr-, garat- szájpadlásbetegségek, fertőző bajok után fenmaradó 
gyengült garatbeidegzés okozhatják. A kezelés e bajok ellen 
irányul. 

A tanulók beszédhibáinak javítására a vallás- és közoktatás
ügyi miniszter Budapesten a beszédhibában szenvedők oktatására 
képesítő tanfolyamot létesített, melyet évente a szünidőkben tar
tanak meg. A résztvevők a tanfolyam befejeztével képesítő vizs-



gálatot tesznek s bizonyítványuk alapján hibás beszédűek részére 
tanfolyamokat tarthatnak. Ez intézkedés kapcsán a beszéd
hibások oktatása az egész ország területén egyre szélesebb kör
ben terjed. 

Az ú. n. beszédhibákon kivűl léteznek a gyermeki beszéd
nek más fontos zavarai is. Ezekhez tartozik: 

1. A siketnémaság, melyről a hallás zavarainál esett szó. 
A siketségből származó némaságban szenvedőket külön intéze

tekben, siketnéma-iskolákban oktatják. Az iskolák 6—8 osztá
lyúak, egy-egy osztályban lehetőleg csak 10—12 tanulót vesznek 
fel. Míg régebben jelbeszédre oktatták a siketnémákat, a mai 
tanításnak a hangos nyelvbeszéd elsajátítása egyik főfeladata. 
E czélból a tanítványok félkörszerüleg ülnek a tanító körűi. 
A hangok közül előbb a könnyebbeket, a b, p, d, t, f, s-et és 
az a magánhangzót, végűi az m, ng, ny-et és h-t tanítják kiejteni, 
egyúttal a mássalhangzóknak magánhangzókkal való egybekapcso
lását gyakorolják. A hangok tanításánál az egyes gyermek figye
lemmel kiséri a tanító szájmozgásait, a mozgás okozta rázkódáso-
kat a tanító gégefőjén, mellén és ajkain saját kezeivel érzékeli, 
majd saját maga próbálkozik a hangot kiejteni, midőn is hibás 
mozgásait a tanító helyes mozgásaival egyidejűleg tükörből figyeli 
meg, s tapintóérzéseivel önmagát is ellenőrzi. A gyermekek egyéni 
oktatását az egész osztály együttes kiejtési gyakorlataival támo
gatják. Midőn a gyermekek már szókat tudnak kiejteni, a kiejtett 
szóknak megfelelő tárgyat lehetőleg természetben megmutatják, 
vagy a megfelelő cselekményt bemutatják a gyermeknek s így 
kiejtési szóképeit a fogalmakkal egybekapcsolják. A kiejtési gya
korlatokat főleg az első 3 évben tanítják, de a beszéd lehető 
tisztaságát mindvégig ellenőrizni kell, mert a siketnéma, ki csak 
beszélni tanult, minthogy saját hangját nem hallja, könnyen 
visszaesik a tökéletlenebb beszédbe. A beszéddel egyidejűleg írni 
és olvasni is megtanulnak. A tanóra alatt pedig az összes elemi 
iskolai ismereteket elsajátítják. 

Olyanoknál, kiknél a hallás nyomai még megvannak, ezek 
az oktatásnál felhasználtatnak, viszont ezeknek fenntartására, fej
lesztésére s a hangos beszédnél való értékesítésére törekesznek. 

Beszédbeli tökéletlenségükből eredő elszigeteltségük folytán 
a siketnémák lelkiélete többnyire jóval szegényesebb a normális 
érzékű egyénekénél. Különösen áll ez a képzésben nem részesült 
siketnémákra nézve. Az iskolába lépő 8 éves siketnéma értelmi
sége kb. a 4—5 éves épérzékű gyermek színvonalán szokott állani. 
Viszont a siketnémák érzékei, főleg látó és tapintóérzékük, a foly
tonos (kényszerült) gyakorlás által igen élesekké válnak. Rend
szeres oktatás mellett a siketnémák is kellő műveltségre tehet
nek szert. 



A komplikáltabb érzelmeket nélkülözik. Hajlanak az érzé-
kiségre, indulatosak, másrészt — különösen a kevésbbé képzettek 
— szeretik a külső pompát, szerénytelenek, hiuk és önzők. 

A siketnémák száma Magyarországon közel 23.000, kik 
közül idáig csak mintegy 16°/o részesülhet az oktatás és nevelés 
jótéteményeiben, s különböző ipari foglalkozásokra való kikép
zésben. 

A siketnémák oktatására Magyarországon jelenleg 15 inté
zet áll fenn, Budapesten 2, továbbá Vácz, Arad, Kaposvár, Kolozs
vár, Körmöczbánya, Kecskemét, Debreczen, Jolsva, Eger, Sop
ron, Temesvár, Szeged és Ungvár városokban. 

A siketnémák tanítóinak kiképzése a budapesti gyógypeda
gógiai tanítóképző tanfolyamon történik. 

2. A beszéd fejlődése főleg angolkóros gyermekeknél szokott 
késni, (giliszták is okozhatják). Eszleljük továbbá a szellemi fej
lettségükben általán visszamaradt gyermekeknél, kiknél néha csak 
a 4—5-ik életévben, sőt még később indul meg. A beszéd fejlődésé
nek elmaradása vagy késése az anyagcsere bizonyos zavarainak 
következménye is lehet. így a pajzsmirigymegbetegedésből eredő 
kretinizmusnál a beszéd hiányosan s igen későn szokott fejlődni. Egy 
sporadikus kretinizmusban szenvedő betegem csak 10 éves korá
ban kezdett beszélni. A gyengeelméjüek, idióták elmebeli fejletlen
ségüknél fogva maradhatnak némák, bár hallanak. 

Hallónémaságnak nevezik a beszéd fejlődésének teljes elmara
dását normális hallóérzékű gyermekeknél. Eddig Coen és Gutzmann 
nyomán felvették, hogy ez esetben egyébként teljesen normális 
elméjű gyermekekről van szó. Ujabban azonban kiderült, hogy a 
hallónémáknál a figyelő és emlékező képesség határozottan gyen
gült. E betegség okát részben öröklött terheltségben, főleg a 
szülők alkoholizmusa által okozva, s orrgaratürbeli növedékekben 
(Gutzmann szerint az esetek 55°/o-ában) találták. Ez utóbbiak 
azonban inkább csak elősegítő okokként szerepelnek. 

A hallónémaság az esetek nagy számában gyógyítható, még 
pedig a beszéd tanítása által. Az eljárás részben hasonlít a siket
némák beszédoktatásához, de a kezelés csak 4—5 hónapra terjed.* 

Agrammatízmus-nak nevezik a beszéd azon fejlődési zavarát, 
mely leginkább gyenge elméjű gyermekeknél található. E bajnál 
a beszéd megmarad a fejlődés azon szakának megfelelő állapot
ban, midőn a gyermek szókat ismer és helyesen alkalmaz is, de 
azokat nyelvtanilag alakítani (ragozni, hajlítani) s mondattá össze
fűzni nem képes. 

* V . ö. : Maas, Ueber Hörstummheit und Taubstummheit, Würzburg, 
1903. — Sprachstörungen, v. Gutzmann. Encyclop'ád. Handbuch d. Hygiene, 
Bécs és Lipcse 1904. 



F) A képzetek társítása. A felfogás. Az emlékezés és a 
tanulás. Az ítélő, következtető, képzelő tehetség. 

A felfogás. Már a boncztani részben említettük Flechsig 
felfedezését, mely szerint az agykéregnek csak egy részét foglalják 
el az érző központok, a kéreg 2 / 3 része a 3 associatiós (társító) 
központra esik. Az állatoknál e központok hiányoznak, vagy 
elenyészőn csekélyek, az újszülött gyermeknél is fejletlenek s csak 
az élet 4-ik és 10-ik hónapja között válnak működésképesekké. 
Addig a gyermek nyert benyomásait nem tudja együvé kapcsolni, 
ezek pedig magukban állva szellemileg nem értékesíthetők. E benyo
mások az első életév második negyedétől fogva kezdenek egy
mással kapcsolódni. Az izlelő, szagló, tapintási és mozgásérze-
tek egymással és a fejlődő látási és hallási érzetekkel társulnak, 
s számtalanszor megújulva egyre szorosabb kapcsolatba jutnak. 
A gyermekben ilyképen már nemcsak elszigetelt képek, de észre-
vevések, összefüggő képzetek fejlődnek. Ezek nyomokat, hajlamos
ságot hagynak maguk után a megújulásra, s az új észrevevések 
immár egybefolynak a régi hasonló képzetek nyomaival. Ezzel a 
felfogás művelete, mely szintén a jelen észrevevésnek a mult 
rokon képeivel való társulása, egyre tökéletesebb lesz. Az egy
idejűleg a tudatra jutott változások, kapcsolódásuk folytán, egy-egy 
egészet alkotnak, melynek lánczszemei szorosan egybeforrnak. 
Ha az egyik felújul, a felújulás folyamatában már benne a törek
vés, hogy az egész társítási lánczolatot életre keltse. A hang 
érzete a gyermeket, mely immár megszokta, hogy hangérzeteihez 
látási érzeteket is kapcsoljon, keresésre készteti. Az anyai emlő 
vagy a szopós üveg meglátása ízbeli képzeteket újít fel, melyek 
viszont mozgási képzeteket ébresztenek: a gyermek az emlő, az 
üveg felé nyúl, száját csucsorítja, stb. Ilyképen már nemcsak 
valamely érzet kelt fel rokon képzeteket, hanem a felkeltett kép
zetek ismét más, velük egy időben támadt képzeteket is életre 
keltenek. Eképen indul meg a képzettársítás, mely a gondolkodás, 
emlékezés, képzelőtehetség és ítélőképesség közös alapja. Később, 
midőn már a környező személyekről és tárgyakról határozott (meg
különböztetett) képei vannak a gyermeknek, ébred fel figyelme 
az azok látásával kapcsolatban hallott szók iránt, melyeket 
megtanul a látott tárgyakhoz, személyekhez, a végzett cselekedetekhez 
hozzákapcsolni. Utóbb — megfordítva — magának a szónak hallása 
s az ezzel felébredő szókép felidézi az illető szóképpel társuló tárgy, 
személy, cselekvés képét is. Majd a 2-ik évben a szók kiejtésének 
megtanulása után, azok kapcsolását sajátítja el. Előbb 1—2 csonka 
szóból álló, — majd egyre hosszabb mondatokat alkot, a mint azt 
a beszéd fejlődésének leírásában láttuk. A gyermek minden fel
fogási mivelete, minden cselekvése gyakorlása a képzettársításnak. 



E fokozatos haladással párhuzamosan halad az agykéreg 
társító neuronjainak kiépülése, úgyszintén a képzettársítás gyorsa
sága is ennek megfelelően fokozatosan halad. Ziehen1 pontos készü
lékekkel, nagyobbszámú gyermeken eszközölt mérései szerint, a tár
sítás gyorsasága lényegesen kisebb, mint a felnőtteknél és évről-évre 
kimutathatóan nő. A képzettársítás kiindulása Ziehen szerint a 
rokonság, illetve hasonlatosság alapján történik. Az így megindult 
társítás azután az egyes képzetek között kizárólag az egyidejűség 
elve alapján megy végbe. Oly társítást, mely kizárólag hason
latosságon alapulna, sok ezer associatió között egy esetben sem 
észlelt. Netschajew2 háromszáz 11—18 éves növendékén kutatta a 
tudatunkban vezető szerepet vivő képzettársításokat. Megkülönböz
tetett inkább érzéki színezetű (külső) és inkább értelmi, illetve 
aesthetikai és ethikai természetű, nem érzéki (belső) társításokat s 
vizsgálta a kor befolyását e kétféle társításra,. Vizsgálatai szerint 
főleg a 13-ik évben (serdülés) túlnyomók az érzéki associatiók, 
melyek száma a korral egyre fogy, de a 17 —18. évben megint 
valamivel gyarapszik. 

Az emlékezés. A gyermeki emlékezet a képzettársításon ala
púi s ezzel nagyjában párhuzamosan, a haladó korral együtt fej
lődik. Az a feltevés, hogy a gyermek emlékező képessége jobb mint 
a felnőtté, alaposan megingott. Ebbinghaus vizsgálatai szerinty 

a 18 — 20 éves egyén átlag l^-szer annyi szótagot vagy szót 
képes egyszeri olvasásra helyesen reprodukálni, mint a 8—10 éves 
gyermek. Meumann szerint némely felnőtt 3—4-szerte jobb emlé
kezetű, mint az iskolás gyermek. Saját vizsgálataim szerint, melye
ket a legkülönfélébb emlékezeti fajokra nézve végeztem, a 12 éves 
gyermek emlékezete értelmes és értelmetlen szókapcsolatokra, úgy
szintén tulajdonnevekre jóval gyengébb, mint a 25 éves tanult 
egyéné.4 Ellenben nagy a hasonlatosság a gyermekek és míveletlen 
felnőttek emlékező ereje között. Ez érthető, ha meggondoljuk, 
hogy mindkettőnél a képzettartalom szegényesebb, a képzetek 
közötti összeköttetések az élet egyszerű viszonylatai között nem 
fejlődtek oly sokoldalúan, mint felnőtteknél és a mívelt egyének
nél. Slern másirányü vizsgálatai5 szerint (1. 95-ik 1.) az egyszeri 

1 Th. Ziehen, Die Ideenassociation d. Kindes. I. u. II . Berlin, 1898.. 1900. 
3 Ueb. Memoriren, Berlin 1902. 
8 Ueber das Gedachtniss, Leipzig 1885. —• Grundzüge der Psycho-

logie, 1902. 
4 Ranchburg, Módszerem és készülékem az emlékező erő vizsgálatára. 

^Budapest, 1901., valamint: Studieu über die Merkfáhigkeit d. Normalen, 
Nervenschwachen und Geisteskranken, Monatsschrift fiir Psychiatrie und 
Neurologie, I X . köt. 1901. 

6 Die Aussage, stb. I. Leipzig 1904, a Beitr'ágo zur Psyoholog. d. 
Aussage 3. füzete. 



felfogás révén fennmaradó tudás mennyisége a 7. évtől a 14. évig 
felényit nő, a hibás emlékezések száma egy harmadával fogy. 
Az emlékezésnek fejlődése a gyermekkorban nem egyenletesen halad, 
hanem időszakos, fiúknál és lányoknál különböző. A 7—10-ik évig 
terjedő időszakban a fiúk felfogó és emlékező képessége hatalmasan 
fejlődik; ugyanez években a lányoknál egyáltalában nincs e képes
ségek terén fejlődés. Ellenben a lányok a 10—14-ik év között 
rohamos fejlődéssel pótolják a mulasztást, sőt némileg túl is szár
nyalják a fiukat, kiknél ez időszakban nem történik e téren újabb 
fejlődés. A felfogó és emlékező képesség fokozatosan fejlődik és 
pedig előbb az érzékelt tárgyakra, mint alanyokra nézve, majd 
ezek cselekedeteire — s végűi tulajdonságaikra, idő- és térbeli 
viszonylataikra nézve. 

Az emlékezet biztossága, a saját vizsgálataim szerint, a 25 
éves korban még egyszer oly nagy, mint a 12 éves gyermeknél. 
Ebből folyik a gyermekek emlékezetének megbízhatlansága. Nem 
csak megtévesztő mondásokkal, de már puszta kérdésekkel is 
tévesztőleg befolyásolhatjuk a gyermeket. Pl. ha képet mutatunk 
neki, s azután elmondatjuk, mit látott rajta, kérdésünkre, hogy 
nem látta-e még ezt, vagy amazt a tárgyat is, a mi tényleg nem 
látható a képen, igen könnyen tévedésbe esik, s emlékezni vél a nem 
érzékelt dolgokra, A gyermeki emlékezet e befolyásolhatósága a 
7-ik életévtől a 18-ikig felényivel fogy. (Bővebbet 1. a 98-ik lapon.) 

Az egységes emlékező erő fogalmáról már rég letettünk. Meg
különböztetünk tárgy-, hang-, szám-, szó-, szín-, név-, stb.-féle emléke
zetet, melyek egyazon egyénnél is különböző fejlettségűek lehetnek. 
A szóemlékezet fajai Netschajeft szerint* a korral különbözőkép fej
lődnek: legerősebben fejlődik a korral a tárgyakat és érzelmeket 
kifejező, — legkevésbé a számemlékezet. A felfogás, úgymint az 
emlékezés terén bizonyos typusokat különböztethetünk meg, melyek 
főleg a gépies tanulásnál válnak feltűnőkké. Legtöbb gyermeknek 
megvan a maga typusa, mely szerint legkönnyebben s legered
ményesebben tanúi. Netschajeff 700 tanulón végzett vizsgálatai 
szerint 7 tanuló-typust különböztet meg: a látási, mozgási, hallási, 
a vegyes látási-hallási, látási-mozgási, mozgási-hallási és az egyen
letes vagy bizontalan typusú gyermeket. A látási (vizuális) typus 
szerint tanulók legkönnyebben könyvből, halkan olvasva tanul
nak, s a leczkét elmondva, a nyomtatott szókat és azok helyét 
maguk elé képzelik. A hallási (akustikus) typust követők leg
könnyebben tanulnak előmondás (szóbeli magyarázat) útján, a 
leczkét nem olvassák hangosan és elmondásánál nem emlékez
nek a nyomtatásra. A motorikus (mozgási v. kiejtési) typushoz 
tartozók legkönnyebben könyvből, még pedig hangos olvasással tanul-

* Ueber Memoriren. Berlin 1902; Ueber Auffassung, 1904. 



nak, s szintén nem emlékeznek a nyomtatott szók helyére. A vegyes 
typusuaknál egyidejűleg két typus tünetei találhatók; a hatá
rozatlanoknál egyáltalán nincs hajlam bizonyos typusra. 

Legkedvezőbbnek mutatkozott eddig az eredmény a tisztán 
látás és a hallással támogatott látás utján való tanulásnál. 

A tanulók nagy többsége, több mint a fele, részben a tisztán 
látási, részben a látási-hallási, látási-mozgási typushoz tartozik, 
igen kevés a tisztán hallási, és tisztán motorikus typushoz, s körül
belül a tanulók 1/a-a bizonytalan typusunak mutatkozik az e rész
ben végzett kisérleteknél. 

Ily irányú vizsgálatokat végeztek gyermekeken Nádas-Nagel 
Sándor, Kemsies, Lay, Hagenmüller és Fuchs. Kemsies kivételével 
valamennyien a látási módszereket találták előnyösebbnek a tanu
lásra, főleg a beszélő s az irómozgásokkal kombinált látási mód
szereket. 

A mi a tanulás, főleg az emlékezés lélektanát illeti, jelen-
tőségesek még a következő kísérleti uton nyert eredmények: 

A betanulás eredménye az e czélból végzett ismétlések szá
mával nő. Azonban Jóst vizsgálatai szerint 1 az ismétlések egy
azon száma nagyobb eredménynyel jár, ha azokat nem mind 
egymás után, hanem csoportonkint és időszakokra szétosztva végez
zük, ami a halmozódó ismétlések folytán beálló kifáradás, a figye
lem, az érdeklődés hanyatlásának folyománya. Altalános a hit 
tanulók, de paedagogusok között is, hogy czélszerübb a leczkét, 
főleg, ha az nagy, részekre osztva betanulni. Steff'cns Lottie 
vizsgálatai szerint 2 azonban a gyermekek a leczkét osztatlanul 
gyorsabban tanulják meg. Oka ennek az, hogy a részekben való 
tanulásnál, a részek ismétlése által, azok eleje és vége között 
fölösleges társításokat alkotunk, melyek a részeknek egészszé való 
kapcsolásánál gátlólag hatnak. Minél apróbb részekre bontjuk 
az anyagot, annál több lesz a fölösleges és káros társítás. Ezen
kívül az anyag részekre osztása gátolja a gondolkozva tanulást 
és mellőzi az anyag értelmi összefüggéséből eredő könnyebbítést, 
Pentschew ujabb vizsgálatai,3 melyeket 8—12 éves gyermekeken 
végzett, Steffens eredményeit megerősítik. A betanulás nemcsak 
gyorsabb, ha egészben végezzük, de maradandóbb is. 

Paedagogai szempontból fontosak még Nádas Nagel Sándor 
vizsgálatai4 a részben, hogy mennyiben felel meg a leczke hibát
lan tudásának egyéni érzése a tényállásnak. 195 tanulónak vers
szakokat kellett betanulni legteljesebb odaadással. Jelentkezéskor, 
hogy hibátlanul tudják, a tanulók alig 8 százaléka volt képes 

1 Zeitschrift f. Psychologie etc, 14. köt., 1897. 
2 U. a. folyóirat, 22. köt., 1900. 
8 Archiv f. ges. Psychologie, I. köt., 1903. 
* Magyar Tanítóképző 1903. és 1904. 



ebbeli hitét tényleg igazolni. A felmondásnál 131-en 1—12 hibát, 
62-en pedig 11—35 hibát követtek el, 2 egyáltalán képtelen volt 
felmondani a leczkét. 

A gyermekkori képzetfelujítás gyorsaságára vonatkozólag 
idáig csak laboratóriumomban magam és munkatársaim végeztünk 
vizsgálatokat értelmes és értelmetlen szókapcsolatokkal. E vizs
gálatok szerint a képzetreproductio időtartama pár másodpercz-
czel a szópárok betanulása után 0"8—2"0 másodpercz között 
ingadozik; fél órával később újból kikérdezve már 1'2—2*2 között 
s 24 óra múlva még jobban meglassul; értelmetlen szópárokra 
a reproductio időtartama hosszabb. 

Az elfelejtés. Legczélszerübben mérhetjük az elfejtés folya
matát azon ismétlések számával, melyekre bizonyos idő múlva 
szükség van, hogy a már előzőleg hibátlanul betanult anyagot 
bizonyos idő elmultával újból hibátlanul tudjuk elmondani. Ebbing
haus vizsgálatai szerint ujabb betanuláskor 

VB 1 9 24 2 X 2 4 6 x 2 4 3 1 X 2 4 óra múlva 
42 56 64 66 72 75 79 százalékára 

volt szükség az első betanulásra fordított ismétléseknek. 
Miként látjuk, a felejtés az első órán belül már annyira 

halad, hogy újra megtanulásra az eredeti munkának több mint 
fele szükséges ; viszont ezen túl a felejtés már nagyon lassan megy 
előre. Az újból való betanuláshoz körülbelül egy hét múlva az 
eredeti munka 3 / 4 , egy hónap múlva 4 / Ö részére van szükség. 
Ezen kísérletek értelmetlen anyag betanulására vonatkoznak; 
értelmileg összefüggő szövegnél a felejtés csak 24 óra múlva tett 
ki 50°/ 0-ot; viszont még 17 év múlva is Ebbinghaus kísérletei
nél a hajdan betanult versszakoknál, bár reájuk egyáltalán nem 
emlékezett, teljesen uj versszakokhoz viszonyítva, a szükséges 
ismétlési idő 20°/o megtakarítást mutatott. 

Az olyan képzetek, melyek bizonyos képzetekkel már szoro
san társultak, csak nehezebben, nagyobb munka árán kapcsolód
nak ujabb képzetekhez (Müller Gr. E., Schuhmann és Pilzecker 
kísérletei).* Innét a megszokás hatalma. Saját kísérleteim e tényt 
megerősítették, sőt kétségbevonhatatlanul kiderült az is, hogy az 
eredeti képzethez pusztán hasonlóf képzet is csak nagyobb munka 
árán társítható ujabb képzettel. Általában kiderült, hogy hasonló 
képzetek egymás tudatosságát gátolják, a mi épen ellenkezője a 
Herbart által mathematikai szerkesztések utján felállított tétel
nek. Kísérleteim, melyekről az 1904-iki giesseni kísérleti- lélek-

* Müller und Schuhmann, Exp. Beitr'áge z. Unters. d. Gedáchtnisses, 
Zeitschrift für Psychologie, 14. köt., 1897. — Müller und Pilzecker, u. a. 
folyóirat, Erg'ánzungsband I., 1900. 



tani kongresszuson számoltam be,* kideríttették, hogy nehezebben 
tartunk meg oly képzeteket, melyekkel egyidejűleg, vagy melyek 
fellépése után nem sokkal, hasonló képzetek válnak tudatosakká. 
Az ilyenek felújítása lassabban, s igen gyakran tévedések árán 
történik. 

Mindezek a mechanikus tanulásra és megtartásra vonatkoz
nak, s épp e jelenségek mutatják, hogy bár e tanulási mód a 
biztos és tartós tanulásnak egyik legfontosabb tényezője, 
magában véve nem elégséges. Szükség van a gondolkodással páro
sult tanulásra, melynél a részek értelmi, okszerű összefüggése 
támogatja a mechanikai emlékezést. Pl. a képzetek hasonlatossá
gából eredő zavarokat az által hárítjuk el, hogy a hasonlatossá
got megállapítjuk, s a rokon természetű alkotórészeket egy közös 
elnevezésű csoportba vonjuk össze, azonos elnevezéssel jelölve meg 
azokat. Ezen alapszik a csoportosítás, osztályozás, sematizálás, 
s voltaképen maga az egész beszéd is, mely a hasonló fogalmakat 
közös névvel jelöli. E logikai míveletek a tudásnak, megtartás
nak igen erős támaszai. Szóval: a tanuló a betanulandó leczkét 
olvassa el egynéhányszor meggondoltan, s élőbb értse meg teljesen ; 
csak azután emlézze be mechanice. Csak e kettős mívelet fej
leszti az emlékezést és csak e kettő együttesen vezet a meg
tanultak helyes, biztos és állandó megtartására, bármikor könnyen 
eszközölhető felújítására. 

A felsoroltakon kívül fontos szerepe jut az emlékezés terén 
az érzelmeknek. Az erős érzelmi szinű képzetek előnyben vannak 
a közömbösek felett. Ezt a tapasztalás minden pillanatban bizo
nyítja. De vannak érzelmek, melyek a képzeteknek úgy felfogá
sára, mint felújítására gátlólag hatnak. Izgalom állapotában, akár 
kellemes, akár kellemetlen az, úgy a tanulás, mint a tanultakra 
való visszaemlékezés nehezen megy. Ijedtség, félelem, elfogultság 
hatása alatt a legmindennapibb dolgok sem jutnak eszünkbe. 
E tényeket a paedagógusnak soha nem szabad figyelmen kívül 
hagynia. 

Arra nézve, vájjon a kellemes vagy a kellemetlen érzelmi 
színezetű emlékeinkre nézve jobb-e emlékezésünk, Colegrovt és 
újabban 270 tiz-tizenhároméves gyermeken Koivaletcski** königs-
bergi tanár végzett vizsgálatokat a statisztikai módszerrel. A két 
búvár vizsgálatai igen megegyezőleg azt állapítják meg, hogy, 
bár mindkét tipusu egyének léteznek, a kellemes emlékekre jobban 
és élesebben visszaemlékezők száma jóval nagyobb, fiuknál és 

* L. Prof. Schumaun, Verhandlungen des I. Kongr. f. exp. Psychol. 
Leipzig, 1904. V. ö. Schulrat Prof. Dr. Wendt referátumát a Schlesisches 
Schulblatt 1904. 10. és 11 ik számaiban, valamint TJfer referátumát a 
Kinderfehler, Zeitschrift für Kinderforschung, 1904., 9. évf., 219. 1. 

** Stud. z. Psychologie d. Pessimismus, Wiesbaden. 1904. 



lányoknál csaknem pontosan megegyezőleg 70 százalék. A minden
napos tapasztalat is a mellett bizonyít, hogy a fájdalmas emlékek 
iránt emlékezetünk általában gyenge. Gondokkal, kellemetlen 
érzésekkel erősen elegyített, elmúlt évekre mint »a régi jó időkre« 
emlékezünk vissza. Különösen gyenge a testi fájdalmakra való 
visszaemlékezés, mely csak addig tart, míg a fájdalmat okozó 
inger fennáll.* A lelki fájdalmak megtapadó és felújuló képessége 
aránytalanul erősebb. E körülmény is ellene szól a testi büntetés 
nevelő hatásának. A mennyiben a verésnél nem a megszégyenülés 
hatása érvényesül, maga a testi fájdalom legtöbbször gyorsan 
feledésbe mén, avagy a fájdalom oly fokait kell alkalmazni, melyek 
a test élő szöveteinek rombolásával járva, tartósan látható és 
érezhető nyomokat hagynak. Hogy az ily nevelés állatokkal 
szemben sem eredményes, nem hogy emberhez méltó volna, azt 
minden jó gazda meg állatidomító is tudja. 

Az itélő, következtető, képzelő tehetség. E három 
képességnél legfontosabb szerepe jut a képzettársításnak. Mind
háromnak fejlődése előbb indul meg, mintsem a gyermek beszélni 
tudna. A gyermeknek legtöbb észrevevése már Ítélet. Az analó
giák is, melyek alapján a megtanult szókat többféle tárgyakra 
egyaránt alkalmazza, Ítéleteket vagy következtetéseket képvisel
nek. Preyer gyermeke a 23-ik hónapban, midőn tejet ivott, s 
a csészét a szájához emelte, hirtelen letette azt, s tágra nyílt 
szemekkel atyjára nézve, hangosan és határozottan azt mon
dotta : »forró«. Ez volt első szavakba foglalt Ítélete. Kis lánykám 
a vele egy szobában játszó, bélyeget gyűjtő fiuktól eltanulta a 
bélyeg fogalmát s »bé« néven nevezte azt. A 15-ik hónap végén 
már, bárhol talált borítékot bélyeggel, nagy izgatottságban vitte 
azt bátyjának »bé! bé!« kiáltozással. A 16-ik hónapban elég 
volt meglátnia, hogy levél érkezik, vagy hogy anyja borítékot 
vesz kezébe, már »bé«-t kiabált. Itt az észrevevés átmegy az 
ítéletbe, mert olyan bélyeget is besorol a »bélyeg« fogalma alá, 
a melyet soha nem látott még. Az Ítélet azután átmegy a követ
keztetésbe, mert elég a borítékot látnia, szükségképen rajta levő
nek tartja a bélyeget, vagyis az előbbivel kapcsolatos képzetet 
is. E példa mindkét képesség összefüggését mutatja a képzelő 
tehetséggel. A gyermek bármely bélyeg képét egybeolvasztja a 
tudatában élő képpel, s a képzetlánczolat meglévő szeméhez 
siet a saját erejéből hozzáfűzni a többit is, a melyeket nem is 
lát. A midőn Romanes gyermeke 8 hónapos korában arczképről 
atyját, vagy más gyermekek másféléves korukban képről atyjukat, 
anyjukat, sőt az előttük ismertebb állatokat is felismerik, 

* Prof. Dr. TschÍ8ch, Der Schmerz, Zeitschrift für Psychologie, 1901., 
26. köt. 



az elemi itélő, képzelő és következtető képesség együttes nyilvánu-
lásairól van szó. Kis fiam 3 X /3 éves kora körül a legotrombább 
faragású fajátékban felismerte az elefántot, tevét, oroszlánt stb., 
miket képeskönyvből, tehát pusztán sikbeli ábrázolásból ismert, 
s 4 éves korában az állatkertben a legtöbb vadat első látásra 
helyesen ismerte fel, pedig eddig csak holt ábrázolásokból ismerte. 

Ez az u. n. associativ egybevetés. A játékokból, képekből a 
legszembetűnőbb, legjellegzetesebb sajátságok benyomását nyeri s 
tartja meg a gyermek. Szinérzéke nagyon fejletlen lévén, főleg a 
vonalak viszonyai vésődnek eszébe, a lábak, a szarvak, a fej, a 
sörény, a púpos hát, stb. A piczi játékban, a festményben, az élő 
eredetiben ugyanezeket a viszonyokat látja, s ezek az illető tárgy
ról megmaradt képpel egygyé olvadnak tudatában, Az ily egybe
olvadás, a jelen érzéklet s a felújított rokon emlékezeti kép egybe-
forrása: elemi ítélő mívelet. Más esetekben valamely képzet rész
képzeteinek egybeolvadása egy másik fogalomnak e részképze
tekkel azonos, lényeges jegyeivel: alapja azon folyamatnak, a mit 
Ítéletnek nevezünk. Ezt az egybeolvadást a gyermek ama saját
ságos elemi érzelem révén érzi meg, melyet leghelyesebben az 
azonosság érzésének nevezhetünk, s mely bennünk mindannyiszor 
támad, valahányszor két többé-kevésbbé egyforma tapasztalás 
tudatunkban egygyé forr. Ennek ellentéte a különbségérzés, mely 
akkor támad bennünk, midőn a fellépett érzet nem egyező a 
figyelem gyújtópontjában álló képzettel, vagy midőn két egy
idejűleg avagy egymás után fellépő, egymással nem rokon képzet 
nem fedi egymást, nem olvad egygyé, hanem külön tartalomként 
marad meg elménkben. Kétes esetekben, midőn valamely fogalom 
hovatartozóságát, igaz vagy nem igaz, helyes vagy helytelen 
voltát megítélnünk kell, önmagunkon figyelemmel kisérhetjük, 
mint igyekszünk minél élesebben felfogni a kérdéses fogalomnak a 
kérdéses képzetkörrel való egybeolvadását, azonosságát, esetleg a 
különbségérzés fellépését, 

A következtetésnél viszont valamely nyert képzetet egészít 
ki a gyermek más oly képzetekkel, melyekkel ez, avagy ehhez 
hasonló képzet többször együtt járt (boríték—bélyeg). Ezt a 
kiegészítést a képzettársítás végzi. Ugyancsak a képzettársítás 
működik a képzelet játékainál is. Csakhogy a képzelőtehetség 
működésekor a társítást szabadjára bocsátjuk, azaz nem szembe
sítjük fellépő képzeteinket reális érzéseinkkel s azok emlékképeivel. 
Ez a kritikátlanság felettébb könnyű a gyermekre nézve, ki 
képzeteinek ellenőrzését fárasztó munka gyanánt érzi. Innét az 
az élvezet, melylyel a gyermekek játékaiban az érzékeléseket száz 
meg száz nem létező tulajdonsággal színezi ki. A kis gyermek a 
babát élő gyermeknek, a széket gőzmozdonynak, önmagát vagy 
pajtását paripának képzeli. 



Az Ítélőképesség bonyolultabb alakjai a képzettársítással 
együtt fejlődnek. Groos vizsgálta, hogy minő a különböző korú 
gyermekekben az Ítélkezési elmemíveletekre való hajlam. Rövid, 
nem teljesen befejezett elbeszéléseket irt fel a táblára, s a gyerme
keknek idevágó kérdéseit elemezve, azt találta, hogy az itélő mive-
letekre vonatkozó kérdések arányszáma az összkérdésekhez viszo
nyítva : 

a 12—13 éveseknél 2'0 
a 1 4 - 1 6 » 12-5 
a 16—17 » 42'0 
az idősebb diákoknál 56'5 százalék volt. 

Minden korosztálynál a kérdések több mint 40°/o-a az 
okokra vagy okozatokra vonatkozott. Az ok felé a fiatalabbak, 
a gyengék, a közepesek, — az okozat felé az idősebbek és jele
sebb tehetségüek érdeklődése irányult. 

A magasabb rendű itélő műveletek, az enyém és tied, a 
helyes és helytelen, jogos és jogtalan, illő és nem illő fogalmaira 
vonatkozó Ítélés, ugyanúgy mint a bonyolultabb helyes követ
keztetések képessége, csak a korral fejlődik ki. A szerint, a mint 
e fogalmak kellő gyakorlat folytán kifejlődtek, megerősödtek és 
tisztázódtak, fejlődhetik ki a képesség annak megítélésére is, hogy 
valamely szándék, cselekedet vagy tárgy egyikük vagy másikuk 
csoportjába tartozik-e. 

G) A képzettársítás zavarai. 

Az érzékszervek fogyatékossága esetében az egész képzet
alkotás tökéletlen lesz. Bármily jól hall, tapint, szagol a vak gyer
mek, a tárgyakról alkotott képzeteiből mindig hiányozni fog a 
látási részképzete. A siketnéma, még ha a hangos beszédet elsajá
títja is, ezzel csak a beszéd látási és mozgatási képzeteire tesz 
szert, míg a hallási részképzetek, melyek a normális egyén gon
dolkodásában mint többé-kevésbbé észrevehető elemek szerepelnek, 
itt elmaradnak. 

Az elemi képzettársításon alapuló felfogás (apperceptio) úgy 
megy végbe, hogy az új érzetek a régi hasonló képzetek nyomait 
működésbe hozva azokkal egybeolvadnak. Ha ez az egybeolvadás 
(assimilatjo) olyképen történik, hogy nem az új érzetek, — de a 
múltbeli képzetek és ezek társítási kapcsolatai vergődnek túl
súlyra, ezek meghamisítják az érzékelést, s ily esetben élettani 
vagy kóros illúziókról beszélünk. Vannak gyermekek, kik felette 
hajlanak az ilyen illúziókra, mely sajátság alapja lehet a psycho-
pathiás gyermekeknél gyakori kóros hazudozásnak (pseudologia 
phanthastica). Az illúziók eredhetnek az érzékszervből, a midőn 
pl. a szem üvegtestjének zavarait apró karikákként látjuk. A szesz-



tői mérgezett elméjű egyén jórészt üvegtesti homályokból eredőleg 
bogarakat, patkányokat, stb. lát mozogni. A fülben lüktető vér-
edény ütemes hangja mellett psychopathiás egyének emberi han
got vélnek hallani, (pl. menj f innen! m6nj | ínnén!) 

Külső ingerek teljes hiánya mellett jelentkező érzékeléseket 
hallá cinatiónak nevezünk. Ilyenek kimerült, ideges egyéneknél, 
vagy elalvás előtt normális embernél is előfordulnak. Némelyek, 
ha setétben szemüket behunyják, virágokat, tájképeket látnak 
teljes elevenséggel. Ilyenkor azonban, legalább utólag, mindig 
kiderül a hallucinatió képzelt volta. Ideges, psychopathiás gyerme
keknél izgatott állapotban, főleg sötétben, ijesztgetés, büntetések, 
kalandos mesék hatása alatt, még inkább láz esetén, gyakran 
mutatkoznak valóságos hallucinátiók. A beteg elméjűek látási, 
hallási stb. hallucinátiói a legteljesebb valóság benyomásával lép
nek fel; ezeket a betegek tényleges, való érzékeléseiktől külön
választani nem tudják. A hallucinátiók részben élénk illúziókra 
vezethetők vissza, midőn u. i. az ezeket okozó inger ki nem deríthető, 
részben központi eredetűek, vagyis az agykéreg sejtjeinek fokozott 
ingerlékenységéből magyarázhatók. Egyes búvárok feltételezik, hogy 
az érzetek és az emlékképek az agykéreg külön-külön sejtrétegei
ben keletkeznek s hogy a hallucinátiók az ingerületnek meg
fordított irányban, a képzetközpontokból az érzőközpontokba való 
haladásából magyarázhatók. Mások szerint a hallucinátiókat az 
ingerületnek a központból az érzékszervekbe való, szintén fordí
tott irányú haladása okozná. 

A képzettársítás zavarai részben minőségiek, részben a 
társítás gyorsaságában mutatkoznak. A normális gyermekek, 
valamint a felnőttek képzettársítása túlnyomó arányban tartalmi 
rokonságon vagy időbeli egybeesésen alapszik. A puszta rokon-
hangzáson alapuló társítás, a képzetek fogalmi rokonsága nél
kül, normálisaknál kivételes; ellenben gyakori az elmebetegek 
mániás állapotainál, melyeket emelkedett hangulat, indokolatlan 
jókedv jellemez. Az ily betegek beszéde néha nélkülöz minden 
értelmi összefüggést, rímelés, üres szójáték. Ugyané betegekre jel
lemző a gondolatszökellés, azaz egyik képzetről látható össze
függés nélkül más, teljesen távoleső képzetekre való átugrás és 
az ú. n. eszmetolongás, mely azonban nem annyira az eszmék, 
mint inkább a szók bőségét jelenti. A búskomorságban szenve
dőknél ellenkezőleg szűkszavúságot, meglassított képzettársítást, 
gondolkodásbeli gátoltságot találunk. A ggengetehetségüek vagy 
gyengelméjüek képzettársítása szűk körben mozog; gyakran a 
képzettársítás lassulása észlelhető náluk. (L. a 102-ik 1.) Sok 
közöttük a fecsegő is, bár a képzetkör, melyben mozognak, felette 
szűk. A zavartsági állapotoknál a társítás gyakran teljes össze
függ ésnélküli (incohaerentia). A hysteriások képzetei többnyire 



saját énjük körül forognak (egocentrumosak.) A z epilepsiások 
gondolkozása, beszéde körülményes, terjengős. A képzettársítás 
néha egyoldalú, egyes képzetek és beszédfordulatok mindig vissza
térnek. Ez az ú. n. stereotypia főleg a fiatalkori elbutulásnál 
(dementia praecox) fordul elő. 

Fontos zavarai a képzettársításnak az ú. n. kényszerképze
tek is, midőn egyes kellemetlen képzetek a tudatban megtapad
nak, s a rendes képzettársítást elnyomva, zavarják a tőlük sza
badulni nem tudó beteget. 

A z emlékezés zavarai annak terjedelmére, bőségére, bizton
ságára és a képzetfelújítás gyorsaságára vonatkozhatnak. Idegesek
nél gyakran tapasztaltam az emlékező képesség sajátságos zavarát, 
mely abban nyilvánul, hogy egyébként jó emlékezet daczára az 
egyénnek a leghétköznapibb dolgok, melyeket bármikor meg 
tudna nevezni, épp akkor nem jutnak eszébe, mikor róluk beszél. 
Ez állapot lényegesen rosszabbodik, a mint az egyén észreveszi 
e hibáját, mert a mint valamiről beszél, már előre fél, hogy 
nem fog eszébe jutni, a mi azután a félelem okozta gátlás hatása 
alatt be is áll. Ideggyengeségnél, különösen ha szellemi túleről-
tetés következménye, a tanulási képesség jelentékenyen meggyen
gül, de a megtanultak reproductiója is lényegesen nehezebb, 
lassúbb lesz. Azonfelül az emlékezet bizonytalan lesz; nagyon 
hajlandók a hasonló képzeteket összetéveszteni. Főleg szó-, nev
es számemlékezetük gyengül. Viszont gyengeelméjüeknél, sőt idió
táknál is az emlékezés egyoldalú fejlettsége igen feltűnő lehet; 
néha kitűnő szó-, máskor szám-, leggyakrabban jó zenei emlé
kezettel birnak; míg összes másféle emlékezetük a semminél alig 
több. E jelenségek az agyvelő egyes központjainak egyenlőtlen 
fejlődéséből magyarázhatók. 

Nevezetes jelenség az ú. n. amnesia, a visszaemlékezés 
hiánya, a képzetlánczolatoknak az öntudatból perczekre, órákra, 
sőt hosszabb időszakokra szóló teljes kiesése. Ez lehet részleges 
vagy teljes és hysteriás, főleg azonban epilepsiás egyéneknél 
gyakori. E z utóbbiaknál rendesen a görcsös vagy öntudatzavarban 
nyilvánuló roham tartamára, néha azonban az ezt megelőző idő
szakra is kiterjed (retrográd amnesia). A z ilyen zavarok nem 
boncztani elváltozásokból, hanem a társító pályákban beállott 
gátlásokból, működési zavarokból magyarázandók. 

A z ítélőképesség zavarai közül említendő a gyenge Ítélő
képesség, mely a képzettársítás tökéletlenségén kívül a különb
ségi érzések hiányosságában leli magyarázatát. A felismerés, 
azonosítás, valamint a logikai alárendelés gyengébb értelmű 
egyéneknél már felületes hasonlítások alapján történik. A z ítélő
képesség gyengült voltát még inkább elárulják az ú. n. téveszmék, 
melyek minden logikai kapcsolat nélkül fészkelődnek be a beteg 
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egyén elméjébe, a ki birálat nélkül valóknak fogadja el azokat. 
A téveszmék fő jellemvonása az, hogy a biráló Ítélet hozzájuk 
nem férhet, helyre nem igazíthatók, feltétlenek. Psychopathiás 
egyéneknél már gyermekkorban mutatkoznak ilyen nagyzási tév
eszmék kezdő jelenségei, midőn is a gyermek a többieknél különb
nek, egész más vérből valónak tartja magát, néha — a degene-
ratio súlyosabb fokain — oda jut, hogy nem is szülői gyerme
kének, hanem előkelő ágról származott cserélt gyermeknek képzeli 
magát stb. Ugyancsak a psychopathiás gyermekeknél már korán 
észrevehetők az ú. n. vonatkoztatási téveszmék csirái is; azt hiszik, 
mindenki rájuk néz, róluk beszél, őket figyeli. Üldöztetési tév
eszmék inkább csak a súlyosabban elfajult psychopathiás gyer
mekeknél, néha a serdülő korban meginduló korai elbutulás 
(hebephrenia, dementia praecox) eseteiben, avagy lázas deli-
riumokban észleltetnek. Vallásos téveszmék néha az epilepsiában 
szenvedő egyéneknél észlelhetők, kik magukat (néha halluciná-
tiókból kiindulva) Isten küldötteinek, hivatott reformátoroknak, 
stb. tekintik. A téveszmékkel ellentétbenaz ú. n. kény szer eszmék-
vagy kényszerképzeteknél, bár szintén az egyén akarata nélkül 
fészkelődnek öntudatába, s a figyelmet maguknak foglalják le, az 
egyén teljesen érzi hibás, fonák voltukat, Ítéletét meg nem zavar
ják. E kényszerképzetek rendszerint kóros intenzitású, kellemetlen 
érzelmeket (félelmek, szorongások) váltanak ki, melyek a képzeteket 
még inkább erősítik, s azokat elemi erővel a tudatra reákénysze-
rítik. Ilyen p. o. a névkeresö kényszer (onomatomania), midőn a 
beteg valamely elfelejtett nevet kénytelen keresni, s a míg meg 
nem találta, igen heves rosszullétet érez. 

H) Az érzelmek fejlődése és az érzelmi élet zavarai. 

Az érzelmek a tudat visszahatásai a benne létrejött válto
zásokra, az érzetekre és képzetekre. Megfelel nékik az a viszony, 
mely az idegrendszerben az idegközpontokba jutott inger által 
keltett erélyszükséglet s a rendelkezésre álló erély mennyisége 
között fennáll. Az újszülöttnél az elemi hangulatok két alap-
typusa már határozottan észlelhető; ezek az élvezet (öröm, kedv) 
és a fájdalom (kedvetlenség.) Az előbbit a jóllakás, az utóbbit 
az éhség, szomjúság és fáradság érzései válthatják ki. Az öröm 
a szemrés tágulásával, a fájdalom a szemhéjak zárásával, nagyobb 
fokain kiabálással jár. Könyeket a sirásnál a gyermek élete 
harmadik hónapjában hullat. Már az élet legelső heteiben mutat
koznak jelenségei azon alapérzelmeknek is, melyeket Wundt a 
feszültség és oldódás érzelmének nevez. Valószínűleg az elemi 
érzelmekhez tartoznak az azonosság és különbözőség érzelmei 



(1. 46-ik 1.), valamint a felismeréssel járó érzelem is, bár némelyek 
ezeket nem érzelmeknek, hanem érzeteknek tartják. 

Báldivin szerint a csecsemő már 7—9-dik napon rámoso
lyog anyjára, apjára. Sikorsky szerint a 3—4-ik hétben mutat
kozik a gyermeknél a meglepetés érzelme, mely minden érzék
szervre gyakorolt behatás útján (erős zaj, arczba fúvás, hideg 
kanál, nagyon édes íz stb.) kiváltható. Ez az érzelem a kellemes 
és kellemetlen között áll és a vegetatív folyamatokat (pl. léleg
zést) rövid időre megakaszthatja, valamint a végtagok élénk 
összerándulásaival jár együtt. Az első év második felében vagy 
a második év elején jelentkezik a félelem és a düh érzelme. 
A félelem szokatlan benyomásokkal szemben (idegen egyének, 
fekete ruha, női kalapok, hangos reászólás) nyilatkozik. Allatok
tól, tapasztalásom szerint, az első életévben kevésbbé, inkább 
később, a 2-dik vagy 3-dik évben kezd félni a gyermek; ez a 
félelem némileg értelmi alapon fejlődik, midőn a gyermek az 
állatban az élő, mozgó, de az embertől teljesen különböző lényt 
kezdi felismerni. A 2-dik évben, néha már az elsőben is, az önzés 
sajátságos megnyilvánulásaként a féltékenységet látjuk a gyermek
ben ébredni. A játék, melylyel addig nem törődött, rögtön nélkü
lözhetetlenné válik reá nézve, ha azt testvérkéje veszi kezébe. 
Arczjátéka a meglepetés, harag és fájdalom egész skáláit mutatja, 
midőn kis testvérkéjét beczézni, dédelgetni s mindama kedvessé
gekkel elhalmozni látja, melyekkel eddig őt illették. Ugyanekkor 
ébredhet már az irigység, valamint e kettővel kapcsolatosan a 
gyermeki becsvágy is. A gyermek eddig lassan, kedvetlenül 
evett. De látva, hogy az ebédhez hivott kis rokon frissen, jó 
étvágygyal fogyasztja ételét, ő is sietni kezd, hogy a vendég előbb 
készen ne legyen. A szeméremérzet Sikorsky szerint a 3-ik évben 
lép fel. Ez érzele mre a példa és nevelés hatnak csak tényleg 
fejlesztőleg. Igen korán léphet fel, s fejlődésében szintén a nevelés 
által nagyon befolyásolható a szégyenérzet azon neme, mely a 
bűnösség öntudatának (elemi) nyilvánulása s némely gyermeknél 
igen korán és komoly alakban jelentkezik. A ragaszkodás érzelme 
is korán mutatkozik; erről a gyermekkel szemben tanúsított 
bánásmódra csak részben lehet következtetni, a mennyiben épen 
sokat kényeztetett gyermekek a ragaszkodást külsőleg alig nyil
vánítják. A hála érzelme, mint Jodl igen helyesen kimutatja, 
csak nagyon későn ébredezik, s nem gyökerezik túlmélyen az 
emberi természetben. A részvét ébredését a 3 éves kortól fogva 
észlelhettem. 

A vallásos érzelmek a nevelés hatása alatt ébrednek; bizo
nyos vallásos szükséglet azonban némely gyermeknél kétségtelenül 
önállóan is mutatkozik (Egger, Tracy, Just, Áment.) Az érzéki 
háttérrel biró szeretet: a szerelem normálisan a serdülés korsza-



kában kezd ébredezni. E tekintetben azonban igen gyakran, 
különösen érzelgős nevelés mellett találunk koraérettséget. 

Nagyon korán mutatkoznak a gyermeknél az aesthetikai 
alap érzelmek, nevezetesen a zenei érzék. Preyer szerint egy 6 hetes 
gyermeket az ének megnyugtatott, a hetedik hétben halk ének a 
legnagyobb elégültség kifejezését váltotta ki, a nyolczadik hétben 
pedig kézzel-lábbal való élénk mozgásokat okozott. A magasabb 
hangok iránt a kis gyermeknek alig van érzéke, vagy pedig kel
lemetlenül hatnak reá. Igen korán ébred a gyermekek ütem
érzéke. Sigismund szerint 3 / 4 éves gyermekek fúvóhangszerek 
ütemeire élénken ugrándoznak. Preyer a 4-ik félév elején a 
zenével lépést tartó ütemes mozgásokat látott s 19 hónapos 
gyermeket említ, a mely az elődúdolt dalt helyes ütemű kéz
mozdulatokkal kisérte. König * szerint a gyermeknek eleinte 
csak a legelemibb ütemformák iránt van érzéke, mint a milyene
ket az indulókban találunk. Az összhang iránti érzék csak 
nagyon későn fejlődik. Az ú. n. zenei hallás fejlődése felette 
egyéni. König szerint a zenei hallás a legtöbb gyermeknél feltalálható 
s fejleszthető. Marx és Lohse is a zenei hallás teljes hiányát rend
kívüli ritkaságnak jelzik. A zenei emlékezet nyomában jár a zenei 
hangok felfogó képességének. Preyer szerint fejlett hangérzékű 
gyermekek már 1 éves korban képesek dallamokat megjegyezni. 
A zenei képzelet ébredezésének szerény nyilvánulásait a legtöbb 
gyermeken észlelhetjük, midőn, a nélkül, hogy valamely határo
zott dallamot énekelnének, találomra dúdolgatnak. Ez a dúdol-
gatás a halló- és éneklő szervek játéka, ugyanúgy, miként a 
várépítés, lovacskázás a mozgató, tapintó és látószerveké. Fel
tűnő jelenség, hogy a zenei érzék fejlődése határozottan megelőzi 
a beszélő képességét. Preyer szerint kétségtelen, hogy a gyermek 
zenei hangokat már a beszélő próbálgatások előtt percipiál és 
megkülönböztet. A gyermek egyáltalán előbb tud zenei hangokat 
utánozni, mint szókat kimondani. Ezt különben beszédnéma 
hülyéknél és gyengeelméjüeknél igen gyakran látjuk. 

Az érzelmi élet zavarai. Ezek a körülmények által nem 
indokolt túlságos derűs hangulat (euphoria), vagy ellenkezőleg 
indokolatlan levertség (depressio) alakjában szoktak mutatkozni. 
Psychopathiás egyéneknél gyakran fordul elő e kétféle ellentétes 
hangulat egymással időszakosan váltakozva. Az ilyen egymást 
felváltó időszakok napokra, de hónapokra is kiterjednek s eze
ken belül a hangulat változatlan és ugyanaz. Ideges gyer
mekeknél az egyes hangulatok csekély indító okok kapcsán is 
túlerélyesen jelentkezhetnek. így kikelnek magukból a dühtől; 

* König: Die Entwicklung des musikalisclien Sinnes bei Kindern. 
Kinderfehler, Zeitschrift für Kinderforschung 1903. 



majd örömteljes extázist vagy aránytalan mély és tartós levert
séget tapasztalunk náluk. Kizárólagosan fájdalmas hangulatot 
találunk a melankoliában (búskomorság), derűs emelkedettséget, 
de egyúttal a túlzott önérzetnél fogva gyakran szerfelett indula
tos kitöréseket a dühósségben (mánia.) A kedélyélet zavaraihoz 
tartoznak a kóros félelmek, szorongások is, melyek az egyént 
fellépésük esetén hatalmukba kerítik. A büntetéstől, megszégye-
nüléstől való félelem hajlamos gyermekeket nem egyszer vitt az 
öngyilkosságba. Gyengébb elméjüeknél hiányoznak a bonyolul
tabb, elvontabb képzetek, miért is ezeknél a magasabbrendű 
aesthetikai és erkölcsi érzelmek is rendszerint hiányosabbak 
(erkölcsi anaesthesia, morál insanity, 1. a 121-ik 1.). 

Az érzelmek kíséretében arczmozdulatok, kézmozdulatok, 
kifejező, mimikai mozgások szoktak fellépni. Kis gyermeknél e 
tekintetben részben öröklés által előkészített idegpályák, részben 
utánzás szerepelnek mint oki mozzanatok. Gyermeknél a légzés
nek, valamint a véredények beidegzésének erősebb érzelmi inge
rületekkel, indulatokkal, járó változásai többnyire szintén fékte
lenebbek mint a felnőttnél. A kis gyermek igen könnyen jő 
indulatba, kipirul vagy el is kékül, avagy elsápad. Idő és fegyel
mezés kell hozzá, hogy magán e tekintetben uralkodni megtanul
jon. Az érzelmi élet kóros állapotait egyrészt az agyvelőkéreg táp
lálkozási zavaraira vezethetjük vissza, melyek a szükséges erély 
és a meglevő készlet közötti összhangot időszakosan vagy tartósan 
megzavarják. Másrészt a véredényszabályozó központok gyengesé
géből és ingatag egyensúlyából magyarázandók. Ezek kifolyásai 
a hirtelen, alig indokolt indulatváltozások és kitörések. 

1) Öntudat, figyelem és kifáradás. Az öntudat zavarai. 

Az öntudat a külvilági benyomásokból eredő képzetek kap
csolata, mely tapasztalataink ezen egybefüggésének és szerves 
egybetartozóságának érzetével jár. A csecsemő gyermeknél öntu
datról szó sem lehet. Érzékelései bizonytalan közérzetben látszanak 
egybefolyni, melyből csak az élénkebb érzelmeket keltő érzetek 
válnak ki egy-egy pillanatra. A csecsemőkorban s a legelső gyer
mekévekben a számtalanszor megújuló látási, tapintási, mozgási 
stb. érzetek útján a saját testrészeknek s utóbb az egész testnek 
belső képzete jön létre. Ez a számtalan emlékképből egybetevődő 
képzetcsoportozat az elsődleges én vagy személyiség képzete, melyet 
a gyermek megtanul az egész külvilágtól különválasztani. Ehhez 
az énhez kapcsolódik minden további érzés, tapasztalás és érze
lem. A gyermek egyre gyarapodó képzetei, vágyai, örömei és 
fájdalmai mind ehhez a primár énhez fűződnek. Ezzel olvadnak 
egybe a szülői ház, az abban szereplő személyek, a szülők, test-



vérek, rokonok, barátok, az utcza, az iskola, az egész szülőföld 
képzeteit alkotó milliónyi érzékelés nyomai. E köré a testi 
egyéniség köré csoportosul az évek haladtával a fáradság árán 
megszerzett tudás, az érzéki képzetekből s elemi érzelmekből 
fejlődött magasabbrendű fogalmak és érzelmek serege, a haza és 
emberiség szeretete, a helyes és helytelennek, az egyéni felelős
ségnek az érzete, a lelkiismeret, a becsvágy, az önös és másokra 
átvitt (ű. n. önzetlen) érzelmek, melyek azután összeségükben a 
másodlagos egyéniséget, a valódi szellemi ént alkotják, melyekben 
az egyéni véralkat és a jellem egész fogalma is összpontosul. 

Az öntudat tehát a jelennek, minden ujabb,tapasztalatnak és 
érzelemnek kapcsolata az egyén egész múltjával. Ámde a különböző 
érzékszerveken, a lélek kapuin át, a jelen minden pillanatában 
ezernyi különféle inger igyekszik érvényesülni a lélekben s itt a 
múltnak rokon kapcsolatos emlékeit együttrezgésbe hozni. Ha ez 
minden jelentéktelen ingernek is sikerülne, az egyén lelki élete 
terméketlen lenne a legnemesebb erők szétforgácsolása folytán. 
Csak az egyénre (a testi és szellemi egyéniségre) tényleg fontos
nak szabad tehát érvényesülnie, hogy egységes, az egyén elsőd
leges és magasztosabb érdekeit megvédő és biztosító lelki élet 
fennállhasson. Ezért már az érzékszervek szerkezete is bizonyos 
kiválogatást eszközöl, s magának az agyvelőkéregnek működése 
is mindenek szerint oly gazdaságos berendezésű, hogy az egy
idejűleg s gyorsan egymásután kívülről beható ingereknek csak 
egy része jut be az öntudatba. Ez az öntudat határoltsága. 
Azon mértéket pedig, mely a tudat befogadó képességét egy 
bizonyos időben kifejezi, tudatmezönek nevezzük. Ennek tágas
sága egyénenként s egyazon egyénnél a fiziológiai állapot (élet
kor, fáradság stb.) szerint is különböző időben különböző. 
A tudatba ugyanazon időben bejutott változások közül csak 
egy-kettő ragadja magára az öntudatnak rendelkezésre álló ener
giát, a figyelmet. 

A figyelem gyújtópontjába esnek vagy utólag belejutnak leg
inkább azon érzékelések vagy képzetek, melyeknek megfelelő inge
rületek az érzékszerv legérzékenyebb pontjait érték, melyek legerő
sebbek vagy melyek gyakori fellépésük, avagy a velük járó élénk 
érzelmi visszahatások révén leggyorsabban érvényesülnek. Ha egy
idejűleg több egyenlő ér/.elmi természetű és erejű érzet hat be a 
tudatra, akkor a figyelem első sorban a többitől eltérő felé fordul, 
míg az egyformák egybeolvadnak.* Ez egybeolvadt képzetekről tehát 
nincs megfelelő külön-külön tudomásunk, azok számát és minő
ségét illetőleg nagyon könnyen Ítéleti csalódásba esünk. Fel-

* V . ö. Ranschburg, Felfogásbeli tévedéseink törvényszerűsége. 
Magyar Filozófiai társaság közleményei, I. köt., 1901. 



fogásbeli, valamint emlékezeti csalódásaink nagy része tudatunk
nak eme sajátosságából ered, melynélfogva a tudatban egyidejűleg 
fellépő több érzet vagy képzet közül az egyforma vagy rokon 
érzékelések vagy emlékezeti képek egybeolvadnak a hozzájuk hason
lókkal, minélfogva ezek a maguk eredeti mivoltában többé nem 
is újíthatok fel. 

A figyelem mint a környező világ ingereire irányuló kifelé 
forduló (érzéki) figyelem az újszülöttnél az érzékek fejlődésével pár
huzamosan mutatkozik. Eleinte csak szagok, ízek, majd tapintási, 
látási és hallási ingerekre nézve is megállapítható, a mint azt az 
egyes érzékekre nézve kifejtettük. A kifelé való figyelem a test
nek, az érzékszerveknek az észlelt inger felé való fordulásában 
nyilvánul. A további fejlődés folyamán, az első életév második 
felében kezd mutatkozni az érzéklések s érzelmek által kellett 
emlékezésekre, képzettársulásokra irányuló behö (értelmi) figyelem. 
Ez Sikorsky szerint a hatodik és kilenczedik hónapok között kezd 
jelentkezni s a test mozdulatlanságával, a lélegzés pillanatnyi 
megszakadásával, a homlok és szemkörüli izomzat megfeszülésé-
vel, valamint a kifelé forduló figyelésnél nyilvánuló mozgások 
elmaradásával jár. 

A figyelem mértéke az elvégzett szellemi munka mennyisége 
és hibátlansága. Schuyten antwerpeni, Lobsien kiéli és Lay karls-
ruhei pedagógusok vizsgálatai szerint a gyermek figyelme a nap 
folyamán ingadozásokat mutat. Leginkább csökken a figyelőképes
ség d. e. 11 és d. u. 2 óra között, legnagyobb értékű reggel x / 2 9 
tájban. Ugyanezen vizsgálók szerint a figyelem az év folyamán 
is bizonyos hullámszerű emelkedéseket és sülyedéseket mutat. 
Legnagyobb a figyelő képesség márcziusban, legkisebb július 
hónapban. Ez az eredmény a földrajzi fekvés szerint módosulhat. 
Feltűnő az az egybehangzó vizsgálati eredmény, hogy a nyári 
hónapokban, midőn a szellemi energia (márcziustól júliusig) kife
jezetten csökken, az izomerő feltűnően növekszik. A lányok figyelmi 
energiája általában jobb mint a fiuké, főleg a 11—12 éves 
korban. A figyelő képesség a korral egyenletesen nő a 9-től a 
12-ik évig, a 13-ik évben már kevésbbé. A figyelem ernyedéséből 
eredő tévedéseknél nagyobb mértékben érvényesül a képzelő erő 
tévesztő hatása a lányoknál; a fiuk 4-szeresen felülmúlták a 
lányokat az észleltek hű visszaadásában. 

A figyelem a maga összpontosultságában nem tartható meg 
egyenletesen. Sem látási, sem hallási, sem tapintási érzeteinket 
nem tudjuk egyenletes figyelemmel kisérni, még ha az azokat elő
idéző inger változatlanul hat is be érzékszervünkre. Fechner, Helm-
holtz, Urbantschisch, Lange, Bertels, Voss, stb.-ek vizsgálatai 
megállapították, hogy a figyelem hullámzatos működés, s hogy a 
figyelem tetőpontját átlag minden 2—2A/s másodperczben, vagy 



ez időnek sokszorosaiban éri el. Vagyis a figyelemnek napi és 
évi, de minden perczben többször hullámzó ingadozásai is van
nak. Ezek az ingadozások részben az érzékszervek finom beállí
tásában ütemesen bekövetkező kifáradásnak és munkaképességnek 
felelnek meg, részben az ütérlökés és főleg a légzés ritmusos 
változásaival függnek össze. Emlékképeink is ugyanezt a hullám-
zatos változékonyságot mutatják, ha megkíséreljük azokat figyel
münk látópontjába beállítani. 

Ezen ütemes ingadozásoktól eltekintve is a figyelem bizo
nyos idő múlva, mely egyénenkint változik, kifárad s végül tel
jesen megtagadja a szolgálatot. A figyelem e viselkedését külö
nösen Kraepelin és iskolája kisérte figyelemmel. Megállapították, 
milyen vonalban halad a szellemi munka, ha a figyelmet egy
forma nehézségű feladatok megfejtésére vesszük huzamosabb időn 
át szakadatlanul igénybe. Kiderült, hogy a figyelem munkája 
eleinte emelkedő, majd sülyedő görbe vonal alakjának felel meg. 
A szellemi munka két főtényezője jő tekintetbe: a gyakoriékonyság 
és a fáradékonyság. Ha a pihent egyén megfeszített figyelemmel 
kezd dolgozni: a figyelem feszültsége pár perez múlva ernyed, hogy 
azután a beálló gyakorlékonyság folytán ismét emelkedjék. Az elért 
lendület révén a figyelem némi ingadozásokkal megmarad az emel
kedés tetőpontján, mig a fáradtság egyre inkább jelentkezik, s egy 
vagy több órai munka multán beáll a teljes kifáradás, melyet 
rendszerint egy újabb erőfeszítés szülte emelkedés előz meg.* 

Nagyon fontos az, hogy az elért lendület és gyakorlékony
ság a munka abbanhagyásával nem szűnik meg, hanem bizonyos 
ideig, órákra, napokra, fennmarad. Ezt tapasztaljuk, ha a munka 
közben szünetet tartunk, s a szünet után nagyobb kezdeti sebes
séggel dolgozunk tovább, mint a milyennel a szünet megkezdése 
előtt dolgoztunk. A helyes szünet mérsékli a kifáradás hatásait s a 
megszerzett gyakorlat hatását nem szünteti meg. Minden munka 
után tehát egy bizonyos, lényegére nézve egyelőre ismeretlen 
hajlamosság marad vissza a munka könnyebb megismétlésére: ez 
a gyakorlat. De hat a szünet a lendületre, ha tülhosszu, a mikor 
u. i. a gyakorlat hatása elvész. Pl. egyórai összeadásnál öt pereznyi 
szünetnek csekély, de kedvező — egy negyedórai szünetnek hatá
rozottan kedvezőtlen hatása mutatkozott. Ellenben 2 órai munka 
után az */4 órai szünet kedvezően hatott. Fontos tehát, hogy a 
munkaszüneteket időpontjukra és tartamukra nézve úgy válasz-
szuk meg, hogy azok a tényleg beállott kifáradási enyhítsék, de 
ne gyengítsék egyszersmind a megszerzett gyakorlat hatását. 

Weygandt szerint, ha a fáradás szakában a munkát más
fajta, de nehezebb munkával váltjuk fel, az eredmény még rosz-

* A figyelem vizsgálatát és zavarait illetőleg 1. a 107-ik lapon. 



szabb lesz, ha pedig könnyebbel, akkor javul, de csak ideiglene
sen s csak bizonyos határokon belül. Szóval maga a változatosság 
a kifáradást csökkenti ugyan, de nem szünteti meg. 

Bettmann vizsgálataiból kiderült, hogy a szellemi munka
bírást nemcsak a szellemi, de a terhes testi munka is csökkenti. 

Az izommunkára nézve is érvényesek a gyakorlat, de főleg 
a kifáradás törvényei. Fontos azonban tudnunk, hogy maga az 
izomszövet a kifáradást igen könnyen bírja és kiheveri, míg az 
idegállomány nehezen fárad, de ha kimerült, akkor csak nagyon 
nehezen és igen lassan tér magához. 

A gyermek álma. Az alvás az öntudat korlátolt állapota, 
melynek élettani alapjait bizonyossággal nem ismerjük. Az álom 
a képzettársítás működése alvás közben. A gyermek álmodó mű
ködése valószínűleg már az első hetekben kezdődik. Csecsemők 
álmukban szopnak, pár hónapos korukban mosolyognak, sőt han
gosan felkaczagnak. Sanctis gyermeke 10 hónapos korában álmá
ban mondja: »nem, nem, nem!« s a tiltakozását megfelelő arcz-
játékkal is kiséri.* 

Az álmok gyakorisága a gyermek korával nő. Eleinte az 
álomöntudat egybefolyik az éber öntudattak A 4-ik életév vége 
előtt kevés gyermek tudja, hogy álmodik. Ji Italában gyermekek
nél az álmok nagy része a napi eseményeket ismétli, főleg azokat, 
melyek élénk benyomást hagytak vissza; gyakoriak náluk a kel
lemetlen, félelmi érzéssel járó álmok. Az álmok gyakorisága s a 
kor, melyben jelentkeznek, valamint a gyermekre gyakorolt hatás 
elevensége függ a gyermek szellemi fejlettségétől. Az élénkebb 
eszű gyermekek korábban, gyakrabban s élénkebben álmodnak. 
Az álmokra való visszaemlékezés általában gyenge. 

Az öntudat zavarai. Ide tartoznak az érzékelés zavarainál 
már említett s az öntudat megszűkülésével összefüggő érzéstelen-
ségek, az emlékezés kiesései és az akarat bénulásai, melyek főleg 
a hysteria keretében mutatkoznak. 

Az öntudat zavaraihoz tartoznak az eszméletvesztés, ájulás, 
melyekre psychopathiás gyermekek hajlanak. Hysteriásoknál bizo
nyos erős felindultsággal járó eseményekre vonatkozó képzetlánczo
latok az öntudatból szinte kihasadhatnak s később nagyobb izgal
mak esetén az öntudatot újból teljesen maguk részére köthetik 
le. Ilyenkor, az ú. n. hysteriás roham alatt, az egyén újból végig 
éli az elfeledettnek látszó jelenetet, míg a közvetlen valóságos inge
rekre nézve teljesen hozzáférhetetlen (1. a 75-ik 1.). 

Súlyos esetekben az öntudat kettéválása nem részleges, hanem 
teljes; az egyénnek két, látszólag teljesen független énje fejlődik, 

* Sancte de Sanctis, 1899. I sogni dei bambini e dei fanciulli. Capit. 
IV . 75—102. 1. 



melyeknek egyike nem tud a másikáról. A kettős öntudat ezen esetei, 
mint ritkaságok, nagyobb gyakorlati fontossággal nembírnak. 

Az epilepsiás roham rendszerint teljes öntudathiánynyal jár. 
A kettős öntudat esetei azonban epilepsiásoknál is előfordulnak. 

Az öntudat derengését észleljük a gyermekkorban épen nem 
ritka álomkorságnál. Ébren alvó psychopathiás gyermekre álmá
nak képzete annyira a valóság erejével hathat, hogy alva felkél, 
jár-kel, mozog, esetleg firkál is, a nélkül hogy reggel róla tudna. 
Az ú. n. holdkórosság neve alatt leírt titokzatos jelenségeket 
megbízható módon soha nem észlelték. 

KJ Az akarat fejlődése. Az utánzás. A gyermekek játékai. 
A suggestio. — A rajz és az írás fejlődése. 

Lelki életünkben az eddig említett értelmi és érzelmi vál
tozásokon kívül másfajta változásokat is észlelünk, melyek szin
tén elemi fontosságúak. Ha valamely a tudatunkba jutott vál
tozás, érzés vagy képzet kellemes érzelmeket okoz, előáll a 
törekvés, ez állapot fenntartásaiba. Máskor kellemetlen hangulattal 
járó változás lép a tudatba: ez állapot megszüntetésére törekszünk. 
A csecsemőben kellemes és kellemetlen az, a mi a testéleti műkö
dések egyensúlyából eredő jóérzetet fenntartja, illetve megszünteti. 
E törekvés, melyet ösztönnek nevezünk s melynek bonczélettani 
alapjait az újszülött a világra hozza, a legközelebbi czélszerü-
ségek (éhség, szomjúság, pihenésvágy) szempontjából igyekszik 
érvényre jutni. A fejlődő gyermekben, a serdülő ifjúban s az 
életbe lépett küzdő emberben tapasztalásainak minősége és mennyi
sége szerint, vagyis a jelenen kívül egyszersmint a mult benyo
másai szerint, fog irányulni ez a törekvés. Ekkor már nem pusz
tán az elemi életszükségletek, hanem magasabb rendű, nevelés és 
tapasztalás útján szerzett képzetek s ezekhez kapcsolódott erkölcsi 
aesthetikai érzelmek is szabják meg az egész egyéniség érdekeit 
s indítják, irányítják annak törekvéseit. Az ilyen, az egész egyé
niségből kiinduló, annak javát előmozdítani, a fenyegető bajokat 
elhárítani iparkodó törekvést akaratnak nevezzük. Az akarat 
nyilvánulhat: 1. a czél elérése érdekében véghezvitt vagy elnyo
mott mozgás alakjában, mint szándékos cselekvés, 2. a szellemi 
energiának fellépő érzetek és képzetek felé irányításában, mint 
siándékos figyelem, vagy 3. a tudatban lappangó képzetnyomok 
felújításában mint szándékos reproductio. Az akaratot irányíthatja 
egy egységes indító ok is; de legtöbbször több versengő motivum 
küzd egymással, midőn is a cselekvést kételkedés, ingadozás 
végűi az egyéniség érdekeire előnyösebb indító ok győzelme, az 
elhatározás előzi meg. 

A csecsemő gyermeknél az első czélirányos mozgások (kiabá-



lás, szopás) egyszerű reflexek. Későbbi mozgásainak egyik forrása 
a fejlődő szervek felől agyába, tudatára jutó eröérzet, a másik 
forrás az utánzás és a suggestio. Az erő érzete a testrészek ágy
béli központjainak működési készségéből ered s a tagok ösztön
szerű mozgásaira vezet. Baldivin pl. gyermeknél csak a 8—9-ik 
hónapban kezdte észlelni, hogy kézre fektetve a mászkáláshoz 
szükséges mozdulatokat kezdi végezni.* 

A mozgási készség forrása jórészt a gyermek játékainak 
is. A gyermekjátékok fontossága a szellemi fejlődésre kiderül, 
ha tekintetbe veszszük, hogy a szabadjára hagyott gyermek 
egész tevékenysége, a táplálkozás és alvás folyamataitól eltekintve, 
jóformán kizárólag a játszás. Az a régi felfogás, hogy a 
játék nem egyéb üdülésnél, ép a gyermek játékaival czáfolható 
meg. A pár éves gyermek nem azért játszik, hogy üdüljön, 
hanem ellenkezőleg egész akaratlagos tevékenysége maga a játék. 
Pusztán abból az erőfölöslegből, melyet Spencer szerint a gyer
mek a felnőttek cselekedeteinek utánzására fordítana, szintén 
nem magyarázhatjuk a gyermekek játékait, mert egyrészt a 
fáradt gyermek is szívesen játszik; de meg, ha csak az erő
fölösleg hovafordításáról volna szó, nem érthetnők meg, hogy 
a komoly dolgokban, (a reáparancsolt) teendőinek végzésében oly 
fáradékony gyermek, sőt a leglustább gyermek is, többnyire 
szinte fáradhatatlan a játékban. A Groos-íéle begyakoriási 
elmélet sem ad teljes magyarázatot. Groos szerint a gyermek 
szülőitől bizonyos visszahatási irányzatokat (reactiós tendentiá-
kat) örököl, melyeken át a cselekvési készség a legkönnyebben 
nyilvánul. De ezek az erőnyilvánulások egyúttal alkalmat nyúj
tanak űj irányzatok, új szokások megszerzésére is. A fejlődő 
gyermek játéka tehát abban áll, hogy saját belső ösztöneiből, 
kívül fekvő czélok nélkül gyakorolja, fejleszti veleszületett hajla
mait. Eközben pedig veleszületett utánzási ösztöne révén az 
önfejlesztés e módját szoros kapcsolatba hozza a nálánál idősebbek 
szokásaival és képességeivel.** Nagy László gyermekek rugólabda
játékait figyelte meg. Az ő észlelései szerint is a gyermek játé
kaiban utánozza a társadalmi cselekvényeket, miket megfigyelt 
s ezen utánzás közben egyszerűsíti, elemi formákra vezeti azokat 
vissza; de játékaiban nemcsak egyszerűsítve utánoz, hanem kép
zeleténél fogva ahhoz, amit másokon észlelt, hozzá is tesz, a 
tapasztaltakat naiv világnézlete szerint alakítja át. 

Felfogásom szerint a játékok magyarázásában az agyvelő
központok erőfeleslege, illetve erőnyilvánulási készsége, valamint 
az öröklött mozgási irányzatoknak továbbfejlesztése szerepet visz-

* Das Seelenleben des Kindes von Kari Groos. 1904. 51—72.1. 
** Magyar Tanítóképző. 1901. 4 0 5 - 4 1 3 . 1. 



nek ugyan; de ezek mellett a fősúlyt azokra a kellemes érzel
mekre kell helyeznünk, melyek a rendelkezésre álló erő érvénye
sülésekor a gyermek lelkében támadnak, s melyek főokai a moz
gások ismételgetésének, kombinálásának. A csecsemő örömteljes 
kapálódzása, midőn kötelékeiből kiszabadult, a szabad tényke
désben, az erők kifejtésében rejlő élvezetet sugározza ki. 

Az erőérzeten s az erő nyilvánulásából fakadó kellemes 
érzelmeken kívül a fejlődő gyermek mozgásainak másik forrása 
az utánzás. Ez alatt azonban nem czéltudatos utánzást értünk. 
A látott, hallott dolgok, eleinte főleg a látottak, s főkép a moz
gásban levő tárgyak, megragadják a gyermek figyelmét. Minden 
az agyba bejutott ingernek irányzata, hogy mozgás alakjában 
adódjék vissza a külvilágnak. A mozgás irányát a rendelkezésre 
álló idegpályák szabják meg, melyek az öröklés folytán már 
bizonyos irányokban előképezve fejlődnek. A szopás reflex, a 
mászkálás erőérzetekből támadó mozgás, mindkettő előképzett 
idegpályák segélyével folyik le kivül eső képzetek támogatása 
nélkül. A beszéd is erőérzetekből indul ki (gagyogás, gögicsélés), 
de csakhamar igénybe veszi a látási képzeteket is s a gyermek 
utánzással javítja, helyesbíti sikertelen kísérleteit. A czélnak, a 
kivitelnek tudata nélkül, szinte gépiesen fig}reli a felnőttek beszélő 
mozgásait s a látási képzetek, miket így szerez, az előképzett 
idegpályákon a gyakorlat segélyével reávezetnek a helyes beszélő 
mozgásokra. 

Az utánzás első nyomai Preyer szerint a 3—4-ik, Baldwin 
szerint csak a 9-ik hónapban mutatkoznak. 

Az utánzás a suggestióhoz vezet. Suggestióról akkor szól
hatunk, ha a gyermeket szándékosan birjuk bizonyos mozgások, 
illetve elmemíveletek utánzására vagy elvégzésére. Szorosabb érte
lemben véve suggestióról csak akkor lehet szó, ha a gyermek a 
beszéd, arczjáték, taglejtés stb. útján tudatába átvett képzeteket 
saját képzeteivel való öntudatos egybevetés nélkül váltja át mozgá
sokká. Megtörténik ez a felnőtteknél is, midőn pl. izgató jeleneteknél 
az egész nézőközönség, a nélkül hogy tudna róla, vagy a nélkül 
hogy e hajlamát legyőzni tudná, többé kevésbbé utánozza a sze
replő hősszinész vonagló arczjátékát. Legáltalánosabb az ásítás 
mozgáscsoportjának suggestiv hatása. Gyermekek, kiknek képzet
társítása fejletlenebb és lassúbb mint a felnőtteké, még sokkal 
inkább hajlanak intensiv képzeteknek ellenőrzés nélkül való 
befogadására. Igen sok gyermek, ha mást enni lát, maga is rágó-
és nyelőmozgásokat végez. A gyermek tapasztalatai szűk körénél 
fogva szinte mindent elhisz. Valónak veszi saját képzeteit, mikkel 
képzelete körülszövi érzékleteit (pl. lónak hiszi magát, ha lovacskát 
játszik), s könnyen valónak veszi a tarka meséket, miket hall. Ezek
nél fogva a gyermek általában véve könnyen suggerálható. S az 



elmondottakból folyik az is, amit a gyermek felfogásánál s emlé
kezeténél mondottunk, hogy t. i. a suggerálhatóság a korral 
jelentékenyen csökken. 

A suggestió paedagógiai jelentősége nagy. Ezen alapszik a 
jó és rossz példa hatása. Ezen nyugszik az az aranyszabály is, 
hogy a gyermek erkölcsi érzését minél kevesebb szóval s minél 
jobb példánkkal fejleszszük. Az ilyen beszédet a gyermek amúgy 
sem érti meg, a jó példa a normális fejlettségű gyermekre magá
tól tapad. 

Szavakkal a gyermek — aki még inkább érzékletei emlékképei
nek segélyével, nem pedig ezek jeleivel, tehát nem szavakban, gon
dolkozik, — egyáltalában nem mindig s nem könnyen suggerálható. 
A szó a gyermekre nézve sokkal üresebb valami, mint az, a mit 
igazán érzékelt. A mint a gyermek rájött arra, hogy mozgásainak 
ura, éppenséggel nem hajlandó azokat mások kénye-kedve szerint 
berendezni. Minden parancsszó, mely nem felel meg pillanatnyi 
mozgási készségének, csodálkozást, majd pedig az ellenkező kép
zetnek felébredését eredményezi. A gyermek természeténél fogva 
hajlandó az utánzásra, de éppen nem a szófogadásra. Erre nevelni 
kell, midőn ugyanis érzelmeire hatunk. A kisded gyermeket, mely 
felszólításunkra nem jön hozzánk, tarka képpel, étellel, taglejtések-
kel, stb. csábítjuk magunkhoz, az aludni nem akaró gyermeket 
halk, egyenletes ütemű énekkel suggeráljuk alvásra, később a 
szavunkat nem fogadó gyermeket egy-más reá értékes holmi, 
kedvencz étel, játék megvonásával, vagy a mozgási szabadság 
korlátozásával (pl. sarokba állítás) büntetjük is. De óvakodnunk 
kell, hogy a gyermeket nevelésünkkel az ő veleszületett szabad
ságérzetétől, akkor, midőn azt a szükséges korlátokba szorítjuk, 
meg ne foszszuk, és akaratát erőszakossággal megtörni ne igye
kezzünk ; ellenkezőleg, ápoljuk, neveljük azt. A nevelés czélja 
csak az lehet, hogy a gyermek a jót, a helyeset saját szabad 
elhatározásából cselekedje. De az erőszakos nevelés nemcsak az 
akaratot törheti meg, hanem egyúttal nagyra nevelheti a makacs
ságot is. Az erőszakolt gyermek csakhamar megtanulja utánozni 
az erőszakot is; és minduntalan, még pedig minden értelmi alap 
nélkül, megmakacsolja magát. Nem tanulja meg elhatározásainak 
ura lenni, de begyakorolja magát egyszer megindított cselekede
tek folytatásához minden ok nélkül végletekig ragaszkodni, míg 
csak ebben is újabb erőszak le nem győzi. A nyers erőszak a 
nevelés-hői kizárandó. 

A rajz és az írás fejlődése* A szellemi életre felette 

* V. ö. J. M. Baldwin: »Die Entwicklung d. mensclilichen Geistes«, 
németre ford. Berlin, 1898. 5. és 6. fejezet. — Schreuder: >Ueb. Kinder-
zeichnungen, Kinderfehler«, 7..évf. 1902. 216.1. — Láng, A munkaszeretetre 
való nevelés módja. Budapest 1900. 



jelentőségteljes, finomabb akaratlagos mozgásokhoz tartozik a 
rajz és az írás. A rajzolóképesség fejlődésében 3 kezdeti idő
szakot különböztethetünk meg. A rajzoló ösztön első fellépése 
többnyire az első év végére esik, midőn a gyermek örömét találja 
az irónnal való ide-oda firkálásbarj, de csak magában a mozgásban, 
minden ábrázolási czélzat nélkül. A második év folyamán kezdő
dik az ábrázolás czélzata mutatkozni; irkafirkájának jelentőséget 
tulajdonít, bár képzetei és a rajz között, mely azokat ábrázolná, 
hasonlatosságnak még nyoma sincsen. A harmadik évben, körül
belül a 27-ik hónap körül, kezdi meg a gyermek a látott vagy 
elképzelt képet részekre bontani s ekként ábrázolni, midőn is a 
hasonlatosság az eredeti és a képmás között fokozatosan nő. Az 
első időszakban fel és lefelé haladó egyenes vonalakban firkál, 
karjával vezeti az irónt. Majd kezdi a csuklót is hajlítani, végül 
megtanulja ujjmozdulatokkal vezetni a plajbászt. Ezzel párhuza
mosan az eleinte kizárólag merev, egyenes, szögletekben megtörő 
vonalak görbületekbe mennek át s a harmadik év végén a gyer
meknek van bizonyos készlete egyenes, görbe, körszerű, tojásdad 
és pontszerű idomokból, miket tetszés szerint füz össze. — 
A psychologiai folyamat nagyon hasonló a beszéd fejlődéséhez: 
Eleinte puszta mozgási ösztön, majd czélzatos mozgások, után-
zási kísérletek, melyek végül eredményesek lesznek. A gyermek 
mozgásaival eleinte bizonyos szükséges saját kézmozdulatok moz
gási és látási képzeteit szerzi meg, hozzájuk fűzi a mások meg
figyelt mozdulataiból eredő látási képzeteket, majd igyekszik 
kézmozdulatait bizonyos látási képekhez idomítani, azaz nem a 
kézmozdulatokat figyeli többé, de magát a rajzot, s midőn ezt 
úgy, a hogy megtanulta, igyekszik nemcsak előtte fekvő tár
gyakat másolni, hanem fantáziája tárgyait, személyeit emlé
kezet után ábrázolni. E folyamatból indul ki az írás elsajá
títása is. A gyermek rendszerint kapcsolatban a tanulandó betűk 
hallási képzetével: 1. bizonyos látási képzeteket nyer a betü-
formáról; 2. e mellett figyeli mesterének e betű ábrázolásánál 
végzett kézmozdulatait; 3. igyekszik azokat utánozni, a saját 
mozdulatait úgy irányítani, hogy azok eredménye egyezzék a 
látott vagy elképzelt betüképpel, midőn saját mozgásairól szerez 
képzeteket. E háromféle képzetsor egymással és a betű hallási 
képzetével szorosan associálódik, még pedig különféle irányú gya
korlás által többféle sorrendben, úgy hogy a betű hangképe 
annak látási és mozgási képeit, látási képe hangképét és mozgási 
képét, a betű irási képzete látási és hangképét idézi elő társítás 
útján. Még pedig a társított képek különféle egyéneknél azok 
különböző érzéki tipusa szerint különböző erővel mutatkoznak. 
Pl. a ki sokat ír, annál az egész gondolkodást a megfelelő szók 
olvasási és irási, látó és mozgató képzetei vezetik (v. ö. 104. 1.). 



Az akarat idegpályáit a központi idegrendszer boncz- és 
élettanának ismertetésénél már leirtuk. Ez idegpályáknak bár
mely ok folytán való megszakítása az akaratlagos működést meg
akasztja. A megszakítás lehet pusztán működésbeli gátlás is. így a 
hysteriás egyénnél az agykéreg mozgató sejtjeiben akár valamely 
képzet, akár valamely izgalom okozta gátlás egyes testrészek műkö
désbeli bénulását okozhatja. Szervi bénulás áll be, ha a felső vagy 
alsó mozgató neuronok bármely részükben lob (gyuladás), vérzés, 
nyomás, sérülés vagy bármely ok folytán tönkrementek. Ha az 
idegpálya megszakítása a nyultagyban való pályakereszteződésen 
felül — az agykéreg és nyultagy között — történik, a bénulás az 
ellenkező testfélen áll be. A mozgató neuronok izgatása — pl. 
lob folytán — a bénult testrészek görcsös, merev összehúzódását 
(contractura) eredményezi. 

L] Az akarat^ cselekvés és az ösztönélet zavarai. 

Az akaratlagos mozgások zavaraihoz sorolhatnók első 
sorban a beszéd működési zavarait, melyeket fentebb (1. 35-ik 1.) 
már mint beszédhibákat tárgyaltuk. 

Az akaratlagos mozgások egy ismeretes s éppen nem ritka 
rendellenessége a balkezűség. Baldwin ezt a jobb ag) félteke műkö
dési túlsúlyából magyarázza. Lueddekkens e jelenség okát a 
függőütér ágainak változó elhelyezéséből értelmezi; rendszerint 
ez ütér főágainak részaránytalan elhelyezéséből kifolyólag a bal 
agyfélteke több vért kap, mint a jobb, fejlődése ennélfogva 
kedvezőbb, s ilyképpen az egész jobb testfél, melyet kormányoz, 
erőteljesebb, ügyesebb. Az esetek bizonyos számában azonban az 
ütőerek elhelyezése olyan, hogy a jobb agyféltekében túlnyomó 
a nyomás, minélfogva a bal kéz, bal testfél az erősebb, ügyesebb. 
A balkezeseknél gyakoriak a beszédzavarok is, a mi érthető, mert 
a bal félteke, melyben a beszéd központja van, gyengébben 
fejlett. Érdekes jelenség a balkezűeknél gyakran mutatkozó 
tükörírás. A normális egyén is, ha mindkét kezébe czeruzát vesz 
s mindkettővel egyidejűleg valamit írni kezd, minden különös 
akarás nélkül bal kezével tükőrírást ír, sőt nehezebb volna egy
idejűleg mindkét kézzel a rendes irányú írást végezni. A balkezű 
gyermek észreveszi, hogy a rendes irányú írást nehéz végeznie, 
mert a toll hegyével szembe kell a vonásokat húznia, ezért nem 
egyszer belekezd s beleszokik a tükörírásba. Gyakori ez a 
gyengeelméjüeknél, kik természetszerűleg a könnyebb felé haj
lanak s kiknek hiányzik az értelmiségük, melylyel e hajlamot 
legyőzhetnék. (V. ö. a 111. lapon mondottakkal.) 

Az írás ritkán észlelhető zavara a dadogó írás, melynél a 
gyermek, miként a beszédjében, úgy írásában is többször meg-



ismétli a szó elejét. Sokkal gyakoribb a pösze írás, melynél a — 
rendszerint gyenge elméjű — gyermek oly hibásan írja a más
salhangzókat, a hogy azokat kiejti. Pl. egy 9 éves gyengetehetségű 
betegem diktálásra így ír: 9 eszdedó's vatot (9 esztendős vagyok); 
a heneskedő árutal keresteti (a kereskedő árukkal kereskedik). 
Pad = pat, bab = pad, stb. 

Az akaratlagos mozgások teréíi is megtaláljuk kóros álla
potban az emelkedett és nyomott hangulatnak megfelelő hullám
zásokat. Egyik részen látjuk a kóros izgékony ságot, a felfokozott 
cselekvési ösztönt, másik oldalon a mozgások gátoltságát, merevség
szerű mozdulatlanságot (katalepsia). Psychopathiás egyéneknél a 
cselekvő képesség az egész életen át, az emelkedés és esés ilyetén 
többé-kevésbé szabályos hullámzásait mutatja. Gyengeelméjű 
gyermekeknél gyakori az állandó izgékonyság. Az ilyenek czél-
talanul sokat mozognak, fecsegnek (erethikus gyengeelméjűség); 
ugyanezek figyelmüket sem képesek nyugodtan egy irányban össz
pontosítani. A mániások szakadatlanul mozognak, czél és össze
függés nélkül cselekesznek, beszélnek, hogy felfokozott mozgási 
ösztönüknek eleget tegyenek. Néha az epilepsiás roham is görcsök 
helyett általános nyugtalanságban nyilvánul; az ilyen esetben a 
beteg támadólag is lép fel, tör, zúz mindent, ami kezébe kerül, 
utólag pedig minderre nem emlékszik. A mozgási ösztön kóros 
lefokozását melankoliás állapotokban, de fiatalkori elbutulásnál 
is látjuk, az u. n. tompaság (stupor) alakjában. 

Bár a gyermeki lélek fejlődésében elsőrangú szerepe jut az 
utánzásnak, s a gyermekek általában véve suggestibilisek, már a 
normális gyermeknél is megtaláljuk a suggestibilitás ellentétét, a 
befolyásolhatatlanságot, makacsságot. A makacsság nagyobb fokai 
is igen gyakran nem annyira kórosak, mint inkább ferde nevelés 
termékei. Psychopathiás gyermekeknél a makacsság állandó jellem
vonássá válhatik, mig más psychopathiások teljes akaratnélküli
ségükkel tűnnek ki s bábként hajlíthatok, önálló Ítélőképesség 
hiányában végtelenül suggestibilisek. E két sajátosság néha egy
azon egyénnél csodálatos vegyülékben található fel. A suggesti
bilitás legnagyobb foka, az u. n. gépies engedékenység (automatiz
mus), parancs-automatia, valamiként ellentéte, az u. n. negativizmus, 
inkább csak elmebetegségekben, főleg a fiatalkori elbutulásban 
található. Az előbbinél az egyén órákon, napokon át ^megmarad 
bizonyos, mások, többnyire önmaga parancsolta kényszerhelyzetek
ben; a negativizmusban mindennek, amit kellene tennie, vagv 
amit kivannak tőle, kényszerülten ellenkezőjét cselekszi. 

Fontosak az u. n. kényszercselekedetek, melyek szoros viszony
ban vannak a kényszerimpulzusokkal s kényszerképzetekkel. 
Jellegzetes reájuk, hogy a kényszerimpulzusok az egyén akaratától 
teljesen függetlenül válnak öntudatosokká, s el nem nyom-



hatók, ellenben maga a cselekedet, melyre az egyént hajtják, 
rendszerint elnyomható. Könnyebb természetű ilyen kényszereket 
látszólag teljesen egészséges egyéneknél is találunk, bár az ideges 
(psychopathiás) hajlam vagy terheltség többnyire kimutatható, 
így némely gyermek nem tud csak bal lábával megindulni, avagy 
csak a bal (v. a jobb) harisnyát vagy czipőt képes először felhúzni. 
Mások nem tudnak menni, ha valaki előttük más lábbal lép ki, 
mint ők, s kénytelenek lépést váltani. Ismét mások, mielőtt 
lefeküsznek, kénytelenek az ágy alá nézni, nem-e bujt el ott 
valaki, pedig egész bizonyosak benne, hogy senki sincs ottan, sőt 
ha tényleg hinnék, hogy van, oda sem mernének nézni. A szokás 
és kóros kényszer között néha nehéz a határvonalat megtalálni. 
Minden gyűjtést, szenvedélyt beteges kényszernek jellegezni, néze
tem szerint tévedés. De terhelteknél a gyűjtés beteges alakban 
léphet fel, részben tárgyánál fogva, részben, mert mint kényszer 
az egyén jellemével egybe nem vágó cselekedetekre vezethet. Fel
tétlenül kóros kényszerek azok, ahol az egyént kés, olló, fegyver 
láttára, avagy lépcsőn, erkélyen, hidon, hegyen kényszerszerüleg 
az öngyilkosság gondolata szállja meg. Néha a kényszer oda irá
nyul, hogy az illető hozzátartozóját, szülőjét, gyermekét stb. akarja 
megölni. Ez esetek nem szoktak ténynyé válni, cselekedetre vezetni, 
s az egyént inkább csak a kényszernek egyébkénti gondolkozá
sával össze nem férő volta kinozza. 

Gyakran a kényszer kételkedés, töprengés alakjában nyil
vánul (folie de doutes). Könnyebb esetekben csak arról van szó, 
hogy az egyén minduntalan kételkedik, elvégezte-e ezt vagy amazt 
a fontos kötelességét, s bár tudja, hogy megtette, mégis kénytelen 
még egyszer, vagy számtalanszor meggyőződni, nem-e hagyta égve 
a lámpást, stb.? Máskor súlyosabb esetben az egyén helyéből sem 
tud kimozdulni a sok kételkedéstől. 

Megemlítendő a kényszerrángatódzás, a tic. Ez rendszerint 
kifejező mozgásokat utánzó kényszerű arczfintorgatásban, nyak-, 
váll-, vagy kézmozgásokban nyilvánul s többnyire kényszergondo
latokkal jár együtt. A kényszercselekedetek egy különös, s gyer
mekeknél éppen nem ritka neme a vándorlási, vagy csavargási 
kényszer, mely időnkint ellenállhatlanul szállja meg az egyént. 

Psychopathiás gyermekeknél néha ártatlanabb alakban, 
gyengébbelméjüeknél, idiótáknál súlyosabb formában mutatkozik 
az ösztön minden oly cselekedetre, melylyel másoknak (társaiknak, 
állatoknak) fájdalmat és kárt okozhatnak. Ezek a ferde, rombolási, 
bosszantási, kinzási ösztönök igen sokfélék, s gyakran a büntető
törvénybe ütköző cselekedetekre vezetnek (pl. gyujtogatási ösztön). 

A z ösztön zavarai gyakran nyilvánulnak a nemi élet 
ferdeségeiben. Terhelt gyermekeknél a nemi ösztön korán mutat-
kozhatik, s gyakran önfertőzés, időelőtti, s túlzott szerelmi ömlen-



gések, valamint a nemi perverzitások (urning-ság) alakjában 
jelentkezik.* Elmegyengéknél, idiótáknál a nemi ösztön néha roham-
szerüleg lép fel, s erőszakra, bűntettekre vezethet. 

III. A gyermeki elme hibái és rendellenességei. 

AJ A gyermekek lelki hibái. 

A rendesen fejlett lelkületű gyermekek mellett igen sok 
gyermeket találunk, kik a reájuk beható ingerek elmebeli fel
dolgozásában, észrevevéseikben, a képzetek alkotásában és kapcso
latában, érzelmeik és akaratuk világában, képességeik egyenlőtlen 
fejlettségében többé-kevésbé feltűnően eltérnek az egészséges elméjű 
gyermektől. Egy részüknél e működések egyike vagy másika körül 
kisebb hibásságok mutatkoznak, melyek azonban inkább külső 
befolyásokból, mintsem szervezeti okokból eredőknek látszanak. 

A gyermekek ezen lelki hibái az utolsó időkben nagy mér
tékben felköltötték a paedagogusok figyelmét, annyival is inkább, 
mert nagyrészüket egyes elmeorvosok hajlandók kóros szellemi 
fejlettség tüneteinek vagy legalább előjeleinek tekinteni. 

Tény az, hogy a gyermeki elme normális fejlődése folyamán 
is — bizonyos később állandósuló, s jellemhibákká váló tulajdon
ságokon kivül — egész sorozatát mutathatja a múlékony tökélet
lenségeknek és hibásságoknak, melyeket a felnőtt egyénnél jellem
beli fogyatkozásoknak, bűnnek avagy kóros elmetünetnek kellene 
bélyegeznünk. 

Ezen hibák és tökéletlenségek felsorolva s csoportosítva** 
a következők: 

a) Az érzelmi élet terén a fejlődés korai fokain csaknem 
mindig előfordulnak: indulatosság, egész a dühösségig, irigység és 
féltékenykedés, önzés és ezzel kapcsolatban érzéketlenség a mások 
szenvedései és örömei iránt, néha boszuvágy az én-en elkövetett 
valódi vagy vélt sérelmek tekintetében; kegyetlenség. Indokolatlan
nak látszó ellenszenv és félelem élettelen tárgyak és élők irányában ; 
szeméremhiány, tisztaságérzés hiánya. Későbbi években: érzelgős
ség ; kíváncsiság; hiúság, gőg, kapzsiság; alattomosság, stb. 

b) Az ösztön és akarat, mozgás és cselekvés terén: A nemi 
élet időelőtti ébredése, a nemi érzék izgatása az ivarszervekkel 

* Lásd Dr. Hirschfeld, Das urnischo Kind. — Kinderfehler, Zeit-
schrift für Kinderforschung, 8. évf., 241. 1. 

** A felsorolt tulajdonságoknak egyik vagy másik csoportba sorolása 
körül véleménykülönbségek merülhetnek fel. Nem egy e lelki hibák közül 
több csoportba is tartozik. A gyermekek hibáit betűrendben ismerteti 
Striimpell, die paedag. Pathologie, Leipzig, 1899. — Ügyes leírásukat adja 
Pethes J., Gyermekpsychologia, Budapest. 1901. 259—278. 1. 



való játszás utján (önfertőzés), néha kölcsönös izgatás hasonnemü 
gyermekek között. Rontási ösztön; falánkság; kapzsiság; köte-
kedési hajlam, mások kicsinyes bosszantása. — Durczásság, 
daczosság, makacsság. Nyugtalanság, szertelen szabadosság, .fékez-
hetetlenség, Kotnyeleskedés, erőszakosság; vakmerőség. Örökös 
izgés-mozgás, ülés-, járás-, állás-, beszélésközben. Almatagság, egy
kedvűség, nembánomság; zárkózottság. Testi és szellemi lomhaság, 
lustálkodás. Ügyefogyottság. Elfogultság. Mozgásbeli ügyetlenség. 
Arczfintorgatás. Körömrágás. Majmolás; színészkedő hajlam. 
Túlságos suggerálhatóság. 

c) Az értelmi működések terén: A képzet- és szókincs 
szegényessége, a felfogás lassúsága, lomhasága és néha szokássá 
váló lustasága, az Ítélőképesség gyengesége, befolyásolhatósága. 
Az emlékezés gyengesége és megbizhatlansága; szórakozottság. 
A képzettársítás vontatottsága. Az érzékelés tökéletlensége; 
hajlam illúziókra, felcserélésekre, ferdítésekre; hazudozás részben 
az illúziókból, részben a képzelet szertelenségéből, s a kritika 
gyengeségéből kifolyólag. Felületesség. A tulajdonjog hiányos 
megértése és respektálása. 

E~ hibásságok közül azokat, melyek tényleg gyakrabban 
előjelei, korai tünetei az ideges psychopathiás hajlamnak, a lelki 
elfajultságnak, már a lelki élet fejlődésének és e működések 
zavarainak tárgyalásánál (1. az előző fejezetet) sorra vettük. 

Osszefoglalólag hangsúlyoznom kell, hogy e hibák bármelyi
kének tartós, a leírt normális fejlődésnek meg nem felelő fenn
állása feltétlenül kell, hogy felköltse a szülő és nevelő figyelmét. 
Erkölcsi prédikácziókkal, s egyáltalán szóbeli beavatkozással csak 
a fejlett értelmiségü gyermekre hathatunk, (1. a61-ik 1.) s a felsorolt 
hibákkal szemben első sorban a jó példa hatásos. A mint hogy 
kétségtelen, hogy e hibák nagy részének megszokásában, állandó
sulásában a fő okozó tényező a rossz példa, mit a gyermek maga 
körül lát, mi iránt azonban a felnőttek szerfölött gyakran vakok. 
Ott, hol a gyermek fegyelmetlenséget, feleselést, perpatvart, inge
rültséget, rendetlenséget lát maga körül, nehéz dolog lesz éppen 
ő tőle e tulajdonságok ellenkezőjét megkövetelni. Ugyancsak gyatra 
eszköz a lelki hibák leszoktatásánál a testi büntetés, mely iránt 
éppen a normális gyermek egész lénye eleinte fellázad, idővel 
eltompul, makacscsá és minden büntetés iránt érzéketlenné válik. 
Értelmes szülő a fegyelmi eszközök egész sorozatában fog tudni 
válogatni; így a gyermek iránt mutatott szeretete nyilvánításainak 
megszorításában, játékainak, mozgási szabadságának, stb. korlá
tozásában. Minél szelídebb és nyugodtabb hangon utasítja rendre 
kezdettől fogva gyermekét, annál ritkábban lesz szüksége emelt 
hangra, annál kevésbbé arra az ideges kiabálásra, ordítozásra, 
melylyel sok szülő gyermekét nevelhetni véli, s mely után már 



nem marad fokozat, mint a verés. A gyermekek engedet 'ensége 
és sok egyéb hibája bizony felette gyakran műtermék; egyszerű, 
szükségszerű folyománya annak az elvakultságnak, melylyel a 
szülök a nevelés lényegét a büntetésben látják, s a büntetést is 
rögtön a legmagasabb fokozatain kezdik. 

Ott, a hol nem a jó példa hiánya, sem kényeztetés, sem 
a környezet helytelen beavatkozása nem oka a gyermeki hibáknak, 
igen gyakran a türelem a legjobb gyógyítószer. A legcsunyább 
jellemhibák mutatkozhatnak, hetekig, hónapokig befolyásolhatlanul 
fennállhatnak, hogy azután szinte egy csapásra eltűnjenek, ugyan
úgy, mint jó tulajdonságok, feltűnő képességek is néha hirtelen, 
egy napról a másikra megváltoznak, elenyésznek. 

BJ Az abnormis (idegesen terhelt, psychopathiás, fogyatékos) 
elméjű gyermek. A szellemi rendellenességek okai. 

A gyermekek egy bizonyos csoportjánál az imént felsorolt 
hibák kapcsolatban látszanak állani bizonyos szervezetbeli álla
potokkal, világrahozott vagy szerzett testi rendellenességekkel és 
nem puszta hibáknak, hanem kóros természetű lelki fogyatékos
ságoknak tekintendők. Ezeket a gyermekeket Koch tanár német 
elmeorvos és lélektanbuvár a psychopathiák (Psycliopathische 
Mindenvertigkeiten) gyűjtőfogalma alá sorolta. E kifejezésben az 
ilyen gyermekeknél észlelt tünetek kóros természete, s elméjüknek 
a normálissal szemben megállapítható kisebb értékű volta nyer 
kifejezést. 

A kórós lelki fogyatékosság (psychopathia) elnevezés alatt 
Koch mindazon, akár világrahozott, akár szerzett, az embert 
egyéni életében befolyásoló lelki rendellenességeket foglalja össze 
melyek még rosszabb esetekben sem tekinthetők elmebetegségnek 
melyek azonban a velük megterhelt egyéneket, még legkedvezőbb 
esetben is, a szellemi normalitás és munkaképesség teljességével 
nem rendelkezőknek tüntetik fel. 

A psychopathiák lehetnek múlékonyak vagy tartósak. Súlyos
ságukra nézve Koch 3 fokozatot állított fel. Ezek 1. a psycho
pathiás hajlamosság (dispositio); 2. a psychopathiás terheltség; 
3. a psychopathiás elfajultság (degeneratio), 

A következőkben nagyjában Koch ezen hármas fokozatához 
tartjuk magunkat. Első sorban pedig a psychopathiák okai iránt 
tájékozódunk: 

A gyermekek szellemi rendellenességeinek, fogyatékosságainak 
és elmebajainak okai általában két nagy csoportba oszthatók. 
Az elsőbe azok tartoznak, melyeket az öröklött hajlam vagy 
világrahozott terheltség fogalma alatt foglalunk össze. Ezeket a 



gyermek már születésekor magával hozza, bár többnyire csak 
később válnak feltűnőkké. 

1. Az öröklés befolyása a lelki fogyatkozások és betegségek 
keletkezésére kétségtelenül megállapított tény. Az ideges, fogya
tékos és gyenge elméjű gyermekek szülei között és közel rokon
ságában feltűnően gyakran találunk ideg- és elmebajosokat, 
iszákosokat, öngyilkosokat, bűntetteseket, különczöket. Átlag az 
elmebajosok 60—70°/o-ánál állapítható meg öröklés. 

Az öröklés megvilágítására álljon itt a következő példa orvosi gyakor
latomból. A *-gal jelöltek észlelésem alatt állottak. 
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gyilkosság. lepsiás. később maniakális hangú- egészséges. 
lat, majd hysteriás köhö
gés. Időnként ágybavizelés. 

Nem ritka eset, hogy az öröklés egy nemzedéket teljesen 
érintetlenül hágy s csak az unokákon mutatkozik. A legsúlyosabb 
terheltség mellett előfordulhatnak azonban teljesen normális iva
dékok is. A szülök vérrokonságát is nem ritkán találjuk, mint 
megterhelő tényezőt (főleg siketnémáknál és idiótáknál), leginkább 
olyankor, ha maguk a szülők is terheltek voltak. Igen nagy 
a szülők iszákosságának terhelő befolyása az utódokra. 

Bourneville 1000 idióta vizsgálatánál azt találta, hogy 471 esetben az 
apa, 84 esetben az anya, 65 esetben mindkét szülő iszákos volt. A százalék
szám valószínűleg ennél is nagyobb, mert a szülök nem egykönnyen vallják 
be iszákosságukat. Egy esetemben például mindkét szülő erősen tagadta az 
iszákosságot, s csak utóbb jött el az anya megbízásából a nagynéne, s elmon
dotta, hogy bizony az apa nagy mértékben iszik. 

Terhelő körülménynek látszik, bár bizonyossággal kiderítve 
még nincsen, a szülők tuberkulózisa (gümőkór), továbbá az anyá-
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nak a terhesség idejében való súlyosabb betegségei, nagyobb 
kedélyi izgalmai. Igen sok esetben találtam, s találták mások is 
az öröklött hajlam valőszinű okaként a szülők, főleg az apa 
bujakór-ját (syphilis). 

Morei szerint az öröklött terheltség következőképen száll 
tovább ivadékról ivadékra: 

1. nemzedék: erkölcsi elfajulás és kicsapongás. 
2. nemzedék: hajlam gutaütésre, idegbajokra, iszákosságra, 

paralysisre. 
3. nemzedék: elmezavarok, öngyilkosság, bűnös hajlamok. 
4. nemzedék: világrahozott gyengeelméjűség, fejlődési zava

rok, torzképződmények, a család kihalása. 
Morei törvényének érvényesülését csak ritkán észleljük. 

Ellenben tény az, hogy az öröklött terheltség továbbfejlődése egész
séges házasfelek révén csökkenhet, s meg is szünhetik. 

2. A szellemi fogyatékosságok és elmebajok okainak másik 
csoportjába azok a tényezők tartoznak, melyek az egészséges 
magból származott, ép hajlamú gyermekeknél idézik elő a szellemi 
élet kóros fejlődési zavarát. Ez esetekben nem öröklött, de szer
zett terheltségről vagy elfajultságról kell szólanunk. A szerzett 
ideges és psychopathiás hajiami többféle forrásból eredhet. 

a) Testi okok: A mérgek közül a gyermekkor szellemi 
fogyatkozásainál legfőképpen a szesz-nek, alkohol-nak jut szerepe, 
mely minden alakjában (bor, sör, likőr, cognac, közönséges pálinka) 
káros a gyermeki szervezetre, s kétszeresen káros a különben is 
idegesen terheltekre. 

A szeszes italok a sejtek protoplasmájára roncsolólag hatnak. 
Gyermekeknél heveny tévengéseket, görcsös állapotokat, elme
zavarokat, tartós élvezésük esetén elbutulást okozhatnak. A szülők 
iszákosságának hatását az utódokra már említettük. 

Némely szülők — részben régebbi, téves orvosi felfogásból 
kiindulva — erősítő, vérképző szerként adják a bort. Még 
intelligens szülők is akadnak, kik azt hiszik, hogy a vörös borból 
vér lesz. E felfogás teljességgel téves voltát kétségtelen bizonyos
sággal kimutatták. 

A kisegítő iskolában minden gyermek értesítőjében olvas
ható, hogy a szeszes ital a gyermekre káros. Ennek daczára 
meggyőződtem, hogy nem egy szülő magával viszi korcsmázni 
gyengeelméjű gyermekét. Meggyőződtem, hogy — főleg a főváros 
kültelkein, s főleg télen — nem egy szegény szülő reggeli gyanánt 
pár korty pálinkát itat gyermekével. 

Heveny fertőző betegségek gyermekeknél gyakran okoz
nak nem csak múló tévengéseket (láz-deliriumokat), de hosszasabb 
elmezavarokat is. Főleg a tifusz, influenza, himlő, tüdőgyuladás, 
izületi csúz, váltóláz, orbáncz járnak következményes elmezavarokkal. 



Gyakori oka a psychopathiáknak, különösen pedig a gyenge
elméjűségnek az agyhártyalob (meningitis). Ez lehet a gennyes, 
gümös vagy járványos agyhártyalob, a mennyiben nem öli meg 
a gyermeket; gyakrabban szerepel azonban a bujakóros és a 
savós agyhártyalob, mely az agyra is átterjedhet. 

A gyermekek világrahozott bujakórja egyes ritka esetekben 
gyermekkori agy lágyulásra (paralysis progressiva) vezethet. De 
észleltek gyermekeknél bujakóros fertőzést is, mely például egy 
7 éves leánynál, kit bujakóros nőszemély ajakán megcsókolt, mint 
szerzett bujakór lépett fel, s 11 éves korban paralysisre vezetett. 
A gümökőr leginkább mint agyhártyalob támadja meg a gyermek 
idegrendszerét. Az agylob (enkephalitis), a vízfejűség (hydro-
kephalus) és a rángógörcsök (eklampsia infantum) igen gyakran 
vonnak maguk után gyengeelméjűséget, idiotizmust. De a magzat 
agya még világrajötte előtt is eshetik át lobos állapotokon, melyek 
a további fejlődést megakasztva, butaságot okoznak. Úgyszintén 
a koponya sérülései szülés közben ágybéli vérzéseket s elválto
zásokat idézhetnek elő. 

Az epilepsia is gyakran von maga után gyengeelméjűséget. 
Psychopathiás alkatot gyakorta látunk fejlődni angolkóros gyer
mekeknél is. A csecsemők elhanyagolt, vagy természettől makacs 
gyomor- és bélhurutja is, ha nagyon soká tart, hiányos táplál
kozást, vérszegénységet s ezekkel együtt szerzett ideges terhelt
séget hozhat létre. 

A pajzsmirigy megbetegedései a szellemi élet fejlődésére 
elsőrangú befolyással birnak. Ugy a pajzsmirigy lobos túltengése 
(golyva), mint annak elmaradó fejlődése egyrészt a test növését, 
másrészt az agy és ezzel együtt a szellemi élet fejlődését meg
gátolják, így keletkezik a törpeséggel járó kretinizmus. 

b) Szerzett terheltséget hoznak létre a gyermekkori nagyobb 
szellemi túleröltetések és hirtelen beható vagy gyakran megismét
lődő nagyobb lelki izgalmak is. Úgyszintén a gyermekeknek nagy
fokú szuggesztibilitása folytán (1. 60-ik 1.) az ideges, abnormis 
szellemű környezet is könnyen rásüti saját bélyegét a fejlődő 
gyermek lelkületére. 

C) A szellemi rendellenességek nyilvánulási formái. Az ideges 
és a hysteriás gyermek. 

A szellemi elfajulás külső jelei: Az elmondottak szerint 
a gyermekkori szellemi fogyatékosságok és elmebajok több
nyire kimutatható okokból erednek. Ezen okok a világrahozott 
terheltségnél, valamint az első gyermekkorban létrejött elfajulás
nál gyakran az agyvelőnek s ezzel együtt más szerveknek is oly 



fejlődési rendellenességeivel járnak, melyek külsőleg is észrevehe
tők. E rendellenességeket nevezzük elfajulási (degenerátiós) jelek
nek, avagy terheltségi jegyeknek (stigmáknak), melyek a szellemi 
elfajulás eseteinek körülbelül 80 százalékban megtalálhatók. 
Persze nem mind együttesen egy-azon egyénnél, hanem hol egyik, 
hol másik csoportjuk van jelen. 

Ilyenek a törpe és az óriás termet, a koponya kóros fejlő
dése, mint pl. a kisfejűség (mikrokephalia), melyet az agyvelő 
kicsinysége okozott, az azték-tipus hátraszökő homlokkal, a torony
koponya s egyéb feltűnő koponya- vagy arcz-részaránytalanságok. 
A szivárványhártya (iris) feltűnő pettyezettsége, részaránytalan 
tarkasága; festenyhiány (albinizmus); világrahozott vakság ; kan-
csalság; a fülkagyló csúcsossága (majomfül), a hallójárat benőtt 
volta, a fülczimpa fejletlensége, törpe fülek, a fogváltás feltűnő 
késése, kettős^ Jogsor, feltűnően szabálytalan vagy hiányos fog
növés ; nyúla^k^farkastorok; a kéz- vagy lábujjak feles száma, 
vagy összenőtt volta; a húgycsőnyilás rendellenes elhelyezése, a 
herezsákba le nem szállott herék (kryptorchismus), s a nemi szer
vek egyéb rendellenességei; a magzatszőrzetnek fennmaradása; 
túlerős szőrzet a testen; összenőtt szemöldök. Ezekkel együtt jár
nak fogyatékosságok a zsigerekben, az érzékszervek szerkezeté
ben, az agyvelő fejlettségében. Ide számítandók a beszéd bizonyos 
beidegzési zavarai, a véredényrendszert kormányzó s a lelki folya
matokkal szoros viszonyban álló edény kormányzó idegek műkö
dési zavarokra való készsége is (kóros elpirulási hajlam, edény
görcsös fejfájás [migrén]); továbbá a görcsökre, bénulásokra való 
hajlam; az éjjeli ágybavizelés, körömrágás, mimikai mozdulatokat 
utánzó izomrángások (tick-ek) is. 

Ezeket az elfajultsági jeleket a tanítónak is ismernie kell, 
jelentőségüket azonban nem szabad túlbecsülnie, s magukból e 
jelekből sohasem szabad a psychopathia fennforgására következ
tetnie, melyet első sorban elmebeli hibák és rendellenességek 
jellemeznek. De az ilyenek kóros természete valószínűbbé válik 
az olyan egyénnél, kinél feltűnőbb ily elfajulási jelek nagyobb 
számban vannak jelen. 

A szellemi rendellenességek vagy fogyatékosságok (psycho-
pathiák) tartós nyilvánulásai közül az első két csoportba tarto
zóknál az elmebeli képességeknek durvább fogyatkozásáról alig 
lehet szó. 

1. A psychopathiás hajlam (dispositio) leginkább a gyer
mekeknek testi és lelki behatások iránt való fokozott érzékenységében 
mutatkozik. Az ilyen gyermek félénk, túlérzékeny, túlkönnyen 
hevül és könnyen szuggerálható jóra is, rosszra is. Erzékisége 
korán ébred, hajlik az önfertőzésre. A tehetséges gyermekek 
között igen sokat találunk, kik ebbe a csoportba tartoznak. 



Tehetségeik azonban ritkán arányosan fejlettek. Felfogásuk gyors, 
de nem biztos ; könnyen mást értenek belé abba, a mit látnak, 
hallanak. Emlékező erejük nem megbízható, korán éri el fejlő
dése csúcspontját, s új benyomások megtartására nézve többnyire 
már fiatal korban kezd hanyatlani. Képzetfelújításuk hajlik a 
tévedésekre; a hasonlókat feltűnő könnyen összetévesztik. Köny-
nyen és gyorsan tanulnak, de gyorsan felejtenek is. Akaratuk 
gyakorta gyönge, inkább képesek egyes, pillanatnyi, erős, mint 
tartós, egyenletes akaratkifejtésre. Figyelniük is nehezen össz
pontosítható. Képzeletük többnyire élénk ; Ítélőképességüket, tiszta 
látásukat a ritkán hiányzó érzelmi tényezők igen könnyen elho
mályosítják. Hajlanak a kórosan fokozott becsvágyra. Ritkán 
urai hangulataiknak, indulataiknak. Altruistikus érzelmek bennük 
általában feltalálhatók. Éjjeli ágybavizelés, rángások, köröm
rágás, bizonyos ételek (főleg tej, tojás) irányában erős ellenszenv 
(idiosynkrasia) mutatkozhatnak náluk. Alvásuk nyugtalan, gyakran 
álmodnak, láz esetén könnyen delirálnak, vérzékenyek, hajlanak 
a bőrkiütésekre, bőrviszketegre. 

2. A psychopathiás terheltségben szenvedő gyermeknél az 
előbbiekben felemlített sajátságokat találjuk, de fokozott mérték
ben. Érzékenységük még fokozottabb, szeszélyesek, indulatosak. 
Igen gyakran már a gyermekkorban élesen mutatkoznak az egyes 
jellemhibák: hazudozás, szinlelés. Ezek mellett egy részük hatá
rozottan jószivű, részvétteljes, mások feltűnően lelketlenek, senkit 
nem szeretnek, mérhetetlenül önzők, kisebb testvéreiket szeretik 
kinevetni, boszantani, kínozni. Egyik-másikban korán feltűnő, 
nagyzási hóbortra emlékeztető lenézést találunk a pajtások, test
vérek iránt. Mások viszont túlságosan szerények, félénkek, bárki
vel beszélnek, ügyefogyottaknak, ostobáknak érzik magukat, hang
juk elakad. Sokszor találunk náluk kóros félelmet, Nem mernek 
szülőik nélkül otthon maradni, félnek a sötét szobától, háziálla
toktól. Rendszerint csak az érettebb korban lépnek fel a tér
iszony, távolságiszony, betegségektől, tárgyak érintésétől való féle
lem. Némelyikben sajátságos különczködő szokások mutatkoz
nak. Folyton hajukat húzogatják, hajuk tövét kaparják, ujjukat 
szopják, lábukat lóbálják, mely szokások beteges kényszerré vál
hatnak, a mely nélkül a gyermek később semmi szellemi munkára 
nem képes. Valóságos kényszerképzeteket ritkábban, s inkább a 
súlyosabban terhelteknél találunk. Serdülő koruaknál több esetben 
észleltem tisztálkodási kényszert, melynek folytán a beteg egyén 
számtalanszor mossa, súrolja kezeit, keféli ruháit, nem mer kezével 
önmagához, másokhoz nyúlni, rettegve, hogy piszok, fertőzés tapad 
rajtuk. E korban a kény szergond ólatok, cselekedetek és félelmek 
gyakorta a nemi élet körébe vágó képzetekkel vannak kapcso
latban (önfertőzés). Elég gyakori az illúziókra és hallucinatiókra 



való hajlam; főkép sötét szobában, lehunyt szemmel számosaknál 
azonnal látóérzékbeli csalódások mutatkoznak. (Sötét szobával való 
büntetés kerülendő!) Értelmiségük néha meglepő, gyakran találjuk 
náluk a szellemi koraérettséget. A felfogás, Ítélőképesség, aka
rat fentebb említett hibái, valamint a tehetségek egyenlőtlen 
fejlődése, a figyelem feltűnő fáradékonysága, sőt teljes figyelőkép
telenség mindennel szemben, mi érdeklődésüket erősen le nem 
köti, tehát az akaratlagos figyelem gyengesége, rájuk fokozott 
mértékben jellemző. Az emlékezőképesség gyengesége mellett gya
kori a nagyfokú szórakozottság, mely többnyire a figyelem belső 
lekötöttségének folyománya. Egyik-másik téren való feltűnő kiválás 
mellett (pl. zene, nyelvek, néha épen számtan, fogalmazás), más téren 
feltűnően fogyatékosak (többnyire a számtan, mértan, földrajz terén). 

Egyéniségükből hiányzik az egységesség; mintha többféle 
felfogású, többféle erkölcsű énjük volna. Ennek megfelelőleg 
gyakran igazi akaratuk sincs, mindegyik motívum maga felé 
húzza, szuggerálja őket, s erkölcsi egyéniségük állandóan harcz-
ban áll ösztöneikkel. Társadalmi fellépésük, viselkedésük ugyan
csak teli van ellentmondásokkal. Az intelligensebbek énjük ezen 
szaggatottságát igen jól ismerik, s nem egyikük súlyosan szen
ved alatta. 

Némelyiknél észrevehető a tünetek időszakos váltakozása. Pár 
hónapig élénkek, munkásak, figyelmesek, azután pár hónapig 
petyhüdtek, lusták, nyűgösek, munkaképtelenek. Ez az időszakos
ság néha már a kora gyermekévekben feltűnővé válik, az egész 
életen végighuzódhatik, s a főbb életműködések terén is nyilvá
nulhat. Egyik időszakban jól táplálkoznak, s emésztenek, a másik
ban ezen működések is renyhék. 

A psychopathiás hajlam és terheltség körébe tartozó gyer
mekeket nevezzük idegesen disponált, ideges vagy idegggenge 
ggennekeknek. 

Az említett lelki fogyatékosságok mellett találunk náluk 
testi (szomatikus) tüneteket is, ú. m. vézna testalkatot, finom, 
érzékeny bőrt, néha szép piros arcz mellett kifejezett vérszegény
séget, hajlamot fejfájásra, szédülésre, álmatlanságra, láz esetén 
élénk hallucinálásra. Nagy részük 6—12 éves koráig ágybavizelő, 
mely tünet néha igen mély alvással függ össze, melyből a gyer
meket vízhólyagának teltségérzete felébreszteni nem képes. 

A szerzett ideges terheltségnél inkább a nagyfokú szellemi 
fáradékonyság, az egész szellemi munkaképesség csökkenése, 
gyakori fejfájások, álmatlanság, emésztési zavarok lépnek előtérbe. 

Úgy a világrahozott, mint a szerzett ideggyengeségnél 
gyakran észleljük a legkülönfélébb szervek, főleg a táplálkozási 
rendszer, a szív és az ivarszervek túlingerlékenységéből és műkö
dési gyengeségéből eredő zavarait. 



A psychopathiás hajlam és terheltség talaján váltakozva 
a legkülönfélébb ideges állapotok jelentkezhetnek. így egyik 
kifejezetten ideggyenge, élénk eszű és képzeletű fiúbetegemnél, ki 
testileg igen jól fejlődött, azonban gyakori fejfájásokban, álmatlan
ságban, illetve nyugtalan alvásban szenved, s kinél sötét szobában 
gyakran érzéki csalódások, látási káprázatok lépnek fel, minden 
év tavaszán pár hónapig tartó vitustáncz állott be a 7 —11 év 
között. Egy másik öröklésileg súlyosan terhelt, testileg igen jól 
fejlett fiú 6—11 éves koráig szenvedett vitustánczszerű rángások-
ban, majd .11 éves korban időnkinti ágybavizelés lépett fel. Egy
két éven át betegesen pajkos volt, egyre élczelt, rímeket fara
gott, otthon erőszakos, zsarnokoskodó modort vett fel, botrá
nyokat okozott az iskolában, úgy, hogy tehetséges tanuló létére, 
kicsapással fenyegették. Ez az állapot szorosan határos volt az 
ú. n. mániás elmezavarral. Majd ideges köhögés lépett fel nála, 
mely hónapokig tartott és suggestiv gyógykezelésre megszűnt, de 
évenkint vissza-visszatért. Pár év óta a súlyosabb ideges tünetek 
engedtek, s most komoly tanulója a felső gymnasiumi osztályok
nak. Egy szintén terhelt leánygyermeknél 10 éves korban ideges 
görcsös csuklás lépett fel, 12 éves korban ideges köhögés, 15 éves 
korában pedig egy reggel álmából némán ébredt fel s ideges 
némasága és hangtalansága hetekig állott fenn. 

Az ideges terheltségnek egyik gyakori megjelenési alakja a 
hysteriás ide;gyengeség (hysteria). E név alatt egyesek általában 
a női nem idegességót értik, de helyesebbnek tartom azok fel
fogását, kik a hysteriához azon ideggyengeségi eseteket számítják, 
melyeknél a kórtüneteknek psychikai eredete szembeötlő. A nor
mális egyénnél is az érzelmi élet élénk megnyilatkozásai bizonyos 
reflexhatásokkal járnak a légzésre, szívműködésre, mozgásokra stb. 
Örömtől kipirulunk, izgalomtól kihevülünk, haragtól, rémülettől 
elsápadunk, ijedtségtől nem tudunk mozogni, elfogultságtól dado
gunk, hangunk elakad, stb- Mindezen psychogen hatások szinte 
eltorzulásig fokozott mértékben találhatók a hysteriásoknál, kik 
képzetek iránt szerfölött suggestibilisak, befolyásolhatók. A hysteriás 
egyén megérezvén, hogy elpirul, zavarba jő; ettől fogva elég arra 
gondolnia, hogy zavarba jöhetne, már elpirul, s utóbb az elpirulás 
puszta gondolata már heves kipirulást, szédülést, szívdobogást von 
maga után, melyet az egyén legjobb akarata mellett sem tud 
leküzdeni. Más esetekben a képzet, mely bizonyos kóros tünet
csoportot von maga után, nem is jut az öntudatra. így van ez 
az ú. n. hysteriás rohamoknál. Ezek első ízben közvetlenül, vagy 
nem sokkal valamely az egyént izgató esemény után állanak be; 
a beteg hirtelen öntudatát látszik veszíteni, megmerevedik, resz
ketni, rángatózni kezd, miközben többnyire kiabál, sír, nevet, 
néha haját csomóstul tépi, míg lassacskán — néha a roham 



többszörös megismétlődése után — magához tér, a nélkül hogy 
a roham alatt történtekre tisztán vagy egyáltalán emlékeznék. 
Miként a roham közben kiejtett szavakból gyakran kivehető, a 
beteg ilyenkor mindig egy és ugyanazon jelenetet éli át, rend
szerint azt, mely az első rohamnak kiváltó oka volt. Az esetek 
súlyosabbjaiban az öntudat megszűkül, az egyén bizonyos — még 
pedig rendszerint reá nézve kevésbbé fontos — érző vagy mozgató 
szervek használatától hosszabb-rövidebb időre elesik, pl. bal test
felére érzéketlen lesz, avagy valamely testrészét, egész testfelét 
mozgatni nem tudja (hysteriás mozgási hűdés), esetleg hysteriás 
vakság (többnyire egy szemre), siketség, hangtalanság, dadogás 
vagy némaság lép fel. Gyakoriak a hallucinátiók is, főleg a látás, 
ízlés és szaglás terén. A hysteriásoknál az említett tüneteken 
kivül a legkülönfélébb fájdalmak, érzési és mozgási zavarok is 
előfordulnak. Alig létezik betegség, melyet a hysteria nem utánoz
hatna. De azért tévedés volna a bajt egyszerűen »Képzelt betegség«-
ként felfogni; mert, bár képzetek okozzák, azok többnyire a beteg 
tudtán és akaratán kivül tapadnak meg elméjében. Igen gyakran 
a hysteriás tünetekhez az egyszerű ideggyengeség tünetei is 
társulnak. 

A hysteriások elmeállapotára az említetteken kívül jellegző, 
hogy gyakran szerfölött szórakozottak, feledékenyek, érzékenyek, 
gondolkodásuk hajlik az állandóan énjükkel való foglalkozásra 
(egocentrikus), mértéktelen önzésre. A bántalom súlyosabb fokain, 
melyek már a psychopathiás elfajultság csoportjába tartoznak, a 
képzettársítás igen megszűkült, valóságos öntudathasadások (lásd 
az 57-ik lapon) állhatnak be. A betegek csakis bajuknak élnek, 
minden egyéb iránt érzéketlenek, valóságos elmegyengeség képét 
nyújtják. Az ilyeneknél sajátságos jellemvonások: hazudozás, 
színlelés, néha lopási vagy egyéb károsítási ösztön szokott fellépni, 
egész igyekezetük a körül forog, hogy a környezet figyelmét 
magukra irányítsák, mindenki velük foglalkozzék. 

A hysteria a gyermekkorban éppen nem ritka betegség; 
lányoknál leginkább az ivarérés ideje körül mutatkozik. A paeda-
gogusnak annál is inkább tudnia kell e bajról, mert ú. n. psychikus 
infectió útján igen könnyen terjed, s pl. nem egyszer megtörtént, 
hogy egy növendéknek az iskolában bekövetkező hysteriás rohama 
az egész osztályra átterjedt. Felléphet azonban a hysteria jóval 
az ivarérés kora előtt is; magam is a hysteriás csuklás, köhögés, 
némaság, tüsszögés, reszketés, görcsök stb. jóformán minden vál
faját észlelhettem 7 —10 éves gyermekeknél. 



DJ A gyermekek és serdülő korúak öngyilkossága. 

A psychopathiás hajlam és terheltség talaján lép fel leg
gyakrabban korunknak egy sajátságos csapása, a gyermekek és 
serdül') korúak öngyilkossága. 

A gyermekek öngyilkosságának kérdése teljes mértékben 
megérdemli a paedagogusok, psychologusok és gondolkodó szülék 
ügyeimét. Annál is inkább, minthogy a gyermek és serdülő korú 
öngyilkosok száma évről-évre nő, s Berlinben pl. 60 év óta meg
tízszereződött. E jelenség szorosan összefügg a gyermeki psycho-
pathologia épen tárgyalt fejezeteivel, a psychopathiákkal, az ideges 
hajlammal, terheltséggel és elfajulással. Egyáltalán nem áll az, 
hogy a gyermeki öngyilkosság minden esetében pillanatnyi, avagy 
idült elmezavarról volna szó. De igenis tény, hogy az esetek nagy 
részében világrahozott vagy szerzett abnormis hajlam állott fenn, 
s ez a gyermek viselkedésében többé-kevésbbé elárulta magát. 

Ezek szerint a gyermeki öngyilkosság okait mindazon távo
labbi és közelebbi okokban kell keresnünk, melyeket a psycho-
pathiák okaiként ismertettünk, milyenek az öröklés, betegségek, 
nagyobb, megismétlődő vagy soká beható kedélyi izgalmak, arány
talan szellemi megerőltetés, alkoholizmus, stb. A psychopathiás 
alkat előkészített talaján azután ugyanazon okok, melyek az 
egészséges elmét bár izgatják, meg is rendítik, de melyek felett 
az ép, gondtalanságra hajló gyermeki kedély előbb-utóbb napi
rendre tér, az elmét lassan vagy hirtelen teljesen kizökkentik 
egyensúlyából és végzetes cselekedetre indítják. Az ilyen öngyil
kosságot kiváltó kedélyi okok: 

a) Félelem a büntetéstől, akár a mester, akár a tanító, 
akár a szülők gyakran brutálisan büntető kezétől, néha a 
puszta dorgálástól való aggodalom. Durand-Fardel 192 gyermek
öngyilkossági esete közül 132 esetben a szülők vagy tanítók kegyet
len büntetései, vagy néha szemrehányásai voltak az öngyilkos
ság okai. 

b) Szegénységből, nélkülözésekből eredő elkeseredés az ala
csonyabb néposztályokban igen gyakori oka a gyermekek öngyilkos
ságának. Az örökös nyomor, az időelőtti munka, az éhség, s főleg 
örömteljes mozzanatok teljes hiánya, az örökös szürkeség korán 
megvénítik a gyermeket s megérlelik benne az élet iránt kelet
kező utálatot. Ilyeneknél bárminő csekély alkalmi izgalom ele
gendő, hogy a gyermek az életet, melynek csak keserveit tanulta 
megismerni, magától elvesse. 

c) Az iskolával kapcsolatos izgalmaknak a szerzett psycho-
pathiák fejlesztésénél, a meglévők fokozásánál, s a gyermekek 
öngyilkosságának alkalmi okaiként is igen nagy szerepük jut, 
főleg a középiskolák felsőbb osztályaiban. Baer eseteiben 62 



öngyilkos tanuló közül 15-nél, tehát kb. az esetek egy negyed
részében félélem a vizsgától, bukás, csalódott ambiczió volt az élet 
elvetésének oka.* A porosz statisztika 1883—88-ig felsorolt 284 
esetében 31 volt összefüggésben az iskolaélettel, Deutsch össze
állításában** 200 eset közül 28 esetben egyenest a rossz bizo
nyítvány volt a gyermeki öngyilkosság oka. Főleg az érettségi 
vizsgálatok idejében évről-évre több öngyilkosságról hallunk hirt. 
E megdöbbentő jelenség főtényezője a szellemi túlerölletés. 

Előkészíti ezt a tanulmányok folyamán évközben folyton tör
ténő s az intő czédulák, értesítők és bizonyítványok kiosztása alkal
mával egyre újból nyilvánosságra kerülő osztályozás, melyet az érzé
kenyebb gyermekek egész más szemmel néznek, mint a czenzurázó 
tanár, vagy a szülők. Az osztályozással járó izgalmakat néha feles
legesen fokozza a tanulók azon méltán nyugtalanító tudata, hogy 
készültségük nem elegendő biztosítéka boldogulásuknak, mert a 
tanár — még ha szeszélytől és egyéb hasonlóktól el is tekin
tünk — nem szentelhetvén elegendő időt és fáradságot a tanuló 
képességeinek, szorgalmának s tényleg megszerzett ismereteinek 
megismerésére, egy-egy pár percznyi felelet alapján itél egy-egy 
időszak munkássága, a tanuló képessége és ismereteinek meny-
nyisége felől, mely rendszer mellett súlyos botlások, a gyermek 
lelkét érzékenyen érintő igazságtalanságok, károsítások el nem 
kerülhetők. Még sokkal nagyobb mértékben fogyatékos a vizsgá
lati rendszer a főiskolákon, hol esztendők munkásságát, a tanár 
előtt szinte ismeretlen vizsgázó egyéni értékét, az illető szakra 
való reátermettségét, abban való járatosságát, önálló gondolkozá
sát itéli meg a tanár 20—30 perez alatt. E vizsgázó rendszerek 
tarthatatlanságát részletesebben bizonyítgatni felesleges. Tény az, 
hogy az iskolai bizonyítványok a legritkább esetben hű mértékei 
a tanuló tudásának, valamely szakmára való rátermettségének, 
gondolkodása értékességének. A ma gyakorlatban levő czenzuráló 
rendszer túlnyomólag az egyénnek a vizsga időpontjába)i való 
reproductiv képessége felett ítélvén: psycitológiai tájékozatlanságon 
alapszik, nem egyszer torzképe az igazságosságnak, s minden 
egyéb, mint biztos tükre az egyén tudásának. Tudás alatt a 
kikérdezés időpontjában minden segítség nélkül reproductióra 
alkalmas szellemi raktárt érti, s egyáltalán nem keresi azt az 
értékmennyiséget, mely a tanulóknak azon igen nagy százaléká
ban igenis megvan, kiknek emlékezete nem termett arra, hogy 
a megértett s magukévá tett anyagot bárhol, bármikor — miként 
a megindított grammofon — kiraktározni tudják. A tanulóknak 

* V . ö. Baer, Der Selbstmord im kindlichen Lebensalter, Leip-
zig, 1901. 

** L. Deutsch, A gyermek öngyilkosságáról, Egészség, 1903, 236. 1. 



ezen része, mely elméjének, agyának sajátos alkotásánál fogva 
-egyszerűen /. éptelen a mai rengeteg tanítási anyagot bármikor 
reprodukálható formában magába befogadni, a tananyagnak reá 
nézve legyőzhetetlen tömegéből ösztönszerűleg azt válogatja ki, 
a mi őt érdekli, leköti; ezt azután tényleg sajátjává teszi. 
A többit pedig megérti, de csak ideig-óráig, nagy fáradalmak 
árán tanulja be, s mindig csak egy bizonyos, éppen átismételt 
mennyiséget képes belőle reprodukálható formában megtartani. De 
még ezt se képes annyira hiven, gyorsan és tetszésszerinti időben 
reprodukálni, mint a bárminek receptiójára és reproductiójára 
képes egyéniségek, kiknek e tulajdonsága viszont éppen nem 
bizonysága annak, hogy a felvett és bármikor leadható anyagot 
saját tartalmukba beleolvasztották, saját gondolataikkal átszőtték. 
Hogy ez nemcsak szürke elmélet, azt az iskolai értesítők és az 
életben való helytállás között oly gyakran mutatkozó kirivó ellen
tét is bizonyítja. 

Már pedig a szellemi túlerőltetés kérdése nem a notoriku-
san rossz — tehát teljesen tehetségtelen, avagy hanyag — tanu
lókra vonatkoztatandó, kikkel szemben hiába fokoznók le igénye
inket, hanem éppen a tehetségesekre, kikben megvan a jobb 
szellem, az igyekezet, az érdeklődés, de kiknek nem lehet feladata, 
minden iránt egyformán érdeklődni, mindent egyformán elsajátí
tani, a mire csak a minden eredeti érték nélkül szűkölködő 
tehetségtelenek, vagy ellenkezőleg a mindennek egységes felölelé
sére reá termett kivételesen lángelméjű egyének képesek. 

A tanulók tehetségesebbjeinek legtöbbje természettől fogva 
nem termett s nem hivatott arra, hogy a közép- és felső-iskolákra 
előírt egyre szaporodó ismeretkört mint te'jesen elsajátított s bár
mikor visszaadJiató anyagot betanulja. Midőn a közfelfogás a jó 
tanuló ismérvéül a minden tárgyban egyformán jeles előmenetelt 
tekinti, — el is tekintve az osztályozás mai helytelenségétől — 
a tanulót egy élethivatására értéktélen, erőinek meg nem felélő, 
azokat czélszerűt/enül túlfeszítő feladatra sarkalja, kényszerűi. 
A mai kor embere kell, hogy tudjon mindenről, de nem tudhat 
mindent. Minden tárgyat hallgasson, mi szakmájával egybefügg, 
de ne követeljék tőle azt a psychologiai lehetetlenséget, hogy 
mindent kiraktározásra bármikor készen hordjon fejében. S midőn 
az egész társadalom — régibb, más igényű idők hagyományait 
vakon követve — e megfordított uton halad, midőn a szülők 
nyájas arcza, az elismerés babérja, állások elnyerése, tandíj elen
gedése mind első sorban annak a bizonyításától függ, hogy a 
tanuló soha semmit el nem mulasztott betanulni, a mit csak 
valaha reá kényszerítettek, az ezen felfogásban rejlő erkölcsi 
kényszerben látom a szellemi túlerőltetés súlypontját. Ezen lehe
tetlenséggél való küzdélem rendíti meg az inkább associativ. 



gondolkozó, mintsem receptív és reproduktív természetű egyéniségek 
szellemi egyensúlyát, s csinál psychopathiákat ott is, hol világra
hozott hajlamosságról szó sem volt. A szülök hiúsága, mely annál 
telhetetlenebb, minél tehetségesebbnek mutatkozik a gyermek, az 
osztályok, évfolyamok zsúfoltsága, mely a tanítóra a tanuló 
képességeinek megismerését, az individualizáló oktatást lehetet
lenné teszi; a gyakran semmiképen meg nem érthető tankönyvek 
szószerint való bemagoltatása, s általában a betanulandó anyag 
kijelölésénél a lényegesnek s feltétlenül tudni valónak kellően 
el nem választása a lényegtelen részlettől, mely sok kicsiből óriási 
teherré növi ki magát; az uj tantárgyak behozatala mellett a 
régi feles anyagnak ki nem küszöbölése; a tanítás szárazsága, mely 
elmulasztja a tanulókban, a gyengébbekben is a szeretetet, vagy 
legalább is az érdeklődést a tárgy iránt felkölteni, — pedig a 
tanító a legszárazabb tárgyat is nemcsak megértetni, de iránta 
szeretetet, lelkesedést kelteni is kell, hogy tudjon, — mindezek a 
czenzurálás ferdeségei mellett együttvéve alkotják a szellemi túl
terhelés tényezőit, s vetik meg az idegesség, elmebeli abnormitá-
sok és betegségek alapjait, avagy gyorsan megérlelik az esetleg 
ilyen irányban fennálló hajlamot, melynek talaján az öngyilkos
ságnak eszméje oly könnyen tetté válik. 

d) Hozzájárul a gyermekek és serdülők öngyilkosságának 
terjedéséhez a kor társadalmának uralkodó szelleme: a materializ
mus, a vele járó önzéssel. A neveltetés egész helyes irányban 
indulva, az én-re, az egyéniség fejlesztésére igen nagy súlyt 
helyez, de elfelejti a gyermek előtt kezdettől fogva czéltudatosan 
hangsúlyozni, hogy az »én« nem az egész világ, hanem egy láncz-
szem a mindenségben, melyet testi-lelki kapcsok fűznek elválaszt-
hatlanul a többihez, melynek nemcsak önmagával, hanem az egész 
hatalmas lánczczal szemben, melyhez tartozik, vannak kötelességei, 
s hogy egyéni czéljait tartozik alárendelni bizonyos közösségek 
czéljainak. Ez a felfogás, bár az egyént korlátozza, tartalmat és 
feladatot ád néki, mely tartalom és feladat fennáll még, ha az 
egyéni czélok, feladatok, remények és eszmények mind hajótörést 
szenvedtek volna is. Ez az odalánczolás a közös eszményekhez 
súlyos megrendülések idején megóvja az elbukástól, s fenntartja 
őt, mig omladozó egyéniségét uj, értékesebb, tartósabb alkotó
részekből ismét felépíthette s újból részt vehet a közös mun
kában. Ez a felfogás közös essentiája lehetne minden vallás
tanításnak. Ezt kellene levonni mint tanulságot a történelemből, 
mely az emberiség fokozatos haladását egyre közösebb czélokért 
való küzdelmében mutatja be. Ezt hirdetik a természettudomá
nyok, melyek a végtelen világegyetemnek s az ezt egyértelműleg 
kormányzó törvényszerűségnek haladó felderítésével egyre kény
szerítőbben bizonyítják, hogy egy hatalmas mindenségnek egy-



máshoz fűzött parányai vagyunk, miket azonban nem a véletlen, 
de közös, bölcs és hatalmas törvény igazgat, mely törvény az 
egyéniségnek megszabja a maga körét, de azt mindig más egye
dekkel közös czélok szolgálatába állítja. A közös eszmények szol
gálata, a közösség iránt való kötelességek megismerése, a mind
annyiunk felett álló bölcs és közös törvényhez, a család, faj, 
nemzet, haza, emberiséghez fűző kötelékek lazíthatatlan megerősítése, 
ezek a psychikus biztosítékok, melyekkel iskolának és családnak 
a serdülő egyént örömeiben és bánatában önönmaga fölé kell 
helyeznie. Azokért, kiket szeretünk, családért, hazáért nemcsak 
meghalni kell tudnunk, de élni is, még akkor is, ha az élet 
én-ünkre látszólag nem is bir értékkel. Iskola és család főleg az 
ilyen irányú nevelés által hathatnak közre a jövő nemzedékek 
szellemi degenerátiójának enyhítésében. 

e) A gyermekek és serdülő korúak öngyilkosságának okai 
között, minél inkább közeledünk a 15-ik életévhez, egyre sűrűbb 
alkalmi ok a szerelem. A serdülő kor elértével az ifjú és hajadon 
szervezetében beálló változás, az ismeretlen őserejű szervezeti 
érzetek tömeges belépése a tudatvilágba a figyelem jelentékeny 
részét a másik nemhez való vonatkozásokra fordítja és a rajon
gásra hajló lelkűeknél alkalmas arra, hogy az egész szellemi 
energiát egyetlen lény kultuszának szolgálatába állítsa. Ezen 
sajátságos mámorú eszmevilág bármely erőszakos megrendítése a 
magát vele azonosított »én«-nek megrendülésével jár együtt, s 
psychopathiás egyéneknél összeoml ( IS Telj t l Z élet erőszakos elveté
sére is vezet. 

A két nem közötti vonatkozások titokzatosságának enyhí
tése, egészséges, kevesebb szellemi, több fizikai munkával járó, 
edző életmód, a szülő szorosabb csatlakozása serdülő gyermekéhez, 
kapcsolatban az eddig mondottakkal, természetesebb irányokba 
terelhetik a szerelem érzelmének nyilvánulásait. 

f) A gyermekkori öngyilkosságok oka kb. az esetek 10 száza
lékában kifejezett elmezavar, csaknem ugyanily gyakran bosszú
ság és czivakodásból eredő, mindenesetre beteges elkeseredés, kb. 
15 százalékában testi betegségekből, nyomorékságból eredő élet-
unottság, s az esetek több mint egy harmadában az öngyilkosság 
oka teljesen ismeretlen. Különösen a 15—25 év közötti öngyilkos
jelöltek között tapasztalásom szerint egész külön helyet fog
lalnak el azok, kiknél az életunottság kétségtelen bizonyossággal 
a jómódúságnak közvetett kifolyása. A jómódnak is megvan a 
maga csömöre, mely psychopathiás egyéneknél szinte holt bizo
nyossággal elvezet az öngyilkosság eszméjéhez. Az ilyen elkényez
tetett, igazi gondokat nem ismerő, az érzéki élvezetek egész 
skáláját 18—19 éves korukban már minden irányban végigtom
bolt fiatalokra az örömtelenség ép oly ólomsúlylyal nehezedik, 



mint a reménytelen nyomorban sinlődőkre a szegénység és nél
külözések átláthatatlan szürkesége. Megtévesztve a félig megértett 
materialisztikus világfelfogástól, nem látva maguk előtt maga
sabb czélokat, nem remélhetvén többé örömöt — minthogy a lélek 
csak változásokat fog fel, ők pedig az örökös élvezetek iránt 
eltompulva fokozatot, változást találni, remélni már nem tud
nak, — a jövő abszolút siváran látszik állani előttük, s ilyenkor 
a legsemmisebb okból, avagy minden kifürkészhető indok nélkül 
ellökik maguktól az életet. E beteges állapotnak, mely leggyako
ribban az 1—2 gyermekű vagyonos családokra nehezedik súlyos 
csapásként, fizikailag és lelkileg egészségesebb nevelés, a mérték
letességnek, a munka szeretetének és a kötelességtudásnak 
ébresztése, az egyéniségnek a fentebb vázolt módon a közös 
eszményekhez való psychikai odalánczolása, a vagyonos osztálynál 
könnyebben megvalósítható, vonzalmon alapuló korai házasodás, 
ez időpontig pedig lehetőleg a szűzies életmód és gondolkodás 
ápolása, a fiatal energiának lekötése testi gyakorlatokkal, a sza
bad természetben való játékokkal és sportokkal (evezés, turista
ság), főleg pedig a szerencsejátékoktól, a szesztől és esztelen módon 
űzött dohányzástól való megóvás volnának ellenszerei. 

EJ Más, szellemi rendellenességekkel járó idegbántalmak. 

oe) Az epilepsia, eskór, nyavalyatörés, szivfogás. 
Az epilepsiához főleg azon idegbántalmakat soroljuk, melyek 

időnkinti eszméletvesztéssel és általános görcsrohamokkal járnak, 
s melyek az idegrendszer világrahozott rendellenes alkatának követ
kezményei. Az epilepsiák legtöbbjében ideges terheltség mutat
ható ki. Az esetek 30—50 százalékában e terheltség okául a 
szülők alkoholizmusát találták. A különböző agybántalmak által 
kiváltott gyermekkori görcsrohamok a sajátképeni epilepsiához 
nem számítandók. Ugyanígy nem tartoznak ide a veleszületett 
idiotizmusnál időnkint fellépő, epilepsiaszerű rohamok sem. A cse
csemőkorban fellépő rángógörcs, népies nyelven frász (gyermekkori 
eklampsia) a görcsökre és öntudatvesztésre hajló terhelt alkatnak 
nyilvánulása; ezeknél a görcsöket fogzás, bélférgek, láz, sérülések 
s egyéb alkalmi okok könnyen kiválthatják. Ezen eklampsiából 
fejlődhetik, de éppen nem mindig fejlődik, epilepsia. 

A voltaképeni, u. n. genuin epilepsia általában két alakban 
•szokott nyilvánulni. Az egyiknél a rohamot többnyire sajátságos 
érzések (zsibbadás, különös ízek, gyomortáji érzések, stb.) előzik 
meg, melyek után a gyermek hirtelen eszméletét veszítve, összeesik; 
majd egész testére kiterjedő feszítő és hajlító rángógörcsök indulnak 
meg, melyek pár percznyi, néha negyedórányi tartama után a 
beteg magához tér, majd ismét mély álomba merül. Felébredve, 



a rohamról egyáltalán nem tud, néha a rohamot megelőző 
cselekményeiről, avagy a rohamot követő bizonyos időszakban vele 
történtekről sincs tudomása (amnesia). Eohamkor az állkapocs 
görcsös mozgásai folytán a levegővel elegyedett nyál habbá lesz, 
mely a nyelvbe harapás esetén véres is lehet. Némelyik gyermek 
roham közben vizeletét, székletétét is elbocsátja. Előérzés nélkül 
bekövetkező rohamkor az epilepsiás a hirtelen összeesés folytán 
könnyen megsérülhet s el is pusztulhat. 

Az epilepsiások nagy részénél bizonyos állandó ingerlékeny
séget találunk, melynek legcsekélyebb behatásokra dühös kitörések, 
sőt indokolatlan erőszak lehetnek folyományai. Jelentékeny részük
nél idővel, többnyire már a gyermekkorban, fokozatos elme
gyengülés következik be, mely úgy értelmi, mint erkölcsi elme
gyengeség lehet. Ennek sajátságos jellemvonásai bizonyos saját
szerű alázatosság, édeskés szolgálatkészség, ömlengő vallásosság, 
e mellett alattomosság, erőszakosság, kegyetlenség s gyakran 
fokozott, perverzitásokra hajló nemi ösztön. A fiatalkori bűn
tettesek nagy része az epilepsiás gyengeelméjűek sorából kerül ki. 

Paedagogiai szempontból fontos az epilepsiának a francziák 
által petit mai (pti mál)-nak elnevezett másik válfaja is. Ennél 
görcsrohamok egyáltalán nincsenek, hanem az öntudat időnkint 
pillanatokra vagy perczekre is megszakad, mely idő alatt a gyermek 
többnyire mereven maga elé bámul, vagy gépiesen végez néhány 
mozdulatot, majd magához térve igyekszik tájékozódni vagy 
nyugodtan folytatja előbbi foglalkozását. Szülők, tanítók a bajt 
hosszú ideig hajlandók szórakozottságnak vagy szédülésnek tekin
teni. Az epilepsia mindkét formája ugyanazon gyermeknél is 
előfordulhat. 

Általában minél gyakoriabbak a rohamok, annál inkább 
áll be az epilepsiás jellemváltozás s a gyengeelméjűség. 

Megjegyzendő azonban, hogy az epilepsia nem minden eset
ben vezet elmegyengeségre; de sőt nem egyszer előfordul oly 
egyéneknél is, kik egész életük folyamán mint lángelmék voltak 
ismeretesek; Július Caesar, V. Károly, Napóleon epilepsiások voltak. 

A veleszületett idiotizmusnál időnkint epilepsiaszerű roha
mok észlelhetők. 

Gondozás, nevelés, gyógyítás. Ontudatvesztésre, görcsökre 
hajlamot mutató gyermekek különösen gondozandók, erősebb 
kedélyi izgalmaktól, melyek különösen gyakran váltják ki a roha
mokat, lehetőleg megóvandók. Főleg kerülendő az ilyen gyer
mekek ijesztegetése, sötét szobával való büntetése. Az epilepsiás 
roham beállta esetén a beteget vigyük lehetőleg elkülönített 
helyiségbe (psychikus ragály veszélye!), helyezzük puha aljra, 
bontsuk ki gallérját, alsó ruháját, fogsorai közé tegyünk puha 
kendőt, fejére, szive tájára hideg vizesruhát, gondoskodjunk, hogy 



a beteg magát meg ne sértse, egyébként pedig hagyjuk a görcsöt 
lefolyni. A roham hosszabb tartama vagy gyors megújulása 
esetén feltétlenül orvosi segély veendő igénybe. 

Kérdés tárgya lehet, szabad-e epilepsiás gyermeknek tanulnia 
és szabad-e nyilvános iskolába járnia? Az olyan epilepsiás gyer
mekek, kiknél a rohamok csak ritkán, több heti vagy havi meg
szakítással jelentkeznek, feltétlenül tanulhatnak, sőt tanuljanak 
is; csak szellemi túlerőltetéstől és izgalmaktól óvandők. Ha a 
rohamok gyakoriak, mindaddig, míg az orvosi beavatkozásnak 
nem sikerült azokat gyérebbekké tenni, a tanítás szüneteljen, 
vagy éppen csak némi foglalkoztatásra szorítkozzék. Oly gyer
mekek, kiknél rohamok csak nagyon kivételesen, pl. 3—4 hónapban 
egyszer, s ekkor is mindig csak éjjel szoktak jelentkezni, ha az 
oktatás otthon nem eszközölhető, nyilvános iskolába is jár-
Jiatnak, kóros ingerlékenységük azonban a tanárnak bejelentendő. 
Az ilyen tanuló kiséret nélkül utczára nem bocsátható. Ha nap
pali rohamok gyakrabban jelentkeznének, az iskola látogatása 
beszüntetendő. A házi oktatás, melynek keretében könnyebben 
lehet a tanítással, osztályozással stb. járó izgalmakat elkerülni, 
s a tananyag, a tanítás ideje is orvosi előírás szerint szabályoz
ható, epilepsiásoknál mindig czélszerűbb. 

Az oktatás nem vonandó meg az oly epilepsiásoktól sem, 
kiknél gyengeelméjűség kezd mutatkozni. Az ilyenek persze 
külön, epilepsiások részére berendezett nevelőintézetekben czél-
szerűbben helyezhetők el, hol gazdasági, ipari ügyességeket is 
elsajátíthatnak. 

Hazánkban Balf gyógyfürdőben (Sopron mellett) van egy 
ilyen epileptikus gyógy- és nevelőintézet fizető és szegény betegek 
részére. 

Az epilepsia orvosi gyógykezelésében leghatásosabbak a 
brómsók, melyek a rohamok gyakoriságát, a betegek ingerlékeny
ségét kétségtelenül csökkentik. Az epilepsia kellő gyógykezelés 
mellett egyes esetekben teljesen meggyógyul.* 

(i) A vitustáncz. Chorea. 
Az u. n. vitustáncz rendszerint ideges hajlamú gyermekeknél 

szokott fellépni. Okai nincsenek tisztázva; néha, úgy látszik, 
hűléses, fertőzéses természetű, néha heves lelki felindulás, főleg 
hirtelen rémület váltják ki. De lelki fertőzés útján is terjedhet. 

A betegség a legkülönfélébb izmok csoportos, szabálytalan 
sor- és időrendben megismétlődő rángásaiban nyilvánul. Eleinte 
e rángások csekélyek lehetnek, úgy hogy szülők és tanítók 

* V . ö. dr. Sarbó, Az epilepsia kór- és gyógytanának jelen állása. 
Budapest, 1904. 



néha hónapokig csak nyugtalannak, gyámoltalannak, megférhet-
lennek, hanyagnak nézik a gyermeket, nem ritkán büntetik is 
örökös hánykolódásáért, kapkodásáért, arczfintorgatásaiért, piszkos 
írásáért. Nagyobb fokán azonban a betegség félreismerhetlen. 
A gyermek állani sem tud, sőt fektéből is egyre felveti a törzs-, 
nyak- és végtagizmok folytonos, heves rángatózása. Ugyancsak 
a beszéd is akadályozott, valamint néha a rágás, nyelés is. Alvás 
közben a görcsök szünetelnek. Néha a rángásoktól függetlenül 
egyes végtagok hűdésszerű gyengülése áll be. 

Az esetek elég nagy számában a betegek izgatottak, kórosan 
emelkedett hangulat áll be, sőt kivételesen teljes elmezavartság 
is felléphet. De a legkönnyebb természetű esetekben is rend
szerint jelen van bizonyos feltűnő figyelmetlenség, szórakozottság, 
akarati gyengeség és ingerültség, mely tünetek a betegség egész 
tartama alatt fennállhatnak. 

A vitustánczban szenvedő gyermek, már a psychikus fer
tőzés szempontjából, de meg rendkívüli izgékonysága miatt is 
nem való az iskolába. Kifejezett esetben a tanulás a betegség 
tartamára felfüggesztendő; könnyű, de nagyon sokáig (hónapokig, 
sőt évekig) elhúzódó esetekben, meg nem erőltető tanítás otthon 
megengedhető. 

Az orvosi kezelés e betegség legkönnyebb eseteiben is, 
azonnal igénybe veendő. A betegség kezdetén, hűlésellenes szerek 
(antipirin, aspirin stb.) brómmal kapcsolva adagolandók; majd 
arzénkura, langyos fürdők, elhúzódó esetekben masszázs, gyógy
torna, villamozás, légváltozás használatosak. Súlyosabb esetekben 
a beteg mihamarább ágyba fektetendő. Hysteriával való kap
csolódás esetén a környezet változtatása ajánlatos. 

A vitustáncz egyes eseteihez a szív megbetegedései is tár
sulhatnak. 

FI A gyermekkori (világrahozott vagy korán szerzett) 
gyengeelméjűség. 

A psychopathiás elfajultság (degeneratio) csoportjához 
a legsúlyosabb szellemi abnormitások tartoznak. Ide sorolják 
némelyek az értelmi gyengeelméjűség különböző alakjait, a gyenge
elméjűséget, hülyeséget, kretinizmust és ide az erkölcsi elme
gyengeséget. Az elmegyengeség nagy elterjedtségénél, sociális fon
tosságánál, psychologiai érdekességénél, valamint gyógypaedagógiai 
befolyásolhatóságánál fogva részletes tárgyalást érdemel, miért is 
vele részletesebben kell foglalkoznunk. 

A kóros elmegyengeség boncztani alapja a nagyagy kérgének 
fejlődésbeli zavarai, vagy kora gyermekkorban szerzett általános 
megbetegedése. (L. 13-ik 1.) 



A z elmegyengeségnek számos fokozata különböztethető meg, 
melyeket a főtünet, az értelmi fogyatkozás foka szerint, czélszerű 
csoportokba osztani. Ilyen csoportok 1. A gyengetehetségüség, 
(debilitas). 2. A gyengeelméjűség (imbecillitás) és 3. a butaság 
vagy hülyeség (idiotismus). A z elmegyengeség e három fokát észlel
hetjük a pajzsmirigy hiányos vagy kóros fejlődése alapján fellépő 
kretinizmus-nál is* 

A két első csoportba a gyermekkori elmebeli fogyatékosság 
azon alakjait szokták sorolni, melyeket az élettani korlátoltság
tól rendszerint valamely kimutathatóan kóros előidéző ok vagy 
kétségtelenül kóros tünetek, az idiotizmustól az elmegyengeség
nek javíthatósága engednek különválasztani. 

Azokat az elmegyengéket, kiknél az elemi iskolai tárgyakban 
való oktatás, bár nehézségekkel, lassítva, de valamennyire mégis 
eredményesen keresztülvihető, gyengetehetségüeknek, az olyanokat, 
kiknél az ilyen oktatás a legelemibb ismereteknél már fennakad, 
kik azonban mégis összefüggő beszédre, tisztaságra, helyes maga
viseletre, kézi ügyességekre taníthatók, gyengeelméjüeknek mondjuk. 

Csak természetes, hogy mi itten legrészletesebben azokkal 
foglalkozunk, kiknél a paedagogiai beavatkozás sikerrel járhat, 
kiknél az értelem szikrája, bár elrejtve, de pislog, s kiknél a 
gyakorlat fontos elve alapján e szikrát bármily szerényen, de 
mégis világító lánggá éleszthetjük. 

a) A kóros gyengetehetségüség okai között találjuk mindazo
kat, miket a gyermeki lélek fogyatékosságainak és betegségeinek 
okaiként már felsoroltunk. Tapasztalás szerint az okok többnyire 
összetettek, a mint azt világosan a következőkben felsorolt, minden 
statisztikánál tanulságosabb néhány eset mutatja: 

1. 10 éves gyengetehetségű leány, iparos gyermeke. Szülei élnek. Apja 
pár évvel a gyermek világrajötte előtt bujakóros lett. Anyja egészséges, 
4 testvére él, egészséges; 1 elhalt. A lányka 1'/« éves korában lázas beteg 
lett, egy ízben eszméletlen is volt. Utóbb lába az alszáron és bokában 
kifakadt. Mindig beteges volt. Későn fogzott, 2 éves korában kezdett 
beszélni, 3 éves korában kezdett járni. Gerinczoszlopa előfele görbült, tar
tása ferde, alszárai kifelé görbültek. Nyakizmai között számos borsónyi — 
mogyorónyi mirigy tapintható ki. Beszéde dunnyogó, hiányosan érthető. 
Gyakran fáj a feje. 

2. 10 éves gyengetehetségíí leány, iparos gyermeke. Szülei egészsé
gesek, ideges terheltség ki nem deríthető, ellenben apa és anya édesanyja 
testvérek : vérrokonság. 9 gyermekük volt, 8 él, egy difteriában elhalt. Egy 
ízben üszögterhesség volt. A testvérek épelméjüek ; egyikük púpos. A gyermek 

* Sollier felosztása: 1. Súlyos idiotia. Az értelmi élet teljes hiánya 
és figyelési képtelenség. 

2. Könnyű idiotia. A figyelem gyengesége és gátoltsága. 
3. Imbecillitás. A figyelem nyughatatlansága. Heller és mások idio-

tizmus-nak nevezik a befolyásolhatatlanul súlyos, idiotiának a paedagogiailag 
befolyásolható és imbecillitásnak a könnyű fokú elmegyengeséget. 



egészséges csecsemő volt, 6 hóra kezdett fogzani, 2 évre járni, csak 4 éves 
korában kezdett beszélni s csak 9 éves kora óta lehet érteni. 2—3 éves 
korában, ha sírt, pár pillanatra gyakorta eszméletét veszítette. Betegségeken 
nem esett át. Kiskora óta önfejű, dühös természetű. Hibás kiejtésű. 3 évig 
járt teljesen eredménytelenül különböző elemi iskolák első osztályába. 

3. 9 éves fiú, iparos gyermeke. Apja bujakóros volt. Anyja három 
ízben szült korán. Két fiútestvére él, egyik rángógörcsben (frászban) szen
vedett. A gyermeknek 2 hónapos korától 4 hónapos koráig ótvarja volt, 
utóbb nyakán kelés, majd testén vörös kiütés, később genyedő mirigy, 
melyet operáltak. Bárányhimlőn esett át. l'/a éves korában az asztalról 
leesett. Elég értelmesen viselkedik, néha azonban rohamokban ugrálás és 
nevetés lép fel nála. Éjjelente felébred, suttogva, hadonászva elbeszéli 
önmagának a napi, főleg iskolai eseményeket, miközben mereven maga 
elé bámul. Néha, egy helyben állva, összeesik. Igen jól táplált s látszólag 
erősen fejlett gyermek; degenerált fülei vannak. Tarkóján több kisebb-
nagyobb heg látható. Túllátó. Görcsösen pislog. 

4. 8 éves gyengetehetségű fiú. Szülők egészségesek. 3 testvér elhalt: 
egy hat hóra bélgyuladásban, második tüdőbajban 2 évre, harmadik 12 évre 
tüdővészben. A gyermek 2 évig üvegből szopott. Fogát egy évre kapta. 
Járni 3 éves, beszélni 4 éves korában kezdett. 8 hónapos korában 8 napig 
fejét nem mozgatta, szemét elforgatta, >stille Frajsen* (Agyhártyalob?). Fül
folyása is volt. 

Homlok és nyakszirt erősen dúdoros. Hiányos, szabálytalan fogazat. 
Tarkó és nyakizmok között számos apró mirigy. Vérszegény nyálkahártyák. 

Csendes, de indulatos. Nem megy a többi gyermek közé. Allatokat 
szereti kínozni. Néha, főleg imádság közben, ok nélkül görcsösen nevet. Este 
ágyban fekve, mások szemeláttára onanizál. Szeret énekelni, nótákat szépen 
énekli. Az elemi iskolába gyengesége folytán fel sem vették. 

5. 10 éves gyengetehetségű leány, iparos gyermeke. Atyja nagyon 
ideges, iszákos. Anyja egészséges; 2 abortus, 4 élő gyermek, Gr. az elsőszü
lött. Fogószülés. Fogát 7—8 hóra kapta, frászja volt; járni egy év után, 
beszélni későn kezdett. IVa év óta fülfolyós. Tavaly kanyarója volt. 2 évig 
eredménytelenül járta az elemi iskola I. osztályát. 

Gyengén fejlett. Fogazat csipkés. Óraketyegést balról 162, jobbról 
csak 52 cm.-ről hallja. Mirigyei vannak. 

5. 11 éves gyengeelméjű fiú, iparos gyermeke. 6 testvére él, 1 angol
kórban (?) elhalt. Elsőszülött; 8 hónapos korban fogzás, rángógörcsök 
(frász) több ízben. Egy éves korban nagyon sírt, nyugtalankodott, orvos
hoz vitték, ki agyrázkódást (?) állapított meg. A baj 2—3 hétig tartott. 
Anyja részletekre nem emlékszik, csak annyit tud, hogy ettől fogva a gyer
mek nem volt többé rendes. Ekkor vette észre a doktor azt is, hogy a 
gyermek bandzsít. Járni 18 hónapos korában kezdett, beszélni 3 éves kora 
után, 6 éves korban szamárhurut, 8 éves korban bárányhimlő. Már három 
éves korában majdnem naponta eltűnt hazulról, úgy hogy a rendörségnek 
kellett előkeríteni. A többi gyermekkel nagyon durva, összeveri őket. Kutyá
tól, macskától nagyon fél. 8—9 éves koráig ágyba vizelt, azontúl csak kivé
telesen. Mérték nélkül fal, hánykolódva alszik, ágyneműjét összeszaggatja. 
(Epilepsia ?) Onanizál. Játszani nem tud. Napokra elcsavarog otthonról. 
(Poriomania.) 3 évig eredménytelenül járta az elemi iskola I. osztályát. 

Kiálló homlokdudorok. Kisfokú kancsalság, a bal szemtávolító ideg 
gyengén működik. Mindkét here hiányozni látszik (kryptorchismus). Hajzat 
között számos heg található. 

6. 9 éves leány, iparos gyermeke, szülők élnek, anya gyenge, beteges. 
Tíz testvére közül az első, harmadik, hatodik, hetedik, tizenegyedik él, a 
második 2 hetes, a negyedik 2 éves korban >vizibetegségben és frászban*. 



az ötödik 2 éves korban tüdőgyuladásban, a nyolczadik 14 éves korban tüdő-
bajban halt el, a tizedik 6 hónapos koraszülött volt. 

Fogait 1 évre kapta, 2 éves korban kezdett járni, beszélni. Bárány
himlőn kívül egyéb nagyobb baja nem volt. 

A vézna, sápadt gyermeknél kancsalság és veleszületett szemrezgés 
van jelen. Bal arczidege gyengébben működik. Fogazat széles, szabálytalan, 
csipkézett. Bal fejtetőn 6 cm. hosszú, 2—5 cm. széles hajtalan heg, mely 
valamint a halántékon látható hegek l'/a éves korában történt lejorrázás 
alkalmával keletkeztek. Fejét állandóan jobbfelé hajtva tartja. Két évig 
járta eredménytelenül az elemi iskola első osztályát. 

7. 13 éves fiú, hivatalnok gyermeke. Anyai nagyatyja nővérének három 
hülye gyermeke van. Szülők egészségesek. Egy nővére epilepsiás, másik 
kettő egészséges. Nyugtalan, beteges csecsemő volt. 8 — 9 hóra fogzott, járni 
15 hóra, beszélni körülbelül 2 évre kezdett. Kanyaró. Tüdőgyuladás. Kis 
kora óta ingerlékeny, makacs, erőszakos. Körülbelül hat év óta onanizál, le 
nem szoktatható. 6 éves kora óta jár iskolába. A kisegítő iskola.első osztá
lyát is most harmadszor járja. 

8. 8 éves fiú, intelligens szülők gyermeke. Apja ideges, egyik rokon 
bemondása szerint, iszik. Apja egész családja nyugtalan, ideges. Anyja 
beteges. Az első gyermek 3 éves korban leesés folytán (?) beállott 5—6 
hétig tartó frász tünetei közben halt el. A harmadik gyermek angolkóros 
volt, ideges, de ép elméjű. Betegünk, a második, nehéz szüléssel jött a 
világra, körülbelül 8—9 hóra fogzott, 1 éves korban kezdett járni, 1'/» évre 
beszélni. Sokat esett, fejét gyakran megsértette. A cseléd gyakran ijeszt
gette, l'/a éves korban tüdőgyuladás, utána hátán számos nagy kelés. 2 éves 
korában sokszor felugrott, nagyokat sikoltott és szaladt, mintha félne. 3 éves 
korában az állatkertben úgy megijedt, hogy egészen elhűlt, megdermedt, a 
szeme fennakadt (epilepsiás roham?). Pár héttel rá nyugtalanság tört ki 
rajta, ugrált, fejét forgatta, éjjel nem aludt, dobálta magát, nevetett, néha 
nappal is össze-vissza beszélt. A szakorvosok baját súlyos vitustáncznak 
mondották, mely éveken át elhúzódott. Ma már csak olyankor rángatózik, 
ha izgatott. Egy évig járt elemi iskolába minden eredmény nélkül. 

Dudoros homlok és nyakszirt; tarkón heg. Nagyobb és kisebb miri
gyek áll alatt, fülek mögött. Taréjos szegycsont, puffadt has. Szájával időn
kint fintorító mozdulatokat végez. 

9. 7 éves gyengetehetségű leány, iparos gyermeke. Terheltség ki nem 
mutatható. Anyja, midőn a leány született, nyolcz hónapja bokagyuladással 
feküdt. Normális szülés. Három testvér él, egészséges ; anyja két izben elvetélt. 
A beteg jól fejlett csecsemő volt, 6 hónapra kezdett fogzani, 3-dik évében járni, 
beszélni. Két éves korában két hónapig typhusban feküdt, azóta mindig gyenge 
volt. Három éves korában vörhecs. Négy éves korban az ágyról leesett, homlokán 
mély sebet ütött, melyet bevarrtak. Körülbelül azóta veszik észre, hogy a 
gyermek nem rendes. Iskolából hazaküldték, mert >gyengefejű«. Otthon 
nyugtalan, czéltalanul jön-megy, zavarosan beszél, könnyen sir, igen felejtős. 
Szeszt >keveset« kap ; atyja saját bevallása szerint magával szokta vinni a 
gyermeket a kocsmába s ott a magáéból, sörből, borból, pálinkából kínálja. 
Jobb homlokfélen, a hajzat határán, 3 cm.-nyi heg, mely alatt a csonton 
ugyanily irányú s terjedelmű mély horpadás érezhető. Ótvar a hajzatos 
fejbőrön. 

10. 8 éves gyengeelméjű lány, fogműves gyermeke. Az atya apai fél
testvére epilepsiás és teljesen hülye volt. Hat gyermek közül egy mérgezés 
folytán, egy diphteriában, egy 3 hetes korban egy hétig tartó frászroha
mokban elhalt. A beteg 3—4 hóra fogzott, 15 hóra kezdett járni s beszélni. 
Egészséges gyermek volt, míg 3 éves korában súlyos vörhenye volt diphte-
ritissel, mely ellen három injectiót kapott. Utána két hónapig beszédhüdése 
volt. Ez időtől fogva nagyon nyugtalan, rossz volt, szófogadatlan, a gyer-



raekeket bántotta; ha haragítják, rúg, harap. Felfogása nincs, nem figyel 
semmire. Egész nap elcsavarog, az utczán az összes macskákat összeszedi, 
mindig azokkal játszik, a lovakat eteti, nem fél semmitől. Az elemi isko
lából egy hónap után hazaküldték. Kóros testi tünetek nincsenek. 

11. 12 éves gyengeelméjű leány, magánzó egyetlen gyermeke. Anyjá
nak szülésekor rángógö'rcse (eklampsiája) volt, midőn is a gyermek fogó
szüléssel jött a világra; az anya egy évvel utóbb ismeretlen bajban elhalt. 
Az anyának két fitestvére maradt, az egyiknek első gyermeke tökéletlen, a 
másiké teljesen hülye. Többi gyermekük ép. Apa, saját bemondása szerint, 
»mellgyönge«; az apai nagyanya, valamint az apa összes négy testvére 
tüdővészben halt el. Betegünk két évre kezdett fogzani, járni; beszélni csak 
4 éves korára. Egészséges volt 2 év előttig, midőn először éjszaka volt 
epilepsiás rohama, melyet azóta két nappali roham követett rángásokkal, 
száj habzásával, utána mély álommal. 8—9 éves koráig ágyba vizelt. Elemi 
iskolába értelmi gyengesége folytán sehol sem vették fel. Atyja szerint 
otthon csendes, egész nap egy helyben ül. Szeszt azelőtt kapott, most már 
nc-m adnak neki, mert olyankor »goromba, dühös, nem bírni vele«. Mere
dek homlok, tág pupillák, fokozott térdreflexek. Atyja 5 év óta eredmény
telenül tanítja olvasni. 

12. 10 éves gyengetehetségű fiú, kereskedő gyermeke. Szülök egész
ségesek. Négy testvére él, egészséges. 7 hónapra fogzott, 14 hóra kezdett 
beszélni, 18 hóra járni. Midőn szemfogát kapta, frászrohamai jelentkeztek, 
melyek 2'/a éves koráig körülbelül kéthetenkint léptek föl. 3 éves korában 
gerinczagy- és agygyuladáson ment át, mely után kezét, lábát körülbelül 
3—4 évig nem használhatta, ülni is csak megkötve tudott, bandzsítás lépett 
fel, elméje meggyengült. 20 hónapon át villamozták, mire bénasága javult. 
Azóta vörhenyen is keresztülment. Eddig otthon tanult. 

Ferde koponya, jobb koponyafél erősebben fejlett. Homlok meredek, 
kiálló homlokdudorok. Jobboldali hüdéses kancsalsága van. Nyelvén jobb 
oldalt heg. Behunyt szemmel inog. Szétterpesztett, kissé feszített lábakkal, 
sarkakra lépve, ingadozva jár. Vontatottan, nehezen beszél. Számos bor
sónyi, mogyorónyi mirigy van az áll- és nyakizmok között. Nagyon szereti 
a szeszes italt. 

Az elme fogyatékos volta — miként a felhozott esetek is 
mutatják — gyakran az egész szervezet fogyatékos fejlődésével 
(szervezeti és működési degenerátiós jelek) és gyengébb ellentálló-
képességg^l jár együtt. Igen gyakran tapasztaljuk, hogy a gyenge
tehetségű gyermek oly családból származik, melyben feltűnő 
nagy a halandóság; szóval a csenevész hajtás többnyire beteg 
vagy csenevész törzsből fakadt. 

fi) A gyengeelméjűség tünetei. A testi tünetek közül sokat a 
felhozott kóresetekben felsoroltunk. Általában a gyengébb elméjű 
gyermekek testi fejlődése is elmarad az épelméjű gyermekek 
testi fejlődése mögött. 

Pontos vizsgálatok mutatják, hogy a kisegítő iskolák 
növendékeinek testsúlya, testmagassága kisebb, mint az épelmé-
jüeké. A gyengetehetségüek közül 35°/ 0 gyengelátó, 37'5°/o-nak 
színérzéke hiányos és 19'5°/o nagyothalló, az épelméjüek 9'5, 6'0, 
illetve 4'0°/o-ával szemben. A gyengeelméjüek színlátása igen gyak
ran fogyatékos. Nem egyszer találjuk a szaglás, ízlés, bőr-, hő-
és fájdalomérzés zavarait is. 



A gyengetehetségüek koponyája 57 °/o-ban mutatkozott 
kisebbnek mint a megfelelő korú épelméjüek átlaga, 10°/o-ban 
kisebbnek találták mint az épelméjüek legkisebb méretét, ellen
ben 17°/0-ban nagyobbnak mint az épelméjüeknél található leg
nagyobb koponyát. E túlságos nagyság okát a gyengetehetsé-
güeknél oly gyakori angolkóros alkatban találjuk, melynél a 
koponya — néha kapcsolatos vízfejűség folytán — kórosan meg
nagyobbodott. Gyakori a részaránytalan, szabálytalan koponya is. 

Az esetek túlnyomó többségében találhatók, még pedig 
halmozódva a testi és működési elfajulásos jelek. Igen gyakoriak 
a gerinczoszlop kisebb-nagyobb elgörbülései is. 

Gyakran találunk vérszegénységet, skrofulás mirigyeket, 
vagy azok után visszamaradt hegeket, angolkóros végtagelgörbil
léseket, sérveket, bénulásokat. 

G) A gyengeelméjűség lélektana. 
A gyengetehetségüek és gyengeelméjűek szellemi működé

seit egyszerűen azzal jellemezhetjük, hogy elmebeli képességeik 
a normális épelméjű gyermekhez képest kifejezett elmaradott
ságot tüntetnek fel. Bár némelyiküknél egyik-másik képesség 
(pl. zenei, emlékező, számoló tehetség) feltűnően kifejlődött, mégis 
a nagy általánosságban érzeteik homályosak, figyelmük nyugha
tatlan, nem összpontosítható, képzet- és szókincsük kisebb, elvon
tabb fogalmak alkotására képtelenek, képzettársításuk szegényebb, 
lassúbb, emlékezetük gyenge, Ítélőképességük ícsekély vagy hiány
zik, képzelő erejük inkább csak passiv, nélkülözi az alkotás erejét, 
kombinatív tehetségük felette erőtlen, akaraterejük nincs, érzelmi 
életük sekély. Ez, valamint akaratviláguk csak annyira-amennyire 
emelkedik túl az ösztönélet keretein. Beszédjük igen gyakran fogya
tékos, írni-olvasni, számolni nehezen, vagy egyáltalán nem tanul
nak. Megszerzett ismereteiket önállóan értékesíteni alig tudják. 

Ezzel azonban csak az átlagot jellemeztük. Pedig a gyenge
tehetségű gyermek ugyanúgy, miként az épelméjű, egy-egy indi
viduum, egyéni sajátosságokkal, egyénileg különböző fokban 
fejlődött, illetőleg elmaradt különböző képességekkel. 

A gyengeelméjűség lélektanáról tényleges fogalmat csak úgy 
alkothatunk, annak természetét, lényegét csak úgy közelít
hetjük meg, ha az imbecil gyermek szellemi világát közelebbi 
tanulmányozás tárgyává tesszük, vagyis a gyermektanulmányozás 
különböző módszereit, az észlelést és kísérletet a gyengeelméjű 
gyermekre is alkalmazzuk. Foglalkozzunk tehát részletesebben a 
a gyengeelméjűség lélektanával, megismerkedvén egyszersmint az 
egyszerűbb psychologiai vizsgálati módszerekkel is. melyek segé
lyével egyes elmebeli képességek megközelítő pontossággal mér
hetők és számszerűleg kifejezhetők. 



1. A gyengeelméjűek képzet- és szókincse. 

A gyengeelméjűek igen gyakran fogyatékos érzékszervei 
folytán érzeteik nem élesek, halványak, elmosódottak. Tetézi ezt 
az a fontos körülmény is, hogy agykérgük gátolt fejlődése folytán 
az érző központok működése is hiányos. Elmarad a már bejutott 
külső ingerületek erőteljes központi feldolgozása; a perceptio 
fogyatékos lesz. A társítási utak hiányos fejlettségénél fogva a 
külső benyomások egyidejűleg többféle agyi központba jutó inge
rületei sem kapcsolódnak kellőleg egymáshoz; a részképzetek nem 
adnak egy egységes, szerves emlékképet, képzetet. Ennek folytán 
képzeteik is homályosak, szétfolyók, tökéletlenek. A képzetek ezen 
tökéletlensége már magában véve megnehezíti közös vonásaik alapján 
való csoportosításukat, e csoportok egymástól való finom megkülön
böztetését, megfelelő differentiáltságu szókincsnek megszerzését és 
a szóknak e képzetek jelei gyanánt való megfelelő használatát. 

A gyengelméjü gyermekek képzet- és szókincsét illetőleg ez 
ideig nagyon kevés megbízható vizsgálat történt. A budapesti 
kisegítő iskolában többek között egy 7 éves, mérsékelten gyenge-
elméjü lányka szó- és képzetkincsét vizsgáltuk az általam a 
gyermekek képzet- és szókincsének vizsgálatára használt részletes 
módszerrel.* Ez abban áll, hogy a Faragó-féle »Mindentudó 
képeskönyv« közel 1000 színes képét végig megmutatjuk a 
gyermeknek, midőn is nem csak az egyes képek nevét kérdezzük 
meg, hanem a gyermeket a kép minden részére, czéljára, a benne 
esetleg foglalt cselekvésre nézve is kikérdezzük s a gyermek minden 
egyes szavát feljegyezzük. Az ily vizsgálat nagyon hosszadalmas, de 
ily módon tényleg a gyermek teljes szókincsét megállapíthatjuk. 

Kiderült, hogy a vizsgált gyengetehetségü gyermek helyesen 
használt főnevet 386-ot 

igét 122-öt 
melléknevet 50-et 

névmást 18-at 
határozót 17-et 

kötőszót 8-at 
tagadószót 5-öt 

Összesen 606 szót használt helyesen. A gyermek helyesen 
használta a tárgyragot (185), birtokragot (106), egyéb ragokat 
(101), a többes ragot (13 esetben). Helyesen használta a jelentő 
módot (114), a főnévi igenevet (37), a melléknévi igenevet ó-ő-vel 
(27), a kötőmódot (29), a »van, volt, lesz« alakokat (56), ritkán 
a í-vel végződő melléknévi igenevet (3), a va-ve határozói igenevet 
(5), a feltételes módot (2) és a parancsoló módot (1 esetben). Meg-

* Éltes Mátyás, Adatok a gyengetehetségű gyermek képzet- és szó
kincsének megismeréséhez, Budapest, 1903. Pfeift'er F. bizománya. 



jegyzendő, hogy e lánykánál a gyengeelméjűség inkább csak a 
számolásbeli képtelenségben és a kombinativ működés gyenge
ségében nyilvánul feltűnőbb módon. 

Psychologiai laboratóriumomban a kisegítő-iskola egész első 
osztályán (20 gyermeken) végeztettem vizsgálatokat * a képzet
es szókincs megállapítására szolgáló rövidített módszeremmel. 
A Faragó-féle képeskönyvből u. i. az összes fogalmi körökből vett 
tárgyakat s ezek alkalmazását, élő lényeket s ezek cselekvéseit 
ábrázoló, összesen 200 képet válogattam ki. A kikérdezés csak e 
200 képre történik, s a gyermeket csakis arra nézve vizsgáljuk, 
felismeri-e a képet, ha igen, megtudja-e nevezni avagy legalább 
körülirni, esetleg ha tévesen nevezné meg, nem-e ismerte fel mégis 
helyesen a fogalomkört, melyhez az illető tárgy vagy tény tartozik ? 

A vizsgálatok végeredményét a következő táblázat mutatja, 
melyből 2 gyermek nem teljesen megbízható értékszámait elhagytuk: 
A gyengetehetségüek első osztályának képzet- és szókincse a Ranschburg-féle 

rövidített módszerrel vizsgálva, százalékos értékekben : 

Gyermek 

neme 

Kora 

éves 

Felismerte 
a képet 

Felismerte 
a fogalomkört 

Nem 
ismerte 

fel 

Gyermek 

neme 

Kora 

éves 

és helye
sen meg
nevezte 

de csak 
körülirta 

s meg
nevezte a 
legköze

lebbi 
csoportot 

de a helyes 
név helyett 
egy mellé

rendelt 
fogalmat 
nevezett 

meg 

Nem 
ismerte 

fel 

•/• % °/o °/o °/o 

Fiu 9 835 5-0 1-5 5 5 4-5 
Lány 9 80-5 7-0 4-0 3-5 5 0 
Fiu 11 80-0 4-5 3-5 2 5 9'5 
Lány 10 755 2-0 3-5 5-0 140 
Lány 12 75-0 4-0 1-0 7-5 12-5 
Fiu 9 71-5 6 5 3-0 6 5 12-5 
Lány 9 68-5 3-5 3-5 135 110 
Lány 12 66-0 3-5 5 5 11-5 13-5 
Lány ... 9 58-5 2-5 4 5 9 0 255 
Fiu 10 56-5 8-0 6-0 140 15-5 
Fiu 7 54-5 11-5 7-5 15-0 11-5 
Lány 12 54-0 9-5 5 5 7-5 23-5 
Lány 9 53-0 10-0 3 5 8-0 25-5 
Fiu 12 52-5 12-5 6-0 13-0 16-0 
Lány 7 52-0 8-5 7'0 8-0 24-5 
Fiu 9 28-0 4 5 6-0 8 5 53-0 
Fiu 7 27-5 2-0 5-0 11-5 54-0 
Fiu 9 25-0 18-5 7'0 11-5 38-0 

* E vizsgálatok kivitelében Képes Ernő bölcs, hallgató, normális 
gyermekek párhuzamos vizsgálatával Eperjessy István és Barton Imre paeda-
gogus urak működtek közre. 



A tizennyolcz 7—12 éves gyengetehetségü gyermek közül 
tehát 15 gyermek a képeket több mint. 50 százalékban nevezte 
meg helyesen. Ugyanezen módszerrel végzett további vizsgálat 
szerint 10 első elemi iskoláju normális gyermek közül valamennyi 
legalább is 70°/0-ban nevezte meg ugyanezen képeket. Egy jóeszü 
38/± éves gyermek ugyanezen anyagra vizsgálva 90"5°/o-ot ered
ményezett. A különbség azonban inkább a legkisebb értékek körül 
mutatkozik. A gyengetehetségüek közül három akadt, a ki keve
sebb mint 30 százalékot tudott helyesen megnevezni, míg a nor
mális gyermekek közül a leggyengébb is 72.5 százalékot ismert 
fel s nevezett meg helyesen. 

Fontossággal bir az is, melyek azon képzetek, melyek 
a gyengetehetségü gyermekeknél legkönnyebben jönnek létre s 
melyeket néven is tud nevezni ? 

Erre nézve a következő táblázat ád felvilágosítást: 
A husz, első kisegítő osztályú gyengetehetségü gyermek 

közül a következő fogalmakat ábrázoló képeket ismerte és nevezte 
meg helyesen: 

I. A gyermekek 
5—25 százaléka 
előtt ismeretes fo

galmak : 

Hőmérő, tölcsér, gyüszii, erkély, csatorna, póstaszekrény, 
hordár, táviró, fonográf, telefon, baka, ágyú (tüzér), 
harmonika, szalmakazal, kasza, magvető paraszt, málna, 
tulipán, gyöngyvirág, árvácska, véső, gyalu, nyereg és 
kengyel, köszörűkő, szélmalom, szarvasbogár, cserebogár, 
szitakötő, pók, pókháló, méhkas, rák, gyík, krokodilus, 

teknősbéka, Ferencz József (a király képe). 

II. A gyermekek 
26—50 százaléka 
előtt ismeretes fo

galmak : 

Mosdótál, hajkefe, tintatartó, sparherd (takaréktűzhely), 
dézsa, kancsó, fazék (csupor), szita, dugóhúzó, tányér, 
söröskancsó (sör), szivar (skatulya), mángorló, virsli, 
horgolótű, cziiinder, kofa, csónak, omnibus, csákó, huszár, 
számjegyek, sárkány (játék), gyürü- (kör-) hinta, harang, 
fényképező-gép, zongora, aratás, (kaszálás), paradicsom, 
uborka, eper, czitrom, szegfű, talicska, fúró, hernyó, 
béka, papagály, elefánt, páva, pulyka, hattyú, nefelejts, 

gomba, oroszlán, hid. 

III . A gyerme
kek 51—75 szá
zaléka előtt isme
retes fogalmak: 

Ajtó, függöny, ablak, korsó (kancsó), fogkefe, bélyeg, 
főzőkanál, mozsár (m. törő), reszelő, lapát, kávéscsésze, 
kávédaráló, vizesüveg, pohár, szódásüveg, czigaretta, 
teknő, mázsáló, létra, gyertya, varrógép, sapka, csizma, 
mellény, vízvezeték, kut, hordó, levél, levélhordó, tűz
oltó, kocsi, automobil (motor), gőzhajó, szemüveg, dob, 
trombita, palatábla, betűk, táska, muzsikus czigány, 
hegedű, ház, templom, tengeri, répa, paprika, körte, 
cseresznye, alma, málna, rózsa, fa, fürész, (harapó-) fogó, 
szög, lakat, táska, koffer, pillangó (lepke), kigyó, kacsa, 

gólya, disznó. 



I V . A gyermek 
75—100 száza
léka előtt isme
retes fogalmak : 

Szék, asztal, ágy, fésű, óra (ingaóra), (karos)szék, korona 
(pénzdarab), fillér, olló, zsebkés, seprő, szekrény, kanál, 
kés, villa, apa, anya (néni, bácsi), fiu, lány, pipa, vasaló, 
lámpa, gyufa, zsebóra, óraláncz, kalap, czipő, papucs, 
kabát, keztyü, esernyő, pálcza (bot), napernyő, ruba 
(szoknya, bluz), lépcső, rendőr, kéményseprő, villanyos 
(kocsi), bicikli, vonat, kard, puska, könyv, tábla, hinta, 
kártya, szőllő, (görög)dinnye, kalapács, kulcs, kakas, 

tyúk, hal, kutya, tehén, (házi)nyul. 
Egy gyermek sem nevezte meg helyesen a következőket: fonográf, 

pipacs, vízimalom, szöcske, sas ; 
Valamennyi helyesen ismerte fel s nevezte meg a következőket : 

szék, kés, villa, óra, kalap, czipő, esernyő, hinta. 

Kitetszik e vizsgálatokból, hogy a gyengetehetségüek képzet
kincse a reális élet tárgyaira nézve általában elég nagy, hogy 
továbbá legközelebbi környezetük tárgyain kivül főleg az utcza 
jelenségei, a mozgó tárgyak azok, melyek figyelmüket felkötik. 

Nagyon érdekesek és fontosak azon esetek, melyek a fenti 
táblázatban nem foglaltatnak, melyekben a képet a gyermek 
láthatólag felismeri, de nevét nem tudja. Az egyik pl. a pulykára 
csak annyit tud mondani: »ez a haragos«; egy másik a köszörű-
követ igy irja körül: »csavarják, lemossák vele a vasat«, ami 
arra mutatna, hogy pusztán látási képzettel bir ez eszközről, 
de további kérdezésre megmondja: »élesitik vele a kést«. Harapó
fogó = avval kell a szöget kihúzni. Kengyel = 1. a mi a lónak 
van; beleteszik a lábat s ülnek rajta; 2. lovas rendőrök lábát bele
teszik. Fürész = 1. kés (de e mellett helyesen mutatja a fűré
szelés mozdulatát; 2. reszetelni, része (ugyancsak helyesen mutatja); 
3. vág, fát reszelnek vele. Nyereg = 1. lovasrendőrnek ülőhely, 
lábtartó; Gramoplion = 1. magányosan trombitál; 2. verkli, bent 
nevetnek és mulatnak; 3. duli-luli-luli-luli (énekel). 

A nagyobb fokú gyengeelméjűségnél azonban a reális élet 
tárgyainak képzetköre is felette csekély. Sem képben, sem termé
szetben a legtöbbet megnevezni nem tudják, czélját, alkalmazását 
nem ismerik. A gyengeelméjűség különösen a helytelen elnevezé
seknél tűnik fel, pl: puska = trombita, fali tábla = fésű; 
kazal = vonás. 

Némely nagyobb fokban gyenge elméjű gyermek a legtöbb 
ismeretlen fogalomra egyazon értelmetlen szóval felel, pl.: mullallá, 
a másik 3 —4 szót váltakozva alkalmaz az előtte ismeretlen fogal
makra, pl. széna, vonal, fürödnek benne. 

Vizsgálataink értelmében a gyengeelméjűség könnyebb fokai
nál a magukban viszonyítást foglaló melléknevek: kicsi, nagy, 
sok, kevés, több, egyforma, magas, alacsony, valamint a szorosabb 
(érzéki) értelmében vett: jó, rossz, szép, csúnya fogalmak, az: elül, 
hátul, lenn, fent stb. határozó szók megértése is jelen van, míg 
súlyosabb esetekben ezek teljesen hiányoznak. Úgyszintén hiányzik 



ilyenkor a miért-tel, hogyan-nal kezdődő kérdőmondatok helyes 
felfogása is. 

De nemcsak a képzet- és szókincs szegényes, hanem maga 
a beszéd is igen gyakran hiányos fejlődésű a gyengeelméjűeknél. 
A szók megértése inkább csak a súlyosabb esetekben késik fel
tűnően, míg a szók kiejtő képessége, a beszédmozgások elsajátí
tása még a könnyebb fokú gyengetehetségűségnél is igen gyakran 
éveken át késik. A késői fejlődéstől eltekintve, az esetek igen 
nagy számában — Doll szerint a kisegítő iskolák tanulóinak 
18°/o-ánál — beszédzavarokat is találunk. Észlelésem szerint leg
gyakoribb a pöszebeszéd, ritkább a dadogás. 

2. A gyengeelméjűek felfogó és emlékező képessége. 
Említettük már, hogy felfogás alatt a jelenben érzékel

teknek régibb rokon benyomásokkal való egybefolyását értjük. 
Minthogy a gyengeelméjűek képzetei nélkülözik a normális 
gyermekek képzeteinek élességét és teljességét, ebből, valamint a 
képzettársítás gátoltságából folyik, hogy a felfogás folyamata is 
tökéletlen és lassú lefolyású leend. 

A felfogó Jcépesség-et együttesen a visszaemlékező képesség 
erejével (terjedelmével és hűségével) igen egyszerű módon vizsgál
hatjuk a Stern W. boroszlói tanár módszerével, melylyel ő külön
böző korú gyermekek bemondásainak hűségét vizsgálta. 

E módszer lényege az, hogy valamely nem túlságosan 
bonyolult, pl. a szemléltető oktatásra szolgáló, szines képet, melyen 
tárgyak, személyek s ezek cselekményei láthatók, mutatunk külön-
külön mindegyik gyermeknek pontosan egy perczig, azon felszólí
tással, hogy nézze meg jól. A perez lefolytával a gyermeknek el 
kell mondania azt, amire a látottakból emlékezik: ez a spontán 
bemondás, melynek minden szavát feljegyezzük. Ezt követi a 
kikérdezés (kihallgatás), melynél a kép minden részletére (a tárgyak, 
személyek jelenlétére, helyzetére, szinére, cselekményeire) vonatkozó 
kérdőívbe foglalt kérdések közül mindazokat, melyek az önkéntes 
leírásban benn nem foglaltattak, a gyermekhez intézzük s a 
választ följegyezzük. E kérdések közé vegyitünk olyanokat is, 
melyek a képen nem is létező dolgok részleteire vonatkoznak: 
ezek a félrevezető, suggestiv kérdések. A vizsgálat befejezése után, 
mely lji—1j2 óráig, gyengeelméjűeknél tovább is eltart, előbb a 
spontán elmondásokat, majd a kérdésekre adott válaszokat érté
keljük olyképen, hogy megállapítjuk, hány helyes, hány téves és 
hány kétes adat foglaltatik azokban, s ezen egységeket össze
számítjuk. * 

* A módszer részleteire nézve 1. "W". Stern, Die Aussage als geistige 
Leistung und als Verhörsprodukt. Experiment. Schüleruntersuchungen. I. 
Leipzig 1904. 



A felfogóképesség és a bemondás hűségének vizsgálata a kisegítő iskola 4-ik osztályának tanulóin 
(a tanév végén) a Stern "W.-féle módszerrel. 

B) Segítő kérdésekre adott bemondások 

Kor 
A) Önkéntes 
bemondások 

tényleges adatokra színekre nem létező adatokra 
Kérdésekre tett 

bemondások összege 
Összes bemondások 

( A + B ) 

vonatkozó kérdések eredménye 

év helyes téves helyes téves kétes helyes téves kétes helyes téves ] kétes helyes téves kétes helyes téves kétes 

1 11... 17 2 28 15 1 8 8 2 3 5 1 39 28 4 56 30 4 
2 11 ... 10 1 27 17 0 s 3 13 1 4 8 I 0 34 38 1 44 39 1 
3 12 . 11 1 32 11 2 6 8 3 5 5 : 0 43 24 5 54 25 5 
4 12... 16 1 33 4 3 1 6 8 3 3 8 í 0 42 20 6 58 21 6 
5 12 .. 14 0 23 12 2 9 1 5 3 0 33 24 3 47 24 3 
6 12 . 3 3 23 15 1 4 10 0 1 2 10 0 29 35 1 32 38 1 
7 13... 15 0 20 12 4 3 2 8 1 5 3 2 28 17 14 43 17 14 
8 14... 6 7 35 15 2 7 8 o ! 1 9 I 0 43 22 2 49 29 2 
9 14... 16 9 14 12 4 2 4 1 ! 3 3 2 19 19 7 35 32 7 

10 14... 18 1 23 9 o 10 6 0 4 4 í 1 «8 19 1 56 20 1 
11 14... 16 3 37 10 5 4 8 4 ! 0 6 I 3 41 24 12 57 27 12 
12 14... 10 i 2 33 12 2 4 10 0 i 3 5 ! 1 40 27 3 50 29 3 
13 15 10 í 0 31 13 3 6 8 í S 2 9 1 1 39 30 5 49 30 5 
14 15... 14 1 34 9 3 4 8 3 ; 4 4 ! 3 42 21 9 56 22 9 
15 16... 4 4 37 18 1 3 13 2 1 9 0 41 40 3 45 44 3 
16 17 14 2 19 18 6 2 9 1 2 6 1 23 33 8 37 35 8 

12-0 2-3 28-0 12-6 2 4 4-8 8-0 1-9 2-9 6-0 0-9 35-9 26-3 5-3 48-0 28-8 5-2 

Összesen = 82*0 



E módszerrel vizsgáltuk végig a kisegítő iskola 4-ik osztá
lyának 16 tanulóját s ez adatokat egybevetettük a Stern által 
épelméjű, 7—18 éves tanulókon nyert eredményekkel.* (L. a96-ikl.) 

Vizsgálatainkat a Stern által épelméjű, tulnyomólag 7 —14 
éves iskolás gyermekeken végzett kísérletek eredményeivel egybe
vetve a következőket találjuk: 

Az épelméjüek összesen átlag 83'5 adatot 
A gyengetehetségüek > » 82-o » szolgáltattak. 

Ezek közül volt: 
helyes téves kétes 

az épelméjüeknél 70 » 22 » 8 - o 0 / 0 

a gyengetehetségüeknél ... 58'2°/ 0 35"5 0 / 0 6'3 > 
A gyenge tehetségnek téves mondásai tehát az épelméjüekéit 

ezek százalékértékének több mint felével midták felül. 
Ha az értékeket a Stern által átlag 7 éves gyermekeken 

nyert értékekkel hasonlítjuk össze: 
helyes téves kétes 

7 éves épelméjüek 61-^/o 29-o°/0 9-6°/0 

11—17 éves gyengetehetségüek ... 58'2 » 35'5 » 6*3 > 

még mindig azt látjuk, hogy a 7 éves épelméjüek figyelő és 
visszaadó képessége jelentékenyen felülmúlja megbízhatóságában 
a jóval idősebb gyengetehetségüekét. 

Ha most magukat az önkéntesen tett bemondásokat tekintjük, 
azt találjuk, hogy azok száma: 

helyes téves 
az összes épelméjüek átlagánál összesen = 25*o, ebből 93 -6°/0 6 ,4°/0 

a gyengetehetségüeknél összesen =- 14*3, ebből 84 -o » 16"o > 

vagyis az épelméjüek spontaneitása, segítség nélkül való vissza
emlékező képessége terjedelmére nézve 43°jo-kal haladja felül a 
gyengetehetségüekét, s a spontán visszaemlékezés megbízhatósága 
is csaknem háromszorta múlja felül a gyengetehetségüekét. 

A kérdések segítségével történt visszaemlékezésekre nézve : 

helyes téves kétes 
az épelméjüeknél a visszaemlékezések összege = 58*5 ebből 59 ,4°/o 29*2 11*4 
a gyengeelméjűeknél a > » = 67*5 ebből 53'2 38'9 7"9 

Tehát az önkéntes visszaemlékezés terjedelmében mutatkozó 
naygfoku hiányt csaknem pótolja a gyengeelméjűeknél a kérdé-

* A vizsgálatokat Neumann Elza k. a., bölcsészettanhallgató végezte 
laboratóriumomban. 

n 



sekkel támogatott visszaemlékezésekben mutatkozó többlet. Ez termé
szetes, minthogy, mint fentebb láttuk, az ép- és argyengeelméjüek 
összadatainak átlaga csaknem teljesen egyforma. Ámde e többlet 
csak a terjedelemben, nem pedig az igy nyert bemondások helyes
ségében mutatkozik. A visszaemlékezés hűsége a kérdésekre nyert 
válaszoknál is, körülbelül értékük egy negyedével fogyatékosabb a 
gyengeelméjűeknél, mint az épelméjüeknél. 

De ezen kérdésekre nyert bemondások hűségét még tovább 
elemezhetjük. 

Vizsgáljuk pl. a szinekre való visszaemlékezést a két 
csoportnál. 

helyes téves kétes 
Az épelméjüeknél szinekre vonatkozó bemondásokból 43*6°/o 41*o0/0 15"5 ° / 0 

A gyengeelméjűeknél a szinekre vonatkozó > 32*7 > 54*4 > 12*9 > 

vagyis a gyengeelméjűek szinemlékezete még sokkal kevésbbé meg
bízható mint az épélméjüeké, mely pedig szintén gyenge. 

Fontos kérdés továbbá, mennyire lehet a rövid idővel előbb 
látottakra vonatkozó visszaemlékezést nem létező körülményekre 
való határozott reákér de zésekkel u. n. suggestiv kérdésekkel, meg
hamisítani ? 

helyes téves kétes 
Az épelméjüeknél a suggestiv-kérdésekre adott vála

szok közül 59 °/o 25 °/o 16 °/ 0 

A gyengeelméjűeknél 29*6» 61'8 > 9*2 > 

Tehát suggestiv kérdések félrevezető hatásának a gyenge
tehetségüek emlékezete csak fele annyi esetben tudott ellentállani, 
mint az épélméjüeké. Összesen kb. 192 ilyen nem létező dologra 
vonatkozó kérdésre a gyengetehetségüek 97 esetben adtak a nem 
létező dolgok részleteire tevőleges választ. Az emlékezet pozitív 
meghamisíthatósága több mint mégegyszer akkora volt az épelmé
jüeknél. Ez a körülmény felette fontos a kóros korlátoltságuak 
tanúvallomásainak hitelességére nézve, és betekintést nyújt egyál
talán emlékezetük megbízhatóságára úgy tagadásaik, mint állí
tásaik szempontjából. 

Ugyanezen megbizhatlanságra nyújt felvilágosítást az a 
tény is, hogy e vizsgálatokra vonatkozó összes felsorolt szám
értékeinknél a kétes bemondások száma a gyengetehetségüeknél 
jóval csekélyebb mint az épelméjüeknél, ami a kritika hiányát 
bizonyítja. A gyenge tehetségű gyermek a tudatában felmerülő 
képzetet minden különösebb birálgatás nélkül hajlandó valóként 
elfogadni. Ismét egy adat a kóros hazudozás keletkezéséhez. 
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szél 8-2 —«) 
kabát 4-4 - ' ) 
fű 5-2»)-kakas 

1-2 

1-4 

1-8 

C 
2 0 
1 0 
1-6 
C 
14 

virág 2-2 — 
rózsa 

kert3-0 -Bzéna 

2 6 
2-0 
3-0 
2-0 
1-8 
2 2 

90»/. 

2-2 
2-4 
1-8 
2-4 
2-0 
5 0 

Emlékezet terjedelme 25»/. 45»/. 45»/. 85»/, 

2 6 
2-0 
3-0 
2-0 
1-8 
2 2 

90»/. 90»/. 

Képzeletfelujítás kö
zepes gyorsasága ... 4-8" 1-9" 3'4" 3-4" 2-4" 2-4" 

" I I I I I I I II I I I I II — I 
Jegyzetek: >) A »szó« associatio tulajdonképpen válasz e kérdésre »hát milyen szó volt a »szél« mellett?* *) A kocsi ismétlése az 

elozo associato párosszavának. ») A »szén« helyett ugylátszik >szék«-et értett. *) A »szél« helyett is »szék«-re associált. ») Associatio az 
utolsó hivószóra, mit élőbbről megjegyzett s értelem nőikül alkalmazott. •) Fentebb előfordult hivószó értelmetlen alkalmazása. ') Fentebb 
előfordult párosszó. «) Előző hivószó. 



S. L. W . J. Gr. B. Sch. M. F. J. K. E. 

Tű — czérna 

Szén — kályha 

7-6 
9-4 

zsák 112 — 

2 2 

szalma 3'2-«) 
1 4 

nyak 5 -o — 
í-e 
1-6 
2-0 
1-4 

2-8 
18 

2-6 

3-2 
2-2 

2 4 
levél 5 6 — 

Gáz — lámpa 
Liszt — kenyér 
Szél — felhő 
Tej — kávé 

9-6 
szó 9-6 — 
liszt 7'0 - -
?aj 3*4 - szél -

2-0 

2 0 

kémény 1 8 — s ) 

kabát 4'2 — 

1-8 
1 4 

2-8 
hideg 2-6 — 

1-0 
1-4 

1-6 
füst 4 '6 - malom 

2 6 
3-4 

2-2 
hideg 2-8 -

3-8 
5 4 

2 2 

Zsák — krumpli 

Fa — levél 

Ujj — gyűrű 

118 

teli van 6-0-
ablak 5'2 — 

szén 3-8 — 

lába 12-8 — 

2-2 
1-8 
4-8 
4-2 

18 

2 4 

C 

5-4 

szén 4"8-krumpli 
épület 5-2 — 

nagy fa 2-0 -

igásló 3-4 — 
parádésió -

mutató ujj 3'4 — 

C 
2-8 
T4 

1-4 

liszt 1*4- krumpli 

fű 2-6-rózsa 
virág — 

kéz 3-8 — 

2 6 

2-8 

2-6 

felhő 13.8 — 

szén 3'0 — 

2-2 
2-8 

3-8 

3-8 

fa 4 2 — 

Tél — hideg 

Hús — étel 

4-0 

szén 9-2 — 
szegfű 5 -6 — 

rózsa — >) 
meleg 2 -6 — 
liszt 6-4 — 
szegfű 3"8 — 

2-8 

f űv (?) 3-6 — 

kakas 8'0 —*) 

1 2 

10-4 
2-8 

1-0 

udvar 3-8 — 

rozs 4"8 — oft 
van a kertben 

3-0 
1-6 

1-4 
2-8 

1-2 

virág 4"0 — kert 

3-4 
2-6 

5-4 
2-4 
2-2 

2-0 

2-2 
2-0 

2-2 
C 

3-6 

4-8 

tál 5-8 - étel 

Emlékezet terjedelme 25«/. 50% 50»/o 80»/o 75»/« 8 0 / . 

Képzeletfelujítás gyor
sasága 9-4" 2-2" 2-3" 1-6" 2-6" 3-0" 9-4" 2-2" 2-3" 1-6" 

Jegyzetek: •) Mindkét szó associatió az előbbi »kert«-re. a) Associatió »szén« helyett a »széna« szóhoz. a) Az első vizsgálatnál mar 
előfordult a 3-ik csoport »ház — kémény« associatója. Mindenek szerint a hasonhangzás alapján reprodukálta ezúttal »gáz — kémény*. 
*) Előbb volt »tyi\k — kakas*; valószinüleg itt is a hasonhangzás alapján reprodukálta >hús — kakas*. 



b) A Stern W.-féle módszerrel leginkább a látás útján 
való felfogó és visszaemlékező képességbe nyertünk betekintést. 
De érdekel bennünket a hallás útján szerzett képzetek megtar
tási és felújító képessége is, nevezetesen az annyira fontos hallási 
szóemlékezet. 

A hallási (szigorúan véve acustico-motorico-acustikai) 
szóemlékezet és képzetreproductio vizsgálására szópármódszeremet 
használjuk. Bizonyos számú, a gyermek előtt ismeretes fogal
makból alkotott szópárt egyforma lassú ütemben előmondok a 
gyermeknek, ki is minden szópárt utánam mond. Egy-egy 3, 4 
vagy 6 szópárból álló csoport bemondása után 10 másodpercznyi 
szünetet tartok, mely után a szópárok kezdőszavát mondom csak 
elő, a hozzátartozó páros szót a gyermeknek emlékezetéből kell pó
tolnia. A páros szó felújítására 20 másodpercznyi időt hagyok. A mely 
szót hibásan reproducálja, annál figyelmeztetem, hogy az nem jó, s 
még körülbelül 10 másodpercznyi időt hagyok esetleges javításra 
(corrigált helyes repr. = c). Ha 10 másodpercz alatt egyáltalán 
nem reproducál, megmondom a hiányzó szót, hogy az a gyer
meket ne zavarja. A reproductióra szükséges időtartamot a közön
séges, ú. n. sportórával (ötödmásodperczórával)mérem, mely egy 
nyomásra (hívószó kimondásakor) megindul, következő nyomásra 
(páros szó kimondásakor) megáll, mire az időtartamot feljegyzem 
s egy ujabb nyomásra a mutató eredeti állásába ugrik vissza. 

Miután körülbelül fél óráig a gyermeket másképpen foglal
tam el s azután még 1—2 percznyi szünetet hagytam, következik 
az ujabb kikérdezés, természetesen ujabb bemondás nélkül. 

A 99-ik és 100-ik lapon látható két táblázat mutatja hat 
gyengetehetségü gyermek szóemlékezetét. Balról az előmondott szó
párcsoportok állanak, fenn a név kezdőbetűi. Az első rovatban min
denütt a helyes reproductiókat pusztán időtartamuk jelzi. A vonás 
azt jelzi, hogy helyes reproductio nem jött létre, a C a corrigáltan 
helyes reproductio, a következő rovat pedig a helyes párosszó 
helyett tévesen associált szókat s ezek társítási időtartamát jelzi. 

E példákból jól látható a kísérlet lefolyása és jelentősége. 
Az alulsó számok az emlékezet terjedelmének százalékszámait, 
valamint a reproductio időtartamát, illetve annak valószínű közép
számát mutatják. A százalékszámok — 20 szópárról lévén szó — 
igen egyszerűen nyerhetők, ha a helyes + corrigált reproductiók 
számát 5-tel szorozzuk. A valószínű középszámot megkapjuk, ha 
a nagyság szerint rendezett értékek közül a középsőt, vagy — 
páros szám esetén — a 2 középső összegének felét veszszük. 
A vizsgálatok, nevezetesen a téves reproductiók, azonkívül a gyer
mekek képzettársításába is érdekes betekintést nyújtanak. így 
pl. a második gyermek, W. J. Ítélőképességére nagyon jellemző 
világot vetnek a részben puszta hasonhangzáson alapuló, részben 



minden értelmi alapot nélkülöző s már előfordult szók alkalma
zásából álló téves reproductiók, míg a többi gyermek reproductiói 
mind értelmi alapon állók. Feltűnő továbbá az első gyermek, S. L.T 

hosszú reproductiós időtarfama (4*8, 9'4 mp.), valamint associa-
tióinak is hosszú időtartama. Ez esetben feltétlenül kóros gát
lásról beszélhetünk a képzetek társítása körül, melybe ime ily 
egyszerű módon sikerül számszerű betekintést nyernünk. 

Általában 15 gyermeknél (első osztály) a szóemlékezet vizs
gálata a következő, nagyság szerint rendezett százalékos számokat 
és reproductiós időtartamokat adta: 

Emlékezet terjedelme százalékszámban: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
25 45 45 60 60'5 66 71'5 71'5 77 80 82'5 90 90 93 5 93"5 

Reproductiók időtartamai másodperczekben: 
1-8 1-9 1-9 2-0 2 0 2-0 2-0 2*0 2-0 2 0 2 4 2 4 3-4 3'6 4"8 

Mig tehát az emlékezet terjedelme az egyes imbecil gyer
mekeknél meglehetősen különböző jóságú, a képzetfelujítás közép
időtartama az esetek kb. felében egyformán 2 mp. s ettől 
lényeges eltérést csakis a lassúbbodás felé mutat néhány gyer
meknél. 

A gyengeelméjűek, valamint a normális gyermekek arcz-
emlékezetét kartonra felragasztott arczképekkel vizsgáljuk, melyek
ből pl. négyet mutatunk egymásután egyenkint 3 másodperczig 
a gyermeknek, azután 10 perez múlva e 4 képet 8 más arcz-
képpel elegyítve mutatjuk elő a gyermeknek, kinek meg kell 
mutatnia, melyeket látta már az elébb. Az eredményt törtben 
fejezzük ki, melynek nevezője az összes képek száma, számlálója 
a helyesen felismerteké. E módszer igen tisztán mutatja a gyer
mekek egyénenkint nagyon különböző élességű arczemlékezetéL 
A gyengeelméjűeknél e téren is többnyire nagyfokú elmaradottság 
mutatkozik. Hasonló módon vizsgáljuk a színemlékezetet is. 

A gyengeelméjűek hiányos emlékezetének oka első sorban 
a figyelem fogyatékos összpontosíthatósága, melynek folytán a 
felfogó képesség, miként azt fentebb láttuk, messze elmarad a 
normális elméjű gyermekeké mögött. Másodsorban szerepel kép
zeteik tökéletlensége, a mennyiben nem képesek részképzeteiket 
egy tömör, éles összképzetté egybefoglalni, miáltal emlékképeik 
kezdettől fogva szétfolyók, homályosak. Ezenfelül, miként láttuk, 
felfogásuk lassúbb is a rendesnél, minélfogva gyorsan beható 
benyomásoknál azok egy része reájuk nézve kezdettől fogva elvész. 
Különbségérzésük sincs kellőkép kifejlődve, minélfogva a hasonló 
benyomásokat emlékezetükben különválasztani nem tudván, képzet
felújításuk teli van tévedésekkel, felcserélésekkel. Yégűl újbóL 



megjegyezhetjük, hogy, a mint azt a Stern-féle módszerrel végzett 
kísérleteink világosan bizonyították, felfogásuk és emlékezetük 
suggestiók által szerfölött befolyásolható, meghamisítható. Ilyen 
suggestióként nemcsak külső befolyások, hanem saját vágyaik, 
önzésükből eredő érzelmek is szerepelhetnek, minek folytán emlé
kezetüket önmaguk is meghamisítják, s ezen önsuggestió értelmé
ben jóhiszeműleg is hazudnak. 

Mindezek mellett ki kell emelnünk, hogy a gyengeelméjűeknél 
nem egyszer találjuk egyik vagy másik emlékezetfajt a normálisnál 
sokkal erősebben, szinte az egész egyéb értelmi élet rovására 
kifejlődve. Leggyakrabban áll ez a zenei felfogásra és emlékezetre 
nézve, melyet nem egyszer teljesen idióta gyermekeknél, olyanoknál 
is, kiknek szókincse 8—10 éves korukban 3—4 szóra terjedt, 
meglepően fejlettnek észleltem. A 27-ik ábrán látható mongoloid 
tipusu idióta gyermek is, ki pedig alig 4—5 szót ismer, mind
untalan egész helyesen dúdol mindenféle dallamokat. Nemrégiben 
volt alkalmam 10 éves imbecil fiút látni, ki — persze, a nélkül, 
hogy kótáról fogalma volna, minden dallamot, a mit 1—2-szer 
hallott, azonnal helyes kísérettel eljátszik a zongorán, sőt dalla
mokat komponál is. A zenei képességek ilyen egyoldalú fejlett
ségének példái czigányzenészeink is, kiknek egyébkén ti értelmi
sége — nagy általánosságban — nem áll magas fokon. 

Gyakran észleljük gyengeelméjűeknél a szám- és adatemlé
kezet rendkívüli fejlettségét. Heller * említ egy 10 éves imbecil 
fiút, ki mindent, a mit látott, kocsikat, lovakat, ablakokat stb. 
megszámolt s többé el nem felejtette; ugyanígy összeszámolta a 
barna-^és feketeczipőjű, bajuszos és szakállas embereket, s boldog 
volt, ha számolása eredményeit minél több embernek elmond
hatta. A tanítás csak annyiban érdekelte, a mennyiben számok 
fordultak benne elő, melyeket összefüggés nélkül megtartott. Egy 
másik 14 éves gyengeelméjű fiú tetszésszerinti dátumhoz meg
tudja azonnal mondani, a hét mely napjára esett, s rengeteg számú 
naptári keltet ismer, az ételrendet évekre visszamenőleg el tudja 
mondani, stb. Mindkét fiú igen gyenge számoló. Drobisch egy 
korlátolt értelmiségű fiút említ, a ki egész könyvek tartalmát 
szószerint tudta elismételni. A kisegítő iskola első osztályát immár 
harmadszor járja egy 11 éves leányka, ki ugyancsak kitűnő 
szóemlékezetü, még pedig úgy értelmes, mint értelmetlen szó
kapcsolatokra nézve, e mellett máig alig 1 — 2 betűt tanult meg 
ismerni, saját korát nem tudja, az egyszeregy elemeivel sem képes 
megbarátkozni. 

* Grundriss der Heilpaedagogik, Leipzig, 1904. — A gyengeelméjüek 
emlékező képességének egyenlőtlen fejlettségéről 1. még: Lobsien, Einige 
Untersuchungen über das Ged'áchtniss bei Schwachbefáhigten. Kinderfehler, 
Zeitschrift f. Kinderforschung, 8. évf. 1903. 



Ez esetekben mindig tisztán automatás emlékezésről van 
szó. Az agyrendszer az ingerek egy specziális csoportja irányában 
végletekig érzékeny, azokat magába foglalja s megőrzi, a nélkül 
azonban, hogy az ismeretek e szigetei a rendes képzettársítással 
igazi kapcsolatba jönnének, az egyén gondolkodására, cselekvésére 
befolyással, azaz valamiképen értékesíthetők volnának. S éppen 
itt a különbség a geniális egyéneknél néha ugyancsak fejlettnek 
található emlékezettel szemben. 

3. írásjelek felfogása. Figyelem. Illúziók. Rajzolás és kézi 
ügyességek a gyengeelméjűeknél. 

A gyengeelméjűséggel rendszerint együtt jár az Írásjelek 
felfogása, megtartása és ábrázolása körül mutatkozó nagy fokú 
gyengeség. Azok a finom különbségek, melyek az egyes irott és 
nyomtatott betűket egymástól különválasztani engedik, eleinte 
az épeszű gyermeknek is nehézségeket okoznak. Az ékezett és 
ékezetlen magánhangzók (a, á, e, e, stb.) látási képei sokkal 
hasonlóbbak, mint hallási és mozgási (azaz a kiejtésükkor végzett 
száj-, nyelv- stb. mozgásokról fennmaradó) emlékképeik. Úgyszintén 
a nyomtatott b és d, valamint a velük azonos, s csak a tengelye 
körül átfordított p látási képei egymás között épen hasonlók. 
Másrészt látási képeikben különböznek, de hallási és mozgási 
képeikben igen közelállók a d és t, a g és k, a t és d, az f és v, 
esetleg az r és l, valamint s, sz, z, zs. Úgy látási, mint hallási 
és mozgási képeikre nézve hasonlók az m és n. Továbbá a magyar 
Írásban az sz, zs, cs, másrészt a gy, lg, ny, ty, összetett betűkben 
az s, Illetve az y betű a közös. Emlékezzünk most vissza az emlé
kezés lélektanánál ismertetett ama tételemre, hogy hasonló kép
zetek egymás tudatosságát gátolják. Eme gátlás következményei 
az eltévesztések és felcserélések a részben egyforma alkotó részek
kel biró képzetek között. Akár látási, akár hallási, akár kiejtési 
érzetekre vonatkozik e hasonlatosság, az ily közös elemekkel biró, 
a gyermekre nézve amugyis értelmetlen írásjelek egymással mind
untalan, olvasásnál s a vele kapcsolatos Írásnál is felcserélődnek, 
vagy legalább is habozást, bizonytalanságot idéznek elő. 

Míg az ép elméjű gyermeknél, az ő ép különbségérzése alapján, 
az egyforma elemekből eredő nehézségek gyakorlat folyamán gyorsan 
elenyésznek, a gyengeelméjü gyermeknél e különbségérzés hiányos
sága folytán e nehézségek néha minden gyakorlat mellett fenn
maradnak. A gyengeelméjűség nagyobb fokain pedig a gyermek
nek egyáltalán nincs érzéke az Írásjelek finom különbségei iránt, 
ő azokat szinte egyformáknak itéli, s nem képes őket az ő 
különböző hangképeihez kapcsolni. 

Lényegileg ugyanez áll az irás-ra is, bár a kéz mozgási 



érzetei, kapcsolatosan a velejáró látási (szemmozgási) t érzetekkel, 
inkább tüntetnek fel észrevehetőbb különbségeket. Ép ezért a 
másolva irást, midőn pl. a tábláról kell leirni a szókat a füzetbe — 
a gyengébb olvasók is aránylag jobban végzik, s elég jó irásu gyer
mekek találhatók, kik az Írottakat olvasni alig tudják. 

Az irott és nyomtatott betűk (később a nagy betűk is), 
melyek mind egyazon hallási képzetekhez kapcsolandók, s melyek 
használata logikai míveleteket feltételez, mind megannyi ujabb 
nehézség forrásai. Egyazon »a« hallási és kiejtési képzetéhez a 
gyermeknek az a, az A, az a és az & képeit kell csatolnia, a mi 
mind zavarólag hat. 

Mindez arra mutat, hogy a gyengébbekkel, kik az Írásjegyek 
iránt különösen kevéssé fogékonyak, hosszabb id'ín át csak egy
féle betüformákat, pl. csakis az irott béták jegyeit volna szabad 
ivásban is, nyomtatásban is megismertetni. 

Ha a gyenge tehetségű gyermekek olvasóképességét vizs
gáljuk, szinte kivétel nélkül bizonyos fokú, az esetek igen nagy 
számában pedig igen nagy hátramaradottságot találunk. A kisegítő 
iskola tanulói közül, kik pedig jórészt már előzőleg 1—3 évig 
jártak iskolába, még az első kisegítő iskolabeli tanév végén is 
jóegynéhányan a betűknek csak egy részét ismerik teljes biz
tossággal. 

A grafikai jelek felfogására nézve gyengetehetségü tanuló
kon számos vizsgálatot végeztem, mely vizsgálatok különös vilá
gossággal mutatják az e jelek iránti hiányos fogékonyságot, s ennek 
különböző okaiba is részletesebb betekintést engednek. 

E vizsgálatokat mnemomcter-nek nevezett, a felfogó, emlékező stb. 
értelmi képességek mérésére szolgáló készülékemmel végeztem. E készülék 
(1. a 106-ik lapon lévő ábrát) kb. 20 cm. széles és magas könnyen kezelheti 
szekrényke, melynek felcsapható fedőlapján rés (diaphragma) van, a melyen át 
az alkalmazott ingerek (pontsorok, szinek, betűk, szók, számok, stb.) láthatók. 
Ez ingereket kerek kartonlap sugaras irányú mezőnyeibe alkalmazzuk. A kar
tonlapot villanyáram hozza mozgásba. Valahányszor egy higanycsészés met
ronóm lengéseivel az áramkört zárja, a kerékrendszer, melynek tengelyére 
a körlapot helyeztük, egy foggal odébb lódul, s így a szerint, a mint a met
ronóm ingáját 1U — 3 másodperezre állítjuk, a rés mögött hirtelen előtűnő 
inger '/«, '/s, V», stb. — 3 másodperczig lesz mozdulatlanul látható, hogy 
azután hirtelen eltűnjék. Ez ingereket tehát önműködőlég, vagy egy az 
áramba kapcsolt táviró-kopogtatóval tetszés szerinti ütemben mozgathatjuk, 
továbbforgásukat a kopogtató lenyomásával bármikor beszüntethetjük. 

Ilyképen vizsgálhatjuk, hogy a készülék elé ültetett gyermek, kinek 
feladata csak az, hogy adott jelzésre a résre figyeljen, s azután megmondja, 
mit látott, hány s miféle színeket képes V«, ' / 3 stb. mp. alatt megkülönböz
tetni, vagy hogy 3—6 betűből álló értelmes, vagy értelmetlen betükapcso-
latokból (szókból), 1—6 jegyű számokból bizonyos idő alatt hányat tud tel
jesen felfogni. Vagy szópárokat viszünk a gyermek elé, melyeknek utóbb 
csak kezdő szavai lesznek láthatók, s a gyermeknek a hozzátartozó, előbb 
olvasott S7.ót most emlékezetéből kell újra felidéznie, stb. 



Elemi népiskolák tanulóin végzett vizsgálataim szerint az 
első osztályt éppen elvégzett jobb tanulók a három betűből álló egy
tagú szókat l\z másodpercz expositiós időtartam mellett 95—100 
százalékban olvassák hibátlanul! 

24. ábra. A Ranschburg-féle mnemometer. 

A kisegítő iskola első osztályának gyengetehetségü tanulói 
a tanév végén ugyanezen egytagú szókat ugyanily időtartam alatt 
következő százalékos eredménynyel fogták fel hibátlanul: 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 70 75 

Vagyis 15 tanuló közül 12 az ötven exponált szó közül 
egyet sem tudott hibátlanul felfogni s kimondani. Ennek okai: 



1. a nyomtatott kis betűk ismeretében való fogyatékosság és 
főleg bizonytalanság; 2. a könyvből elég jól olvasóknál is a gra
fikai jegyek felfogásának feltűnő kóros lassúsága, melynél fogva 
az egyes betűk felismerése, miként ezt külön vizsgálataim mutat
ták, külön-külön */s mp.-et, vagy ennél nagyobb időt is vesz 
igénybe; 3. a betűk összefűzésében való gyakorlatlanság, mely 
összefügg azzal is, hogy 4. a kapott benyomások hiányosan rög
zítődnek, minélfogva a látott betűk képei az inger eltűntével 
elenyésznek, s utólag szóvá össze nem fűzhetők; 5. az elmének 
illúziókra való hajlamossága; 6. a figyelemnek korlátozott con-
centráltsága. E vizsgálatok általánosságban oda utalnak, hogy 
a gyengébbelméjü gyermeknél az írásjegyek iránt való fogékony
ság, amennyiben egyáltalán, úgy a normálisnál jóval későbben 
fejlődik s épp ezért az olvasás-irás tanításának korai erőszako-
lása meddő, sőt tán káros munka leend. 

A helyes felfogási míveletek százalékszámán kivül ugyan
ilyen vizsgálatok utján a figyelem összepontosító ereje (concen-
trátió) is vizsgálható. 

A figyelem. A gyengeelméjűség valamennyi fokozatának 
közös jellemvonása a figyelöképesség gyengesége. A gyengetehetség, 
gyengeelméjűség és hülyeség elválasztását a legtöbb búvár éppen 
a megfogyott figyelem gyengeségi fokára alapítja. Már a gyenge-
tehetségüeknél is többnyire feltűnik a figyelem erélytelensége. Ez 
néha nem annyira abban nyilvánul, hogy a figyelem fáradékony, 
mint inkább abban, hogy egyazon érzékelésre vagy képzetre nézve 
nincsen kitartása és nyugtalanul vándorol minden pillanatban 
más és más benyomásra, más és más képzetre. Az idegesek u. n. 
szórakozottságától, figyelmetlenségétől a gyengeelméjűek ezen igazi 
szórakozottsígát az különbözteti meg, hogy az ideges figyelmét 
igen gyakran valamely akár hypochondriás, akár más természetű 
képzet túlságosan önmagának köti le, s így a külső benyomá
sokra nézve nem képesek kellőkép figyelni; míg a gyengeelmé
jűeknél a figyelmet sem ki-, sem befelé egyáltalán semmi sem 
tartja lekötve. 

A fáradékonyságtól és nyugtalanságtól eltekintve a gyenge
elméjűek figyelmetlenségének egyik fontos tényezője a figyelem 
hiányos összpontosíthatósága. Azaz a figyelem még azokban a 
pillanatokban is, midőn valamely benyomás felé fordul, gyenge, 
erélytelen. 

A figyelem nyugtalansága és hiányos összpontosíthatósága 
(concentratiója) kísérletileg vizsgálható az imént leírt felfogási 
vizsgálatok módszerével. Ha az egy- vagy kéttagú szók helyes felfo
gásainak száma x volt, s most rövid, 3 percznyi pihenő után az 
előbbi szókat egymás után ugyanoly viszonyok között újból a 
gyermek elé vezetem, a beálló gyakorlékonyság folytán az ered-



meny jobb, a hibátlan olvasások száma x + n lesz. Megtörténik 
azonban ez esetekben is, hogy a figyelem bizonyos ingadozásai 
folytán (1. 55-ik 1.) a gyermek az előbb helyesen olvasott szók egy-
némelyike't másodszori olvasáskor elhibázza, a mi a gyakorlé-
konyság hatását némileg rontani fogja. Normális figyelöképes-
ségnél — rendes körülmények között — az ilyen eredetű Jiibák 
nem haladják túl a 3—4 százalékot. 

Kórosan figyelmetlen gyermekeknél azonban, bár a gyakor-
lékonyság ezeknél is minden esetben kimutatható, a figyelem foly
tonos ingadozásai folytán a másodszori olvasáskor jóval nagyobb 
lesz az olyan hibásan olvasott szók száma, melyeket első olvasásra 
helyesen olvastak. S ha már most emez először helyesen, másod
szor hibásan olvasott szókat összeolvassuk, ezeknek száma jelleg
zetes és hű mértékét adja az egyén figyelme egyenletességének. 
Tegyük fel pl., hogy a gyermek 100 szó közül elsőre 66-ot, másod
szorra 76-ot olvasott helyesen, még pedig olyképpen, hogy másod
szorra 15 szót, mit először nem, vagy hibásan fogott fel, helyesen 
olvas, ellenben 5 szót, mit előszörre hibátlanul fogott fel, most 
hibásan vagy egyáltalán nem fog fel. Ez esetben a figyelmetlen-
ségi index: 5°/ 0. 

A kisegítő iskola 3-ik osztályának 17 tanulója a 6 betűből 
álló kéttagú szókat 1 / 8 mp. expositióval az I. sorban feltüntetett 
százalékszámban olvasta helyesen. 2 tanuló, kiknél az eredmény 
0 volt, nem szerepel a táblázatban. A II. sor mutatja a másod
szori olvasáskor hibátlanul felfogottak számát. A vonal alatti 
III-ik sor pedig a figyelmetlenségi indexet mutatja, azaz hogy 
100 szóra hány esett olyan, melynek előszöri felfogása helyes, a 
másodszori helytelen volt, vagy elmaradt. 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 
I. 32 44 45 56 60 60 62 66 77 86 93 94 94 97 98 «/o 

II. 28 52 49 78 70 46 68 76 77 87 96 94 98 98 98 »/„ 
III . 14 10 8 4 6 15 6 5 6'5 6'5 2'5 2 2 0 0 

A táblázat mutatja, hogy általában véve az előbbrehaladot-
tabbaknál a figyelmetlenség sokkal kisebb mértékben szerepel 
mint a gyengébbeknél, helyesebben kifejezve, hogy azok vitték 
előbbre, kiknél a kóros figyelmetlenség yagy nagyon csekély mér
tékben, vagy egyáltalán nincsen jelen. így ha a sorozatot a 8-tól 
jobbra és balra eső két félre osztjuk, a helyesen végzett munka 
összege az I. sorozatban a jobboldalon, tehát a haladottabbaknál 
639; a II. sorozaté 648; a III-iké pedig 18'5. Ellenben a bal
oldalon, hol a gyengébb felfogásúak értékeit találjuk, az I. sor 
összegszáma csak 359, a II. soré 391, a figyelmetlenségi indexek 
összegszáma pedig e kisebb összértékkel szemben relatíve és abso-
lute aránytalanul nagyobb: 63'0. Másrészt e számokból látszik, 



hogy a gyakorlékonyság a gyengébbeknél is nagy mértékben 
megvan, s hogy náluk a rossz eredményt az esetek nagy részében 
nem annyira a feladat elvégzésére való tényleges képtelenség, 
mint inkább a figyelem hiányos rögzíthetősége okozza, mely felte
hetőleg már az első olvasáskor még jóval nagyobb százalékszámban 
rontja az eredményt, mint a 2-iknál, hol a gyakorlékonyság mégis 
az egyén segítségére jő. 

c) Ugyanezen vizsgálatoknál feltűnik, s egyúttal könnyen 
tanulmányozható a gyengébb elméjű gyermeknek az illúziókra 
való hajlamossága. Valamely külső ingernek a felfogása u. i. nem 
pusztán az ingernek az érzékeléséből áll. A létrejött érzékiéinek 
előbb egybe kell olvadnia a tudatunkban meglévő, régibb, rokon 
természetű benyomások lappangó nyomaival, s az érzéklet 4-
rokon emlékezeti nyomok együttvéve adják a külső inger belső 
tükröződését az öntudatban, a teljes felfogást. E bonyolultabb 
folyamatot igen gyakran még bonyolultabbá teszi bizonyos, a 
rokon emlékezeti nyomokkal kapcsolatos, időbeli egybeesésen 
alapuló társításoknak belevegyülése az egybeolvadás folyamatába. 
A fegyelmezetlen elméjű egyénnél, valamint a gyengébb elméjünél 
ezen belső tényezők szerepe a felfogás folyamatában túlsúlyra kere
kedik, s a külső ingernek tényleg megfelelő érzet szinte elvész 
a vele egybeolvadt belső rokon és kapcsolódott tényezők töme
gében ; a felfogás meghamisul, téves lesz, illúzióvá válik. Egy arcz 
pillanatnyi látása rögtön hasonló, régebb látott arczok emlék
képeit ébreszti s ha a belső képet nincs módunkban a közben 
eltűnt külső képpel újból összehasonlítani, könnyen tévedünk, a 
látott arczofc máséval cseréljük össze. E physiologiai folyamathoz 
gyakran hozzájárul a gyengébb elméjüeknél az érzéklelnek elmo
sódott volta. Vagyis már perceptiójuk nélkülözi az élességet s épp 
ezért a tudatbeli rokon elemek meghamisító hatásának nagyobb 
mértékben tevődik ki. E megtévesztést előmozdítja még az elemi 
ítélő képesség hiánya, azaz az egyén nem is érzi szükségét annak, 
hogy képzeteit szigorúbban ellenőrizze; a tudatba bejutott tetszés 
szerinti elemet egyszerűen valóságnak fogadja el, kétségérzet nem, 
vagy alig támad benne, s ha támad is, megszokta azt tudomásul 
nem venni. Innét az a jelenség, hogy a gyengébbelméjü gyermek 
könnyen hazudik, s igen gyakran a nélkül, hogy hazudozásáról 
tudomása volna. Illúziókra való hajlamosság és kóros hazudozás 
egymással szorosan összefüggő jelenségek. 

A felfogási hibák a végzett vizsgálatok szerint négyfélék. 
Még pedig 1. lehet, hogy a gyermek az ingerről a rövid expositió 
alatt oly bizonytalan képet nyer, hogy nem mer kimondani sem
mit sem. Ez olyan gyermeknél, ki egyébként sok esetben helyesen 
fog fel, mindig bizonyos kritikára, óvatosságra mutat. 2. A gyer
mek a látott szónak egy értelem nélküli roncsát, vagy eltorzítását 



mondja ki, p. o. nadrág helyett andrág, sujtás helyett suj — stb. 
3. A gyermek a halványan percipiált s fel nem ismert elemeket 
teljesen ötletszerűen másokkal pótolja, sőt néha meg is toldja, s 
itt a mesgyén jár a hazugság és az illúzió között. Ilyen pl. timár 
helyett tümér, híd helyett húl, hullám helyett ha — kiállítás (!) 
4. A halványan appercipiált elemekre behatnak tudatbeli rokon 
elemek s a perceptiót saját javukra meghamisítják. Ezek már 
tényleges illúziók. Ilyen p. o. »nyereg« helyett »gyerek«, »molnár« 
helyett »madár«, ugyanannál »nadrág« helyett »madár«, »kap-
pan« helyett »kapu«, »kalász« helyett »halász«, »vándor« helyett 
»nándor«, »gyüszü« helyett »gyümölcs«. Minél kevesebb a 3-ik 
és 4-ik csoportnál a tényleges rokonság, vagyis a közös elem a 
két elcserélt szó között, annál inkább van okunk a fantázia 
túlságos befolyását az érzékelésre és az elemi kritikai érzés hiányát 
feltétélezni. Azt hiszem, abban sem csalódom, ha ezzel párhu
zamosan bizonyos ethikai defectusra, az igazságtól éltérésre 
való hajlamosságra is merek következtetni. 

Ha a különböző gyermekeken végzett ilynemű vizsgálatokat 
egybehasonlítjuk, s alapul veszszük az olyan felfogásbeli tévedé
seket, melyeknél közös elemekkel biró szók felcserélése forog 
szóban, mint éppen az utóbb említett példákban, csakhamar meg
győződhetünk róla, mily különböző mértékben van jelen a külön
böző gyermekeknél e hajlam. Ennek mértékéül pedig a hason
latosság (közös elemek) révén létrejött tévedéseknek az összes 
előfordult tévedésekhez való százalékos viszonyszámát tekinthetjük. 

E viszonyszám a harmadik osztály 15 tanulójára nézve a 
következő volt: 

0 9 14 15 16 18 18 20 23 27 28 35 51 75 75 »/« 

[E viszonyszámok soha nem fejezik ki a hibás felfogásra 
való absolut hajlamosságot, hanem csakis a hasonlatosság alapján 
létrejött felfogásbeli tévedések —• illúziók — számát az összes 
tévedések számához viszonyítva. E szám 75 a sorozatban nem 
jelenti tehát azt, mintha az illető éppen absolute véve a legtöbb 
hibát ejtette volna — sőt ellenkezőleg ez esetben 4°/ 0 volt az 
összes hibaszám, — hanem azt, hogy az ejtett hibák 75°/0-a, 
vagyis 4 közül 3, illúziónak tekintendő. Ellenben egy másik fiúnál, 
kinél a helyes olvasások száma csak 4 4 % volt, a többi 56 olva
sásnak 18°/ 0-a volt illúzió, a többi elmaradt vagy értelem nélkül 
eltorzult, avagy csonka felfogás.] Érdekes, hogy bizonyos szók 
több gyermeknél ugyanazon illúzióra vezettek s egyazon egyénnél 
többszörös vizsgálatkor is mindig ugyanazt az eredményt adták, 
így a limlom szót hat közül két gyermek olvasta »liliom«-nak, 
a »henczeg« szót kettő »herczeg«-nek, egy »herczog«-nak. Ez a 



»herczeg« szó különben épp olyan mulatságos, mint tanulságos 
illúzióra szolgáltatott alkalmat a már említett V. Gy. nevü fiúnál. 

Az első ingerlapon ugyanis 20 szó közül a második szó 
»herczeg«'; továbbá a második ingerlap 20 szava közül a máso
dik »henczeg«, a 18-ik »hurczol«. Az első ingerlapnak ez a 
»herczeg« szava befolyásolta a későbbiekben a hozzá hasonló 
domináns betűkkel biró szókat, minek folytán az említett tanuló 
a második ingerlap »henczeg« és »hurczol« szavait is »herczeg«-
nek olvasta. Sőt ugyanez a tanuló az első ingerlapon a közvet
lenül a »herczeg« után következő »boldog« szót nem csekély 
meglepetésünkre »bo . . . bob herczeg«-nek olvasta. Ez az eset egy 
közismert színésznőnek a »Bob herczeg« cz. operettben való város
szerte sok beszédre alkalmat szolgáltató szereplése idején történt, 
melynek híre, úgy látszik, imbecil körökben is élénk mozgalmakat 
keltett. Minden esetre a példa ritkaszépen mutatja a tudatban 
lappangó képzetek befolyását az objectiv ingerek keltette érzék
letekre. Ilyen példák még ugyanezen tanulónál: jellem helyett 
jelen, tallér helyett gallér, koplal helyett kalap, püspök helyett 
pünkösd, bolgár helyett polgár, moslék helyett mesélte, nadrág 
helyett madár. A tévedéseknek jó része tehát az egyénnél nagyon 
kevés közös jel alapján történt, vagyis a vizsgálat az objectiv benyo
mástól, az igazságtól nagyon is könnyű eltérithetőségre mutat. 

Az emiitetthez hasonló eset különben igen jó eszű, de tulélénk fan
táziájú gyermekeknél is előfordult. így egy 2-odosztályos, eleven fiu a >reg-
gel« szó után következő > dolog « szót > délben «-nek olvasta. 

Rajzolás és kézi ügyességek. A gyengeelméjűek rajzolása 
meglepően hű tükre szellemi állapotuknak. A normális 7—8 éves 
gyermek bármily kezdetlegesen rajzolja is az embert, az esetek 
többségében már fejet, törzset és végtagokat rajzol. Gyenge tehet-
ségűek e korban túlnyomólag a lábakat közvetlenül a fejből 
kiindulva rajzolják, a fejen többnyire a két fület és két egymás 
alatt elhelyezett szemet tüntetik fel. A homlokot külön testként 
bigygyesztik a fejre — mint a kalapot —, orrot, szájat több
nyire elhagyják, kezet is ritkán rajzolnak. Egyik növendék törzset 
ugyan rajzolt, de kezet nem s midőn felszólítottam, hogy ezt 
pótolja, a törzsből annak hosszában vízszintesen kiindulólag 
rajzolt mindkét oldalt 4—5 vonást, t. i. az ujjakat, melyek köz
vetlenül a törzsből nőttek ki. Számosan kizárólag, vagy túl
nyomólag szögletes vonásokban rajzolnak. Egy 24 éves epilepsiás 
elmegyengeségben szenvedő fiúbetegem a profilban rajzolt arczra 
két szemet rajzolt, a két láb egyenest a fejből nő ki, a kar 
pedig az orr alól. 

Mindeme rajzok képzeteik tökéletlenségéről, kritikájuk 
hiányáról is tanúskodnak. E mellett azonban minta után némelyi-



kük egészen ügyesen rajzol, s a szlöjd gyakorlásakor agyagrninták 
készítésében, kosárfonásban, stb. munkákban nem egy közülök 
határozott kézi ügyességet árul el. 

4. A gyengeelméjűek számolóképessége. 
A gyengetehetségüség és gyengeelméjűség egyik legelterjed

tebb tünete a számképzetek késői, hiányos vagy egyáltalán elma
radó fejlődése és ennek folytán a számolási niíveletek, még a leg
elemibbek terén is mutatkozó feltűnő fogyatékosság. 

Igen sokan éveken át való gyakorlati oktatás és emlékezés 
mellett sem tudják elsajátítani a kétszerkettőt még a tizes szám
körön belül sem. így pl. egy különben igen jó emlékező tehetségű 
gyengeelméjű 12 éves lány még ma sem tanulta meg, mennyi 
egy megy egy. Nagy részük azonban a tizes, húszas számkörbeli 
számolásokat, kisebb részük a százas számkörbelieket is kellő 
oktatás mellett az évek folyamán betanulja, de e tanultaknak 
gyakorlatilag hasznát venni csak igen kis százalékjuk tudja. 

Részletesebb betekintést engednek a számoló képesség 
gyengeségébe ama vizsgálatok, melyeket laboratóriumomban rész
ben gyengetehetségüeken, részben normális elemi iskolás gyerme
keken végeztünk.* 

E vizsgálatok tekintetbe veszik: 1. meg tudja-e mondani 
a gyermek a helyes eredményt, s bizonyos számú, pl. 50 felad
vány közül hányat old meg helyesen? Ez a számoló képesség 
terjedelme. 2. Azonnal helyesen oldja-e meg, avagy csak előzetes 
elhibázás árán? Ez jellemző a képesség biztosságára. 3. Mennyi 
időre van szüksége az egyes feladatok elvégzéséhez? Ez mutatja 
e számolási miveletnek, emez egyértelmüleg megszabott képzettár
sításnak, — időbeli lefolyását,me\yet ötödmásodpercz-órával mértünk. 

E vizsgálatainkhoz a 113-ik és 114-ik lapon található 50 
összeadást állítottam össze, melyeknél az összeg 45 esetben legfeljebb 
10, öt esetben tizenegy. Ez összeadásokra nézve vizsgáltuk az első 
elemi, illetőleg kisegítő osztálybeli gyermekeket a tanév végén. 

Ezenkívül a négy alapmíveletben való jártasság vizsgálatára 
a 119-ik és 120-ik lapon lévő III . és IV. táblázatokban foglalt, 
Sommer által betegek iskolai ismereteinek vizsgálására ajánlott 
40 feladványt is felhasználtam már haladottabb növendékeink 
fejszámolásának tanulmányozására. ** 

Tizenöt jó és közepes képességű elemi iskolai tanuló szá
molóképességének terjedelme és időbeli tartama a legelemibb 
összeadások miveletére az első tanév végén a következő: 

* E vizsgálatoknál Révész Margit orvostanhallgató k. a., Barton Imre 
és Romhányi Sándor székesfővárosi tanító urak működtek közre. 

** Sommer, Lehrbuch d. psychopathologischen Untersuchungsmethoden. 
Wien, 1899. 



I. Jó és közepes képességű népiskolai tanulók összeadási 
időtartama az első iskolaév végén: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

14-1 16 0-8 14 0-8 1-4 1-2 1-2 1-2 0-8J 1-2 1-6 10 10 1-8 10 
2+2 2'2| 0-6 1-0 0-8 10 2-8 1-6 1-0 0-8 1 1-4 1-4 10 0-8 0-8 20 
3+1 0-8 12 10 2-0 1-2 4-0 1-6 12 0-8| 0-8 2-2 1-6 10 10 62 
4+2 12 1-8 1-6 3-2 1-4 2-8 1-4 10 1-6 1 0-8 2-0 18 2-0 2-0 2-0 
5+1 1-2 1-0 l-e 1-4 1-6 1-0 1-4 0-8 2-8 08 2-2 1-6 10 2-0 32 
6+2 10 1-8 1-8 2-0 1-6 16 16 0-8 26 0-6 1-2 1-4 30| 3-0 2-2 
7+1 16 0-6 1-6 2-2 1-6 12 1-4 0-8 2'8 1-2 4-0 1-4 1-0 3-0 2-2 
8+2 1-2 1-0 1-6 22 1-4 3-6 2-0 0-8 0-8 0-8 0-8 1-0 1-2 30 1-6 
9+1 10 0-8 1-2 2-8 1-2 1-6 1-2 06 1-6 06 1-6 1-4 1-2 0-8 l-o 
1+2 1-8 16 1-2 24 0-8 3-8 1-4 1-4 2-2 1-6 1-6 1-2 1-4 5-0 1-8 
2+1 1-8 0-8 1-0 1-8 1-4 2-0 1-6 1-0 3-2 1-8 1-4 22 1-0 4-2 1-8 
3+2 1-6 3-2 1-4 2-0 1-0 1-6 2-2 2-2 24 0-6 1-8 2-0 22 3-0 32 
4+1 1-2 06 2-0 2-0 1-6 16 2-2 12 2-6 0-8 0-8 1.0 1-0 2-2 1-2 
5+2 0-8 2-2 1-6 34 12 0-8 1-2 1-0 2-2 12 1-2 1-2 1-0 1-8 42 
6+1 0-6 12 1-4 1-6 0-6 1-6 10 0-8 2-4 2-2 0-6 1-0 1-0 1-8 2-2 
7+2 1-4 1-8 2-4 52 1-6 2-0 2-0 12 2-2 0-8 1-2 1-2 1-8 2-2 1-8 
8+1 1-0 0-6 1-4 1-8 16 1-6 1-8 1-0 1-6 0-8 1-0 1-6 1-0 3-0 2-0 
9+2 0-8 3-8 2-8 22 0-8 1-6 1-8 1-2 32 1-6 1-0 12 1-6 2-4 1-2 

10+1 0-8 0-8 0-8 2-2 1-4 0-8 1-6 08 3-0 0-8 1-2 1-2 1-2 2-2 1-4 
1 + 3 1-8 10 2-0 3-0 1-2 1-8 2-0 08 3-4 1-0 2-2 2-0 1-2 3-0 3-2 
2+4 1-0 2-8 5-2 4-8 4-0 32 32 2-6 22 0-6 1-6 22 1-4 2-2 4-8 
3+3 0-8 10 1-2 1-2 1-8 1-2 1-2 26 2-2 0-6 10 1-0 0-6 1-6 1-6 
4+4 0-8 10 1-0 1-2 12 1-2 1-6 24 1-8 0-8 0-8 10 0-6 1-8 1-4 
5+3 2-6 3-0 1-8 9-8 2-2 4-2 3+ 2-6 1-8 0-6 1-0 1-6 1-2 42 22 
6+4 42 6-0 2-8 10-2 4-2 7+ 6-0 1-8 4-8 1-0 3-0 1-0 1-8 3-0 32 
7+3 1-6 16 26 5-6 1-8 50 3-8 38 5-6 1-0 5-0 1-2 1-2 32 50 
1+4 1-2 08 1-8 3-2 0-8 2-0 22 2-0 3-6 1-0 1-8 30 1-2 3-2 22 
2+3 1-8 2-2 1-0 2-0 2-0 22 2-0 1-6 2-8 0-6 1-0 2-4 1-6 24 26 
3+4 1-6 3-2 44 8-2 24 1-2 2-4 1-2 5-6 0-4 1-8 32 1-2 5-0 7-6 
4+3 3-0 2*2 2-6 52 24 1-8 2-0 1-0 3"8 0-6 1-6 2-0 1-6 3-0 62 
5+4 16 22 3-2 44 42 4-8 4-0 2-6 64 0-8 2-0 3-0 2-8 32 3-2 
6+3 24 1-6 3-4 32 1-2 3-0 1-6 52 24 1-4 24 3-2 4-0 8-0 3-6 
7+4 32 T8 5-0 4-0 1-8 2-0 3-0 46 3-0 1-2 11-0 2-0 3-0 5-8 72 
8+3 14 2-2 2-2 3-8 2-2 2-0 48 34 1-8 1-8 3-8 22 2-2 8-2 3-4 
1+5 1-6 0-8 2-2 l-e 1-4 2-8 1-8 1-8 5-0 0-8 2-0 2-0 1-2 24 1-8 
2+6 2'8 1-4 4-0 24 16 3-0 2-6 3-2 3"2 1-6 22 2-8 2-2 2-8 5-2 
3 + 5 3-2 2-6 2-8 3-2 3-8 5-8 1-8 1-6 3-4 0-8 2-6 2-6 1-6 8-0 4-8 
4+6 3-0 2-0 3-2 3-0 2-8 61) 4-0 5-4 5-8 1-0 2-6 2-0 1-2 30 3-8 
5+5 1-0 1-0 0-8 1-2 0-8 12 0-8 1-4 1-8 0-8 1-0 1-2 0-8 3-2 0-8 
1+6 1-2 2-2 2'2 2-4 3-2 2-0 2-2 22 2-4 1-0 14 2-0 1-2 2-0 3-6 
2+5 l-ö 4-0 5-6 2-2 2-4 46 54 2-8 32 1-2 4-0 22 10 50 3-8 
3+6 1-8 2-2 3-4 2-6 2-0 3-4 3-6 3-8 3-6 12 4-0 24 1-8 8-8 110 
4+5 1-6 52 1-2 3-2 3-2 2-4 2-0 32 46 10 4'6 32 2-8 96 7-6 
6+5 21) 42 3-6 34 52 2-6 5-8 3'8 5-2 32 5-0 21) 32 122 6'2 
1+7 1-0 0-8 1-6 T8 0-6 2-2 2-8 2-0 1-6 2-4 1-8 1-2 l-o 42 4-8 
2+8 l-e 2'6 42 26 36 22 2-2 2-2 2-8 l-e 1-0 1-0 T8 64 5-6 
3+7 7-6 1-8 2-2 2-0 3-2 46 34 24 3-0 0-8 9-0 10 1-6 5-8 3-8 
1 + 8 0-8 1-8 T2 2-0 1-0 2-0 2+ 1-8 2-0 1-6 l-o 2-0 2-0 2-0 3-0 
2 + 7 1-6 22 2-6 24 4-2 26 3-2 2-0 3-2 T8 1-8 1-4 22 26 46 
1+9 0-8 16 22 2-0 l-o 3-8 1-8 1-6 1-8 1-0 2-0 1-0 1-0 1-4 7-6 



II. A kisegítő iskola első osztályú növendékeinek összeadási 
időtartama az iskolaév végén: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 + 1 1-4 2-2 2-4 22 1-8 o-o 2-2 2-8 3-0 2-0 2-0 2-2 22 1-6 o-o 
24-2 0-0 3-8 2-8 o-o 1-8 o-o 1-8 12 2-0 2-2 2-2 2-4 3-0 o-o o-o 
34-1 o-o 2-8 4'4 o-o 20 00 3-8 2-8 26 1-8 32 2-2 o-o 40 o-o 
44-2 00 4-0 4-0 o-o 2-0 o-o 3-8 2-8 3-0 2-2 2-2 3-2 00 2-4 o-o 
54-1 56 3-2 24 o-o 1-8 o-o 2-2 o-o 2-2 1-8 2-2 2-8 o-o 3-0 o-o 
64-2 00 3-6 32 o-o 3-2 o-o 2-0 6-4 4-0 2-2 36 4-0 00 o-o o-o 
74-1 8-4 2-8 30 00 1-8 o-o 3-0 o-o 2-2 1-8 2-8 o-o 3-0 2-8 o-o-
8-f-2 o-o 3-4 5-2 6-8 24 o-o 1-8 o-o 24 00 5-2 3-6 o-o o-o 00 
94-1 o-o 3-0 4-6 o-o 2-2 o-o 2-8 2-8 21) 26 2-8 o-o 5-4 o-o 00 

14-2 o-o 3-4 32 4-6 3-8 o-o 3 2 4-0 2-2 2-8 6-2 3-0 o-o 00 2-2 
24-1 00 3-2 5-0 o-o 20 o-o 3-4 00 3-0 2-2 50 32 16-4 o-o 3-2 
34-2 o-o 3-8 2-8 o-o 2-2 o-o 3-4 4-2 3-2 2-2 3-8 2-0 o-o o-o 00 
44-1 o-o 3-0 3-0 5-4 2-4 o-o 24 o-o 2-0 1-8 2-0 o-o o-o o-o o-o 
54-2 o-o 00 44 o-o 7-6 o-o 5-0 00 2-4 2-2 5-8 34 52 00 o-o 
64-1 2-0 4-8 30 o-o 2-2 o-o 24 3-0 2-0 2-4 2-4 2-2 o-o o-o o-o 
74-2 o-o 3-4 9-0 o-o 00 o-o 3-8 o-o 2-8 30 50 4-2 o-o o-o o-o 
84-1 2-2 3-2 40 5-8 2-0 o-o 2-2 3-6 2-2 30 26 2-4 5-6 o-o o-o 
94-2 o-o 4-0 o-o o-o o-o o-o 5-2 o-o 2-8 .0-0 5-0 5-0 

104-1 o-o 2-4 2-0 15-0 10-8 o-o 40 34 32 2-0 2-8 3-6 
14-3 00 3-4 6-8 o-o 1-8 o-o 3-4 o-o 15-0 16 48 3-0 5-6 00 o-o 
24-4 2-4 38 64 00 2-4 o-o 6-4 5 4 2-6 2-6 2-8 4-0 
34-3 34 34 3-8 00 2-0 o-o 1-8 3-8 24 2'4 1-8 2*2 
44-4 o-o 3-8 2-2 o-o 2-0 o-o 1-8 2-0 2-0 2-8 2-0 2-0 
54-3 o-o 3-0 6-0 o-o 144 o-o 6-6 o-o 2-2 2-2 8-4 2-4 
64-4 o-o 13-8 7-0 00 4-8 o-o 6-8 o-o 2'8 o-o o-o o-o 
74-3 o-o 8-8 6-0 o-o o-o o-o 6-0 o-o 6-6 o-o 6-8 o-o 
14-4 1-8 3-0 3-0 5-2 o-o o-o 3-2 o-o o-o 2-4 30 3-0 o-o 1-8 o-o 
24-3 o-o 3-4 4-0 4-8 2-8 o-o 2-2 o-o 24 22 8-4 3-0 
3 + 4 o-o 40 00 36 1-8 00 6-4 00 6-0 74 44 7-8 
44-3 o-o 4-8 o-o 5-2 44 o-o 60 54 26 24 28 6-0 
54-4 o-o 3 4 2-0 4-0 o-o o-o 6-4 00 172 26 o-o 34 
64-3 00 9-0 66 6-8 1-8 o-o 62 o-o 5-2 24 4-0 5 0 
74-4 00 5-2 00 o-o o-o o-o 148 o-o 154 o-o 00 16-8 
84-3 o-o 5-6 00 o-o o-o o-o 7-0 00 4-0 o-o 42 70 
14-5 2-2 26 4-4 7-0 o-o o-o 2-8 00 1-8 2-2 26 3-4 40 3-0 2-0 
24-6 o-o 3-4 00 00 4-6 o-o 3-4 o-o 3-2 2-0 11-2 50 
34-5 00 4-6 o-o o-o o-o o-o 4-6 o-o 2-2 '26 7-8 3-0 
44-6 o-o 4-2 9-4 00 o-o o-o 8-4 o-o 16-4 o-o o-o 8-8 
54-5 00 2-8 2'4 00 24 o-o 2-0 o-o 2-0 2-2 18 3-4 

14-6 1-4 34 7-8 00 3-0 o-o 2-4 o-o 3-2 32 4-2 4'6 o-o o-o o-o 
24-5 o-o 48 o-o 6-0 o-o o-o 44 o-o 46 11-8 7-2 5-0 
34-6 32 36 00 o-o 10-2 o-o 74 o-o 4-0 40 44 4-8 
44-5 o-o 3-0 7-6 00 2-2 00 2-6 o-o 38 3-8 4-0 3-8 
64-5 o-o 1-4 6-0 o-o 40 o-o 4-2 o-o 7-8 o-o o-o 00 

14-7 8-8 3-2 7'4 o-o o-o o-o 5-8 o-o 18-0 4-9 4-0 4-0 5-0 3-2 16 
24-8 00 3-6 7-8 o-o o-o o-o 36 00 6'8 o-o 9-4 36 
34-7 o-o 7-6 8-0 o-o o-o o-o o-o o-o 5-6 00 o-o 4-8 
14-8 o-o 3-6 13-0 6-4 o-o o-o 3-0 o-o 2-8 30 2-8 50 3-2 2-8 o-o 
24-7 o-o 4-4 74 00 o-o o-o 7-0 00 9-2 o-o 5-4 4-0 

14-9 o-o 34 4-4 o-o o-o o-o 2-8 53 2-8 2'8 36 40 o-o o-o o-o 



Az összehasonlítás mutatja, hogy oly elemi műveleteket, 
miket bár különböző képességű, de normális, 6—7 éves iskolás 
gyermekek kivétel nélkül helyesen fejtettek meg, az első osztályt 
túlnyomólag többször ismételt, különös figyelemmel oktatott 
abnormis gyermekek közül csak rész fejtett meg megközelítő 
mennyiségben helyesen, a tanulók körülbelül fele része a felét 
sem tudta helyesen megfejteni. 

Ha magukat a gyengetehetségüeket vesszük figyelembe és 
egybevetjük az egyes tanulók helyes műveleteinek százalékszámát 
a megfejtés időtartalmával, a következő sorozatot kapjuk: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
o/o — 16 24 30 32 40 44 66 76 84 88 88 98 98 98 

Masodpercz — 2-aö 3"M 5'ÍT 3*TO 2'» 5"8Í 3-ÍB 2'ra 4 - M 3 « 4-as 3 -s2 4-os 4'Ü« 

Látjuk, hogy azoknak, kik legtöbb esetben helyesen számol
tak — a 10. — 15-ik sorszámú gyermekeknek — egyszersmind 
nagyobb időtartamra is volt szükségük, vagyis általában meg-
gondoltabban dolgoztak. De azért a lassúbb gondolkozás még 
nem biztosítéka a tudásnak, mert ime a két leghosszabb, 5 másod-
percznél nagyobb időtartam nagyon gyenge számolóknak felel meg. 

A két táblázatból, mely az elemi összeadási műveletek idő
tartamát 15 normális és 15 gyenge tehetségű gyermeknél tünteti fel, 
a felsoroltakon kívül bizonyos, első sorsban psychologiai érdekes-
ségü tapasztalatokat is vonhatunk le, melyek azonban éppenséggel 
nem nélkülözik a paedagogiai érdekességet és fontosságot sem. 

Ha a táblázat vízszintes sorait összeadjuk, s az összeget a 
gyermekek számával, kik az illető műveletet eredménynyel tudták 

Normális tehet
ségű 6—7 éves 
gyermekek ele
mi összeadásai 
Gyenge tehet
ségű 7—12 éves 
gyermekek ele
mi összeadásai 

Helyesen végzett műveletek időtartamának középértéke : 
(Nagyság szerint rendezve). 

Normális tehet
ségű 6—7 éves 
gyermekek ele
mi összeadásai 
Gyenge tehet
ségű 7—12 éves 
gyermekek ele
mi összeadásai 

Helyesen végzett műveletek százaléka : 

A II . táblázaton szereplő 15 gyengetehetségü gyermek 
számolóképessége a kisegítő iskola első osztályában a tanév végén 
a következő képet mutatja: 

A két tábla eredményeit szembeállítva a következő ered
ményt nyerjük: 



elvégezni — e szám a normálisaknál mindig 15, a gyengetehetsé-
güeknél feladatonkint változó — elosztjuk, megkapjuk az átlagos 
időtartamot, melyre az osztálynak szüksége volt, hogy az illető 
összeadást helyesen elvégezze. 

Ilyképen, hogy 

4-höz 1-et adjon a gyermek, szükség van átlag 1*46 mp.-re, 
4 » 2-t » » » » » 1*77 » » 
4 » 3-at » » » » » 2*60 » » 
4 » 4-et » » > » » 1'24 » » 
4 » 5-öt » » » » » 3'63 » » 

Ugyanígy hogy: 

5 » 1-et » » » » » 15 7 » » 
5 » 2-őt » » » » » 1'66 » » 
5 » 3-at » » » » » 2'73 » » 
5 » 4-et » » » > » 3'20 » » 
5 » 5-öt » » » » » 1*18 » » 

Vagyis azt találtuk, hogy: 1. A tízes számkörön belül is, a 
hozzáadandónak egyetlen egységgél való növelése törvény szerüleg 
növeli a szellemi munka nagyságát, s ezzel időtartamát. 2. Kivételt 
tesznek azon esetek, hol a két összeadandó egyforma, amidőn a 
mivélet időtartama, feltűnően rövidebbé válik. Ha a táblázatban 
az összes ilyen természetű feladatok időtartamát kiszámítjuk, 
azt látjuk, hogy ez mindenütt feltűnő rövid, s hogy az eredmények 
igen egyenletesek. így 1 + 1 időtartama 1"20 mp. 

2 + 2 
3 + 3 
4 + 4 
5 + 5 

1'28 
1*26 
1-24 
1-18 

Mindezek szerint ez esetekben a gyermek nemtudatosan, a 
2\1, 2YJ2, 2\3, 2X.4, 2\5 müveletét végzi, mely tehát egysze
rűbb, s így gyorsabb mint az összeadás. 

3. Gyengén számolók vizsgálatánál bizonyára sokaknak feltűnt, 
hogy két szám összeadása könnyebben megy végbe, ha a nagyobb 
számhoz adjuk a kisebbet, mint megfordííva. Táblázatunkból ez 
törvényszerű jelenségként derül ki a legelemibb számolásokra is. 

így 4 + 1 = 5 időtartama 1'46 ellenben 1 + 4 időtartama 2'00 mp. 
4 + 2 = 6 » 177 2 + 4 » 278 » 
4 + 3 = 7 » 2-60 » 3 + 4 » 329 » 
5 + 1 = 6 » 1"57 » 1 + 5 » 1'95 » 
5 + 2 = 7 » 1'66 » 2 + 5 » 3-26 
5 + 3 — 8 » 273 » 3 + 5 » 3'24 » 
5 + 4 = 9 » 3'20 » 4 + 5 » 3-69 » 



E jelenség az 1. alatti törvénynek szükség szerinti folyománya. 
Az itt leirt törvényszerűségeket — daczára a kisérlet 

szabályos lefolyását a gyengetehetségüeknél akadályozó számos 
tényezőnek — a gyengetehetségüek táblázatának eredményeiben is 
megtalálhatjuk, ha nem is oly zavartalan tisztasággal. 

így náluk, csak azt a 12 növendéket véve tekintetbe, kik 
valamennyi 50 feladványt megfejtésre kapták: 

4 + 1 időtartama 2 75 mp; 1 + 4 időtartama 3*07 mp. 
4 + 2 » 3'02 » 2 + 4 » 3'88 » 
4 + 3 » 3'62 » 3 + 4 » 517 » 
4 + 4 » 2-29 » 

~ 5 + l ~ » 275 » 1 + 5 3'22 » 
5 + 2 » 4*30 » 2 + 5 » 6'26 » 
5 + 3 » 5*65 » 3 + 5 » 4'13 » 
5 + 4 » 5*60 » 4 + 5 » 3-85 » 
5 + 5 » 2*71 » 

Továbbá: 
1 + 1 » 2'65 » 
2 + 2 » 2'24 » 
3 + 3 » 270 » 
4 + 4 » 2'29 » 
5 + 5 » 271 » 
Vagyis a gyengetehetségüekre nézve is teljesen kiderül az 

1. és 2. törvénynek, valamint, bár nem oly tisztán, a 3-iknak is 
az érvényessége. 

Feltűnő, hogy az említett törvényszerűségek ily egyszerű 
eszközökkel megejtett vizsgálatoknál is ily tisztasággal dombo
rodnak ki. Legalább is azt az egy következtetést belőlük feltét
lenül vonjuk le, hogy minden szellemi munka, még a legelemibb 
egyszerűségű is, munkába, tehát időbe kerül, mély idő egyénenkint 
s a gyakorlottság foka szerint változó. Eégebbi chronoskopos 
vizsgálatokkal azt találtam, hogy még felnőtt számolóknál is kellő 
számú kísérlettel kimutatható, hogy a feladatnak egyetlen egységgel 
való növelése a munka nagyságát s időtartamát is növeli. Bármily 
egyszerű műveletnek is lássék a tizes számkörbeli összeadás elvég
zésekor, — ugy látszik, még a gyakorlott egyénnek is, a nélkül, 
hogy erről tudna, — egész associativ sorozaton kell végighalad
nia, a hogy azt a számolás elemeinek elsajátításakor tanulta. 
Mutatja ez azt is, milyen fontosságú ez elemeknek lehető leg-
czélszerűbb módon való oktatása, másrészt pedig megérthetővé 
teszi, hogy a gyengébb elméjüeknél miért folyik le e mivelet 
oly nehezen. 

Ezek mellett kivételesen mégis akadnak egyes imbecilek, 
kiknél a legtöbb képesség terén kimutatható gyengetehetségüség, 



sőt gyengeelméjűség mellett a számolótehetség nemcsak normálisan, 
de tüneményesen kifejlődött. Ezek ugyanolyan abnormitások, mint 
az emlékezet egyes fajainak imbecileknél néha mutatkozó rend-
kivüli fejlettsége. 

Az eddigiek csak az első osztályra, s csakis az elemi össze
adások műveletére vonatkoztak. 

A 119. és 120-ik lapon látható III . és IV. táblázatok 
második osztálybeli normális, elemi iskolás gyermekek számoló
képességét mutatják összehasonlítva a gyengetehetségüek kisegítő 
iskolájának negyedik osztályával, a tanév végén vizsgálva. Mind
egyik alapműveletből 10—10 feladványt, minden gyermeknek 
ugyanazokat, kellett fejből megfejtenie. 

A táblázatok tanulmányozása egyenkint és az egész csoportra 
nézve mutatja, mennyire hátramaradottak a gyengetehetségü 
tanulók közül az elemi számolások terén még azok is, kik a kisegítő 
iskola 4-ik osztályát végezték. Az elmaradás a 2-ik osztályt végzett 
rendes elméjű tanulókkal szemben nem csak a helyes megoldások 
számára, hanem még sokkal inkább az azok megoldásához szük
séges idő tartamára, s a megoldás biztosságára vonatkozik. Mind 
a négy számolási táblázat mutatja továbbá azt a fontos tényt, 
mennyire különböző munkaképességűek az egyes tanulók, még ha 
azokat tehetségük szerint csoportokba is foglaljuk, e csoportokon 
belül is. 

Még világosabban kiderül a számolási műveletekben, s az 
emlézés útján betanultak kombinatív felhasználásában való gyen
geség, ha nevezett számokkal, alkalmazott példákkal dolgozunk. 

Ugyanazon elemi számolási műveleteket, melyeket a gyenge-
elméjü gyermekek helyesen tanultak be, s nevezetlen számokkal 
jól végeznek, mint alkalmazott elemi példákat a gyengetehet
ségüek elég tekintélyes része minden tanítás daczára sem tudja 
elvégezni, szóval a számolást pusztán mint nagynehezen beemlézett 
anyagot sajátítják el, hasznát venni azonban aránylag kis 
részben tudják. 

5. A gyengeelméjüek érzelmi élete és akaratvilága. 
A morál insania. 

A gyengeelméjűeket vérmérsékletük szerint két csoportba 
szokták osztani. Egyikbe tartoznak a nyugtalan, izgékony (ere-
thikus) természetűek, kik sokat fecsegnek, mozognak, heves indulat
kitörésekre, erőszakosságra is hajlók, a másikba a csendes, közömbös, 
szenvtelen vagy bárgyún derűs, ú. n. stupid természetűek sorol
hatók. Élesen elválasztani e két tipust nem lehet, mert az 
izgékonyaknál időnkinti csendes tompultság, a stupidoknál idő
szakos heves izgatottságok nem egyszer előfordulnak. 



Szám 1 
12 éves 

2 
8 éves 9 éves 

4 
8 éves 

5 
8 éves 

6 
8 éves 

7 
8 éves 

8 
8 éves 

9 
8 éves 

10 
8 éves 

11 
8 éves 

12 
8 éves 

13 
8 éves 

14 
8 éves °/o 

2 + 2 0-6 2-0 0'4 0-8 2-0 1-0 2-6 1-2 1.0 0 4 0-6 1-2 2 2 1-0 100 00 
3 + 4 0-8 1-6 1-4 1-2 0-8 2-0 4-8 1-4 c 1-8 1-0 4-0 5 2 1-2 1-8 1090» 
4 + 6 0-2 2-2 1 0 3-6 1-6 1-8 1-2 2-8 4 0 1-0 1-8 4-8 2-0 3 0 100-00 
5 + 8 0-8 3-6 2'2 1-4 120 1-8 1-2 1-8 4-0 2-8 1-6 6-2 2 6 6 0 10000 
8+14 1-6 3-8 1-8 2-6 6 3 3-2 3 8 1 6 6-0 2 6 120 6 2 6 0 8-8 10)00 

11+20 0 8 ' 1-8 1-2 3-0 4-0 2-2 2-8 2-0 2 0 1 2 5-0 3-8 4-0 1-8 100 0) 
14+26 3'8 3-8 6 0 5 0 11-6 7-2 4-0 7-0 150 c 1-6 20 0 c 4-2 6-0 7-0 100 09 
17+32 4 0 18-0 2-2 6 4 230 6-0 2 0 5-0 5 0 1 8 18-2 20-2 29-4 cc 140 100-09 
20+38 2 0 5-4 2-2 3-2 5-2 2-2 4 0 2-0 4 0 1-6 6-0 7-4 6-0 3 6 100 co 
23+44 4-0 14-0 4 8 13-0 25-8 4-0 4 6 3-4 100 10-6 17-0 25-0 cc 3 4 9 0 100 00 

3—1 1-0 3-0 1 0 1-0 1-2 2-0 1-6 1-2 3-2 1-0 4-0 1-2 1-0 1-0 100 00 
8 - 3 0 8 2-0 0 6 1-6 6 4 1-2 0-8 1-4 3-2 1-2 1-0 1-8 1-8 0-8 100 €0 

92-86 1 3 - 5 1-2 2 0 2-0 1'8 3 2 1-8 3 8 1 2 3 8 3-0 1-2 2 2 2-0 
100 €0 
92-86 

18—7 2 0 2-8 2-2 1-8 2 0 2-0 1-2 2-0 2-0 1-6 — 1 2 3-0 10-0 c 92 86 
29 -10 1-2 5-0 c 1-2 1-6 5 4 2-0 1-4 1-0 2-2 0-6 5 0 3 0 1-8 4 2 101-00 
40 -13 5-0 8-0 3-8 5-4 11-0 4 0 15-4 c 4 0 2-0 5 0 10-0 5 0 92-86 
51 -16 4 0 11-2 4-0 11-8 146 6-4 100 5 4 100 5 6 9-6 146 6-8 9286 
62 -19 6 2 c 12-8 6.0 8-8 25-0 19-0 180 40-6 c 100 11-2 122 — 12-0 140 92-86 
73 -22 1-2 9 0 3 2 4-0 37-0 5-8 7-0 6 0 8-4 4 0 110 186 6-2 150 10009 
84 -25 6-8 9 8 5 0 108 43-0 c 6-6 30-6 cc 32-4 c| 140 5 0 14-2 10 0 5 0 21-0 100 09 

1X3 1-0 5 0 0-8 2-0 1-8 14 1-2 2'2 1-6 2-0 1-0 1-8 1-0 1-0 10.100 
2X4 1 0 1-8 0 8 7 0 c 1 0 4-0 1-2 1 6 1-6 0-2 1-2 1-8 1-4 1 0 100 00 
3X5 1-8 1-2 1-2 2-0 2-0 1 4 1-4 1-4 1-2 0 2 1-2 10 1-0 0 6 100-00 
4X6 2 0 c 2 6 1-2 — 2-6 2 4 2 2 6-0 4 2 5-0 c 1 0 9 8 1-8 2-2 92 86 
5X7 1-0 1-8 1-4 1 6 2 0 1-2 2 0 1 0 0-8 1 2 1-0 9-6 10 1-2 109 00 
6X8 0 6 2-4 0 6 0-6 10 1-2 2 8 1 0 1-6 0-8 0 8 3 0 4-0 1-6 100 00 
7X9 1-6 9 0 cc 0-4 1-6 1-0 2-8 2-6 1 0 1-6 7-0 2 0 3 0 1-4 3-2 100 00 
8X10 0-8 2 0 0-2 0-4 1-6 1 6 1-2 0-6 1-2 2 2 0-6 2 0 1-4 0-4 100 00 
9 X U 3 6 3 4 110 c 4-0 3 0 5-0 c 6-0 8'0 5 0 1-6 8-8 120 3 8 9-2 10000 

12X13 — — 200 — — — — — 35-0 14-2 — 208 — 2857 

2 : 1 1-6 2'0 2-0 1-6 1-4 1 0 2-2 0-8 1-8 1-0 2 0 1-2 1-6 1-0 100 00 
8 : 2 0-8 1-6 1-4 2-0 1-2 1-4 2 2 1-6 1-8 0-8 1-4 1-4 1-2 2-2 100 01 

18: 3 120 c 5.0 1-4 3-2 2-8 3 6 4 0 0-6 5-8 1-6 1-6 1-6 3-0 10-2 100 00 
9286 3 2 : 4 8-0 5-8 6 0 3 0 — 2-8 0-8 6 0 20-0 c 3-0 c 2-8 3-6 1-8 2-2 

100 00 
9286 

5 0 : 5 1-4 3-0 2-0 1 8 3-0 1-8 2-8 1-2 2 0 1 0 0-8 1-2 0 6 1.6 100-00 
1 8 : 6 1 0 2 0 0-8 2-0 c 2 0 1-2 2-0 0 6 6-2 2 2 2-8 2-0 1-2 0 0 92-86 
35 : 7 1-2 3 0 0-6 2-8 5-2 2 0 2 6 1 4 30 0 cc 1 2 0 8 4-2 1-4 12-0 100 00 
56 : 8 4 0 25-0 c 3-0 11-8 c 342 3-0 5 6 21-0 7-2 2-2 2 0 20-0 3 0 220 10000 
8 1 : 9 5-0 2-2 0-8 2-2 3-2 8-6 6-2 3-0 4.2 1-6 0-2 5-0 1-4 2-0 10000 

110: 10 1 0 2-8 2-0 5-0 3-2 2-2 6-0 c 2-8 2-2 1-2 11-0 c 1 0 2-4 3-0 10000 



o 
GM 

1 2 3 4 5 6 7 
] 

8 j 9 
10 11 12 13 14 15 16 °/o 

2 + 2 2-4 2-2 1-4 2-8 2 4 44-0 c 3 0 1-6 2 0 1-6 2-0 2-6 1-6 1-4 1-4 1-0 100 00 
3+4 2 4 8-2 2-0 2-8 3 6 36-2 c 4-8 2-2 1-4 2-8 8-6 — 2-0 13-0 1-4 2 0 93 75 
4+6 3 0 7-6 2-0 3-0 12-0 3-6 3-0 2-4 2 4 2-2 12-2 — 1-6 4 0 1-8 1-6 87-50 
5+8 5-8 3-8 , — 3-8 3 2 5-4 9-4.C 21-0 c 8-2 2-4 2-6 5-8 3-0 c 116 2-8 4 2 c 8125 
8+14 — 47-0 c 17-8 15-5 c 4 6 364 c 6 2 19-2 3 6 — — 3-0 5-4 8-4 — 6875 

11+20 — 24-2 c — 6-2 3 4 56 4-0 33-6 c 4 0 3-0 — — 3 0 6-8 4 4 4-2 75 00 
14+26 — 13-2 55-2 c 19 0 c 6 2 3 0 6-8 17-4 28'0 c 124 c — — 5 6 13-2 26-6 c 10-4 81 25 
17+32 — 594 — — 11-8 5-4 5 6 — 16-8 14-4 —. — 8-2 16-6 10-0 8'2 81 25 
20+38 — 250 7 0 6-8 6 2 5-4 io-o 19 0 c 4-4 3-0 — — 2 4 124 6-8 9 8 c 5625 
23+44 — 50-8 — 75"5 c 2-0 — 19-0 — 27'8 7-8 — — 10-0 — 9-8 8-4 00 00 

3 - 1 4-0 3-0 2-6 3-8 1-6 6-4 14-6 3-0 2-0 2-8 4-6 21-0 1-6 3 4 1-4 2-0 10000 
8 - 3 38-4 3-0 2-8 3-0 4-0 4-4 3-8 8-4 1-8 3 6 28-6 25-0 1-8 30-6 c 1-0 2-4 10000 

1 3 - 5 — 5 6 4 4 3-6 8-6 32-4 c 7-8 174 6-2 3 6 — — 5'2 c 10-4 2-2 4-0 8125 
1 8 - 7 — 22-0 c 4-0 5-4 6 4 41-0 c 15-0 — 24-4 3 6 49-4 — 17-0 c 15-0 3-8 — 7500 
29—10 — 8-0 156 c 8-8 4-2 25-0 24-4 c 5-0 2 8 3-8 — — 2-8 7-0 2-4 20-6 c 81 25 
40 -13 — — ío-o 10 6 c 28-8 c 29-2 4-4 19-8 4-0 — — 62-4 c — 7-2 18-4 6250 
51 -16 — — 32-0 c 17-2 23-8 41-8 — — 30-4 15-0 — — — — 57-0 c — 4375 
62—19 — — 66-0 162 30-2 — — — — — — 55-0 132 — 31 25 
73 -22 — — — :-:6-8 c — — — 7-2 — 13-6 — 18 75 
84 -25 — — — 244 56-4 — — — — — — — — — 6-4 — 1875 

1X3 2-0 2-2 1-4 2-2 27-0 c 2-0 2-4 1-6 1-4 1-4 1-6 1-0 2-8 1-4 2-4 1-0 10000 
2X4 2-6 2-8 14 2-8 10-4 6-4 2-2 1-4 1-4 0-8 3-0 1-6 3-0 52'6 c 1-4 14 100 00 
3X5 3 6 1 4 4-4 3 4 — 11-0 4 4 2-0 2-2 2-8 2-2 1-8 2-0 2-8 1-6 1 4 98 75 
4X6 2 4 9-8 2-2 3-4 — 16-4 2-4 1-4 2-2 3-0 2-2 2-8 1-4 — 3-6 2-2 9375 
5X7 2-8 — 1-8 4-0 35-0 15-4 c 3-4 1-4 2"2 7-8 2 + — 18-4 — 4-2 2-0 81 25 
6X8 2"4 2'8 3"6 53*2 14'0 4 -0 l - 4 2 0 3 -6 3'0 2"4 7'6 28 -6 c 1"8 87 -50 
7X9 3 0 6-0 48-4 c 5 6 80-2 49-0 c 3 6 2-2 1-6 11-0 4-8 1-2 9-2 — 3-6 7-4 c 93 75 
8X10 3-2 2-6- 1-2 3-0 2-8 2 0 5-2 2-0 1-6 2-6 2-8 2-2 2-0 9-2 2-2 14 10000 
9X11 — — 356 c 9-0 — — 4-2 30-2 — 5-8 13-2 — 10-0 — 5-4 2-2 50-25 

12X13 — — — — — — — — — — — — — 00 00 

2 : 1 9-0 _ 7-4 5-2 15-2 c 2-0 5-2 21 0 c 7-0 56 0 c 6 6 c 6-6 c 23-8 c 5-0 5-2 c 87-50 
8 : 2 22-0 20-0 124 8-0 — — 2-0 6-4 3-8 3-4 — — 1-6 134 5 0 3-8 75 00 

1 8 : 3 — — 23-0 5-4 — — 4-6 5-8 172 2-0 — 48-0 9-4 — 120 — 66 25 
3 2 : 4 15-8 — 33-2 3-4 — 11-6 7-0 — 10-0 40-2 — 4-0 — 45-2 4-0 6260 
50 : 5 4-8 3-0 3-0 5-2 —. — 2-4 3-6 — 3-4 — — 2-2 — 2-0 4-0 6260 
1 8 : 6 — 3-0 8-6 5-0 1-6 — 6 2 — — 8 0 — 4-8 — 43 75 
35: 7 24-0 c — 14-0 2-4 — — 20-2 4-2 3-2 52 2 c 40-0 — 7-0 — 122 4-8 68 75 
5 6 : 8 — — 23-2 — — — 4-8 9-0 454 8-0 — — — .— 16-2 12-0 c 4375 
81 : 9 5-0 3-8 6-0 5-0 3-0 6 4 4-6 — 22-0 — 5-4 15-2 62-50 

110:10 — — — — — — — 4-4 7-6 5-0 — — 2-8 — 2-2 — 81-25 



Az igazi gyengeelméjűek alaptermészete az önzés, mely 
azonban nem zárja ki a jóindulatúságot, ragaszkodást, sőt a 
mások iránt való részvétet sem. Még a magasabb fokon állók, 
a pusztán gyengetehetségüek is az erkölcsi, fogalmak irányában 
többnyire érzéketleneknek mutatkoznak. Átérzett szeretet, hála 
ismeretlen előttük. A formákat, szólamokat ugyan eltanulhatják, 
esetleg ügyes színlelőkké is válnak, de szavaik mögött az érzésnek 
nyoma sincsen. Nagyfokú indulatosságuk kapcsolatban az értelmi 
és erkölcsi korlátoltsággal, kellő felügyelet hiánya esetén korán 
összeütközésbe hozza őket a törvényekkel. A fiatalkori bűntettesek 
igen nagy százaléka a débilisek és imbecilek sorából kerül ki. * 

A gyengeelméjűség kifejezett eseteiben az érzetek tökélet
lensége, a képzetek halványsága és gátolt kapcsolódása, a maga
sabb rendű érzelmi visszahatások hiánya lehetetlenné teszik az 
igazi egyéniség normális kifejlődését. Nem lévén szó egyéniség
ről, igazi akaratról sem lehet szó, mely, mint láttuk, mindig a 
jelen tudattartalomnak az egyén egész múltjával való egybeveté
séből s ilyenképen az egész egyéniségből eredő törekvést jelent. 

Ennek megfelelően a gyengeelméjűeknél rendszerint csak 
egyes éppen beható érzéki motívumok, vagy egyes, inkább ötlet
szerűen felvillanó képzetek tekintet nélkül a távolabbi, vagy 
magasabb rendű czélszerüségre váltják ki a cselekedetet, mely 
ennek folytán többnyire az ösztönszerüség jellegével bir. 

Az ösztönélet zavarai közül kiemelendők a gyakran kórosan 
fokozott érzékiség, mely megfelelő erejű szellemi gátlások hiányá
ban néha szinte legyőzhetetlen onaniára, nyilvános szemérmetlen 
cselekedetekre, nemi erőszakra vezet; más esetekben viszont 
— főleg a kretinizmusnál — a nemi ösztön egyáltalán nem 
fejlődik ki. 

Gyakoriak gyengeelméjűeknél a kényszermozgások, a külön
féle tic-ek is, melyekről már (1. 65-ik 1.) megemlékeztünk. 

A gyengeelméjűségnek egyik válfaja az ú. n. erkölcsi 
ggengeelméjüség (insania morális), melynél az értelmiség durvább 
zavarai egyáltalán nem mutathatók ki, míg az erkölcsi érzelmek 
terén a legteljesebb érzéketlenség található. A gyengeelméjűek 
ezen fajtája a társadalomra nézve sokkal veszedelmesebb, mint 
az értelmi élet hiányában szenvedőké. A buták nem képesek a 
társadalom cselekvő tagjaivá lenni: extrasocialisak, az erkölcsileg 
elmegyengék azonban ellenségei, veszedelmes kártévői a társadalom
nak: antisocialisak. A morál insaniások már gyermekkorukban 
feltűnnek kártevési, hazudozási, piszkolási stb. ferde ösztöneik 

* V . ö. Dr. Mönkemöller, Geistesstőrung u. Verbrechen im Kindesalter, 
Berlin, 1903. — Trüper, Psychopath. Minderwertigkeiten als Ursache von 
Gesetzesverletzungen Jugcndlicher. Kinderfehler, 1904. 



révén. Se jó szó, se büntetés rajtuk legkevésbé nem fog. A szük
séges ismereteket többé-kevésbé felületesen elsajátítva, rendszerint 
körmönfont ravaszsággal használják fel azokat feneketlen önzésük 
kielégítésére, náluknál gyengébbek károsítására. A szegényebb-
sorsúak s a tanulatlanabbak közül a fiúk mihamarabb csavargás, 
lopás, rablás, betörés, szemérem elleni vétségek stb. miatt kerülnek 
összeütközésbe a büntetőtörvénynyel, a lányok lehető legfiatalabb 
korban bujálkodnak, s a prostitutio örvényébe kerülnek. Az iskolá
ban feltűnnek üres és mérhetetlen hazudozásukkal, társaikat 
bosszantják, kínozzák, károsítják, ha lehet tanítójukat bajba, 
hírbe keverik, mindezt ok és czél nélkül. A jqbbmódúaknál 
csakhamar beáll az indokolatlan kötekedés, henczegés, üres fel
tűnési vágy, az esztelen költekezés, adósságcsinálás. Középiskolás 
korukban kártyabarlangok látogatói, orfeumhölgyek kitartói, 
uzsorások áldozatai, s igen gyakran legfiatalabb korban váltó
hamisításokba keverednek. Sokaknál közülük időnkinti halluci-
natiok, kényszereszmék, üldöztetési téveszmék mutatkoznak. Kisebb 
részüknél, mindenesetre a kevésbé degeneráltaknál, kedvező élet
viszonyok folytán, néha többszörös, hosszabb gyógyintézeti tartóz
kodás után, megállapodás áll be. Ismerek morál insaniást, ki 
számos esztendei hányatás, tévelygés és a büntetőtörvény szakaszai 
között járt tojástáncz után, közel 40 éves korában megcsendesült, 
hosszabb szanatóriumi visszavonultság után ismét a társaságba 
jutott, megnősült s immár 10 éve, ha nem is hasznos, de legalább 
nem is rosszindulatú tagja az emberiségnek. Nagyobb részük mint 
iparlovag, sikkasztó, csaló vagy súlyosabb bűntévő élete jelentéke
nyebb részét a börtönben tölti, avagy eliszákosodnak, alkoholos 
elmezavarba vagy üldöztetési tébolyba esnek, némelyek váltakozva 
börtön és tébolyda között ingadoznak. Szóval mindenképen 
csapásai az emberiségnek. A közönséges bűntévőktől a tényleges 
belátás teljes hiánya, a motiválatlan gonoszság különbözteti meg 
őket. A rosszat nem külső, de tényleg belső kényszerűségből 
cselekszik. Cselekedeteik esetleges törvénybe ütköző voltát több
nyire jól ismerik, lelkiismeretfurdalást, megbánást azonban egy
általán nem éreznek. 

H) A gyengeelméjűség külső megjelenési alakjai. 

Eltekintve az elmegyengeség fokától (gyenge tehetségűség, 
gyengeelméjűség, hülyeség), az elmének gyengébb értékűsége kül
sőleg bizonyos jellegzetes formákban léphet föl, mely formák 
annyiban fontosak, mert részben a betegség okára, részben annak 
valószínű lefolyására, valamint az esetleg követendő gyógy el járásra 
és óvintézkedésekre felvilágosítást nyújthatnak. A gyengeelméjűség 
külsőleg megkülönböztethető ilynemű csoportjai a következők: 



1. Az angolkóros eredetű gyengeelméjűségnél feltűnik a 
rendszerint széles, meredek homlok, mely fölött az elülső nagy 
kutacs még a 3-ik, 4-ik életévben lágy, be nem forrt, a homlok-
és falcsonti dudorok elődomborodnak, a fej alakja négyszögletű, 
a bordaporczokon, az alkarcsontok alsó végein duzzadást, vastago
dást, az alszárakon görbülést, a fogzásban elmaradást, hiányos, 
csipkézett fogazatot találunk, a beszéd is néha elkésve fejlődik. 

Az angolkóros alapon fejlődött gyengeelméjűség többnyire 
csak gyengetehetségüség, mely kellő orvosi és paedagogiai támogatás 
mellett, főleg azonban kellő egészségügyi viszonyok között nagyot 
javulhat, úgy a hogy helyre is állhat. 

2. A vízfejűség (hydrokephalus) magasabb fokain a koponyá
nak aránytalan megnagyobbodásából könnyen felismerhető. 

Egészséges fiú koponyájának körzete 
újszülöttnél 34*5 cm. 
3 hónapos gyermeknél 39'0 » 
6 > > 42*5 » 
9 » > 44-0 » 
1 éves » 45*5 > 
2 » > 47'5 > 
3 > » 48-5 > 
4 > > 49*5 » 
5 > > 5 0 0 » 

10 » > 52-0 » 
15 » 54-0 » 
20 > felnőttnél 55—56 cm., 

lányoknál a gyermekkorban átlag 1ji— 1 cm.-rel, felnőtteknél 
2—2"5 cm.-rel kevesebb (Berkhan után). Egy Berkhan által 
észlelt esetben vízfejű lány fejkörzete '/4 éves korában 50, 1 és 
3 /4 évvel 51, 13 évvel 57, 35 évvel 65'5 cm. volt. 

Az 25-ik ábrán látható 8 éves vízfejű gyermek fejkörzete 
61'8 cm. E gyermek elmeállapota a teljes idiotizmusnak felel 
meg; szellemi életnek nála nyomai sem találhatók. 

A vízfejűeknél a fej alakja gömbölyded, golyószerűen 
kidomborított, a koponyacsontok dudorai nem lépnek elő. Az első 
életévekben a kutacsok tágultak, a varratok tátongok lehetnek. 
Az arcz és a többi test a koponyához arányítva rendszerint 
kicsiny. A súlyosabb fokú vizifejűségben szenvedő gyermek csak
nem mozdulatlan, szellemi tevékenység nyomai csak évekkel elkésve 
kezdenek mutatkozni. 

A koponya tágulását az agyüregekben egyre szaporodó 
folyadék okozza, melynek nyomása az agykérget is kifeszíti, s rendes 
kifejlődését megakasztja. A vízfejűség az esetek nagy részében 
fejlődésének különböző fokain megállapodik, s ilyenkor az agy
kéreg elkésve, annyira a mennyire pótlólag ki is fejlődik. Az 
egyén szellemi fejlettsége a gyengeelméjűség és legsúlyosabb 



idiotizmus között váltakozhatik. Nevezetes, hogy egyes esetekben 
a kétségtelenül mutatkozó kezdődő agy vízkór megállapodásával 
a vízfejűség nyomait mutató egyéneknél a tágult koponyában 
rendkívüli nagyságú és teker vény dús agyvelő is fejlődhetik. így 
a legnagyobb német tudósok egyike, a híres Helmhóltz gyermek
korában agy vízkórban szenvedett; 169 cm. testmagasság mellett 
koponyája 59 cm.-t mutatott. Ugyancsak agy vízkórban /szenvedett 
gyermekkorában Cuvier, a híres természetbúvár, valamint állító
lag Turgenjew is. 

3. A kisfejüség (mikrokephalia) a koponyának, az agyvelő 
fejlődési gátoltságából eredő kicsinysége. Többnyire csak a fej
koponya fejletlen, egyes esetekben az egész testalkat törpe. 
A koponyakörzet 32—37 cm. Az agy kicsiny, tekervényei nem 
mutatnak elágazódásokat, barázdái sekélyek. Az elmebeli állapot 
többnyire a teljes hülyeségnek, ritkábban a gyengeelméjűségnek 
felel meg. Vogt izgatott, mozgékony, tipikus és nyugodt, hülye, 

1. 2. 3. 
85. ábra. Közel egykorú elmegyenge fiuk a lipótmezői elmegyógyintézet idiota-osztályáról. 

1. Vízfejű. 2. Rendes koponyájú. 3 . Mikrokephal. 

atipikus kisfejűséget különböztet meg. Az agyvelő e fejlődési 
zavarának közelebbi okait nem ismerjük. Bizonyos azonban, hogy 
gyakran öröklött terheltség szerepel; egyazon szülők gyermekei 
között egészséges ivadékok mellett nem ritkán több mikrokephált 
találunk. Egyenes átöröklés esetét is ismerjük, midőn mikrokephal 
anya, kinek fivére is mikrokephal volt, két mikrokephal gyerme
ket hozott világra. 

A 25-ik ábrán látható 7 éves mikrokephal gyermek fejkörzete 
38'4 cm. E gyermek eleven, mozgékony, feltűnőbb ingerekre figyel, 
nevet, énekel, sőt egy-két szót is megtanult kimondani. 

4. Kretin-tipusú gyengeelméjűség* a) A bizonyos vidékekhez 
kötött — endemiás — krehnizmus jelenségei: a kretin arcztipas 
(1. 13-ik 1.), az elmegyengeség (mérsékelt gyengeelméjűségtől a 
hülyeségig), a beszéd késő és tökéletlen fejlődésé, ügyetlen járás, 

* V . ö. Ranschburg : A szórványos kretinizmus kór- és gyógytana. — 
Bud. Orv. Újság, 1904. évf. Mint különlenyomat Pfeifer Ferdinánd bizo. 
mányában jelent meg. 



törpe termet, hallási zavarok, a pajzsmirigy golyvás elfajulása, 
vagy hiánya, vastag nyelv, a hiányos szőrzet. E betegség, 
mely egyes családok minden tagjánál megtalálható, s átöröklés 
lítján is terjed, nálunk főleg a Csallóközben elterjedt. Az alacso
nyabb fokon álló kretinek hajlanak a csavargásra, heves indulat
kitörésekre; sok közöttük a rosszindulatú, gyujtogatásra, lopásra 
hajló. Tisztaságra nehezen, vagy egyáltalán nem szoktathatok. 

b) A vidékhez nem kötött, u. n. szórványos kretinizmus 
vagy gyermekkori myxoedema a pajzsmirigynek világra hozott vagy 
az első életévekből eredő hiányos fejlettségéből vagy elsorvadásá
ból származik. A pajzsmirigy 
működése és az agyvelő, a bőr 
és a test csontos vázának 
rendes fejlődése közötti ösz-
szefüggés természete nincs 
még kellőleg kiderítve. Annyi 
azonban bizonyos, hogy a 
mirigy kiirtása (pl. golyvá
nál) felnőtteknél is a kreti-
nizmuséhoz hasonló testi és 
szellemi tüneteket okoz. Más
részt pedig állati pajzsmirigy-
gyei táplált fiatal kretineknél 
a kóros jelenségek többé
ke vésbbé visszafejlődnek. A 
szórványos kretinizmus tüne
tei lényegileg azonosak az 
endemiás kretinizmuséival, 

gyakran az arczokon, a nya
kon, a vállakon, kézháton 
zsirszerű kocsonyás párnáza-
tot találunk. A bántalom 
rendszerint valamely család
nak csak egyik tagját tá
madja meg. 

A 26-ik ábrán látható kretin leány 17-ik életévében 103*5 
cm. magas volt. Borjupajzsmirigy tablettákkal kezelve eddig 
mintegy lá cm.-t, havonkint átlag 1 cm.-t nőtt, testileg és szelle
mileg észrevehetőleg fejlődött. 

c) "A mongolizmus-t vagy mongoloid jellegű idiotizmust 
angol búvárok (Shuttleworth, stb.) írták le, mint az idiotizmus-
in usnak a kretinizmustól független megjelenési formáját. Egyes 
megkülönböztető jelek a kretinizmussal szemben tényleg talál
hatók : az orrhátot a szemektől egy kifejezett függélyes redő 
választja el, a szemrések nemcsak szűkek, de ferdék is, a külső 

26. ábra. 17 éves kretin-lányka. 



szemzúg magasabban áll (innét a mongolszerű jelleg), a fej kicsi, 
elfajulásos jelek vannak jelen, az izületek feltűnően lazák s néha 
kaucsuksz erűen hajlíthatok, a csontnövés rendes, a bőr kocsonyás 
elváltozásai hiányoznak, az elmeállapot inkább az igazi idiotiz
mushoz hasonló (arczfintorgatás, röhögés). Egyes észlelt esetek 
azonban a mongolizmust mint átmeneti alakot tüntetik fel az 
egyszerű idiotizmus és a kretinizmus között. A mongoloid tipusú 
idióták rendszerint későn tanulnak járni és beszélni, beszédjük 

tökéletlen marad. 
A 27-ik ábra testvér

párt mutat'be. A 4 éves, 
teljesen normális lányka 
mellett áll nálánál alig 
nagyobb, 8 éves kretin 
testvére, kinek tipusa át
menet a mongoloid tipusú 
idiotizmushoz. A lányka 
eleven, jóindulatú, minden 
ok nélkül minduntalan 
hangosan nevet, több dalt 
elég híven dúdol, 3—4 
szót beszél. 

5. A vaksággál járó 
hülyeség* (idiotia amau-
rotica familiáris) főleg ter
heltség alapján, s csak
nem kivétel nélkül zsidó 
(nevezetesen lengyel zsidó) 
családokban lép fel. Rend
szerint addig egészséges 
kisdedeken mutatkozik a 
3 — 6-ik hónapban, midőn 
is a szellemi fejlődés fenn
akad, majd a gyermek las
sacskán teljesen hülye lesz, 

miközben mind a négy végtagja hűdött lesz, s a csecsemő a 
látóideg sorvadása folytán megvakul; a gyermek rendszerint 2—3 
éves korában elhal. 

6. Külön csoportba foglalhatók össze a szerzett elmegyen
geség azon alakjai, melyek bizonyos, kora gyermekkorban fellépett 

27. ábra. A mongolid típushoz közeledő, sporadikus 
kretinisrausban szenvedő 8 éves lányka 4 éves nor

mális testvérével. 

* E betegséget 1896-ban Sachs amerikai orvostanár írta le először. (Ezért 
Sachs-féle idiotizmusnak is nevezik.) Grósz Gyula Bródy-kórházi ig. rendelő
orvos úr szívességéből magam is észleltem egy esetét. A betegség természe
tének, főleg agyszövettanának tisztázásához Grosz, Schaffer és Frey magyar 
orvosbúvárok is tagyban hozzájárultak. 



agyi sérülések, agybetegségek következményei, s mint ilyenek 
szintén külsőleg felismerhető testi tünetekkel járnak. 

Ezek között leggyakoribb az u. n. gyermekkori agyi hüdés. 
E betegség némelykor már a magzat agyát érő gyuladásokr 

gyakrabban az agyat nehéz szülés közben érő sérülések (agyi 
vérzések) következménye. Legtöbbször azonban az első életévek
ben átszenvedett kanyaró, vörheny, vagy egyéb fertőző betegsé
gek (szamárköhögés) folyománya, melyeknél fertőző csirák az 
agyba jutnak. Nem ritkán egész önállóan lép fel mint heveny 
agylob. A legtöbb esetben az agykéreg mozgató központjait 
(a központi tekervényeket) támadja meg, de az egész agyhártyára, 
agyvelőre is kiterjedhet, mindenütt a sejtelemek pusztulását 
okozva. E pusztulás nyomaként az ilyen agyvelőkön heges behú-
zódásokat (porenkephalia, 1. 13-ik 1.) találunk. 

A betegség lázzal, hányással, néha elmetévengésekkel lép 
fel, majd egy vagy kétoldali görcsök mutatkoznak, végül féloldali 
vagy mindkétoldali bénulás áll be. Ha a gyermek el nem pusztul,, 
pár hét vagy hónap alatt a bénulás teljesen vagy részletesen 
visszafejlődhetik, a bénán maradt tagokon azonban többnyire 
izomzsugorral járó görcsös merevség és görcsös kényszermozgások 
(athetosis) maradnak fenn. Jobboldali bénuláshoz, melynek szék-
kelye a bal agyfélteke, gyakran beszédhűdés (aphasia) is társul. 
A hűdött testfél növésében rendszerint visszamarad, s ezen 
görcsös, sorvadt testfelükről a betegek rendszerint külsőleg is 
könnyen felismerhetők. 

Az esetek nagy részében idővel epilepsia is csatlakozik a 
kórképhez, valamint a gyermek értelmisége is szenved, észbeli 
fejlődése fennakad, s beáll a szerzett elmegyengeség, mely a 
javulékony debilitástól a legsúlyosabb idiotizmusig váltakozhatik. 

7. A világrahozott vagy szerzett gyermekkori elmegyengeség 
számos esetében néhány elfajulásos jelen, s a keveset-, vagy semmit
mondó tekinteten kivül a gyermek külső megjelenésében semmi 
jellegzetesét nem találunk. A 25-ik ábra a vízfejű és kisfejű idióta 
között egy ily tipustalan imbecilnek képmását mutatja be, kinek 
életkora, miként képbeli szomszédjaié, a 8-ik év. 

I) A gyermekkori elmegyengeség legsúlyosabb foka 
az idiotizmus (hülyeség). 

Az idiotizmust az imbecillitástól mereven elválasztani nem 
lehet. Az okok közösek, s csak a tünetek súlyossága szolgál a 
különválasztás alapjául. Idiotizmus felléphet tehát vízfejűség, 
gyermekkori hűdés, agyhártyalob, fertőző betegségek, kretinizmus,. 
vagy pusztán súlyos terheltség, stb. folyományaként. 

Lelki életük az idiótáknak úgyszólván nincsen. 



Érzékeik ugyan többnyire épek, s mindenek szerint érzeteik 
is támadnak. Csak elvétve találunk a látóhártya vagy a nyak
szirti lebeny, a hallóideg vagy a hallóközpont megbetegedéséből 
eredő vakságot, illetve siketséget. Érzeteik azonban homályosak, 
elszigeteltek, képzetekké nem kapcsolódnak, nyomokat, emlék
képeket nem hagynak. Ennek folytán felismerés, emlékezés nem 
jöhet létre, a mint hogy egyáltalán képzetek hiányában nem lehet 
szó képzettársításról vagy ezen alapuló értelmi működésekről. 
A könnyebb esetekben is legfeljebb mindennapos ételét, tán még 
ruháját, esetleg ápolóját látszik felismerni az idióta. 

Az érzelmi élet egyes, indokolatlannak tetsző dühkitörésekre, 
melyek talán közérzeti zavarokból erednek, szorítkozik. Az érzéki 
(elemi) érzelmek túlnyomólag hiányoznak; rendszerint fájdalom 
iránt is teljesen érzéketlenek. 

Egyik legjellegzetesebb tünet a figyelem teljes hiánya. 
Mindennemű erős érzéki behatások iránt teljesen közömbösek; 
legfeljebb egyeseknél találunk némi visszahatást, ha fényes tárgyat 
tartunk szemük elé. 

Ösztönéletükből az éhség és szomjúság, valamint a nemi 
érzék jelentkezhetnek. Ez utóbbi korán önfertőzésre vezet, maga
sabban álló idiótáknál nők ellen elkövetett merényletekre is 
vezethet. Sokaknál az ivarérés nem következik be. 

Az izomerő gyenge. Osszrendezett mozgások közül legfeljebb 
a tárgyak megragadására, szájba vitelére, az állás- és járáshoz 
szükséges mozgások kivitelére szolgáló beidegzéseket sajátítják 
el. Tisztaságra csak némelyek, következetes ápolás és nevelés 
utján szoktathatok. Ellenben igen gyakoriak náluk a gépies 
mozgások, főleg a test ide-oda himbálása, jegesmedveszerü ringa-
tása. Többnyire már a csecsemőkorban feltűnik teljes közöm
bösségük és az önkéntes mozgások hiánya; többnyire az emlőt 
sem tudják megragadni, nem szopnak. — A beszéd az idiótáknál 
ki nem fejlődik; legfeljebb tagolatlan kiabálást hallatnak, s a 
magasabban álló, az imbecillitás felé átmenő alakok képesek egy
két szót kimondani. 

Az idióták életkora rendszerint rövid. 

K) A gyermekkori elmegyengeség társadalmi jelentősége. 
Az elmegyengék védelme, oktatása, foglalkoztatása, orvoslása. 

A gyermekkori elmegyengeség nemcsak orvosi, psychologiai 
és paedagogiai, de társadalmi szempontból is nagy jelentőséggel 
bir. A társadalmi jelentőség egyrészt a saját fenntartásukra kép
telen elmegyenge gyermekek nagy számából, másrészt azon vesze
delmekből folyik, melyekkel a magukra hagyott debilisek, imbe-



cilek és idióták a társadalmat mint zülöttek, csavargók, koldusok 
és bűntettesek fenyegetik. 

A gyengelméjűek — értve ezalatt a világrahozott vagy kora 
gyermekkorban szerzett elmegyengeségben szenvedőket — száma 
nehezen állapítható meg, mert csak a súlyosabb formákban szen
vedők vannak intézetekben elhelyezve, a gyengetehetségűeket pedig 
a legutolsó időkig alig tekintették oly fogyatékosaknak, kiket a 
statisztikai jelentésekbe bele kell foglalni. A tényleg imbecilek 
száma azonban magában véve is igen nagy. Svájcz Bern kanton
jában 335 lakosra, Württembergben 482 lakosra, a többi német 
államokban, nálunk, Ausztriában, Norvégiában, Nagybritanniában 
átlag 7—800 lakosra esik egy gyengeelméjű. A többi államokban 
a statisztika még megbízhatatlanabb; így Francziaországban 
Kollmann szerint 1028, egy Ziehen által említett számlálás szerint 
300 lakosra esik egy imbecil. Svájczban újabban pontosan össze
számlálták az iskolaköteles gyöngeelméjűek számát, s a 7—14 
éves gyermekeknél 1000-re 15*3 imbecil esett. Németországban az 
összes imbecilek számát 150.000-re teszik. Budapesten a gyenge
tehetségű gyermekek száma Verédy szerint az ezret meghaladta, 
a mi kb. 1: 700-ra aránynak felelne meg. 

Ugyanez arányt véve, hazánkban az elmegyenge gyermekele 
száma a húszezerét jóval meghaladja. 

Az elmebetegügyi statisztikánkban szereplő imbecillek és 
idióták száma (ideszámítva a kretineket is, kiket a statisztika az idió
tákkal összevegyít) az 1895-iki népszámlálás adatai szerint 14.576. 

Felmerül a kérdés, mi lesz élete folyamán e nagyszámú 
imbecil gyermekből? 

Gyengébb elméjű gyermekek sorsa részben betegségük ter
mészetétől (1. 122—128-ik 1.), részben a társadalmi viszonyoktól 
függ, melyek őket környezik. Az idióták magasabb kort nem igen 
érnek el. Ezek és a súlyosabb imbecilek kisebb része idióta- vagy 
elmegyógyintézetekben nyernek elhelyezést. Nagyobb részük otthon, 
mint a város vagy falu hülyéje tengeti valahogy állatias módon 
életét, nem egyszer kárt téve vagyonban, sőt embertársai testi 
épségében, életében is. Azok, kiknél pusztán debilitásról, vagy 
ennek is enyhébb fokairól van szó, az elemi iskolák egy-egy 
osztályát meg-megismételve, polgári iskolák felsőbb, vagy közép
iskolák alsóbb osztályaiba is eljutnak, s számos bukás árán bizonyos 
mennyiségű ismeretre mégis szert tesznek. Egyikük-másikuknál 
később bizonyos spontán javulás indulhat meg. Legtöbbjük azonban 
keservesen jut előre s idővel többé-kevésbbé súlyos neurastheniássá, 
hysteriássá, epilepsiássá, vagy elmebeteggé lesz. A gyengébb debi-
lisek és az imbecilek, főleg a mostohább anyagi viszonyok között 
élők, felettébb ki vannak téve a korai elzüllésnek. Az elemi iskola 
egy-egy osztályának padjain 2—3 évig elülnek, tanulótársaik 



gúnyolják, a fogyatékosságukat gyakran fel nem ismerő tanító 
bünteti vagy a leghátulsó padba ülteti őket, nem törődik velük. 
Otthon hasznukat venni nem tudják, s így szükségkép iskolakerü
lők lesznek; iparostanoncznak sem válnak be, bitangolnak, csa
vargók, csibészek lesznek, s lehető legfiatalabb korban összeütkö
zésbe jutván a büntető törvénnyel, a javító-intézetek töltelékeivé 
válnak, mig a gyengébb elméjű leányok a prostituáltak főkontin-
gensét szolgáltatják. 

A következőkben részletesebben fogjuk még kimutatni,, 
mily nagy elterjedtségű egyáltalában a fiatalkornak erkölcsi 
züllöttsége, mily károkat okoz, mily veszedelmeket rejt magában 
és milyenné fajulhat a felügyelet hiánya, a nyomor, a rossz 
példa, a csábítás révén bűnös útra tévedt gyermeki elme. Hogy 
e felsorolt kedvezőtlen behatásoknak az elmaradottságánál fogva 
önfentartásra képtelen, ingerlékeny, ösztöneinek ellentállani alig 
tudó, s szerfelett suggestibilis gyengébbelméjű gyermek még 
sokkal kevésbbé tud ellentállani, mint a csak külsőleg ked
vezőtlen viszonyok között élő, azt az eddig mondottak alapján 
könnyen megérthetjük. 

Téves és semmikép nem bizonyítható volna az az állítás, 
hogy minden züllött és bűntettes gyermek hibás elméjű. De kétség
telenül bebizonyosodott tény az, hogy a fiatalkori bűntettesek igen 
jelentékeny része kimutathatóan kóros-, főleg pedig gyengeelméjü. 
Mönkemöller 200 elzüllött gyermeket vizsgált meg elmeorvosi 
szempontból, s azok közül 68-nál félreismerhetlen világrahozott 
értelmi elmegyengeséget, 35-nél ezen felül erkölcsi gyengeelméjű
séget, 13-nál pedig kizárólag erkölcsi imbecillitást állapított meg. 
Ezenkívül több hysteriást, epilepsiást s egynéhány kifejezett elme
beteget talált közöttük. Thomson 943 fegyencz között 218 világra
hozott gyengeelméjűség esetét találta, Marro 1742 között 218, 
Kneeht 1214 közül 41 gyermekkora óta imbecilt állapított meg.* 

Hogy az ilyenekkel szemben sem a börtön, sem a javító
intézetek nem vezetnek helyes eredményre, az magától érthető. 

A gyengetehetségű, gyengeelméjü gyermeket a teljes elzül
léstől, s viszont a társadalmat az ekként eredő károktól csakis 
a gyengeelméjűek hathatós védelme mentheti meg. 

A gyengetehetségű és gyengeelméjü gyermekek védelme 
abban áll, hogy azokban a szellemi élet meglévő maradványait, a 
hol lehet, fejlesztjük; az ily gyermekeket az erkölcsi zülléstől meg
mentjük, midőn őket egyszerű foglalkozásokra nevelni, nekik ennek 
megfelelő alkalmazást szerezni igyekszünk; őket azontúl is fel
ügyeljük, segítjük; amennyiben pedig szellemileg nem képezhetők, 

* L. Mönkemöller, Geistesstörung und Verbrechen im Kindesalter. 
Berlin, 1903. 



állapotuknak megfelelő intézetekben gondozzuk. Ujabban a paeda-
gogiai és szocziális irányú védelemhez az orvosi is kezd járulni, 
a mennyiben például a kretinizmus szórványos alakjai idejekorán 
való orvosi kezeléssel meg is gyógyíthatók, s az előbbrehaladt 
esetekben is legalább némi javulás néha szellemi téren is elérhető 
(lásd a következő fejezetet is). 

a) A gyengeelméjű gyermek nevelése és oktatása. A gyenge
tehetségű és gyengeelméjű gyermek, miként azt bőven kifejtettük, 
nem való a rendes népiskolába, melyben a többiek haladását hát
ráltatja, önmaga pedig haladni, fejlődni nem képes. Ezért is orvos-
paedagogiailag vezetett magánintézetekben, internátusokban tanítják 
őket, vagy pedig az úgynevezett kisegítő vagy külön iskolákba jár
nak, melyek egész berendezése, tanterve a növendékek gyenge értelmi 
képességeire, fáradékony figyelmükre való tekintettel készül.* 

Gyengetehetségüek részére külön kisegítő iskolák állítása 
legelőször 1867-ben Drezdában és Lipcsében történt. Azóta ez 
iskolák száma jelentékenyen szaporodott, s 1902-ben magában 
Németországban 147 városban 174 kisegítő iskola létezett körül
belül 10.000 tanulóval. Ausztria, Belgium, Németalföld, Anglia, 
hol magában Londonban 57 kisegítő iskola létezik, Svéd- és 
Norvégország s a Svájcz is számos ily iskolát létesítettek. Nálunk 
dr. Nárai-Szabó Sándor osztálytanácsos buzgólkodása révén 1896-
ban nyilt meg az első ily iskola, mint a képezhető hülyék és 
gyengeelméjűek orsz. m. kir. nevelő- és tanintézetének budai exter-
nátusa. Az előkészítő oktatás 1—2 évig, az elemi oktatás hat 
évig tart. Tisztán gyengetehetségüek részére nyílt meg a pesti 
oldalon az »állami kisegítő iskola« az 1900—1901. tanévben; 
jelenleg már 5 osztályú s a siketnémák iskolája épületében van 
elhelyezve (Mosonyi-utcza 8). Ezen iskolákban, melyekben egy-egy 
osztályba legfeljebb 20 tanulót vesznek fel, az elemi oktatáson 
kívül a fiúk agyagmintázást, gyékény- és kosárfonást, a leányok 
hasznos kézimunkákat tanulnak. 

Ez iskolák haszna nyilvánvaló, mert egyrészt az elemi iskolá
kat fölszabadítják az őket terhelő s a sikeres előmenetelben gátló 
kórosan gyenge tanulóktól, másrészt ez utóbbiak individualizáló 
oktatását gyógypaedagógiailag képzett tanerőkre bízzák. 

Rendes elemi iskoláiban, több kerületben kisegítő osztályo
kat állított fel gyenge tehetségű tanulók részére a székesfőváros is. 

Az ily intézetekben a gyermekek testi és szellemi állapota 
a fentebb vázoltakhoz képest lényegesen módosulhat. A czélirá-
nyos oktatás folytán a könnyebb debilisek néhány év múlva 

* Ellenbach (Éltes), A gyengeelméjűek világából, Budapest, 1903. 
Kende M. dr. A gyöngeelméjűekről és hülyékről való gondoskodás, stb. 
Budapest, 1903. 



jórészt visszaadhatok a normális népiskolának, a súlyosabb debi-
lisek lassan elsajátítják azokat az ismereteket, miket az elemi 
iskolában a tanítás ottani tempója mellett soha el nem sajátít
hatnak, s az imbecilek is többnyire, legalább bizonyos mértékben, 
elsajátítják az írás-olvasás- és számolásnak elemeit, vagy legalább 
is bizonyos kézi ügyességre tesznek szert, melynek folytán vala
mely életfentartó pályára alkalmasakká válnak. A pesti oldali 
állami kisegítő iskola 1903/4-iki évfolyamából a tanév végeztével 
a kilépő növendékek közül 20'8°j0 idióta intézetbe utasíttatott, 
37'5 °/o visszaadható volt az elemi iskolának, ugyanennyi kenyér
kereseti pályára ment. Németország 5ő kisegítő iskolájának kimu
tatása szerint azok tanulóinak átlag 830j0-a keresetképesen hagyta 
el az iskolát. 

Akár internátusról, akár kisegítő iskoláról, vagy esetleg 
— a mi kedvező körülmények között szintén keresztülvihető — 
házi oktatásról van szó, a tanítás az értelem fejlesztésére, az 
érzelmi élet ébresztésére és kézi ügyességek elsajátítására irányul; 
egyidejűleg oktató és nevelő czélzatú., Az ilyen oktatás első 
sorban individuális kell, hogy legyen. Ep ezért egy-egy osztály 
tanulóinak számát 10—15, legfeljebb 20 gyermekben szabják meg. 
A tanórák tartama 40, vagy legfeljebb 50 perez. 

Az értelem fejlesztése az alsóbb fokozatoknál az érzékelés 
tökéletesítésével kezdődhetik. A gyermek például lásson s tanuljon 
megismerni különböző színeket. Színes papírszeletek mindegyikét 
a megfelelő színű papírlapra helyezzük. A növendék ezt utánozza. 
Az alapszínekről színárnyalatokra, s ezek fokozataira térhetünk 
át. A színek ezen felismerését, megkülönböztetését kövesse azok 
fontosabbjainak elnevezése. Ugyanígy igyekszünk a hideg- és 
melegérzetet, az íz- és szag-, a tapintási, nevezetesen az izom- és 
helyérzeteket ébreszteni és élesíteni. 

Fontosabbak még az összetett érzetek, melyek megismertetése 
már a képzetkészlet megalapításával függ össze, a mire a szemlél
tető oktatás szolgál. A formaérzeteket, például az egyenes, görbe, 
szögletes, gömbölyű, hegyes, stb. érzeteit czélszerű nem rajz útján, 
hanem megfelelő fából vagy bádogból készült mintákkal tapintás 
és látás együttes igénybevételével ismertetni. 

A szemléltető oktatásnak a legközelebb fekvő tárgyakból kell 
kiindulnia. Eleinte csak egyes tárgyakat mutatunk a gyermeknek. 
Az ily tárgyat, annak részeit, tulajdonságait, látás, tapintás, 
esetleg egyéb érzékei segélyével is meg kell ismernie a gyermek
nek. Majd több, az előbbihez hasonló tárgyat adunk a gyermek 
elé, kinek meg kell tanulnia, hogy mindezek ugyanazon fogalom 
alá tartoznak. Fokról fokra látnia kell a gyermeknek a szoba, 
az udvar, az utcza tárgyait s szereplő személyeit; figyelmét azok 
mindegyikére külön reá kell terelni, hogy észre is vegye azokat. 



Ez oktatás természetszerűleg együtt jár a szókészlet fokozatos 
gazdagításával, s a gyengetehetségüek oly gyakori beszédhibáinak 
javításával. Az iskolai tanításnak nem szabad az iskola falain belül 
találhatók szemléltetésére szorítkoznia, s a többit a véletlenre bíznia. 
Maga a tanító kell, hogy a növendékekkel minél többször bejárja az 
udvart, utczát, mezőt, erdőt s a kirándulásokat a tanulók értelmi 
és érzelmi életének gyarapítására fordítsa. Általában főleg a gya
korlatilag fontos képzetek megismertetésére kell törekedni. 

A szemléleti oktatás útján tanultak megszilárdítására alkal
mas a képeskönyv, vagy a szemléltető képek. Gyengébbeknél azon
ban maga a szemléltető oktatás sohse történjék képek útján, 
mert a gyermekek felismerhetik ugyan a jól ismert tárgyakat 
azok képmásaiból, de pusztán képekből maguknak ismeretlen 
dolgokról fogalmakat szerezni egyáltalán nem birnak. 

Igen fontos a tér-, idő- és a számképzetek elsajátítása. 
A térképzeteknél segítségül szolgálhatnak a játékok, a torna, a 
kirándulások. Az időképzetek elsajátításában a főétkezések, a fel
kelés, lefekvés, az iskolai időrend szolgálhatnak kiinduló pontokul. 

Nagy nehézségeket okoznak a gyengetehetségűeknél a szám
képzetek. Sok debilis gyermek igen jól ismeri a számjegyeket, de 
e mellett egyáltalán nincsenek számképzetei. A számképzeteket 
pusztán bizonyos számú mozgásokhoz társított számnevek segélyével 
(mint a hogy az orosz számológépnél történik) tanítani, nem 
elégséges, mert ez úton csak associativ képzetsorokat, nem pedig 
összetartozó képzetcsoportokat teremtünk. Debilis gyermekeknél 
a számképzetek elsajátításánál a szemléleti oktatás nem nélkülöz
hető. A nevezetlen számokkal való míveletek pusztán emlékezeti 
elsajátítása megfelelő számképzetek birása nélkül nagyon csekély 
értékű. Ezért az összes alapmíveletek az alsóbb fokozatokban 
kizárólag gyakorlati, szemléltető alapon tanítandók. Megfelelő 
számolókészülékek a tanítást mindenesetre könnyíthetik. Ujabban 
főleg az olyanokat ajánlják, melyek a számolandó tárgyaknak a 
négyzet alapformájában való elrendezését veszik alapul; ezeknél 
a számképzetekben tárgy-, mozgási- és térképzetek együttesen 
szerepelnek. Az egyes számképek elsajátítását (5-ig) különböző 
színük révén is elősegíthetjük. 

A figyelem fejlesztése már az érzékelés élesítésében birja 
első támpontját. A figyelem pillanatnyi összpontosítását feltűnőbb 
fény- és hangingerek behatásával (például élénk színek, különféle 
erős hangok, zörejek) rövid tartamú behatásával gyakorolhatjuk. 
Fejlettebbeknél játékképen végezhetjük ismert tárgyak pillanatnyi 
előmutatását, s ennek alapján megneveztetését. Vagy pl. gyorsan 
s egyre távolabbról kimondott szót a gyermeknek utána kell 
mondania. Az ingersorokra, képzetlánczolatokra való tartós figyelést 
kezdőknél a figyelemnek óraketyegésre, zenélő órára, képeskönyv 



képeire való reáterelésével, a fejlettebbeknél főleg rajzzal, kézi
munkával izmosíthatjuk. Képzetsorozatokra, összefüggő beszédre 
való kitartó figyelem csak jól fejlett képzetek és gyakorlott 
képzettársítás alapján lehetség es. X Í . Italában szem előtt tartandó, 
hogy a gyengeelméjűeknél a felfogás, megértés mívelete igen lassú, 
s a nevelő minden szavának, magyarázatának ehhez kell alkalmaz
kodnia. A figyelem túlfárasztása gyengeelméjűeknél nem csak 
egyszerű kifáradással, hanem hosszabb időre való kimerüléssel, 
részvétlenséggel, vagy ellenkezőleg nagyfokú izgatottsággal járhat, 
A nyugtalan, izgékony imbecileknél magának e nyugtalanságnak 
elnyomása figyelmük nagy részét leköti, s őket kifárasztja. Más 
nyugodtabb imbecileket is maga a figyelni akarás ténye ^annyira 
lefoglalhat, hogy tényleg figyelni, felfogni nem képesek. Ép ezért 
tömegoktatásról náluk még megszorított mértékben is alig lehet 
szó. A tanító nem kívánhatja, hogy mikor ő magyaráz, egész 
osztálya tényleg figyelje, s meg is értse őt; minden egyes új tényt 
minden egyes tanítványával külön is meg kell ismertetnie. Leg
feljebb a mechanikus tanulás, a már elsajátítottak ismétlése tör
ténhetik tömegesen. 

Az emlékezés fejlesztésénél mindazok figyelembe veendők, 
miket az emlékezés, az elfelejtés, a tanulás lélektanáról s a gyenge
elméjűek emlékezetéről az előbbiekben felsoroltunk. A megtartó 
képesség gyengesége a legelemibb dolgokra is visszatérő ismétléssel 
egyenlítendő ki. A mechanikus emlékezet erősítésére versek betanu
lása, még ha azokat a tanuló nem is értené teljesen, nemcsak 
megengedhető, de ajánlatos is. Tér-, idő-, szám-, arcz-, szín-, 
szó- stb. fajta emlékezet mind külön-külön erősítendő. 

A felfogás és emlékezés vizsgálására szolgáló, fentebb 
ismertetett összes módszerek a képzeltei újítás, felismerés és vala
mennyi emlékezetfajok fejlesztésére gyakorlatokként is ajánl
hatók. Ezeken kívül a figyelem és a megértésen alapuló emlékezés 
gyakorlására eleinte apró átélt események elmondása rögtön az 
esemény (például játszás, kirándulás) után, másnap, egy hét 
múlva, stb. megismételve, midőn egyszersmind küzdünk a gyermek 
emlékezeti tévedései ellen, ajánlatosak. Czélszerű a gyermekkel 
elmondatni otthonának térbeli körülményeit, az úton tapasztalta
kat, az útat, melyet az iskoláig vagy otthonig megtett. Utóbb 
áttérhetünk egyszerűbb mesék elmondására és azoknak a gyer
mekkel való ismételtetésére is. Czélszerű az ilyen meséket a figye
lem teljesebb lekötése czéljából egyszerű rajzokkal kisérni. 

Az Ítélőképesség fejlesztésére legalkalmasabb a hasonlatosság 
és különbség érzésének fejlesztése egymáshoz többé-kevésbbé 
hasonlatos tárgyak vagy jelenségek közös és eltérő jegyeinek 
megállapítása útján. Például a gyermek elé zöld pamutot teszünk, 
s nagyobb csomó mindenféle színárnyalatú pamutból válaszsza 



ki az összes hasonlókat. Különböző nagyságú gömbölyű és szög
letes fadarabokból válaszsza külön a gömbölyű és a szögletes 
alakúakat. Játékok, melyeknél részekből egészet kell összeállítani 
(építőszekrény, képes koczkajáték) ugyancsak élesítik az Ítéletet. 
A gyengetehetségű gyermek ítéletét nem fejleszti, ha vele vad
vagy házi-állatokat, madarakat soroltatunk fel; ez tisztán repro-
ductiv mívelet. Ellenben itéletfejlesztő eljárás, ha a gyermek elé 
képeskönyvet teszünk, melynek állatképei közül a gyermek az 
előtte nem ismeretes madárfajokat is közös jegyeik alapján mint 
madarat felismerni tanulja. 

Az érzelmek nevelése a gyengeelméjűeknél egyike a legkevésbbé 
hálás feladatoknak. Az inkább értelmileg gyengeelméjűeknél 
ugyan a ragaszkodás érzelme szeretetteljes bánásmód fejében nem 
egyszer megnyilatkozik. Altruistikus érzelmek igazi nyilvánulásai 
azonban szerfelett ritkák és sekélyek. A nevelés inkább a kóros 
érzelmi nyilvánulások, a heves indulatkitörések, valamint az 
ösztönéletből fakadó rossz szenvedelmek (mások károsítása, gyen
gébbek kínzása, hazudozás, tolvajlás, csavargás, önfertőzés stb.) 
leküzdésére irányul. Ezekkel, legalább is a súlyosabbakkal, csakis 
internátusi, esetleg — igen kedvező körülmények esetén — otthoni 
gyógypaedagogiai beavatkozás veheti fel a küzdelmet. 

A kedélyélet ébresztésére a zene használható fel, mely iránt 
az elmegyengék nagy részének van több-kevesebb érzéke. Tapasz
talásom szerint azonban a bármily fejlett zenei képesség is a 
gyengeelméjűeknél a többi értelmi élettől szinte tökéletesen 
elszigetelt szellemi megnyilvánulás. A zene által keltett érzelmeik 
tisztán érzékiek. Tény azonban az, hogy figyelmüket annyira 
lekötik, hogy némelyiknél zene hallatára a leghevesebb izgatottság 
azonnal lecsillapul. 

Az akarat fejlesztésére valamennyi eddig felsorolt gyakorlat, 
bármely érzéki, értelmi és érzelmi folyamat nevelésére vonatkozott 
is, alkalmas. Dicséret, jutalom, dorgálás útján terelendő a gyengébb-
elméjű gyermek kitűzött feladatának végrehajtására. Az akarat 
neveléséhez tartozik az akaratlagos izomzat feletti uralom elsajá
títása is. A mozgásaiban többnyire ügyetlen elmegyenge testi 
biztossága és ügyessége módszeres gyakorlatok, szabad- és szer
torna segélyével, melyek az összes izomcsoportokra, mozgási fajokra 
kiterjedjenek, fejlesztendő. 

A finomabb összrendezettségű mozgásokhoz tartozik a raj
zolás, mely nemcsak a kézügyesség, de az összes értelmi képes
ségek fejlesztésére alkalmas. Az egész lelki élet gazdagítására 
legalkalmasabb, s a gyengeelméjü gyermek akaraterejét, minden
féle irányú akaratát első sorban neveli a kézi munka. Minthogy 
ez egyúttal későbbi ipari foglalkozásokra alkalmas előkészítésül 
is szolgál, az elmegyengékre, különösen a szellemi téren nem fejleszt-



hetőkre, sokkal fontosabb gazdagulását jelenti a lelki életnek, 
mint esetleges beemlézett, de meg nem értett ismeretbeli hulla
dékok. A kefekötés, kosár- és gyékény-, valamint kalapfonás, 
agyagmunkák a kisegítő iskola bejáró tanulóinál igen szép ered
ményekkel járnak. Internátusokban a kézi ügyesség fejlesztése 
már a mosakodás, öltözködés, fésülés stb. útján, az ollóval, tűvel 
való elbánás, az ágyazásban, takarításban, ruha- és czipőkefélés-
ben való részesedés által előkészíthető. Lányoknál a női kézi
munka tanítása néha igen szép eredményekkel jár; az értelmeseb
beket megpróbálhatjuk a főzés művészetébe is bevezetni. Az ipari 
munkákban ügyességet tanúsítók czipész-, szabó-, ács-, lakatos-, 
könyvkötő-, köteles-, kosár- és szőnyegfonó-tanonczokká fejleszt
hetők ki. Némelyek a faragómunkákban ügyeskednek, s egyszerű 
fajátékok előállítására nevelhetők. A kevésbbé tanulékonyak kerti-
és mezei munkára tanítandók ki. A még mélyebben állók legalább 
egyszerű kisegítő munkákra, kapálásra, fa-, szén-, vizhordásra 
oktatandók. 

Külföldi államokban a külön iskolát végzett debilisek 
további ellátásáról, ipari vagy egyéb alkalmazásáról és felügyele
téről külön egyesületek gondoskodnak. Nálunk a közoktatásügyi 
kormány most állítja fel Boros-Jenőn az első kolóniát gyenge
elméjűek részére, melyben az iskolát végzett és egyéb gyenge
tehetségűeket ipari, gazdasági munkákban kiképezik, s foglal
koztatják. 

Á legmagasabban álló imbecillek, kik az elemi, sőt esetleg 
középfokú iskolák alsóbb osztályain is keresztül vergődnek, néha 
egyszerűbb irodai állásokban is megállják helyüket. Ezek azon
ban, különösen a serdülés korában, szigorú felügyeletre utalvák, 
mert a kínálkozó csábításokkal szemben szinte teljesen ellentálló-
képteleneknek bizonyulnak. 

L) Az iskola- és a gyakorló orvos szerepe a gyengeelméjűség 
felismerése és gyógykezeltetése körűi. 

Az elmegyengék részére szolgáló gyógy- és nevelőintézeteknél 
a paedagogiai vezetés mellett nélkülözhetetlen a szakorvosi tanács 
is. A növendékek felvétele és elbocsátása, az elemi iskolába való 
visszahelyezés, valamint a pályaválasztás az iskola elmeorvosilag 
képzett orvosának igénybevételével kellene, hogy történjék. 

De az orvosi beavatkozásnak már jóval korábban, a gyenge-
tehetségüség kóros természetének felismerésével kellene megindul
nia. A gyengeelméjűség különböző megjelenési alakjainak ideje
korán való felismerésével az orvos sok bajnak veheti elejét. 
A népiskolák részére az iskolaorvos legalább is ugyanoly fontos,, 
mint a középiskolákra. 



Altalános elvként hirdetik, hogy minden oly tanuló, ki az 
elemi — s esetleg a középfokú iskoláknak is — egyazon osztályát, 
daczára a rendes iskolalátogatásnak, két esztendő alatt nem tudja 
absolválni, orvosi felülvizsgálat alá kerüljön, s ha az orvos őt 
kórosan gyengetehetségűnek itéli, a gyermek a kisegítő iskola 
látogatására szoríttassák. Gyakorlatilag azonban ez az elv kellő 
állami intézkedések hiján még nem volt keresztülvihető, s idáig 
nálunk is a kisegítő iskolák tanulói az iskolaigazgatók tanácsát 
követő szülők önkéntes jelentkezése útján rekrutálódnak. Leghelye
sebb volna ez utóbbinak lehetőségét is fentartva, az állami úton 
szabályozott, hivatalból való átutalás. 

Nézetem szerint az elemi iskola gyengébb tehetségűeknek 
mutatkozó tanulóit az iskolaorvosnak legkésőbb negyedévvel az 
előadások megkezdése után a tanító kijelölése alapján alaposan 
meg kellene vizsgálnia, beszerzett előzményi adataikat, otthonbéli 
viszonyaikat vizsgálata eredményével egybevetnie, s mindazokat, 
kiknél a feltűnő gyengébbtehetségűség valószínűségi diagnózisa 
felállítható, tanítónak, iskolaigazgatónak és orvosnak az egész 
esztendőn figyelemmel követnie. Az ilyen tanulókról tanítónak és 
orvosnak rendes közös törzslapot kellene vezetnie. Minthogy 
széleskörű tapasztalatok szerint egy osztályra rendszerint csak 
egynehány, 1, 2 vagy 3 ily tanuló jut, e megfigyelés egy iskola 
összes osztályaira nézve se járna nehézségekkel. Á kóros gyengébb
tehetségűség felvételét idejekorán kellene közölni a szülőivel is, 
s az első év végén a szülőkre kellene bízni, óhajtják-e a kisegítő 
iskolába való átutalást. Azon gyermekeket pedig, kikre nézve az 
osztály ismétlése közben a 2-ik esztendei észlelés is megerősítette 
a diagnózist, ez év leteltével hivatalból kellene a kisegítő iskolára 
szorítani. Ez annál könnyebben fog menni, mert, miként itt 
Budapesten is tapasztalataink mutatják, ez iskolák iránt kezdet
ben mutatkozott ellenszenv megszűnt, s nincs elég hely az oda 
tóduló tanulók felvételére. A kétségtelenül nagyobb fokban elme
gyenge tanulót azonban úgy saját, mint az iskola érdekében nem 
volna szabad egy évig sem a népiskolában meghagyni. Az ilyet 
az első tanév kezdetén 1—2 heti észlelés után az orvos-paedagogiai 
vélemény alapján megfelő intézetekbe kellene utasítani. Hogy az 
orvosnak a diagnózis körül mire kell támaszkodnia, arra nézve 
ismétlésekbe bocsátkoznunk felesleges volna. Az előzményi adatok
nak egybevetése a jelen állapottal legtöbb esetben hamarosan 
megadja a választ. Bár az orvos az elmebeli állapot megítélése 
tekintetében a tanító véleményére is támaszkodna tik, fontos, hogy 
azt maga is a maga módja szerint tudja vizsgálni, mire nézve 
a fentebb vázoltakban bő útmutatást találhat. Eontos az érzék
szervek vizsgálata, nehogy például puszta fénytörési rendellenesség 
vagy nagyothallás révén a gyermek gyengetehetségűnek nyilvánít-



tassék. Épp ebben az irányban a tanítók jórésze még nem bir 
elegendő érzékkel és ismerettel, s itt mindig az orvosnak kell az 
óvatosnak lennie. A physiologiás korlátoltságtól való megkülönböz
tetésnél irányadók az előzményi adatok, a status praesensben 
pedig a testi, s főleg a szellemi degenerátiós jelek megállapítása, 
valamint kimutatása annak, hogy a gyermek rendes iskolalátogatás 
mellett nem tudott megfelelő elemi ismereteket elsajátítani. 

A gyengeelméjűség könnyebb fokainak felismerése a magán
gyakorlatban is nagy fontossággal birhat. A hozzá értő orvos a 
szülőket nagy tévedésektől, hiú kísérletezésektől óvhatja meg, s 
azonnal a helyes útra terelheti a gyermek taníttatását. Másrészt 
a gyengébbtehetségűség okainak ismerete reá fordítja a figyelmet 
bizonyos bántalmaknak, mint például az angolkórnak, erélyes 
gyógykezelésére, a szülők netalán előrement vérbajának, s esetleg 
az utódoknak specificus gyógyítására, stb. 

A fogyatékos értelemnek orvosi gyógykezelése már az 
iskoláztatás előtt is lehetséges, s erre az irányt megszabni éppen 
és kizárólag az orvosnak, rendszerint a házi orvosnak feladata. 
Első sorban a debilis vagy imbecil gyermek, kinek baját környe
zete, főleg a könnyebb esetekben, igen ritkán ismeri fel, meg
óvandó a folytonos büntetésektől, főleg testi fenyítékektől, vala
mint a kigúnyolástól, melyek még ügyefogyottabbá, makacsabbá 
teszik. 

Az orvos szorosabban vett orvosló teendői a gyengetehet
ségű vagy gyengeelméjü gyermek körül a betegség kóroktana 
szerint váltakoznak. Ezekre a jelen munka keretében ki nem 
terjeszkedhetünk, s beérjük az arra való utalással, hogy a gyermek
kori gyengeelméjűség gyógykezelése körül az előidéző okok elhárí
tásán, a baj idejekorán való helyes felismerésén, a szülők útba
igazításán kívül az orvos mint gyógykezelő is nagyon gyakran 
enyhülést, javulást, bizonyos esetekben (például a kretinizmusnál) 
teljes gyógyulást is szerezhet.* 

* Az orvosi gyógykezelést illetőleg a már idézetteken kívül a követ
kezőket sorolom fel: 

Ranschburg. Gyengetehetségű és gyengeelméjü iskolás gyermekek. 
Átdolgozott különlenyomat a Bud. Orv. Újság 1903-iki évfolyamából. Meg
jelent Pfeifer F. bizományában. Budapest 1903. 

Horváth M., Az infantilis cerebr. bénulások orthop. és sebészi 
gyógyítása. 

W. Weygandt. Die Behandlung idiotischer u. imbeciller Kinder. 
Würzburg 190Ó. 

U. e. Der heutige Stand d. Lehre v. Kretinismus. Ilalle 1904. 
Laquer. Ueber schwachsinnige Schulkinder. Halle 1902. 



M) Gyermekkori elmezavarok. 

A gyermek és serdülő korban a részletesen tárgyalt psycho-
pathiákon és elmegyengeségi állapotokon kivül súlyosabb kóros 
elmeállapotok, valóságos elmezavarok is előfordulnak. Gyakoribbak 
a gyermekkorban a főleg lázas fertőző bántalmakhoz társuló mánia, 
melancholia és a heveny zavartság. (Tüneteiket 1. a 48., 49., 50., 
52., 53., 57. és 64-ik lapon). A mánia és melancholia többnyire, 
a zavartság is gyakran gyógyul. Idegesen terhelteknél a mánia 
és melancholia megszakítás nélkül, néha több havi szünetekkel 
felváltja egymást (circuláris elmezavar). A paranoia (tébolyo-
dottság) inkább csak kezdeti tüneteit mutatja a gyermek-, illetve 
serdülő korban. Ilyenek a különczködés, kezdődő nagyzási, elcserélési 
téveszmék, a nagyobbfokú érzékenység, mely hajlandó mindent 
önmagára vonatkoztatni, stb. tünetek, melyek azonban terhelteknél 
az egész életen át fennmaradhatnak, a nélkül, hogy elmezavar 
fejlődnék. Mindezen elmezavarok a hysteria és epilepsia talaján 
is fejlődhetnek. 

A serdülő korban mutatkozik már néha a fiatalkori elbutulás 
(dementia praecox), mely főleg súlyos terheltség alapján lép fel. 
E kóralak hangulati zavarokkal, halluczinátiókkal, váltakozó tév
eszmékkel, kényszer-cselekedetekkel, sajátságos, modoros viselke
déssel jár (1. 64-ik 1.) és gyors elbutulásra vezet. Az eseteknek 
körülbelül egy harmada a 20-ik életévig terjedő életkorban kez
dődik. E serdülő korbeli alakokat Jiebephrenia név alatt írják le. 

Kivételesen előfordul a gyermekkorban a terjedő hüdéses 
butaság (paralysis progressiva) is, mely ez esetekben öröklött vagy 
szerzett bújakórnak következménye (1. 71-ik 1.) lehet, s a felnőttek 
paralysisétől alig különbözik. 

A psychopathiák és az elmegyengeségi állapotok körül a 
paedagogiai, főleg az orvosló paedagogiai befolyás még a súlyosabb 
esetekben sem teljesen sikertelen s ha gyógyítás nem is, de a 
tünetek enyhítése, a fogyatkozások ellensúlyozása és kiegyenlítése 
ez úton legalább is megközelíthető. Ellenben a tényleges elme
zavaroknál az ilyen befolyásolás rendszerint teljességgel ered
ménytelen. Ép ezért a gyermekkori elmezavaroknak paedagogiai 
jelentőségük nincsen; teljesen a szakorvosi elbánás körébe tar
toznak. * 

* L. b. Schwatzer, A gyermekkor psychosisainak legfontosabb physikai 
és psychikai okai. Psychiatriai jegyzetek I., 1894. Budapest. 

Moravcsik, Gyakorlati Elmekórtan. Budapest, 1897. 
Salgó, Az elmekórtan tankönyve. Budapest. 1899. 
Oláh, Az elmebetegségek orvoslása. Budapest, 1903. 



IV. A gyermeki elme védelme: a szellemi rend
ellenességek elhárítása. 

AJ A gyermeki elme védelme a gyermek világrajötte előtt. 

A legtermészetesebb út a gyermeki elme normális fejlődé
sének biztosítására, a szellemi rendellenességek megelőzésére mind
azon okok lehető elkerülése és elhárítása volna, melyeket mint 
a gyermekkorbeli szellemi rendellenességek, fogyatékosságok és 
elmebajok okait (1. 68-ik 1.) megismerni tanultunk. 

Messze még az idő, midőn ezen, az egész emberi nemre 
nézve oly fontos ügy, a szellemi elfajulás elleni védelem, a tör
vényhozás útján kellőkép rendezve lészen. S épp ezért fontos, 
hogy addig is minden művelt ember, a műveletlenek felvilágosí
tására pedig az orvoson kivül leginkább a lelkész és a paedagogus 
tisztában legyen a szellemi elfajulás elleni védelem útjaival. Itt 
bűn az álszemérem, a prüdéria. S ép ezért tudja meg a pap és 
a tanító is azt, a mit e téren tudnia kell, hogy körükben terjesztve 
tudásukat, minél több bajnak elejét vegyék. A szellemi rend
ellenességek okainak ismeretéből folyik, hogy a gyermeki elme 
védelme nem a gyermeknél, hanem a gyermek szülőinél kezdődik. 

Az öröklött terhéttséy továbbterjedése ellen szükséges, 
hogy öröklésileg nagy fokban terhelt egyén, ki amellett maga is 
súlyosabb psychopathiás terheltség vagy elfajulás testi és szellemi 
tüneteit mutatja, ne alapítson családot, ne hívjon életre utódokat. 
Könnyebb, de kétségtelen terheltségben szenvedő egyének csak úgy 
lépjenek házasságra, ha a másik házasulandó fél sem öröklött, sem 
szerzett terheltségben nem szenved, s mindenképen teljesen egész
séges. A házasulandó felek ne mulaszszák háziorvosuk tanácsát 
is jókor kikérni; kétes esetekben szakértő orvos dönthet. 

Nemi betegségeken átesett egyének a házasodás eldöntését 
tegyék függővé megfelelő szakorvos véleményétől. Olyanok, kik 
bujakóron estek át, csak az esetben házasodjanak, ha ezt meg
előzőleg legalább is egymást követő 3 éven át bajuknak semmi 
tünete nem jelentkezett, s még ez esetben is forduljanak előbb 
szakorvoshoz, ki nékik esetleg megfelelő gyógymódot ajánl. A nemi 
szervek bárminő hurutos, lobos megbetegedésében szenvedő házas 
nők igyekezzenek e bántalmaiktól megfelelő gyógykezelés útján 
szabadulni, mert a méh, stb. lobja a magzat elfajulására vezethet. 

Az alkoholizmus, mint több helyütt bizonyítottuk, szintén 
egyik hatalmas terjesztője az öröklött és szerzett terheltségnek. 
Az emberi nem elfajulása ellen küzd, ki a szesztől való tartóz
kodást, vagy legalább a józan mértékletességet saját példájával 
terjeszti. Elterjedt tévedés, hogy alkoholistának csak az mond-



ható, a ki részeges. Legtöbb, alkoholizmus folytán súlyos ideges
ségbe, vagy elmezavarba esett betegem soha sem volt részeg, só't 
ellenkezőleg »nagyon is birta a bort«. A ki könnyen megrészeg
szik, az ritkán iszik sokat. A ki pedig, mint mondani szokták, 
»megszokta« a szeszes italt és bár naponta nagyobb mennyiségű 
szeszszel él, jóformán sohse részegszik meg, az sohse is józan 
teljesen, s éppen ez az igazi alkoholista. Ezt sokan tagadják; 
igaz, hogy sohse jutottak annyira, hogy huzamos időn át tartóz
kodva a szesztől, tapasztalhatták volna, mennyivel különb elméjük 
munkaképessége ilyenkor, mint állandó, bár csekély szeszhatás 
alatt. Némelyek finom megkülönböztetéseket tesznek, s szesz 
alatt csak a pálinkát meg a rumot értik. Ez igen nagy tévedés. 
A bor, a sör, ugyanúgy szeszes ital, mint a pálinka. A pálinka 
25—50 fokos, a bor 6—15 fokos, a sör átlag 4 fokos szesz. Ez 
annyit tesz, hogy a napi másfél liter 8 fokos u. n. könnyű bor, 
— ilyen mennyiséget nálunk sok helyen isznak meg a »mérték-
letes« elemek — annyi, mint naponta 120 gramm abszolút 
alkohol, vagyis kb. annyi, mint 1I$ liter pálinka, a mit a »részeges« 
munkás fogyaszt el. De napi 6 korsó sör is ugyanennyi szesznek 
felel meg, s e mellett a gyomrot, vesét 3 liter folyadékkal is 
terheli. Hányan vannak széles e hazában intelligens elemek, kik 
a napi másfél liter bor mellett a 3 korsó sört sem vetik meg, 
tán még egy két pohárka 50 — 70 fokos konyakot, vagy egyéb 
pálinkát is elfogyasztanak, s nem tudják, hogy ők iszákosak. Igaz, 
van a ki »birja«; egyik jobban, másik kevésbbé. De csakis elméje 
tisztasága, lelki épsége rovására, s az általa nemzett ivadék szörnyű 
kárára. Hozzáteendő az is, hogy a mai életviszonyok között, az 
elmének mai igénybevétele mellett az alkohol hatása sokkal bom-
lasztóbb mint a régebbi, könnyebb forgású években. 

A ki tehát a napi 1—2 pohár könnyű borral, 1—1 pohár 
sörrel beérni nem tudja, az hagyja el egészen a szeszes italok 
élvezetét. A ki pedig ily csekély adaggal beéri, az se szokjék a 
minden étkezéssel járó szeszhez, mely különben is állandó élvezés 
esetén nemcsak az agyra, de a szívre, véredényekre, gyomorra, 
vesékre, májra stb. szervekre is kétségtelenül káros hatású. 
A terhelt egyéneknek, idegeseknek és fáradt elméjüeknek pedig 
a szesz kis mennyisege is feltétlenül káros, azok éppenséggel 
kerüljék azt, mert erkölcsi ellentálló képességüket, akaraterejüket 
feltétlenül gyengíti. 

Minden javulás a közegészségügy terén egyúttal a szellemi 
elfajulás ellen tett lépést is jelent, a mi a fertőző betegségeknek 
oly gyakori, szerzett psychopathiákat létrehozó hatásából könnyen 
megérthető. 

A szegénysorsú néprétegek életviszonyainak javítása, a 
nyomor lehetőleges megszüntetése szintén egyértelmű az elfajulás 



elleni küzdelemmel. Ha a munkás nem szeszből, ha gyermekei 
nem burgonyán és kenyéren élnek, de rendesen táplálkoznak, 
kevesebb javítóintézetet és börtönt, kevesebb kórházat, kevesebb 
hülyék és elmebetegek intézetét kell az államnak építenie. 

Az áldott állapotú, a gyermekágyas és a szoptató nö 
vélelme is egyértelmű a gyermeki elme védelmével. Nagyobb 
gyárvárosokban, női-ipari kerületekben óriási az elvetélések és 
halvaszületett gyermekek száma, s átlag az élve szülött gyerme
kek 1j'0 része hal el évente. De még sokkal nagyobb azoknak a 
gyermekeknek a száma, kik az áldott állapotú nő súlyos mun
kája, sérülései, elhanyagolt betegségei folytán már megterhelt 
idegrendszerrel jönnek a világra, majd pedig az üvegből való, 
rendszerint gondatlan idegenekre bízott szoptatás, hiányos táplál
kozás, elhanyagolt bélhurutok folytán angolkórba, skrofulózisba, 
gümőkórba esnek, s biztos jelöltjei a szellemi elfajulásnak, a 
bűnnek, a gyengeelméjűségnek, a tébolynak, nyűgei és csapásai 
a társadalomnak. Bizonyosnak vehető, hogy a kár, melyet az ily 
eredetű gyermekek a társadalomnak, az államnak okoznak, sok
kal jelentékenyebb, mint a mennyibe az áldott állapotéi és a 
szoptató szegénysorsú nők legszélesebb körű védelme és támogatása 
kerülne* 

Lehetőség szerint megvédendő az áldott állapotú nő súlyo
sabb kedélyi izgalmaktól is; az ilyenek a vérkeringési szervek 
és a lelki izgalmak között fennálló szoros kapcsolatnál fogva a 
magzat vérkeringésére és táplálkozására közvetlen befolyással 
lehetnek. Már e szempontból is a kölcsönös megismerésen és 
vonzalmon alapuló házasságok egészséges utódokra több kilátást 
nyújtanak, mint a puszta érdekházasságok. 

Anyák, kik koraszülésekre, élvetélésre hajlanak, valamint 
olyanok, kiknek gyermekeinél angolkór, skrofulózis, szellemi 
elfajulás mutatkozik, ha ismét áldott állapotba jutnának, ne 
mulaszszák el orvos tanácsát kikérni. Kellő kímélet, kellő táplál
kozás, megfelelő erősítő szerek tapasztalás szerint olyanoknál is 
egészséges gyermek világrajöttét biztosították, kiktől addig túl
nyomókig vagy kivétel nélkül életképtelen vagy fogyatékos gyer
mekek származtak.** 

* A magyar ipartörvény 116. §-a a gyermekágyas nőt a gyári mun
kától 4 hétre megvédi, midőn így intézkedik : >Nők szülés után 4 hétig 
szerződésileg kötelezett munkájok teljesítése alól a szerződés megszűnése 
nélkül felmentvék«. 

** L. Berkhan, Ueb. d. angeb. und früh erworb. Schwachsinn, 2. Aufl. 
Braunschweig, 1904. 



BJ A normális gyermek szellemi fejlődésének elősegítése. 

a) A csecsemőkorban: Egészséges szervezetű anya lehetőleg 
önmaga szoptassa gyermekét; ellenben öröklésileg súlyosan terhelt, 
avagy nyilvánvalóan psychopathiás, nagyobb mértékben ideges, 
hysteriás, epilepsiás s szervileg beteg anya táplálása anyára is, 
ivadékra is károkkal járhat. Ha a gyermek táplálását idegenre 
bízzuk, a dajkát orvosilag vizsgáltassuk meg. Szeszes italokkal a 
szoptató anya vagy dajka ne éljen. 

Ha a gyermek testi fejlődése nem felel meg a normálisnak,* 
ha hiányos táplálkozás, bélhurutok lépnek fel, ha a kutacsok 
csontosodása, a fogzás, a járás, a beszéd feltűnően késik, ideje
korán forduljunk orvoshoz. Eszméletlenségek, görcsök esetén ne 
elégedjünk meg azzal, hogy azokat a fogzás okozta; e tünetek 
psychopathiás hajlam előjelei, az ily gyermek testi ápolása, szellemi 
nevelése fokozott figyelmet kivan. 

b) A gyermek szellemi fejlesztése az iskolás korig. A fejlődő 
gyermekkel a szülő sokat, szeretettel, de kezdettől fogva kényez
tetés nélkül foglalkozzék. A majomszeretetnél nem kevésbbé ártal
mas a szellemi élet fejlődésére a szülők túlságos ridegsége, 
melybe némelyek éppen a kényeztetéstől való félelmükben 
átcsapnak. Az engedelmességre való szoktatásnak a gyermek érde
kében az értelmi élet első ébredésétől fogva kell megindulnia; 
de ne igyekezzünk a gyermekből automatát nevelni. A rendre 
való szoktatás már a lefektetés, táplálás, testi szükségletek elvég
zésében való fegyelmezéssel kezdődjék és a rendszeretet ápolása 
a nevelés folyama alatt soha ne szűnjék meg. De ne felejtse el 
némely túlzó anya és nevelő, hogy a rend csak életforma, nem 
életczél. A rendes gyermek még nem mindig jó és eszes gyermek. 
Különösen az eleven mozgású és eszű gyermeket nem lehet, s 
nem is való minden körülmények között előírt formákba és hatá
rokba szorítani. A túlzott javítgatással, minden felesleges szóért, 
mozdulatért, a gyermekre nézve nem mindig szent szobarend 
megbontásáért való korhol ás, büntetés a gyermek szellemi életét 
ellaposíthatja, jellemét meghamisíthatja, tevékenységi ösztönét meg
béníthatja. A rend minden szertelenségnek hasznos korlátja, de 
a rend mint önczél testi és szellemi korlátoltságot teremt. 

Adjunk minél több teret a gyermek tevékenységi ösztöné
nek, játékkedvének. A játékkedv a gyermek munkakedve. Ne 
drága, komplikált játékot adjunk kezébe, mihez nem szabad 
hozzányúlnia, mert elrontaná, hanem olyat, mivel saját kénye
kedve szerint bánhat, homokot, agyagot, fa- vagy kőjátékokat. 

* A gyermek testi ápolására és nevelésére vonatkozólag megfelelő 
munkákra kell utalnunk. 



Ne sajnáljuk, ha a gyermek egyik-másik játékát szétszedi; ez 
nem mindig a rombolási ösztönnek, igen gyakran láthatólag a 
gyermek kíváncsiságának, tudásvágyának kifolyása, s kutató ösz
tönre mutat. 

A hol tehetjük, élesítsük a gyermek érzékeit, figyelmét; 
segítsük elő kézi ügyességét. Az érzékek gyakorlása egyértelmű a 
képzetek tökéletesítésével, élesítésével, a mi alapja a plasztikus 
gondolkodásnak. 

A beszéd fejlődését elősegíti a gyermekkel való foglalkozás, 
más beszélő gyermek társasága. A gyermeteg, pösze beszédet 
dédelgetésből utánozni nem helyes dolog a elősegítheti a beszéd töké
letlenségeinek állandósulását. A képzet- és szókincs gazdagításánál 
a képeskönyv csak pótszer legyen; a mit lehet, azt a gyermek 
a természetben tanulja megismerni. 

A tevékenységi ösztönt, érzékeket, figyelmet, rendszeretetet 
s egyúttal a kedélyt egyaránt fejlesztik a könnyebb kézi munkák, 
első sorban a rajz. A rajzolást a gyermek eleinte nemcsak plaj-
bászszal, palavesszővel, hanem a szabadban is, földbe, homokba, 
vesszőparipával, melyet lovagolva vezet, vagy bot végével végzi. 
A rajzolás kiműveli a szem és kéz mozgásai közötti fontos össze
köttetéseket, mélyíti a figyelmet, midőn a lerajzolandó tárgyba 
való elmerülésre késztet, fejleszti az analytikai és synthetikai 
képességet, midőn a gyermek az utánzandó képet elemeire bontani, 
s rajzában azokból ismét összeállítani kénytelen, élesíti a képze
teket, melyeket felelevenít, midőn képzelet után igyekszik raj
zolni; ébreszti a formaérzéket és a szép szeretetét. Midőn a 
gyermek a földbe rajzolt ábrákat kavicscsal rakja körül, az ipar
és építőművészet első alapelemeiben gyakorolja magát. E munkák 
a térképzetek, a tájékozódás fejlesztésére, sőt a számképzetek 
megszerzésére és az elemi számolási míveletek játszva elsajátítá
sára is igen alkalmasak. A szabad természetben végezhető kavics-, 
föld- és agyagmunkák a nyári hónapokra igen értékes kiegészítői 
a plajbászszal végzett rajzolásnak, a Fröbel-féle kézimunkáknak, 
az építőjátékoknak, stb. kézi ügyességeknek, melyekkel otthon, 
vagy óvodában gyermekeink érzékeit és munkaszeretetét nevelni 
igyekszünk.* 

A gyermek zenei érzékének ébredése az érzelmi világ gazda
godásával jár. A gyermekek játékai énekléssel s ez úton alkalmas 
versikék betanításával kapcsolhatók össze, a mi az emlékezet 
fejlesztését segíti elő. Óvakodjunk azonban az ilyenekkel való 
túlterheléstől. 

Igyekezzünk a gyermeket jókor érzelmi nyilvámdásainak 

* L. Láng Mihály kitűnő könyvét: A munkaszeretetre való nevelés 
módja. Budapest 1900. 



fegyelmezésére nevelni. A kisebb gyermeknél erre első feltétel, 
hogy a gyermek rossz példát maga előtt ne lásson. Hány szülő 
és nevelő akad, a ki a gyermek bármely nem tetsző cselekedetét 
idegesen, sokszor dühös kiabálással utasítja rendre. S ugyanezek 
felháborodnak és büntetik a gyermeket, ha az, miként ők, mérges 
és indulatos. Az indulatos gyermekkel csak a jó példa és a nyugodt 
hangú elbánás vezet a kívánatos eredményre. Nem egy ordítozó, 
magát dühében földhöz vágó gyermek hamar elhallgat, ha egy
szerűen magára hagyjuk. Nagyobb gyermekeknél czéltudatosan 
költsük fel az ambicziót indulataik, szenvedélyeik leküzdésére. 
Világosítsuk fel őket, hogy az ily önfegyelmezés sokkal biztosabb 
jele a testi és szellemi érettségnek, mint a dohányzás, vagy a 
felnőttek egyéb majmolása. A gyermek büntetését illetőleg a mái-
mondottakra (1. e mű 45., 53., 61., 67. és 77. 1.) utalok. 

Az iskolaköteles kor elérése előtt olvasás-írás tanításával a 
gyermeket ne terheljük. Idegen nyelveknek elsajátítása a gyer
mekre e korban, bármily játszva történik is látszólag, csak káros 
hatással lehet. Az ideges, valamint a szellemi koraérettség tüneteit 
mutató gyermeket különösen tartsuk vissza az idő előtti szellemi 
munkától, igyekezzünk őt a természetbe vinni, játékai körében 
megtartani. 

Korán istápoljuk, neveljük a gyermek felfogó- és emlékező 
képességét, képzet felújításának biztosságát, hűségét s ezzel együtt 
igazmondását is. A kisebb gyermeket többnyire élénk képzeletéből 
s gyenge kritikájából eredő hazugságaiért minél kevesebbet bün
tessük, ellenben minél inkább fejlődik értelmisége, annál gondo
sabban figyelmeztessük állításainak esetleges tévességeire. Követ
kezetesen szoktassuk őt hozzá, hogy gondolatai, beszédje a való 
tényállásnak szigorúan megfelelők legyenek, s hogy e téren a 
legkisebb különbség iránt érzékenynyé váljék. Ezt az igazság 
iránt való érzéket tudatosan is nevelhetjük, midőn a gyermekkel 
végzett séták, kirándulások részleteit, a hallott meséket vele 
elmondatjuk, vagy képet mutatunk néki, s a gyermeknek el kell 
mondania mindazt, a mit látott. E gyakorlatok, melyeknek az 
iskolás korban sem szabad megszűnniök, hozzászoktatják a gyer
meket gondosabb, fegyelmezettebb észlelésre,* szavaik lelkiismere
tesebb mérlegelésére, a különösen abnormis gyermekeknél oly 
gyakori fillentés, ferdítés és hazudozás iránti önbirálatra. 

Az apa, az anya ilyetén gondossággal lényegesen segíthet, 
könnyíthet a tanító oktatási és nevelési munkáján. 

Kezdettől fogva tartsuk figyelemmel a gyermek nemi életé
nek ébredését, mely különösen ideges hajlamúaknál korán szokott 
mutatkozni. Onfertőzés öntudatlan nyilvánulásait néha már a 

* L. Lederer Ábr., A megfigyelések, stb. Budapest, 1904. 56—61. 1. 
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csecsemőkortól fogva kell elnyomnunk, következetes leszoktatás-
sal, néha megfelelő zárt ruhaneműek alkalmazásával, később őszinte 
felvilágosítással, edzéssel, a serdülő gyermek testi energiájának 
torna, sport, játékok útján való lekötésével. A gyermek szokja 
meg ágyában kezét a takaró felett tartani, ébren ágyában ne 
heverészszék; ne engedjük a gyermekeket illemhelyeken soká tar
tózkodni, sötét helyen több gyermeket összebújni. Az érzékiség 
korai ébredése viszont el nem kerülhető, ha a gyermek sokat 
fordul meg felnőttek társaságában, s ott esetleg szemérmetlen-
ségeket hall vagy lát, avagy utczán, kirakatokban egyre azt a 
benyomást nyeri, hogy az általa csak homályosan sejtett dolgok 
körül forog a felnőttek gondolkodása és cselekvése. E téren való
ságos csapás a nagyvárosi élet a maga halmozott szemérmetlen-
ségeivel, trágárságaival. A prostitutio utczai garázdálkodásának a 
közegészségügy nevében, a kirakatok egyre szaporodó szemérmetlen 
felírású és illustrátiójú könyveinek, levelezőlapjainak stb. az iro
dalom és művészetek szabadsága nevében való megtűrése hihetetlen 
visszaélés szent jelszavakkal. Olyfokú megrontása ez a gyermek 
védelemre szoruló lelki életének, melyet semmiféle »tisztaságra 
való neveléssel« nem lehet ellensúlyozni. 

A serdülés korába jutott gyermeket szülője vonja közel 
magához, s ismertesse meg vele a legszükségesebbet, a mit a nemi 
életről tudnia kell. Bizonyára jobb, ha azt apjától, anyjától hallja, 
mintsem rejtett helyeken suttogva lesi, vagy olvassa meg nem 
értett, nem néki való könyvekből. E felvilágosítás igyekezzék az 
e kérdést fedő mysticismust enyhíteni, s a nemi életet mint az 
egyén utódaiban való folytatódásának, a faj fenntartásának esz-
közlőjét feltüntetni. Az érzéki vágyaknak a teljes érettség beálltáig 
való leküzdését, az érzékies gondolkodásnak gondos kerülését, 
erre eszközül a test és elme harmonikus fejlesztését ajánljuk 
fiainknak. A leendő anyaságra való legjobb előkészületként a 
szűzies gondolkodást, mely azonban nem egyértelmű a szervei 
hivatása körül való tudatlansággal, s ugyancsak a test és szellem 
harmonikus fejlesztését plántáljuk hajadonná váló leányaink lelkébe. 
Már ilyenkor fészkelje be magát gondolkodásukba az a tudat, 
hogy az érzékiség nem az élet czélja, de az élet eszköze. Minden 
szülő önönmagát is nemesbíti, ha serdülő gyermeke helyes fel
világosításának óvatossággal és gyengédséggel szenteli magát. 

Súlyt fektessünk a gyermek testi edzésére, erejének fejlesz
tésére is. Az egészséges szervek felől érkező, az öntudatba észre
vétlenül beleolvadó erőérzet az épen fejlett szellemi élet harmó
niáját jelentékenyen emeli. A testi fejlettségre, tökéletességre s 
vele kapcsolatosan bizonyos külső csinosságra, tetszetősségre való 
törekvés éppen nem kárhoztatandó. A testileg és szellemileg erős 
és arányos, belsőleg és külsőleg harmonikus egyén mégis csak 



felette áll annak, a ki csak szellemi kincsekkel dicsekedhetik. 
A testi gyengeség és tökéletlenség s ennek tudata a létért való 
küzdelemben gyakran egyoldalú erőkifejtésre kényteleníti, s ez által 
a túlfeszítés, ezzel pedig az elfajulás felé hajtja a pusztán szelle
mileg erős egyént. Az emberiség egészséges fejlődésének ideálja 
csakis a testileg és lelkileg erős és harmonikus ember lehet. 

Az iskolás gyermek. A mai iskola nem a gyermeki lélek 
fiziológiai alapjainak és fejlődési menetének ismerete alapján 
fejlődött. A paedagogus kiképzésekor — a legújabb időkig — 
a nevelés és oktatás tételeit nem a gyermeki lélek tanulmányo
zásából tanulta meg levonni, hanem legjobb esetben a teljesen 
kifejlődött emberi lélek tapasztalati lélektanával ismerkedett meg. 
A gyermeki lélek az iskolába való belépés időpontjában ugyan 
már az összes elmebeli képességek megindult fejlődését mutatja, 
azonban miként arról a lelki fejlődés tárgyalása során meggyőződ
hettünk, a kifejlődött elmétől úgy tartalmára, mint működési 
módjára és munkabírására nézve lényegesen különbözik. 

Ezen felül a paedagogia legutolsó időkig nem fektetett 
elegendő súlyt az egyéniségek lélektanára. A mai tanítás tömeg
oktatás, mely voltaképen feltételezi, hogy minden gyermekben 
meglegyen a teljes és egyenlő gyorsasággal kibontakozó szellemi 
fejlődés lehetősége. A tanítónak, a gyermekek tömegére hatva, 
az egész osztálylyal voltaképpen egyformán tökéletes eredményeket 
kellene elérnie, ha nem volnának hanyag, haszontalan, rossz és 
buta gyermekek. 

Valóságban pedig úgy áll a dolog, hogy a teljesen egykorú 
gyermekek, sőt egyazon szülőktől származott, s egyazon körül
mények között nevelkedett gyermekek szellemi képességei is nagy
mérvű eltéréseket mutatnak, melyek nem függnek a gyermek 
jóságától, akaratától. 

Hivatkozom e tekintetben táblázatainkban foglalt vizsgálati 
eredményeinkre. Nézzük meg pl. azt a táblázatot, mely jó és 
közepes számoló képességű 6—7 éves, első osztálybeli gyermekek 
számoló képességét mutatja be az első iskolaév végével a tizes 
számkörbeli míveletekre vonatkozólag. De a tudást ez esetben 
nem a szokásos kitűnő, jeles, jó stb. osztályzattal mérjük, hanem 
a helyesen végzett míveletek számával, a számolásnál mutatkozó 
biztossággal (egyszerre, vagy csak javítások árán helyes-e az 
eredmény?), s a mívelet elvégzéséhez szükséges időtartamokkal. 

Azt látjuk, hogy ily elemi egyszerűségű míveletre, mint 
1 + 2 = 3 , a tizenöt gyermek csaknem valamennyijének más és más 
időtartamra volt szüksége. A leggyorsabban számoló 0'8, a leg
lassúbb 5*0 másodpercz alatt mondta ki a megfejtést, tehát több 
mint hatszorta annyi időre volt szüksége mint az előbbinek. 
Tizenöt kórosan gyengetehetségű gyermek közül —• a kisegítő 



iskola első tanévének végeztével — legtöbbjük már előzőleg 1—2 
évet járt a népiskolába — a leggyorsabban számoló 2'2, a leg
lassúbb 6*2 másodpercz alatt fejtette meg, s 4 a 15 közül egyál
talán nem tudta megfejteni a feladványt. A 3 — 1 = 2 elvégzésére 
a népiskola 2-ik osztályát elvégzett 14 tanuló közül a leggyor
sabbnak l'O, a leglassúbbnak 4'0 mp.-re, a kisegítő iskola 4-ik 
osztályát végzett 16 tanuló közül a legügyesebbnek 1*4, a leg
lassúbbnak 21*0 másodperezre volt szüksége. Hasonló egyéni 
ingadozásokat találunk, bármelyikét nézzük is a táblázatokban 
foglalt elemi számolási míveleteknek. 

De nemcsak a számolásra áll ez így. Az egyéni különb
ségek a legelemibb felfogási folyamatokra nézve ugyanígy fenn-
állanak. Méréseim szerint a népiskola első osztályának befejeztével 
a jobb felfogású tanulók 1js mp. alatt egy-, sőt kéttagú (hat 
betűből álló) szókat hibátlanul olvasnak el. Gyenge tehetségű 
tanulóknak ez az 1

 3 mp. néha egyetlen betű elolvasására nem 
volt elegendő. Sőt a népiskola 3-ik osztályában is találtam tanuló
kat, kik ép érzékszerv mellett kéttagú szót nem 1 / 3 , de 2 másod
percz alatt sem voltak képesek hibátlanul felfogni. 

Hasonló különbségek mutatkoznak a gyermeki képzetkincsre, 
a szókészlet nagyságára, a képzetfelújítás (reproductio) gyorsa
ságára, az emlékezés terjedelmére, biztosságára stb. szellemi képes
ségekre vonatkozólag is. 

Tekintetbe véve, hogy a legtöbb osztály tanulóinak többsége 
közepes, egy része gyenge, csak kis töredéke jeles, s tán ugyan
annyi, az alsóbb osztályokban 2—3 a kórosan gyengetehetségű 
tanuló, az a nehéz kérdés merül fel, a tanulók melyik csoport
jának szellemi képességéhez mérten tanítson a tanító? 

A feltüntetett mérésekből kétségtelennek látszik, hogy még 
az esetben is, ha a tanító a közepesekhez alkalmazkodik, tanítása 
a lassúbb felfogásúakra nézve teljesen elvész. Nagyobb tömegek
nél, s a tananyag nehézségeinek gyarapodásával egyre nagyobb 
lesz azoknak a száma, kikre nézve az oktatás kezdettől fogva 
csak színleges, kik azt bármely túlfeszítés mellett is figyelmükkel 
követni nem tudják, meg nem értik, s ilyképpen szükségszerűen rossz 
tanulókká, figyelmetlenekké, hanyagokká válnak. Pedig ugyancsak 
ezek a gyermekek individuális oktatás mellett, a kezdet nehézségein 
túlhaladva, részben egész jó észjárásúaknak bizonyultak volna, s a 
kénytelen hanyagság helyett munkájukat, bár lassúbb tempóban, 
de kifogástalanul elvégeznék. Büntetés, korholás, rossz osztályzat, 
buktatás azután megpecsételi sorsukat. Hogy mennyire bomlasz-
tólag hatnak ez izgalmak éppen a gyengébb idegzetű, szorgalmas, 
de tán lassúbb felfogású tanulóra, azt már említettük. (L. 77—80.1.). 
De hiába is volna a tanító minden önfeláldozása. A szokásos nagy 
tanulószám mellett nincs az az igyekezet, s nincs az az intelli-



genczia, mely az egyéniségeknek ilyetén különböző alkotása mellett 
az individuumok ily tömegét eredményesen tudná a legjobbakhoz 
mért mennyiségű szellemi feladatokra nevelni. 

A míg az osztályokat a kórosan gyengetehetségüek ólom
súlyként reájuk nehezedő terhétől fel nem szabadítjuk, a míg 
azonfelül a tanulók számát egy-egy osztályra lényegesen le nem 
szállítjuk, addig bármiig képzett tanítók mellett is az indivi
dualitások tekintetbe vétele lehetetlen. Mindaddig pedig mester
ségesen szaporítjuk a figyelmetlen, hanyag, értelmileg és erköl
csileg könnyen is elzüllö tanítványok légióját. 

Itt csakis kellő számú kisegítő osztály, iskola és internátus 
a kórosan gyengetehetségüek részére, valamint kellő számú tan
intézet felállítása nagyobb számú parallel osztályokkal s meg
felelő tanerők képzése a rendes képességűek részére, segíthet. Itt 
is a józan számítás azt parancsolja, hogy inkább iskolákra, mint
sem javítóintézetekre költsünk. 

C) A szellemi rendellenességekben szenvedő gyermekek 
védelme. 

Az iskola és az abnormis gyermekek. Még individualizáló 
oktatás mellett és a tanulók csekély létszámánál is alig lehet 
megkívánni, hogy a tanító kellő tekintettel legyen a nagyobb 
mértékben psychopathiás gyermekek érzékenységére, kóros fáradé
konyságára, nyughatatlanságára s egyéb abnormitásaira. A tanító
nak csak tudnia kell ezekről, hogy lustaságnak, rosszaságnak ne 
nézze azt, a mi betegség, s hogy büntetésekkel, nem helyén alkal
mazott szigorral elő ne mozdítsa az elme súlyosabb elfajulását. 
Minden esetre a tanító lehetőleg kerülje az olyan abnormis, de 
tehetséges gyermekek buktatását, kik csak egy-egy reájuk külö
nösen nehéz tárgyban nem tudnak haladni, de igyekezetüknek 
e tárgy terén is jelét adják. Közölje a gyermek idegessége, 
abnormitása iránt tett tapasztalatait, a gyermeknek egy-egy tárgy 
terén való feltűnő elmaradását a szülővel, s ha van: az iskola
orvossal. Az újabban szokásba jött értekezletek, melyeken szülök 
és tanítók közösen beszélik meg a tamdók iskolai hatadását és 
viselkedését, mindenképen fentartandók; gondoskodni kell, hogy 
azokon a szegénysorsú szülők is résztvegyenek. A főigazgatóknak, 
tanfelügyelőknek, iskolai igazgatóknak és maguknak a tanerőknek 
a gyermekek szellemi rendellenességei irányában való tájékozott
sága sok felesleges bajt fog megelőzni. A tanító ugyan nem 
orvosa, de igenis őre a reá bízott gyermeki elmének. Gondos 
figyelme és képzettsége révén sokszor előbb fogja észlelni a gyer
mek hibáinak kóros természetét, mint az ilyen tekintetben vak
ságra nagyon is hajló szülő. 



A súlyosabban ideges gyermek azonban többnyire nem való 
a nyilvános iskolába. Legokosabb, ha ott, hol a viszonyok meg
engedik, egy-két évre — orvosi felügyelet mellett — magán
tanulásra fogják. Igen gyakran pár év folyamán kedvező viszonyok 
között az abnormitás tünetei visszafejlődnek s a gyermek ismét 
a nyilvános iskolába járhat. Legújabban Stadelmann* az ilyen 
ideggyenge gyermekek részére külön iskolákat kivan. Igen gyakran 
bevált az ideggyenge tanulónak nagy városból 1—2 évre egészséges 
fekvésű kis városba való áthelyezése. Uj viszonyok között, oly 
környezetben, mely gyengéit, hibáit nem ismeri, többnyire bátrabb, 
öntudatosabb, s emellett könnyebben fegyelmezhető lesz az ilyen 
gyermek. 

Hysteriás gyermekeknél ez az idegen környezetbe való 
áthelyezés a legbiztosabb gyógyító eljárás. Persze mindezen ese
tekben előfeltétel az, hogy a gyermek egészséges környezetbe, 
értelmes felügyelet alá kerüljön. 

A gyengetehetségü gyermekek oktatását és védelmét lásd a 
128 — 136. lapon. 

D) A züllésnek indult és a bűntettes gyermek védelme. 

Az elzüllött, csavargó, kolduló és bűntettes gyermekek és 
serdülök száma minden országban szerfölött nagy. Németországban 
1882-ben 30.700 tizenkét-tizennyolczévest ítéltek el; e szám 1897-
ben 45.200-ra nőtt. Hazánkban 1902-ben a letartóztatási intéze
tekből és fogházakból szabadult elitéltek közül volt 12—16 éves: 
2468, 17—20 éves: 1219.** Budapesten csavargás és koldulás 
miatt a székesfővárosi rendőrség fogház- és tolonczosztályán bün
tetett 16 éven aluliak száma 1902-ben 345 volt. 1903-ban a 
rendőrileg letartóztatottak között volt nagykorú 938, kiskorú (24 
éven aluli) 1050. Vagyis a kiskorúak a letartóztatottak Ö2'9 szá
zalékát szolgáltatták. 

A tizenhat éven aluliak bűncselekményei között, melyek 
miatt a letartóztatás történt, legeiül áll a lopás 250 esetben, 
utána a testi sértés 47 esetben, gyújtogatás és tűzvészokozás 
12 esetben, a szemérem elleni bűncselekmények 6, pénzhamisítás 
és hamis pénz kiadása 10, sikkasztás, stb. 11, emberölés 1 esetben. 

Hogy mily ösvényekre téved, avagy mi mindenre rávihető 
a züllésnek indult gyermeki elme, mutatja a következő eset: 
1903. év novemberében a rendőrség egy 13 és egy 15 éves lányt 

* Schulen f. nervenkranke Kinder, Berlin, 1903. 
** Az adatok a ni. kir. kormány 1902. évi működéséről stb. szóló 

statisztikai évkönyvből és a székesfővárosi állami rendőrség 1903. évi jelen
téséből eredők. 



tartóztatott le, akik három: 7, 10 és 11 éves társnőikkel Újpesten 
a temetőben 3 sirt ástak fel azon czélból, hogy a holttesteken 
lévő értéktárgyakat ellopják. 

Maga a letartóztatás és elcsukás e gyermekek eme, viszo
nyaikban, egy részüknél azonban vélükszületett gyengeelméjűségük
ben gyökerező hajlamain keveset változtat. Bizonyítja ezt az a 
körülmény, hogy a 345 gyermek közül csak 129 volt első ízben, 
ellenben 156 másod-, 91 harmadízben, 34 negyed — kilenczed-
ízben és 6 tizedszer letartóztatva és büntetve. 

A gyermekek ilyetén elzüllése ellen csak olyképen védekez
hetünk, ha őket azon viszonyokból, melyek züllésüket okozzák, 
kiragadjuk, s helyes neveléssel megadjuk nekik a módot, hogy a 
jót a rossztól megkülönböztetni megtanulják, a rendes, munkás 
élethez szokjanak, s valamely foglalkozást elsajátítva, magukat 
később saját munkájuk révén becsülettel fenntarthassák. 

Állami és társadalmi gyermekvédelem. Alig pár éve egyes 
jótékony egyesületek, szerzetes rendek által fenntartott lelencz-
házakon, szeretetházakon, vagy magánosok, községek, felekezetek 
vagy egyházak által alapított árvaházakon kivül csakis a javító
intézetek állottak rendelkezésre a gyermekek züllése ellen való 
védekezésre. 

Hazánkban az 1901: VIII . és X X I . törvényczikk »az állami 
gyermekmenhelyekről* végérvényesen az állam feladatai közé 
sorólja a gyermekvédelmet. E törvényczikkek szerint: »A tcdált, 
valamint a hatóságilag elhagyottaknak nyilvánított hét éven alóli 
gyemekek védelmére Budapest székesfővárosban és az ország külön
böző vidékein állami gyermekmenhelyek (lélencz-intézetek) állít
tatnak fel.* »Az állami gyermekmenhelyek falain belül csupán 
a beteg, gyenge fejlettségű, különösebb ápolást és orvosi gondozást 
igénylő gyermekek tartatnak; a többiek rendszerint az intézeten 
kivül helyeztetnek el.« »A . . . felvett gyermekek, a mennyiben 7-ik 
életévük betöltésekor törvényhatósági vagy magánárvaházban, 
avagy valamely más jótékony intézetben vagy egyesületnél el nem 
helyezhetők, 15 éves korukig az cdiami gyermekmenhelyek köte
lékében maradnak. A 7 éves koruk betöltése után hatóságilag 
elhagyottaknak nyilvánított ily gyermekek az állami gyermek
menhelyekbe szintén felvehetők s 15 éves korukig azok kötelékében 
maradnak*. 

E törvényezikkekben a gyermekek testi és elmebeli védel
mének, az erkölcsi züllés prophylaxisának hatalmas tényezőit látjuk. 

Következőkben közöljük az említett törvényczikk végre
hajtása tárgyában »az elhagyott gyermekek védelméről« szóló, 
az -^-/1903. sz. belügyministeri körrendelettel kiadott szabály
zatnak ama pontjait, melyeket a gyermeki elmének az elzül-



léstől való megvédése érdekében különösen megismertetendőknek 
tartunk : 

Elhagyottaknak kell nyilvánítani azokat a 15 éven alul 
lévő vagyontalan gyermekeket, kiknek eltartására és nevelésére 
köteles és képes hozzátartozói nincsenek és a kiknek eltartásáról 
és neveléséről a rokonok, jótevők, jótékony intézetek vagy egye
sületek kellően nem gondoskodnak (1. §.). 

Az elhagyottság végleges megállapítása a gyámhatóság hatás
körébe tartozik (2. §.). 

Az elhagyott gyermeket a menhely gondozásába a gyermek 
törvényes képviselője adja. 

Ha a törvényes képviselő az elhagyott gyermeket a menhely 
gondozásába nem adja, tartását, nevelését elhanyagolja, erkölcsi
ségét vagy testi jólétét veszélyezteti: az árvaszék a törvényes 
képviselővel szemben . . . a gyermek részére oly gyámot rendel, 
a ki öt 15 éves koráig a menhely gondozásába adja, avagy a 
gyermek tartásáról, neveléséről, erkölcsiségéről és testi jólétéről 
megfeleljen gondoskodik (3. §.) 

[Az e §-ban hivatolt 1877 : X X . t.-cz. 22. §-a, mely a 
gyermeki elme védelme szempontjából ugyancsak fontos, az atyai 
hatalom megszüntethetésérbl rendelkezik, ha az atya gyermeke 
tartását és nevelését teljesen elhanyagolja vagy erkölcsiségét, vagy 
testi jólétét stb. veszélyezteti. Ugyané törvényczikk 57. §-a a 
gyámnál; vagy gondnoknak hasonló esetben tisztétől való elmoz-
díthatását szabályozza.] 

Ha a gyermek községi illetősége meg van állapítva: az az 
árvaszék jár el, melynek területén az illető község fekszik. Ha pedig 
nincs megállapítva, akkor — a községi illetőség minden előzetes 
tárgyalása nélkül — az az árvaszék, melynek területén a gyermek 
tartózkodik (6. §.). 

A község (város) köteles azonnal gondozásba venni azt a 
15 éven alul levő gyermeket, a ki elhagyottnak mutatkozik és 
mindaddig gondozásban tartani, a mig a menhely kötelékébe fel 
nem veszik (9. §.). 

Az összes közigazgatási hatóságok (közegek) kötelesek azonnal 
bejelenteni az árvaszéknek, avagy a főszolgabírónak, polgármester
nek, Budapesten a ker. elöljáróságnak, ha tudomásukra jut, hogy 
valamely 15 éven alul levő gyermeknek életfentartása s nevelése 
anyagi eszközök hiján biztosítva nincs (10. §.). 

Halaszthatatlanul sürgős esetekben a menhelybe való fel
vétel ideiglenesen történhetik az ép említett hatóságoknak, vagy 
a menhely igazgató-főorvosának intézkedése alapján (11. §.). 

A belügyminiszter az állami gyermekvédelem szempontjából 
•az országot kerületekre osztja. A menhely intézeteit pedig a 
szükséghez képest állítja fel (12. §.). 



Az árvaszék, ha azt a gyermek érdekében indokoltnak tartja, 
elrendelheti, a gyermekvédelem érdekeit szolgáló egyesületek és 
intézetek pedig kérhetik, hogy az állami gyermekmenhely köte
lékébe 15-ik életévét be nem töltött oly gyermek is felvétessék, 
a ki nem elhagyott (25. §.). 

Az áll. gyermekmenhelyek kötelékébe tartozó 7 — 15 éves 
gyermekek, a mennyiben nincsenek sem a menhelyek falai között, 
sem internátusokban vagy szanatóriumokban, megbízható gond
viselőknél, gazdáknál és iparosoknál helyeztetnek el (31. §.). 

Az igazgató-főorvos . . . olyan községekben, melyekben arra 
alkalmas lakóház és ahhoz mező- avagy kertgazdasági czélokra 
alkalmas terület van, családi telepet létesít. Egy-egy ily telepen 
10—25 hét-tizenöt év közötti egynemű gyermek helyezhető el. 
E telepeken a gyermekek, a mellett hogy iskolába járnak, az 
összes belső és külső gazdasági munkában gyakoroltatnak, a mikor 
pedig a külső gazdasági munka szünetel, háziipari oktatást nyernek. 
Ilyen családi telepek alapításánál a tanítókat. . . első sorban kell 
figyelembe venni. 

Ott, hol tel"porvosi tiszt vezetésére alkalmas orvos lakik, 
családi telepek oly czélból is alakíthatók, hogy azokban állandó 
testi vagy lelki betegségekben szenvedő elhagyott gyermekek kivá
lóan gondos ápolást nyerjenek s folytonos felügyelet alatt áll
janak (32. §.). 

Ha a gyermekmenhelyben elhelyezett gyermek kiváló képes
ségű, az igazgató-orvos az országos felügyelő utján felterjesztést 
tesz a belügyminiszterhez, hogy a gyermek a különböző tan
intézeteknél levő ingyenes ellátási helyekre felvétessék (44. §.). 

A hol a belügyminiszter gyermekmenhely intézetet állít, 
egyben gyermekvédő menhely-bizottságot alakít (68. §.). 

A gyermekvédelemnek az egész országra szóló összefüggő 
szervezését, az e czélnak szolgáló intézményeknek az állami men
helyekkel való összhangzatos működését igyekszik biztosítani a 
gyermekvédelmi országos bizottság, melynek elnöke a belügy
miniszter,, helyettes elnöke az illetékes államtitkár (70. §.). 

Az állami gyermekmenhelyek s azokkal kapcsolatos intéz
mények igazgatását s egységes működését ellenőrzi az állami 
gyermekmenhelyek országos felügyelője (78. §.). 

* 
Míg tehát a gyámsági és gondnoksági ügyekről szóló tör

vények megvédik a gyermeket a szülő esetleges zülléséből eredő 
káros behatások ellen, az állami gyermekmenhelyekről szóló törvény 
a vagyontalanságból eredő veszedelmek ellen igyekszik az ország-
területén lévő minden 15 éven aluli gyermeket biztosítani. 



Főelőnye e törvénynek, hogy a közölt szabályrendelet értel
mében annak végrehajtása nem kivan körülményesebb előzetes 
eljárásokat, hanem a züllés veszedelmének kitett gyermeket, a 
mint az elhagyatottság a hatóság tudomására jut, ennek védel
mére bizza, az eset azonnali bejelentését az összes hatósági köze
gekre kötelezővé teszi, e hatóságok kérelmére pedig az azonnali 
ideiglenes felvételt rendeli el. 

Kívánatos, hogy minél több állami gyermekmenhely mielőbb 
létesüljön, s a szép törvény minden betűje valósággá váljék. 
A hiányos táplálkozásból és hiányos gondozásból eredő gyermek
betegségek talaján fellépő gyengeelméjűek számának ez intézke
dések hatása alatt feltétlenül meg kell fogynia. Ugyanúgy meg 
fog fogyni a fiatalkori bűntettesek száma is, első sorban a nem 
beteges elme, de külső okok folytán bűnbe esetekké, 

Ez ideig állami gyermekmenhelyek a következő városokban 
létesültek: Arad, Budapest, Gyula, Kassa, Kecskemét, Munkács, 
Nagyszőllős, Nagyvárad, Rimaszombat, Szabadka, Szeged, Szombat
hely, Temesvár. 

A csak legújabban foganatosításnak indult állami gyermek
védelmet hasonló czélú jótékony intézetek előzték meg. Ezek 
között első helyen áll az Országos Gyermekvédő Egyesület, mely 
1895-ben alakult, s 1903. év végéig 309 gyermeket gondozott. 
Ez egyesület czélja: az anyagi vagy erkölcsi romlás veszélyének 
kitett, 6—18 éves mindkét nembéli gyermekeknek a társadalom 
hasznos tagjaivá való nevelése. E czélból az oltalmába fogadott 
gyermekeket — erkölcsiségük, tehetségeik, testalkatuk és hajla
maik különbözősége szerint — 1. menedékházában helyezi el, 
neveli és taníttatja; 2. ellátás, nevelés és hasznos foglalkoztatás 
végett megbízható családokhoz adja; 3. megfelelő állami vagy 
magánintézetekbe való felvételüket kieszközli; 4. iparostanonczok, 
esetleg más gazdasági vagy gyári alkalmazottak gyanánt elhe
lyezi ; kiváló tehetséget tanúsító gyermekek alkalmas továbbkép
zéséről gondoskodik. A 2—4. pontok esetében a gyermekek fölött 
az egyesület kebeléből kirendelt gondvisdök gyakorolnak felügye
letet. Az egyesület székhelye Budapest, hol 100 gyermekre szóló 
menedékházat épített. A gyermekvédelem államosításával ezen 
tisztán jótékonysági úton fentartott egyesület egész erejét azon 
feladatnak szentelheti, melyet a gyermekvédelmi törvény a társa
dalom részére hagyott meg. Ez a 15 éven felüli gyermekek 
védelme, nevezetesen azoké, kik már az erkölcsi züllés útjára 
léptek, kik tolonczházban voltak elzárva, a javítóintézetekből, fog
házból kiléptek és a kik ép akkor, midőn szabadságukat vissza
nyerik, támogatásra és felügyeletre szorulnak. 

Az Országos Gyermekvédő Egyesület feladatai közé kellene 
továbbá sorolni ama gyengetehetségü és gyengeelméjü gyermekek 



felügyéletét és támogatását, kik a megfelelő iskolákat elvégezve, 
az életbe lépnek, s gondozásra, irányításra és ellenőrzésre, az 
elzülléstől való védelemre elméjük alkotásánál fogva egész életükön 
át rászorulnak. De, ezenfelül, a bármily szépen megalkotott tör
vény betűje s annak helyes alkalmazása között — különösen, a 
hol gyermekvédelemről van szó — kétségtelenül annyi kitöltésre 
váró hézag marad, hogy a gyermekvédő czélzatu egyesületek 
további fenmaradása, az egész társadalomnak a gyermekek elzül-
lése elleni küzdelemben való buzgó részesedése továbbra is a 
legnagyobb mértékben kívánatos. 

A bűntettes gyermekek. Szóvá tettük már, hogy a gyermek 
lelke nem mentes hibáktól (1. 66. 1.), sőt sok benne az olyan 
tökéletlenség, mely felnőttnél hiba, sőt bűn számba menne. 

Szorosan összefügg ez a gyermeki elme fejlődésbeli befeje
zetlenségével, mely együtt jár az agyidegrendszernek csak a 20-ik 
év táján betetőződő kifejlődésével. 

Az emberi elme mindig hajlandó volt egyik szélsőségből a 
másikba csapongani, s így nincs mit csodálkoznunk, hogy a régiek 
a gyermekben az angyalt, a szeplőtlen ártatlanságot látták, ujabb 
búvárok pedig a gonosztévő típusát akarták felismerni a kisdedben. 

Lombroso szerint »az erkölcsi elmezavar és a bűn csirái 
nem kivételképen, de mint normális jelenségek megtalálhatók az 
ember első gyermekkorában, miként a magzatban mindig találunk 
bizonyos alakulatokat, melyek a felnőttben torzképződmények 
volnának; a gyermek, mint az erkölcsi érzés híján szűkölködő 
ember, megfelel annak, a mit az elmeorvosok erkölcsi elmezavarban 
szenvedőnek neveznek, mi pedig született gonosztévőnek mondunk.«* 

Ez állítás túlzásai éppen az eddig mondottakból világlanak 
ki tisztán. Tény az, hogy a gyermeki elme tökéletlenségénél fogva 
alkalmat nyújt számtalan, a felnőttek szempontjából rossz tulaj
donság nyilvánulására. Tény azonban az is, hogy a normalitás 
határain belül állónak mondható gyermekben e hibák szórvá
nyosan, egymással váltakozva, s mindig jó tulajdonságok nyilvá-
nulásával vegyest jelentkeznek, benne tehát az erkölcsi elmezavar, 
a született gonosztevő típusa nem tükröződik. Az olyan gyermeket 
pedig, kinél sűlyosabb erkölcsi hibák mint állandó és vezérlő 
tulajdonságok oly tömegben mutatkoznak, hogy a gyermek jelle
mének ezek az uralkodó vonásai, nem is nevezzük normális elmé
jűnek (1. a 121-ik 1.). A gonosztévő tehát nem felel meg a termé
szetes hajlamú gyermeknek, a gyermek normális típusának, hanem 
az aránylag mégis ritkábban található, kórosan rendellenes elméjű 
típusnak. Az a gyermek, a ki Lombroso uomo delinquente-jének 

* C. Lombroso, L'uomo delinquente. IV-ik kiadás. Torino, 1889. 
I . köt., 3. fej. 95—133. 1. 



megfelel, a psychopathiások, a kóros lelki fogyatékosságok súlyo
sabban elfajult alakjaihoz sorolandó. 

Sőt állíthatjuk, hogy a gyermekkori bűntettesek tekintélyes 
része sem tartozik a született bűntettesekhez. Már fentebb sorol
tunk fel adatokat a gyermekkori törvényszegők és bűntettesek 
számát illetőleg. Láttuk, hogy nagy részük tényleg kórosan gyenge
elméjü, hysteriás, epilepsiás, sőt elmebeteg. (L. 130. 1.). 

De ezek jelentékeny hányadánál is a bűn nem tartozik az 
egyén elméjének jellemző vonásaihoz. Jobb viszonyok között, kellő 
felügyelet alatt nevelve, megfelelő intézetekbe osztva, betegségüknek 
megfelelő orvos-paedagogiai elbánás mellett bűnös hajlamok náluk 
csak elvétve mutatkoznának. 

Kényszerítő külső viszonyok, számos példa mutatja, a fel
nőttet is a bűnbe sodorják. Annál inkább a gyermeket, kinek 
Ítélőképessége tökéletlenebb, akarata gyengébb, suggestibilitása 
igen nagy, s még sokkal inkább a gyengeelméjü gyermeket. 

Nem a leendő gonosztevő csirája, csak a bűn lehetősége van 
meg a gyermekben, miként a felnőttben. De fejletlenségénél fogva 
a gyermek mostoha körülményekkel szemben szinte biztosan veszve 
van, míg a felnőtt, egyéniségéhez mérten, azokkal több-kevesebb 
sikerrel szembe is szállhat. 

Az a, bár egészséges agygyal világrajött gyermek is tehát, ki 
mostoha viszonyai folytán maga körül helyeset soha nem látott, 
ki a maga romlott környezetében nem a magasabb erkölcsi fel
fogást sajátítja el, a ki elismerést csak akkor hall, ha másokat 
sikeresen károsított, a ki szépnek azt tanulta ismerni, a mi durva, 
a kire a maga viszonyai között kenyér se vár, ha nem koldul 
vagy lop, ép oly kevéssé tartható született bűnösnek, mint a 
szigetlakó kannibál, a ki az emberhússal élést sohasem tanulta 
véteknek ismerni. 

A legtöbb ú. n. gonosztévő, ha környezetéből idejekorán 
kiragadjuk, ha megtanítjuk őt a helyes és helytelen olyatén fogal
maira, melyeket az ép, fejlett emberi értelem lángelmék vezető 
befolyása alatt mint helyeset és helytelent elfogadott, ha igazi 
munkaszeretetre neveljük és módot is adunk neki a munkára, 
ha őt ezután is felügyelve, segítő kézzel megóvjuk a visszaeséstől, 
— ugyanoly normális, azaz jó és rossz hajlamok vegyülékéből 
álló, de szivesebben a jót követő egyéniséggé fog kialakulni, mint 
az erényesnek ismertek bármelyike. 

A ki pedig nem képes ezzé alakulni, daczára annak, hogy 
a társadalom néki a módot és alkalmat reá megadta, az tényleg 
beteges fogyatékosságból, értelmi vagy erkölcsi nagyobbfokú korlá
toltságból nem képes a jóra, azaz abnormis, még pedig elfajult 
elméjű egyén. Midőn tehát a züllésnek indult és bűntettes gyer
meki elme védelméről szólunk, előre is különbséget kell tennünk 



a külső okokból züllő, normális, és a belső okokból is, valamint 
a tisztán belső okokból züllő, abnormis fiatalkori bűntettesek 
között. 

A külső viszonyok folytán már züllésnek indult gyermekek 
megmentése nem a büntetés, hanem a fejlesztés, egészségesebb 
viszonyok között való nevelés leend. 

Hogy maga a büntetés a züllő és bűntettes gyermekek 
elcsukása nem javító hatású, azt már a fenti számadatok is két
ségtelenül mutatták. Ugyanezt bizonyítják félre nem ismerhető 
módon a külföldi statisztikák is. A már büntetett, visszaeső 
fiatalkorú bűnösök száma az először bűnbe esőkéhez arányítva 
szakadatlanul emelkedik; azaz a letartóztatással járó körülmények, 
de sőt már maga a vizsgálati fogság, a kihallgatások, a nyilvános 
főtárgyalás is fokozzák a visszaesésre való hajlandóságot.* 

Az elhagyott gyermeket az elzülléstől, bűnbeeséstől megóvni 
hivatottak a szeretetházak, az állami gyermekmenhelyek. A már 
az erkölcsi züllés jeleit mutató gyermekek megmentésének szol
gálni hivatottak a javító-intézetek. 

Ez intézetekben nem a büntetés a vezérlő elv — ez csak 
kivételesen kerülhet szóba — hanem a szigorú fegyelem, a kény
szerelbánás kereteibe beleillesztett nevelés és oktatás. 

Tapasztalati tény az, hogy az alapjukban megromlott, züllő 
fiatalkorúakkal szemben a szentimentális jólelküség még kevésbbé 
vezet eredményre mint a könyörtelen szigorúság. A jóságnak, 
melyet ők gyengeségnek, vagy furfangnak magyaráznak, az erős
kezű, de igazságos fegyelem képében kell velük szemben meg
nyilatkoznia, mely ki nem játszható, alkuvást nem ismer, de a 
helyes utat megmutatja, azon járni megtanít és az igyekvőt jutal
mazza is. 

A javító-intézetek szervezetének főbb vonásai a következők: 
A belépő >növendék« kezdetben — kellő felügyelet alatt — teljes 

nappali és éjjeli elkülönítésbe kerül, melynek tartamát az intézeti igazgató, 
az orvos és lelkész meghallgatásával, határozza meg. Ez elkülönítés alatt 
naponta meglátogatja az igazgató, ki a növendék lelkületét, hibáit kiismerni, 
őt ezek felismerésére birni, elemi ismereteinek fokát megállapítani igyekszik. 
Meglátogatja a lelkész, hogy a növendék vallási ismereteit fejleszsze s az 
orvos, ki a növendék egészségi állapotának minden változását figyelemmel 
kiséri s erről naplót vezet. Ezenkívül a munkavezető is már ez időszakban 
foglalkoztatni kezdi a növendéket, ki az elkülönítés leteltével az intézet azon 
családjába osztatik be, mely korának és erkölcsi állapotának leginkább 
megfelel. 

A családok egymástól elkülönített osztályokat képeznek, úgy hogy 
azok az istentiszteleten, közös ájtatosságon és iskolai tanításon kivül egy-

* L. Aschaffenburg, Die rechtlichen Grundlagen d. gerichtl. Psy-
chiatrie, a Hoche-féle Handb. d. ger. Psychiatrie-ban. Berlin, 1901. V . ö. 
továbbá Vargha F. A gyermekkorban levő bűnösök cz. előadásával. Magyar 
Jogászegyleti Értekezések, Budapest, 1895. 



mással minél kevesebbet érintkezzenek. Munka közben csak némely sürgős 
mezei vagy kerti munkák idején találkoznak. 

Egy-egy család rendszerint csak 20 tagból állhat s egy családfőre van 
bízva, ki családjával állandóan együtt él. 

A hétköznapi rend átlag a következő : Nyáron reggel 5 órakor, télen 
ő*/s órakor felkelés, öltözés. ima. Déli 12 órától l-ig ebéd és pihenés. 
Lefekvés esti 9 órakor, ezt megelőzőleg körülbelül egy órával vacsora. 
A közbeeső napszakokat folytonos munkával és tanulással töltik el. 

A munkanemek részint földmívelésiek és kertészgazdászatiak, részint 
iparszerűek. Megválasztásuknál az igazgató figyelemmel tartozik lenni a 
gyermek mult és előrelátható jövő viszonyaira, valamint alkalmatosságára 
és komoly előszeretetére. 

A teljesített munka után a növendékek a munka értékének 1—2 
negyedét tévő jutalomdíjban részesülnek. Ezt a növendék őrizetére bízott 
keresményi könyvbe hetenkint beírják, az igazgatóság gyümölcsözőleg kezeli 
s az intézet elhagyásakor adja át a növendéknek, illetőleg gyámhatóságának. 
Keresménye felét azonban vagyontalan szülői vagy rokonai segélyezésére, 
szerszámok, mű- és hangszerek, könyvek stb. beszerzésére fordíthatja. Azon
kívül másik könyvet is kap, melyben magaviseletéről, iskolai tanulásáról és 
munka szorgalmáról hetenkint osztályzatot kap. 

Ezenkívül évenkint jutalmat nyer 3—3 növendék, ki az összesek között 
a legjobb viseletet, a tanulásból a legjobb előmenetelt, illetve a legnagyobb 
munkaszorgalmat tanúsította. E növendékek ruházatukra alkalmazandó jelvé
nyeket kapnak, melyeket mindaddig viselnek, míg újabb osztályozás következik. 

Az élelmezésben osztályok nincsenek, minőséget és mennyiséget a 
testi fejlődés tekintetei irányítják. Dohányzás tilos. 

A fegyelmi büntetések a házi rend, engedelmesség vagy illem szabályai 
ellen való vetés esetén fokozatosan: a megintés; rosszalás; a társaktól 
elkülönített helyen való étkezés, társas játékokból való kizárás ; nyert kitün
tetések elvesztése és kedvezmények (pl. levélirás, látogatások, séta az intézet 
területén kívül) megvonása; egyes eledelek megvonása, de csak felváltott 
napokon; a családból való kiküszöbölés; teljes elkülönítésbe helyezés; az 
intézetből való kitiltás és fogházba való visszaszállítás, ha a növendék bírói 
ítélet alapján (1878. V . t.-cz. 42. §. értelmében) lett befogadva. 

Elbocsátás előtt azon esetben, ha a növendék szülői nem élnének, 
vagy oly életmódot folytatnának, mely a növendék erkölcsi állapotára rossz 
befolyással lehetne : köteles az igazgató oda törekedni, hogy a növendék az 
intézetből közvetlenül valamely képzettségének megfelelő tisztességes kereset
módhoz jusson s e czélból a növendék beleegyezésével a szerződményezési 
szerződés megkötését is közvetíti. 

A távozó növendék megkapja teljes munkakeresményét. Ha a munka
adó csak biztosíték ellenében akarja a növendéket felfogadni, az igazgató 
a keresmény 3U részét egy évre e czélra visszatarthatja. 

Némely javító-intézetnél létezik föltételes szabadonbocsátás, vagy 
kísérleti kihelyezés is, mely a miniszteri engedélyezés alapján történik. Ez ese
tekben az igazgatóság szerez a növendékeknek alkalmas munkaadót, kinél 
ezek az intézetben megtanult ipart tovább tanulhatják. Szükség esetén a 
lelkész, tanító, jegyző stb. személyében »védnököt« is szemelnek ki a kihe
lyezett növendék számára. 

7 éven aluliak nem vétetnek fel az intézetbe, 20 évnél idősebbek 
vissza nem tartatnak. Nem fogadtatnak be továbbá siketek, némák, hülyék. 

Az állam a javító-intézeteket első sorban azon fiatalkorúak 
részére foglalja le, kik már bűnös hajlamaiknak oly nyilvánvaló 



tanujeleit adták, melyek őket a kihágási vagy büntető törvény 
rendelkezéseivel összeütközésbe hozták. 

A büntető jog — nagyon helyesen — az elmebeli fejlődés 
befejeztéig, a 20-ik évig nem tekinti a fiatalkorú egyént olyannak, 
ki cselekedetei irányításában szükségképen azzal a teljes belátással 
rendelkeznék, melyet a törvény az épelméjű felnőttről feltételez. 

A fejlődés fokozatainak megfelelően a törvény megkülön
böztetéseket tesz, melyek bizonyos mértékben az egyéni ingadozá
sokkal is számolnak. A fontosabb rendelkezések ez irányban a 
következők: 

1. A gyermek, azaz a b. t. k. 83. §-a szerint: a ki a bűntett vagy vétség 
elkövetésekor életkorának tizenkettedik évét meg nem haladta, bűnvád alá 
nem vonható. * 

2. A serdülő korú, azaz a b. t. k. 84. §-a szerint: a ki akkor, midőn 
a bűntettet vagy vétséget elkövette, életkorának tizenkettedik évét már túl
haladta, de tizenhatodik évét még be nem töltötte, ha a cselekménye bűnös
ségének felismerésére szükséges belátással nem bírt: azon cselekményért 
bűnvád alá nem vehető. ** 

Az ilyen kiskorú javító-intézetbe való elhelyezésre ítéltethetik, de 
abban életkora huszadik évén túl nem tartható. 

Az ugyanily korú serdülő bűntettesre nézve, ha a cselekmény bűnös
ségének felismerésére képes, a b. t. k. 85. §-ában felsorolt, rendőri bünte
tésből az 5 évi börtönig terjedhető büntetések szabhatók ki. Ha azonban 
az ítélet fogházra szól, a 20-ik évüket be nem töltött fiatalkorúakra a bíróság 
a b. t. k. 42. §-ának alkalmazásával elrendelheti, hogy büntetésükből 6 hónapot 
magánelzárásban álljanak ki. E magánelzárást a bíróság, vagy ha ez nem 
teszi, a felügyelő-bizottság ajánlatára az igazságügyminiszter javító-intézeti 
tartózkodás alakjában is szabhatja^ki. 

A törvény nem rendelkezik világosan, vájjon e javító-intézeti tartóz
kodás mennyi ideig tartson, s e tekintetben a hatóságok különböző gyakor
latot követnek. A züllés elleni védelemnek leginkább megfelel az a fajtájú 
bírósági gyakorlat, mely szerint a bíróság csak a javító-intézetbe való szállí
tást rendeli el, a nélkül hogy az ott tartózkodás időhatárát kitűzné. *** 

Büntetőjogászaink és elmeorvosaink körében már a 90-es 
években mozgalom indult meg az iránt, hogy a bűnvádi eljárás 
megindíthatóságának alsó korhatára magasabbra emeltessék. 
Vargha a 14-ik évet ajánlja. Lényegileg ugyané korhatárt tekintik 
alsónak n. Fekete Gyula és Moravcsik tanár is, míg Salgó főorvos 
a büntetést csak a serdülő kor befejeztével a 17—18-ik évvel 
tartja alkalmazandónak. Mind megegyeznek abban, hogy a tör
vényszegés ez alsó korhatáron alul se maradjon intézkedés nélkül, 

* A büntethetlenség korhatára Skót-, Spanyol- és Olaszországban a 
9-ik, Ausztriában, Dán- és Oroszországban a 10-ik, nálunk és Németországban 
a 12-ik, Törökországban a 13-ik, Svájczban, Norvégiában a 14-ik, Svéd- és 
Finnországban a 15-ik életév. 

** A német b. t. k.-ben a büntetlenség felső korhatára ez esetben a 
18-ik életév, ugyanígy a finn, norvég, svéd és svájczi törvények szerint. 

*** L. dr. Oruber Lajos, a javító-intézetekről és az ifjúkori bűnösökről. 
Budapest, 1897. M. Jog. Egyl. Értek. 123. sz. 



ám ez nem büntetésben, de családi, jótékonysági vagy állami, esetleg 
javító intézetekben való kényszernevelésben álljon, mely az egyén 
individualitására, esetleg beteges voltára is kellő tekintettel van.* 

Mindazok alapján, miket jelen munkánkban az elme fejlő
déséről és abnormitásairól mondottunk, ez említett törekvéseket 
helyeselnünk kell. A társadalom igazi érdeke azt követeli, hogy 
a fennálló rend ellen irányuló cselekedetek egyáltalán ne történ
hessenek meg a megbontott rend helyreállítását czélzó intézkedés 
nélkül. Szükséges tehát, hogy a 12. éven aluli bűncselekmények 
elkövetői is oly körülmények közé kerüljenek, melyek őket is, a 
társadalmat is a megkezdett káros irányban való továbbhaladástól 
megóvják. Másrészt tény az is, hogy a serdülő kor befejeztéig 
teljes belátási és megkülönböztető, valamint megfelelő ellentálló 
képességről már az agykéreg be nem fejezett fejlődésénél fogva sem 
lehet szó (V. ö. 9-ik 1.). Ennélfogva a bűnvádi eljárás jogosult
sága csak e koron túl, vagyis — miként Salgó már kifejté — 
a 17-ik életév befejeztével kezdődhetik. A 18 évnél fiatalabbakra 
nézve a kényszernevelés az egyedüli mód, melylyel a társadalom 
a megsértett jogrenden, önmagán s egyúttal a vétkező fiatalkorú 
egyénen segíteni igyekezhetik. Ez az eljárás csak látszólag gyen
geség ; valóságban nem egyéb, mint a társadalom igazi érdekeinek 
védelme. A kényszernevelés tartama addig terjedjen, míg az 
egyén megjavulása, kellő beszámíthatósága emberi belátás szerint 
biztosítottnak látszik. 

A javító-intézetekkel össze nem függ, de felette fontos a b. t. k. 
86-ik §-a, mely szerint a fiatalkorúak szabadságvesztésük egész időtartama 
alatt a többi foglyoktól elkülönítendők. 

A 87-ik §. szerint a 20-ik év befejezéséig életfogytiglan váló fegyház, 
vagy halálbüntetés ki nem szabható. Skótországban a halálbüntetés lányoknál 
a befejezett 12-ik, fiuknál a 14-ik életévvel végrehajtható ! 

Végül a kihágási büntetőtörvénykönyv 19-ik §-a szerint az olyan 
helyeken, hol javító-intézet létezik, a 20 évnél fiatalabb, 3 napnál hosszabb 
elzárásra ítélt egyének büntetésüket a javító-intézetben állják ki s ott meg
határozott munkára kényszeríthetők. Ugyancsak a javító-intézetbe szállítandók 
és itt egy évig terjedhetőleg nevelendők a 16 éven alóli csavargók (65. §.) 
és az ilyen korú kolduló gyermekek (66. §.). 

Az ilyen, birói döntés, vagy rendőrségi beavatkozás útján 
javító-intézetbe jutott fiatalkorú bűntetteseken és züllötteken kivül 
ez intézetek nyitva állanak a törvény nyel nyilt összeütközésbe 
még nem került gyermekek részére is. 

Még pedig gyámhatósági ajánlat alapján befogadtatnak oly, erkölcsi 
romlásnak indult vagyontalan és életkoruk 18-ik évét még túl nem haladott 

* Vargha F., A gyermekkorban levő bűnösök, Budapest, 1895. Magy. 
Jog. egyl. Ért. 108. — Salgó J. és Fekete Gy., A gyerm. korban 1. bűnösök, 
Budapest, 1895. M. J. Ert. 111. — Moravcsik E. E, A gyerm. korban 1. 
bűntettesekről, Budapest, 1896. M. J. Értek. 113. 



korú egyének, a kiknek szülei elhaltak, vagy hosszabb szabadságvesztés
büntetést szenvednek, vagy a kik erkölcstelen életmódot folytató szülők vagy 
rokonok gondozása alatt állván, ezek által erkölcsileg elhanyagoltatnak. 

Yégül a lehetőséghez képest befogadtatnak akár az atyai hatalmat 
gyakorlók, akár más illetékes egyének vagy kormányhatóságilag engedélyezett 
társulatok kérelmére oly, életkoruk 18-ik évét még túl nem haladott korú 
egyének is, a kiknek rossz erkölcsökre való hajlandósága a javító-intézetben 
való neveltetést kívánatossá teszi. Ezekért ellátási díj fizetendő. 

A mi a javító-intézetek által elért eredményeket illeti, ez 
iránt a nézetek éppen nem egybehangzók. Fayer és Finkey bün
tetőjogi tankönyvei, főként pedig Gruber jeles értekezésében talál
ható adatok szerint, nálunk a javító-intézetek beváltak és csak 
az a hiba, hogy kevés ily intézetünk van, minélfogva a javító
intézetre szóló Ítéletek végre sem hajthatók. 1897-ben az akkor 
létező 3 fiújavító intézetben (Aszód, Kolozsvár, Székesfehérvár) 
360, az egy leányjavító-intézetben (Rákospalota) 30 növendék 
volt elhelyezve, míg az igazságügyi és rendőri statisztika szerint 
4000 ifjút kellett volna javító-intézetbe küldeni. 

Az aszódi intézetből elbocsátott növendékek 77'18%-ának 
rendes foglalkozása van s az elbocsátottaknak 16*74°/o-a köve
tett el valamely büntetendő cselekményt. Az első 12 évben az 
összes növendékek 32'51°/o-ját helyezték ki kísérletileg, s ezek 
közül csak l l '36 0 / 0 -ot kellett pótnevelés végett visszaszállítani. 
A rákospalotai intézetből kihelyezettek 76'47%-a jó magaviseletet 
tanúsított és ezek közül egyetlen egy sem esett vissza. A kolozsvári 
intézetet körülbelül 10 év alatt 149 növendék hagyta el, kik 
közül 109, vagyis 73'*160/o maradt jó viseletű.* 

Yégül tájékoztatóul adjuk a következő kimutatást: 
A királyi javítóintézetekbe 1884—1898 végéig összesen 

befogadott növendékek száma: 1291. Ezek közül fővárosi volt 
24°/o, városi 40, falusi 36°/o. Törvényes házasságból származott 85, 
törvényen kívül 15%. A befogadás oka volt: élet vagy testi 
épség elleni bűncselekmény 2"40°/o, nyereségvágyból elkövetett 
bűncselekmény ő7'79°lo, gyújtogatás 2"63°/o, szemérem elleni bűn
cselekmény 0'70°/o, közhatóság, közcsend vagy közbiztonság elleni 
bűncselekmény 0'54°/o, csavargás, koldulás 1619°/ 0 , erkölcsi rom
lottság 19'75°/o. Az átlagos nevelési idő 2'9 év volt. 

A nevelési eredmények: 

Kísérletileg kihelyeztetett 447 = 4978° / 0 

Véglegesen kihelyeztetett 451 = 55'22°/o 

Összesen 898 

* L. Gruber idéz. munka 13—17. 1. 



Ezek között: 
Jó viseletű volt 571 = 63'58 0 / 0 

Ingadozó viseletű volt 73 = 8'13°/o 
Rossz » » 132 = 14-70°/o 
Ismeretlen » » 87 = 9'69°/0 

Meghalt » > 35 = 3'90°/0 

Összesen 898 

A befogadás 30'83°/o-ban a szüló' vagy gyám kérelmére, a 
többi esetben hatósági rendelkezésre, birói Ítéletre történt.* 

Javító-intézeteink működése tehát igen szép sikerrel jár. 
A befogadott fiatalkorúak több mint 3/s része ismét visszaadható 
a társadalomnak, melynek hasznavehető tagjává válik. 

Bár ujabban Kassán ismét nagyobb javító-intézet nyilt 
meg, az intézetek száma még nagyon is kicsi. Nagybritanniában 
1891 végén 60 javító-intézet és 211 kényszer-nevelőintézet létezett. 

Angolországban a fiatalkorúak büntetése helyébe fokozatos 
fejlesztéssel 1899 óta teljesén a kény szernevelés lépett. Ez intéz
kedés fényes eredményekre vezetett. A fiatalkorú bűntettesek 
száma 1869-ben 10.314 volt, 1900-ban pedig leszállott 1.359-re. 
Sőt a reform hatása már a felnőttek bűncselekményeinek apadá
sában is megnyilvánul. A felnőtt bűntettesek száma 1882-től 
1900-ig a lakosság szaporodása daczára 175.360-ról 144.964-re 
szállott le.** 

Kétségtelen, és Mönkemöller, stb. vizsgálatai révén (1. 130. 1.) 
tudományosan is igazolt tény, hogy a javító-intézetekbe utaltak 
igen nagy hányadánál az erkölcsi züllést a kedvezőtlen külső körül
ményeken kívül a náluk fenforgó világrahozott gyengeelméjűség 
is elősegítette. Az intézetekbe hülyéket nem vesznek fel ugyan, 
de a fiatalkori bűntettesek kevésbé ezeknek, mint inkább a kisebb 
fokban, de mégis kóros alapon elmegyenge gyermekek sorából 
kerülnek ki. Moravcsik különben már 1896-ban kiemeli, hogy a 
javító intézetek növendékeinek meglehetős számánál határozottan 
felismerhető volt a testi és szellemi degeneráltság. »Az ép szer
vezetű a hysteriással, epilepsiással vegyesen nyer menedéket az 
intézet falai közt. Azt hiszem, a behatóbb vizsgálat a kóros ideg
rendszer, az elmegyengeség, az u. n. morál insanity nem egy 
esetét mutathatná ki ott, a mi aztán megmagyarázhatná egyes 
növendékeknek minden oktatással, fegyelmi eszköz alkalmazásával 

* Ez adatokat illetőleg 1. A magy. kir. orsz. javító-intézetek ismer
tetése. Kiadja a m. k. igazságügyminiszterium, Budapest. 

** L. Beicher, die Fürsorge für die verwahrloste Jugend. L, Der 
Kinderschutz in England. Bécs. 1904. 



szemben daczoló magaviseletét s azon körülményt, miért talál
kozhatni a növendékek egy részével az intézetből való elbocsát-
tatás után az igazságszolgáltatás fórumai előtt«.* 

Az intézetek számának gyarapításán kívül kívánatosnak 
mutatkoznék tehát, hogy 1. a javító-intézetekbe felveendő egyének 
előbb elmeorvosilag megvizsgáltassanak; 2. a javító-intézeteknél 
alkalmazott orvosok a növendékek elmeorvosi szempontból való 
észlelésében kellő jártassággal bírjanak és 3. az oly fiatalkorú 
bűntettesek részére, kiknél gyengetehetségűség, vagy psychopathiák 
mutatkoznak, külön kényszer-nevelőintézet létesíttessék elmeorvosi 
vezetés mellett. Ily módon a javító-intézetek ugyanoly tehertől 
szabadulnának, mint az elemi népiskolák a gyengetehetségüeknek 
külön iskolákba való utalása által. A psychopathiás bűntettesek 
helyes irányú nevelésének, jobbulásának kilátásai pedig ugyancsak 
megjavulnának. 

* Moravcsik E. E. A gyermekkorban levő bűntettesekről. Magy. Jog. 
egyl. Értek. 113. sz. Budapest, 1896. 








