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KÜLFÖLDI IRODALOM. 

D a s See len leben des K i n d e s . Ausgewahlte Yorlesungen von Br. Kari 
Groos, Professor der Philosophie a. d. Univ. Giessen. Berlin, Reutlier 
nnd Reichard. 1904. 229. 1. 

Paedagogusaink közül is valószínűleg sokan ismerik ama szép 
lélektani monographiákat, melyeket az eló'ttünk fekvő mű szerzője az 
emberi és az állati játékokról néhány évvel ezelőtt közzétett.1 Amaz 

-óvatos kritikai szellem, mely e régebbi könyveit jellemzi, jelen gyer-
mekpsycbologiai művét is különösen becsessé teszi. 

Mert ép e kritikai szellem hiányzik gyakran a gyermek lelküle-
tével foglalkozó újabb irodalomban. Mindinkább általánossá is válik 
a psychologusok azon meggyőződése, hogy nem annyira új gyermek-
lélektani megfigyelésekre, mint inkább a meglevők kritikai átdolgozá-
sára van szükség.2 E munkálat sorsa azonban nagyrészt a felnőttek 
psychologiájának haladásától függ. Szerzőnk ugyanis találóan emeli 
ki (12. 1.), hogy a gyermeklélektan nem lehet a psychologiai ismerés 
alapja, mert hiszen csak a felnőtt ember tudatéletét ismerjük és ész-
leljük közvetlenül önmagunkban s csak ennek alapján vagyunk képe-

. sek a gyermek tudatfolyamatait megconstruálni. A gyermekpsychologiai 
megfigyelések egyéb nehézségein kívül disciplinánknak tehát még 
lélektani ismerésünk tökéletlenségével is meg kell küzdenie. 

Miután szerzőnk a gyermeki lélek megfigyelésének módszereit 
áttekintette, a lelki élet felosztásának problémáját veti fel. Osztályo-

. zása, melyben eredetiség és áttekinthetőség párosulnak, abból indul 
ki, hogy a tudatnak két oldalát veszi fel, ú. m. a képzetéletet (Vor-
stellen) és az értékelést (Werten). Az előbbi egyrészt azon elemekből 
áll, amelyeken a képzetek fölépülnek (érzéki és reproductiv adatok), 

-másrészt azon synthesiseket tartalmazza, amelyek belőlük keletkeznek. 
E synthesisek vagy kapcsolatok (Verknüpfungen) vagy összenövések 
(Verwachsungen). Az előbbi kifejezéssel szerző oly összetételeket jelöl 
Külpe nyomán, amelynél az elemek' ugyan egyesíttetnek a tudatban, 
de tér- és időbelileg elkülönülve maradnak, pl. három pont a táblán, 
vagy három egymást követő hang valamely dallamban. Ha ellenben 
az egyesített elemek tér- és időbelileg is egybeolvadnak, akkor össze-

1 Die Spiele der Thiere. Jena, 1896. Die Spiele der Menschen. 
Jena, 1899. 

2 V. ö. legújabban Kraepelin megjegyzéseit. Archív für die gesammte 
Psycbologie. 1903. I. k. 28 1. 
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növésekkel van dolgunk, pl. midőn a szag és Ízérzetek egységes kép-
letté olvadnak össze. A tudatélet értékelő mozzanatai emotionalis, 
voluntaristikus vagy logikai értékekre vezetnek; közös vonásuk azon-
ban, hogy mindhárman elfogadást vagy eltaszítást involválnak. Az 
emotionalis értékek a kedv és kedvetlenség, a voluntaristikus érté-
kelés az akarás és nem akarás, törekvés vagy nem törekvés, óhajtás 
vagy nem óhajtás, a logikai értékek pedig az igenlés és tagadás, illetve 
az elismerés és elvetés ellentétein fordulnak meg. 

A gyermek minden működése reactio képében jelenik meg, 
amelynek három mozzanata van, ú. m. az inger fölvevése, belső átdol-
gozása és azon motorikus visszahatás, melyet ép az inger váltott ki. 
Minden reactio, amennyiben tudatos folyamat, az organikus élet idő-
beli kapcsolataihoz tartozik. Az öröklött reactiók között első helyen 
a reflexmozgás áll, melynek válfajai a velők járó tudatosság foka sze-
rint állapíthatók meg. Az ösztönök bonyolúlt reflexek és Jamesnek 
igaza van, ki ellentétben a régebbi tanokkal azt vitatja, hogy legtöbb 
ösztöne nem az állatnak, hanem az embernek van s ez az ösztönszerű 
vonás belenyúlik az értelmi életbe is, amennyiben pl. a figyelem sem 
egyéb eredetileg, mint reflexek láncolata. Az ösztöntől némileg külön-
böző, amennyiben nem specializált, a hajlam (Trieb), mely pl. a bio-
logiai és lélektani szempontból egyaránt fontos utánzásra készteti a 
gyermeket. A szerzett reactiók alaptörvénye a megszokás, mely idővel 
mind könnyebbé és mechanikusabbá teszi azokat. Az öröklött és szer-
zett reactiók viszonyára nézve szerző kiemeli, hogy nincsen szerzett 
reactio, mely közvetve vagy közvetlenül ne támaszkodnék öröklött 
reaktiókra, így pl. a járást is ösztönszerű mozgások alapján tanulja 
meg a gyermek. A gyermeki tudat azonban nemcsak tanult reactiók, 
vagyis végelemzésben nevelés által gyarapodik, hanem önmagát is fej-
leszti a játékban. Szerzőt sem Lazanis és Steínthal üdülési theoriája, 
mely szerint a játék egyedül a felfrissülés szolgálatában áll, sem pedig 
Spencer eró'fölösleg elmélete nem elégíti ki. Az első álláspont ugyanis 
csak a felnőttek szórakoztató játékait képes megmagyarázni, de nem 
a gyermekét; ez utóbbinak pedig ellenveti, hogy bár az erőfölösleg 
tagadhatatlanul kedvez a játék felléptének, de annak nem sine qua 
non feltétele: állatok és gyermekek néha a kimerülésig is játszanak. 
A gyermeki játék valódi alapja a fejlődő szervezet tevékenységre való 
nagy hajlama, mely oly cselekedétek begyakorlásában nyilvánul, amelyek 
a kifejlődött egyénre nézve hasznosak. Játék tehát ott keletkezik, ahol 
a serdülő egyén külső célzat nélkül, csupán belső hajlamból tevékeny-
ségét szabadon nyilvánítja. A játék tehát legbensőbben összefügg az 
ember öröklött szervezetével. 

Az általános gyermekpsychologia e fejtegetései után szerző áttér 
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a különös rész főbb kérdéseinek áttekintésére. Mi e tartalmas fejte-
getésekből természetesen csak néhány, paedagogiai szempontból külö-
nösen tanulságos mozzanatot emelhetünk ki. Az associatióról szólva 
szerzőnk csak egy alaptörvényt ismer el, a contignitást, melynek a 
hasonlóság szerint való kapcsolat is csak egyik esetét képezi. Az asso-

-ciatió irányát úgy az akarat, mint azon utóizgalmak határozzák meg, 
melyet a letűnt képzet maga után hagyva, ily módon azon vezér-
fonallá válik, mely a felmerülő képzetet meghatározza. Mindebből az 
következik, hogy az akarat nem egyetlen tenyezője annak, hogy hatá-
rozott irányú képzetkapcsolatok jöhetnek létre, mert a gyermek fel-
ébredő érdeklődése még fontosabb szerepet játszik e ponton. A továb-
biakban tanulságos összeállítást olvasunk a gyermeki associatio saját-
ságaira, a tanulás és feledés feltóteleire, valamint az emlékezeti csaló-
dások és a combináló képzeletre vonatkozó főbb experimentális ered-
ményekről. Az apperceptio elméletében kiemeli, hogy a sensorikus és 
reproductiv elemek itt fellépő összenövését szintén a szokás határozza 
meg, de hozzáteszi, hogy az apperceptio több mint ily puszta össze-
növés, amennyiben értékelés is föllép benne. A ráismerés szerzőnk 
szerint is nem abban áll, hogy régibb képzeteket az érzetekkel össze-
hasonlítunk, mert ezt a folyamatot nem találjuk meg a belső tapasz-
talásban, hanem az ismerősség qualitása alapján történik, melynek 
különböző fokai lehetnek, kezdve attól, hogy a tárgy csak «ísmerős-
nek» tűnik fel, a legvilágosabb ráismerésig. Óvakodnunk kell azonban 
a gyermeknél tényleges ráismeróst felvenni mindannyiszor, valahány-
szor tőle a tárgy nevét halljuk, mert ez egyszerű associatio eredménye 
is lehet. 

A tudatélet értékelő oldalának tárgyalásánál azt olvassuk, hogy 
a logikai értékelés lélektanilag abban áll, hogy egy bizonyos gátoltatás 
(Hemmung) lép fel, mely a megszokott psycbikai kapcsolatot zavarja. 
E gátlás vagy mint a szokatlanon való meglepetés, vagy mint a meg-
szokott következménynek tudatos várása nyilvánul. A fogalom, itélet 
és következtetés csak az egységes ismerési folyamatnak reflexió által 
való széttagolása által különülnek el. A gyermeki ítéletnél feltűnő, 
.hogy a korral az okozatok iránt való érdeklődés növekszik a «miért»-
tel szemben. A gyermeki definitiók rendszerint csak példák; a syllo-
gismus pedig a zsenge tudatban majdnem kizárólag mint valami meg-
levőnek magyarázási kísérlete jelenik meg. 

Groos könyve szabatosan szólva nem annyira gvermekpsycho-
•logia, mint inkább az általános lélektan vázlata, mely majdan alkal-
mas alapul szolgálhat a gyermeklélektani vizsgálatoknak. De ép ebben: 
a gyermekpsychologia e eonceptiójában látjuk az előttünk fekvő mű 
philosophiai és módszertani becsét. Belőle ugyanis öntudatosan világít 
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ki azon, ismeretelméletileg egyedül igazolható álláspont, hogy a gyer-
meklélektan csak a felnőttek psychologiájának egy származéka lehet. 
Ebből azonban nyilván ama kissé lesújtó tétel következik, hogy miután 
az általános lélektanban is még a kutatás legelején vagyunk, sőt sok 
problémára nézve bizony csak még tapogatódzunk, a gyermekpsycho-
logiából tudományosan még sokkal kevesebbet tudunk, mint legtöbben 

•gondolják. Yégre legyen szabad kiemelnünk, hogy szerző fejtegetései 
nem világítják meg kellőleg a tudatólet általa kiemelt két oldalának 
viszonyát s így bizonyos ürt látunk a képzetélet és értékelés között, 
melyet pedig a lélektannak át kell hidalnia. Igaz, hogy nagyon nehéz 
lett volna e problémát csak általánosságban is tárgyalni anélkül, hogy 

-a philosophia legmélyebb és legkényesebb kérdéseit ne kellett volna 
megbolygatni. Pauler Ákos. 

D i e E n t w i c k l u n g der P f l a n z e i i k e n n t n i s b e i m K i n de u n d be i 
V ö l k e r n . Mit einer Einleitung: Logik der statistischen Methode. 
Von dr. Wilhelm Áment. Mit 14 Kinderzeichnungen. Berlin, 1901. 
Sammlung von Abhandlungen aus dem Gebiete der Padagogischen 
Psychologie und Physiologie herausg. v. Schiller u. Ziehen. IV. B. 4. H. 

Áment egy 1899-ben megjelent iratával (Über die Entwicklung 
yon Sprechen und Denken beim Kinde) jó nevet szerzett magának 

. a német gyermekpsychologiában, és e névnek épenséggel nem ártott 
az a körülmény, hogy Wundt legújabb könyvében, a Völkerpsychologie-
ban, polémiába bocsátkozott a fiatal gyermekpsychologussal.* Eégebbi 
könyvének e sikere — úgy látszik •— nagyon felbíztatta a szerzőt, 
aki mint a fentírt című tanulmánya végén egy «Rückblick» felírású 
epilógusban sok önérzettel és még több naivsággal elmondja, «akár-
mily igénytelennek lássék is munkájának címe*, különösen nagy célo-
kat (besonders hohe Ziele) akart vele elérni. A statistikai módszer-
nek, melyet az északamerikai gyermekpsychologia meglehetősen dis-

• creditált, akart a gyermekpsychologiai vizsgálatok terén becsületet 
szerezni, illetőleg, mint a szerző írja és ritkított betűkkel szedeti, 
«meg akarta menteni a német tudomány becsületét, melyet e téren 
más ország kutatása túlszárnyalni látszott, de amely — a szerző hite 

. szerint — mégis egyedül képes a problémát a maga mélységében fel-
fogni*. A nemzeti és egyéni hiúság e sajátságos megnyilatkozása nem 
az egyetlen nagy mondás e három lapnyi epilógusban, mely e szerény 
vallomással végződik: «Nem titkolom magam előtt, hogy e probló-

* V. ö. Wundt, Völkerpsychologie, I. Band: Die Sprache, I. Teil 
• 296. és 297. 1. 


