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EIDETIKA A GYERMEK· ÉS SERDÜLŐ.

KORBAN IRTA: P. OLASZ PÉTER S. J.

Körülbelül másfélévtizedes az a gyermek- és ifjúság-lélektani kutatásanyag,
amelynek eredményeit az alábbiakban közölni fogjuk. Nagyjelentőségűek
ezek az eredmények nemcsak a valláspedagógiai, hanem a didaktikai és a tör
vényszéki lélektani gyakorlat szempontjából is.

Jaensch E. R., a marburgi pszichológus-iskola vezére kimutatta, hogy
míg a gyermekek és a serdülők egyik csaportja a multban mindössze I-2

percig látott tárgy képét csak homályosan s a tárgy részleteire ki nem terjesz
kedő pontossággal képes lelkében felidézni, addig a gyermekek és a serdü16k egy
másik csoportja olyan élénken és élesen tudja maga elé idézni az órákkal, sót napho
kal elóbb mindössze I-2 percig szemlélt tárgy lelki képét, mintha a tárgy most, a
jelidézés pilldnatában is érzékeltető módon előtte volna.

Ez utóbbi csoporthoz tartozó gyermekeket és serdülóket (a kevésszámú
hasonló képességű felnőttel együtt) Jaensch E. R. (<eidetikus»-oknak, sajátos
képességüket «ez"detiká»-nak, lelki képeiket «szubjektív szemléleti képek>,-nek
nevezi.!

A szubjektív szemléleti kép csak akkor keletkezik az eidetikus lelkében, ha az egy
kori szemlélet tárgya már nincs jelen, tehát az érzékekre nem is hathat. Viszont
az objektív szemleleti kép (vagyegyszerűen «szemléleti kép») csakis akkor támad az
akár eidetikus, akár nem-eidetikus lelkében, ha a szemlélet tárgya a szemlélö egyén
előtt van s így annak érzékeire közvetlen benyomást gyakorol.

J. Jaensch E. R. és orvosprofesszor fivére: [aensck W. eredetileg két
típust különböztettek meg az eidetikusok között, éspedig szubjektív szemléleti
képeik és testalkatuk sajátosságai alapján.

Az egyik a B (= basedoteoidj-tipus, amelynek szubjektív szemléleti
képei a tárggyal azonos színezésűek, plasztikusak és élénkek, sőt mozgók2 s az
egyén életébe szervesen beilleszkedők. Ez a «mozgókép»-típus, amelynek bir
tokosai J aensch W. klinikai vizsgálatai szerint a Basedow-betegségnek normá
lísra redukált szimptóma-képét viselik testalkatukon. Ezt jelzi a B (base
dowoid j-típus elnevezés. Ez a típus a gyakoribb.

A másik a T (> tetanoidj-típus, melynek szubjektív szemléleti képei

1 Aristotelestől Goethén át egészen Urbantschitschig (1907) többen felhívták
a figyelmet a szubjektív szemléleti képek létezésére. Azonban törvényszerűségeik,

jelentkezési idejük és jelentőségeik felkutatója: jaensch E. R., aki már 17 éve (1920
1936) dolgozik munkatársaival ennek az érdekes jelenségnek tökéletes feltárásáért.
Eredményeit főleg a Zeitschrift für Psychologie hasábjain szokta közzétenni,

2 Ez annyit jelent, hogy az ilyen eidetikus serdülő, pl. egy díjbirkózót ábrázoló
plakát szubjektív szemléleti képét mozgóképpé tudja átalakítani s már is látja, mond
juk, minő mozdulattal kelne az vele birokra.
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kiegészítő (komplementar) színezésűek, síkszerűek, mereoek) s az egyén életébe
gyakran be nem illeszkedők: idegenszerűek, sőt ijesztő beállításúak. Ez a
«merevkép»-típus, melynek birtokosai testalkatukon J aensch W. kilnikai vizs
gálatai szerint a tetdnia-betegség normálisra redukált szimptomaképét mutatják.
Innen a T t> tetanoidJ-típus elnevezés.

Mivel a B- és T-típus elnevezések ellenszenvet arattak a szakkörökben,
újabban [aenscb E. R. a B-típust integrált = I-típusnak, a T-típust desin
tegrált = D-típusnak nevezi. Mi egyszerűség kedvéért a következőkben

«mozgókép»- és «merevkéP»-típusokról beszélünk. Az előbbi a B és I, az utóbbi
a T és D-típussal azonos.

Mielőtt azonban az eidetikus képesség elterjedésérőlszólanánk, egy téves nézetet
kell eloszlatnunk. Főleg a modern pszichológiában járatos olvasó ugyanis könnyen
arra a feltevésre juthat, hogy az eidetikusok valószínűleg a vizuális képzettípushoz
tartozók. jaensch W. és Bonte Th. kutatásai ezt a föltevést tökéletesen megdöntik.
Mindketten ugyanis olyan magasfokban eidetikus egyéneket találtak, akiket egyáltalá
ban nem lehet vizuális képzettípusúaknak tekinteni.

II. Az eidetika elterjedéséről a kutatás a következóket állapította meg:
Tény, hogy az eidetikus képesség a gyermek- és a serdülőkorban a leggyakoribb.
Serdülteknél, felnőtteknél csak a primitív kultúrában, továbbá a művészek

(szobrászok, festőművészek, színészek, szépírók) sorában fordul elő.

Jaensch E. R. szerint a megbízható kutatások ezt igazolják, hogy az
eidetikus képesség a gyermekkorban van leginkább elterjedve és pedig annál
több eidetikust találunk, minél alacsonyabb kort vizsgálunk. A tudományos
vizsgálat idevonatkozólag lefelé egészen a hetedik életévig végezhető s ebben az
életévben valóban legnagyobb a megfigyelt eidetikusok száma. [aensch E. R.
itt 86'9%-nyi eidetikust talált. Bonthe Th. a 8-10 éves gyermekek között
63'9% eidetikust fedezett fel.

Schumacher W. 9-IZ évesek vizsgálatánál viszont már csak 25"8%
eidetikusra akadt. A leányok közt, mint mindig, ezúttal is több (27"6%) volt az
eidetikus. mint a jiúk között (2T7%). E sorok írója I2-I4 éves fiúkból álló
III. és, és I3-I5 éves fiúkból álló IV. gimnáziumi osztályt vizsgált meg s azt
találta, hogya I2-I4 évesekközött 25%, a I6-I5 évesek között már 38' 4% az
eidetikus. Azaz úgylátszik. hogy az eidetikus képesség a I3. életévtől kezdve ismét
gyakoribb, hogy azután a 16-17. életévektől kezdve rohamosan tünedezni
kezdjen.

Valószínűnek tartjuk ezért Turnlinz O. ama véleményét, hogy az eidetikus
képesség kétszer kulminál. Azaz leggyakoribb a 4-7., majd a I3-I6. életévek
között. Tehát a serdülőkorban is, nemcsak a gyermekkorban.

A marburgi pszichológus-iskola általában vallja, hogy a gyermek- és
serdülőkorban az eidetikus képességnek minden embernél jelen kell lennie. Gottheil

1 Az ilyen eidetikusnál a merev tárgy (pl. szobor) vagy kép (plakát) szubjektív
szemléleti képe sohasem képes mozgóképpé alakulni.
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E. rendkívül finom vizsgálati módszerek alkalmazásával igazolta is, hogy
szinte minden gyermeknél és serdülőnél jelen van az eidetikus képesség, leg
alább is csökevényes alakban.

III. Végre bővebben kell szólanunk az eidetilous képesség előnyeiről és
hátrányairól. Először az előnyeiről.

Az eidetikus gyermek és serdülő különösen fogékony a katolikus egyház
szín- és formagazdagságából fakadó erők felfogására és értékesítésére. A katolikus
templom oltára, képei, szobrai, tömjénfüstje. örökmécsese s gyönyörű litur
giája mind-mind megragadják a lelkét, s kitörülhetetlen nyomokat hagynak
benne. Alkalmassá teszik főleg a «mozgókép»-típust arra, hogy e kitörülhetet
len nyomokból fakadó szubjektív szemléleti képeit imaélet és kísértései? ideién
hatásos mozgóképekké alakítsa. Mivel pedig a «mozgókép-típus» a gyakoribb,
világos az eidetika valláspedagógz·ai jelentősége. Jaensch E. R. kutatásai óta, azt
hiszem, merész és indokolatlan volna a katolikus Egyház «külsőségeit»elítélni.

Az eidetikus képesség didaktikai gyakorlatban mutatkozó előnyeit Bonte Th.,
Schumacher W. és e sorok írójának vizsgálatai a következőkben állapítot
ták meg:

Mint Bonte német, e sorok írója pedig magyar anyanyelvi órákon megfi
gyelték : az olvasásnál az eidetikus képességű tanulók szubjektív szemléleti
képeket látnak maguk előtt, ha az olvasmány szernléltetőés ha tartalma érzel
mileg hangsúlyozott. Ilyenkor az eidetikus szemleleti képek az olvasmány állandó
illusztrációjaiként szerepeltek s annak benyomását növelték. Ugyancsak Bonte és
e sorok írója anyanyelvi tanítás közben megfigyelték, hogyanyelvbeli kzjejező
képesség beszédben (előadás, szavalás, szónoklás) és dolgozatírásban egyaránt
sokkal fejlettebb az eidetikus ((mozgókép»-típusú) tanulóknál, mint a nem
eidetikusoknál. Schumacher W. szintén arra az eredményre jutott, hogy az
anyanyelvi dolgozatírás sikerét határozottan előmozdítja az eidetikus képesség.
Megfigyelései szerint az eidetikusok 86'6%-a jó elbeszélő a dolgozatírás közben,
ami a nem-eidetikusról csak 47%-ban mondható. A legtehetségesebb eidetiku
sak és nem-eidetikusok q:« aránybdn írtak nála valóban sikerült dolgozatakat.

Bonte a matematika-órán észrevette, hogy az eidetikusok kitűnnek a fej
számolásban. De megállapította azt is, hogy ezek eidetikus képességük segít
ségével tulajdonkép nem fejben, hanem írásban számolnak és maguk előtt szám
képeket (szubjektív szemleleti képeket!) látnak felelés közben. Bonte ezt az előnyt

hátrányosnak is ítéli, amennyiben az eidetikus képesség a 16-17. életévektől

kezdve rohamosan csökken s átlag meg is semmisül. Ezért ajánlja, hogy az
eidetikus tanulót valódi fejszámolásra serkenisük, nehogy eidetikájának meg
szüntével a fejszámolásban alulmaradjon.

Rajztanítás közben Bonte átlag több jó rajzolót talált az eidetikusok
között, Azonban viszont nem minden jó rajzoló bizonyult eidetikusnak.
Az eidetikus rajzolók közül a «mozgókép»-típusnak inkább az emlékezetből

és a képzeletböl való rajzolásban tüntek ki, a nem-eidetikusok pedig jó modell-
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rajzolők voltak. A «merevképs-típus mind a három rajzolási módban egyfor
mán szerepelt, azaz nem vált ki az emlékezetből és képzeletböl való rajzolás
ban sem. Általában az eidetikus képesség csak akkor segíti a gyermeket és a
serdülőt rajzolás közben, ha az intelligens és ha szubjektív szemléleti képein
uralkodni tud. Ellenkezőleg zavaró hatást gyakorol.

Ami a törvényszéki lélektani gyakorlatban mutatkozó előnyt illeti ei abban
áll, hogy az eidetikus «mozgókép»-típusnak vallomástételei a legmegbízhatóbbak,
ha a bíró sugalmazó (szuggesztió) kérdésekkel nem zavarja meg a fiatalkorúa
kat, azaz, ha ezekkel nem készteti az eidetikusokat szubjektív szemléleti
képeik meghamisítására. Erről a tavábbiakban még szólani fogunk.

Az eidetikus serdülókön sexuális nehézségeikben tisztaságosan ragyogó
Madonnát s ifjúsági szenteket ábrázoló művészi képekkel, tavábbá a tiszta
élet szépségét s a tisztátalan élet nyomorát szemléltető illusztrációkkal ered
ményesen lehet segíteni. Ezért pl. Tóth Tihamér dr. «Tiszta férfiúság»-ának
világsikerében a kitűnő Márton Lajos festőművészünknek is nagy része van.
Ez a tény is eidetikus előny. De eidetikus előny az is, hogy az eidetikus ser
dülő mindenütt talpraesetten viselkedik, mert bármilyen helyzetbe könnyen
beképzeli. s beleéli magát és semmi sem hozza ki a sodrából. Műkedvelő színi
előadások első olvasópróbája után máris «brilliroziks, mivel szubjektív szem
léleti képeinek segítségével állandóan maga előtt látja a legsimábban lepergő

darabot.
Az eidetikus képesség azonban hátrányokkal is jár. Ezt mutatja a vallás

pedagógoai, a didaktikai és a törvényszéki lélektani gyakorlatból merített
tapasztalat.

Míg az eidetikus képességnek az intelligenciával semmiféle közvetlen
kapcsolata sincsen, addig a fantázia féktelensége és a sugalmazhatóság (szug
gesztibilitás) lényeges hátrányok előidézője.

A valláspedagógia az eidetikusaknál fokozott szórakozottságot állapít
meg, ami az imaélet összeszedettségét zavarja. A didaktikai lélektan is panasz
kodik az eidetikusok szórakozottságáról, figyelmetlenségéről. Ennek közvetlen
oka a fantázia féktelensége, ami miatt az eidetikus nem tud uralkodni szub
jektív szemléleti képein. Ezek váratlan fel-felbukkanása eltereli figyeimét
az imábamerűléstől s az iskolai magyarázatról. Az eidetikus tanuló felelet,
olvasás és számolás közben mutatkozó hirtelen elakadása vagy akadozása szintén
ebben leli magyarázatát. Sőt a különben jó tanulóktól elkövetett helyesírási
hibák is. A törvényszéki lélektan pedig megállapította, hogy az eidetikus
fiatalkorúak vallomástételei, főképpen a «mozgókép»-típusúakéi sugalmazó
(szuggesztív) kérdésekkel, illetve az ezek nyomán fakadó hamis szubjektív
szemléleti képekkel a valódiság önkénytelen eltorzítására vezethetnek, ha
a vizsgálóbíró hajlik a sugallásra (szuggesztióra). Az eidetikus fiatalkorú
ilyenkor nem rágalmaz s nem hazudik, hanem áldozata a szuggesztív kérdések
révén keletkező hamis, szubjektív szemléleti képeinek. A «merevképs-típus-
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nál és a nem eidetikus típusnál ilyesmi egyáltalában nem, vagy csak kismérték
ben fordulhat elő.

A zabolátlan fantázia züllesztő munkája az eidetikusoknál a legnagyobb
méretű. A hypersexuális serdülők, mint e sorok írója is tapasztalta, kivétel
nélkül eidetikusok s hozzá magas fokban.

A z eidetikus képességekkel járó összes hátrányok leszerelése a fantázia
s a szubjektív szemléleti képek fölötti uralkodásra való ráneveléssel érhető el.
Itt ismét a katolikus erkölcstan üZi diadalát, mivel ez Krisztus tanítása alap
ján kitartóan küzd nemcsak a cselekedeti, hanem a gondolati vétkek ellen 1:S.
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