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Szüleimnek 





I. F E J E Z E T . 

A szuggesztió elméletének története.1 

Ha a szuggesztió elméletével foglalkozó íróknak feltesszük 
a kérdést, mi a szuggesztió, a legkülönbözőbb feleleteket kapjuk. 
Az erkölcsi példaadástól hipnotikus állapotokig, sőt pszihopatikus 
esetekig mindenféle változatban beszélnek szuggesztióról. Egye-
sek — tágan értelmezve a szuggesztiót — az emberek között 
létrejövő minden kölcsönhatást szuggesztiónak mondanak, mások 
ellenben csak a pszihopatikus állapotot előidéző folyamatot nevezik 
szuggesztiónak. A két véglet között természetesen a vélemények 
egész sora helyezkedik el. 

A szuggesztió elméletével a X I X . században kezdtek először 
foglalkozni. Az első, tudományos szempontból is komoly próbál-
kozó Liébeault volt. őt nevezik még ma is a szuggesztió aty jának. 
Előtte is voltak ugyan ilyen irányú próbálkozások, de azért ezek 
az elsőséget tőle el nem vehetik. Hogy azonban tisztán lássuk 
a fejlődési vonalat, röviden velük is foglalkozunk. 

Liébeault első előfutára Mesmer bécsi orvos volt, aki először 
keltette fel az érdeklődést a hipnózis és a szuggesztió iránt. 1785-ben 
köriratot intézett több Akadémiához. Körirataiban egy titokzatos 
erőről, a magnetizmusról beszél. A betegek kezelése alkalmából 
azt tapasztalta, hogy bizonyos módszeres eljárásokat alkalmazva 
a kísérleti személyek mesterséges álomba merültek. Mivel azt gon-
dolta, hogy ennek az állapotnak az oka a ható alanyból a hatást 
elszenvedő alanyba átáramló fluidumszerü folyadék, azért ezt 
a titokzatos erőt magnetizmusnak nevezte el. 

A szuggesztiónak ez a teljesen materiális magyarázata F aria 
abbé fellépésével új megvilágítást kapott. Ő a szuggesztióban már 

1 A szuggesztió elméletének történeti tárgyalása során nem egyszer 
kell szólanunk a hipnózisról is, mivel a szuggesztió folyamata hipnotikus 
állapotot is idézhet elő és mivel a kezdet-kezdetén minden tudományos 
vizsgálódás merőben erre irányult. 
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pusztán lelki folyamatot látott.2 Állati delejesség (magnetismus 
animalis) szerinte nem létezik. A hipnotikus állapot előidézésének 
okát tehát nem ebben kell keresnünk, hanem a kísérleti személy 
idegrendszerében. Annak a képzetnek a hatására ugyanis, hogy 
el fognak aludni, valóban el is alszanak. A hipnotikus állapot 
szerinte két összetevőnek : a kísérleti személy képzelőerejének és 
a szuggesztor akaratának az eredője. 

Meglepő az a tisztánlátás, amellyel Faria rátapint a hipnózis 
lényegére. A «sommeil lucide» elméletére vonatkozó felfogásában 
egyesítette a két nancy-i iskola álláspontját, mivel a hipnotikus 
állapot lényegét mind az autoszuggesztióban, mind a hetero-
szuggesztióban látta. 

A hipnózis szuggesztió-elméletében Faria-nál is tovább jutott 
James Braid. Manchesterben 1841-ben végzett kísérletei alapján 
a hipnotizmust már a lélektan körébe vonta.3 Ú g y találta, hogy 
a hipnózis állapota az álomhoz hasonló, és hogy a könnyed álmos-
ságtól a legmélyebb alvásig a legkülönbözőbb fokok észlelhetők.4 

Ezt az állapotot az érzékek fáradtsága idézi elő, amely a figyelem-
nek egyetlen képzetre való erős ráirányulásából származik. (Mo-
noideizmus.) Éppen ebben van Braid legnagyobb érdeme, hogy 
felismerte a szuggesztiónál a koncentráció (a gondolatnak egyetlen 
tárgyra való erős és kizárólagos ráirányulása) nagy fontosságát. 
Ennek megfelelően eljárása a szem merev fixálásából állott, amely-
lyel a «lelki szem» kifárasztását akarta előidézni. Ezért nevezi 
a hipnózist ideges álomnak. 

Mivel Braid a szuggesztióban látta az «ideges álom» állapotá-
nak a lényegét, a nancy-i iskolának lett az előfutára. A szug-
gesztió nagy fontosságát azonban a hipnotikus állapot előidézésé-
ben még nem ismerte fel, mert a csillogó tárgyakkal történő izgató 
hatásnak még igen nagy jelentőséget tulajdonított. 

Hat évvel Braid halála után, 1868-ban jelent meg Liébeault-
nak, Nancy város egyszerű orvosának az a könyve, 5 amelyben 

2 Hirschlaff : Hypnotismus und Suggestivtherapie. Leipzig, 1928. 19.1. 
3 Némelyek szerint tőle származik a mesterséges álomnak ma már 

mindenütt használt műszava, a hipnózis. Hirschlaff szerint ezt Hénin de 
Cuvillers használta először (1822) i. m. 20. 1. 

4 Trömner : Hypnotismus und Suggestion. Leipzig, 1908. 12 1. 
5 Du sommeil provoqué et des états analogues considérés au point 

de vue moral sur le physique. Paris, 1868. 
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komoly tudományossággal először tárgyalja a szuggesztió elmé-
letét. ő fedezte fel újra és építette tovább azt a gondolatot, amelyet 
Faria abbé már ötven évvel azelőtt hangoztatott, hogy a hipno-
tikus állapotot nem a fixirozás idézi elő, hanem a szuggesztió. 
A szemnek valamely csillogó tárgyra v a g y a szuggesztor tekin-
tetére való erős ráirányulása csak elősegítője, de nem létrehozója 
a hipnotikus állapotnak. Elméleti elgondolásának megfelelően 
kezeltjeit úgy ringatta hipnotikus álomba, hogy határozottan 
kijelentette, hogy máris a hipnózis állapotában vannak. (Verbál-
szuggesztió.) 

Liébeault a hipnózisnak hat fokát különbözteti meg : 
1. A kísérleti személy kisebb fokú kábultságot, fáradtságot 

érez, szempillái megnehezülnek. (Somnolence.) 
2. Szempillái lecsukódnak. Mindent hall, amit akár neki, 

akár a körülötte levőknek mondanak az emberek- Alá van már 
vetve a szuggesztor akaratának (charme, hypotaxie). Ezt az 
állapotot a szuggesztív katalepszia jellemzi. Ez abban áll, hogy 
a tagok megmaradnak abban a helyzetben, amelybe a szuggesztor 
helyezi őket. 

3. A szuggesztív katalepszia mellett a kísérleti személy már 
automatikus mozgások végzésére is képes. (Mouvements automa-
tiques.) 

4. Megszakad az összeköttetése a külvilággal. Meghallja azt, 
amit a szuggesztor mond, de nem hallja a körülötte állók beszédét. 
Érzékei csakis a szuggesztor irányában működnek. 

Az első négy állapotban levő ember a felébredés után min-
denre visszaemlékszik. Az amnézis, a visszaemlékezés teljes hiánya 
az utolsó két állapotnak a sajátsága. 

5. Gyengébb szomnambulizmus állapota (somnambulisme 
léger). Ennek jellemző vonása a szuggesztív hallucináció. 

6. Mély szomnambulizmus állapota (somnambulisme pro-
fond). Az emlékezet egyáltalán nem működik ; az alany töké-
letesen engedelmeskedik a szuggesztor akaratának, tökéletes géppé 
válik (automate parfait). 

Ez a felosztás elméleti megfontolásból adódott. Egész ter-
mészetesen az egyes állapotok nem szerepelnek mindig az itt 
leírt tisztaságukban, hanem a tiszta fokok között átmenet is 
lehetséges. 

Liébeault a hipnotikus szuggesztió mellett tud az éber 
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szuggesztióról is, amelyet a lélek passzív állapotának nevez. 
Az éber szuggesztió által életre hívott cselekvés magyarázatát 
a felfokozott képzelőerőben és az erősen letompított ítélőképes-
ségben látja. 

Liébeault érdeme korszakalkotó a hipnózis és szuggesztió 
terén. Azzal, hogy a hipnotikus jelenségek kulcsát és magyarázatát 
a heteroszuggesztióban látta, egész iskolát alapított, amely éles 
harcot vívott a Charcot vezérsége alatt álló párizsi iskolával. Alap-
vető könyve azonban nem tudta felkelteni a közönség érdeklődését. 
Hatalmas munkájából csak egyetlen példány fogyott el. Elmélete 
teljesen ismeretlen maradt volna, ha Henri Bernheim, a nancy-i 
egyetem híres orvostanára, meggyőződve a Liébeault által közzé-
tett adatok valóságáról, 1883-ban a klinikák hivatalos szak-
könyvében fel nem hívta volna rá a figyelmet.6 1884 és 1886-ban 
megjelent írásával pedig igazolta mesterének eredményeit. Ezzel 
az egész orvosi világ figyelme Liébeault felé fordult. 

Annak a hatalmas munkának folytatása, amelyet Liébeault 
elkezdett, nagy tanítványára, Bernheimre várt. A mester meg-
alapozta ugyan a hipnózis szuggesztió-elméletét, azonban a rész-
letes, mindenre kiterjedő elméleti megfontolás mégis csak Bernheim 
érdeme. 

Bernheim mesterével egyetértésben azt vallotta, hogy a hipno-
tizmus kulcsa nem az általánosan értelmezett szuggesztió, hanem 
a heteroszuggesztió. A heteroszuggesztiót azonban már nála sokkal 
tágabban értelmezte, hisz azon nemcsak a más személyből, hanem 
a külvilágból kiinduló lelki befolyásolást is értette. A mindennapi 
elalvást is úgy tekintette, mint a bennünket állandóan ingerlő 
külső világ heteroszuggesztiós következményét. Az esti sötétség, 
a lefekvést megelőző lámpaleoltás, mind arra ösztönöznek ben-
nünket, hogy elaludjunk. 

Mindezeknek a jelenségeknek magyarázatát a képzet meg-
valósulásra való törekvésének tételében látta. Ha egy külső 
tényező állandóan szuggerál, állandóan ismétel előttünk egy kép-
zetet, akkor ez a belénk vésett képzet megvalósulni törekszik és 
ha csak egyetlen mód is kínálkozik rá, a legelső kedvező alkalom-
mal meg is fog valósulni. A modern lélektan átvette Bernheimtől 

8 Neue Studien über Hypnotismus, Suggestion u. Psychotherapie. 
1883. 46. 1. 
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a képzet megvalósulásra való törekvésének ezt a híres tételét, 
amely azóta lelki életünk egyik legalapvetőbb törvénye lett. 

A szuggesztiónak és tudatalattinak viszonya azonban még 
nem volt egészen világos előtte. A szuggesztióról ugyanis eleve 
kijelenti, hogy értelmes és találékony folyamat és mivel szerinte 
a tudatalattinak nincs meg ez a sajátsága (nála a tudatalatti 
azonos az automatizmussal), azért azt mondja, hogy a szuggesztió-
nak semmi köze a tudatalattihoz. Az a meggyőződése, hogy a szug-
gesztió megvalósítása teljesen tudatos, adja ajkára a következő 
szavakat : «A szomnambulisták teljesen tudatosan cselekszenek».7 

Ezt az állítást a mindennapi életből vett példákkal is igyekszik 
megvilágítani. «Miért ébred fel az alvó a kívánt időben? Mert azzal 
a gondolattal alszik el, hogy fel fog ébredni abban a bizonyos órá-
ban ; mert tudatosan és öntudatosan erre gondol egész éjjel, 
figyelme erre az egyetlen eszmére van mozdulatlanul ráirányítva.»8 

Noha a szuggesztiónak a tudatalattival való bensőséges kapcsolatát 
elméleti megfontolások miatt nem akarja elfogadni, mégis kény-
telen elismerni, hogy a tudatnak valamilyen más állapotáról 
van szó. 

Szuggesztió-meghatározását, amely szerint : «Szuggesztió 
minden olyan képzet, amelyet az értelem befogad, elfogad és 
életté vált», nem fogadhatjuk el, mert ha minden ilyen képzet 
szuggesztió lenne, akkor egész lelki életünk csekély kivétellel 
a szuggesztióra volna vissza vezethető. Ha elméleti szempontból 
nagyon tág is ez a szuggesztió-fogalom, azért ez nem jelenti azt, 
hogy Bernheim a gyakorlati élet szempontjából is így gondolkodott. 
A gyakorlatban a szuggesztiót egyáltalában nem azonosította vagy 
tévesztette össze a vele rokonságban levő lelki jelenségekkel. 

Sokan egyoldalúsággal vádolják Bernheimet, mert szerintük 
a hipnózis lényegét merőben a heteroszuggesztióban látta, jól-
lehet az autoszuggesztiónak is jelentős szerepet kell juttatni benne. 
Pedig ez a vád nem illeti meg őt. Igaz, hogy a heteroszuggesztiónak 
nagyobb fontosságot tulajdonított, azonban nem egyszer tett olyan 
kijelentést, amelyben félremagyarázhatatlanul elismeri az auto-
szuggesztió fontosságát is. E g y i k alkalommal pl. annak az okát, 
hogy hipnotikus eljárása minden fáradozása ellenére is sikertelen 

7 Bernheim : Automatisme et suggestion. Paris, 1917. 27. 1. 
8 i. m. 38—9. 1. 
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maradt, annak tulajdonította, hogy a beteg autoszuggesztióval 
ellenszegült a gyógyító kísérletnek.9 Azzal, hogy itt nyíltan elismeri 
az autoszuggesztiónak a hipnotikus állapot létrejöttében való nagy 
jelentőségét, ösztönzést ad Couénak és Baudouin-nek, az új nancy-i 
iskola megalapítóinak arra, hogy a másik végletbe esve, a hipnózis 
lényegét merőben az autoszuggesztióban keressék. Akármilyen 
furcsán hangzik is, csírájában meg van már Bernheimnél az új 
nancy-i iskola autoszuggesztiós alapgondolata. 

Bernheim jelentősége abban van, hogy mint a nancy-i egye-
tem híres orvostanára, felhívta Liébeaultra és munkásságára a mű-
velt világ figyelmét, kiépítette és továbbfejlesztette az ő szuggesztió-
elméletét. Mesterével és két tanártársával, Beaunis-val és Liégeois-
val együtt megalapította a híres nancy-i hipnózisiskolát, amely 
a szuggesztió elméleti kérdéseinek megoldásában hatalmas munkát 
végzett. 

Liébeault és Bernheim működésével párhuzamosan kezdte 
meg kísérleteit Párizsban Charcot. Egész más eredményre jutott 
mint két nagy kortársa és megalapítója lett a másik nagy hipnózis-
iskolának, a párizsinak. 

A hipnotikus jelenségek magyarázatát szerinte egy különös 
idegbetegség, a hisztéria adja meg. Az alanynak ez a patologikus 
állapota éppoly elengedhetetlen feltétele a hipnózisnak, mint a 
hipnózis a szuggesztiónak. Nem a szuggesztió idézi elő a hipnotikus 
állapotot, mint azt a nancy-i iskola tanította, hanem megfordítva : 
szuggesztió csakis hipnotikus álomban jöhet létre. í g y függ össze 
egymással hisztéria, hipnózis és szuggesztió. A köztük fennálló 
viszonyt híres «gúla-elméletével» szemlélteti. Alul van a hisztéria, 
mint minden hipnotikus jelenség alapja, ezen nyugszik a hipnózis, 
a csúcsban pedig a szuggesztió helyezkedik el. Bernheim csúcsára 
állította Charcot híres piramisát. Nála a szuggesztió az alap, mert 
ez a kulcsa az összes hipnotikus jelenségeknek. Ezen emelkedik a 
magasba a hipnózis, mint a heteroszuggesztió folyamata által elő-
idézett állapot. 

Charcot eszméi rövidesen utat törtek maguknak. Egész 
iskola keletkezett körülötte, amelynek pontos, minden részletre 
kiterjedő elméleti alapjait Binet rakta le. 

9 Bernheim : De la suggestion et de ses applications à la thérapeuti-
que. 2. éd. Paris, 1888. 301. 1. 
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Binet legnagyobb érdeme az, hogy élesen elkülöníti egymástól 
a hipnotikus szuggesztiót és a mindennapi életben oly gyakran 
előforduló szuggesztiós folyamatot. Az ő fellépéséig hipnózis és 
szuggesztió mint édestestvérek elválaszthatatlanul jártak egymás 
mellett. Ő azonban szétszakítja ezt a szoros kapcsolatot és így meg-
kezdődik a szuggesztiónak, mint a hipnózistól teljesen független 
folyamatnak tudományos és kísérleti vizsgálata. Ez a lépése nagyon 
is következetesnek tűnik fel, ha tekintetbe vesszük az iskola elméleti 
elgondolásait. El kellett ugyanis fogadnia azt a mindnyájunk által 
nyilvánvalónak ismert tényt, hogy az emberek egymásra szuggesz-
t ív hatást fejtenek ki. Ez azonban nem azonosítható a hipnotikus 
állapotban szereplő szuggesztív jelenségekkel, hisz a szuggesztió 
a párizsi iskola felfogása szerint patologikus természetű. Ha azt 
hirdette volna, hogy a kettő között csak fokozati különbség van, 
akkor, ha elveihez következetes akart volna maradni, az emberek 
között megnyilvánuló igen sok kölcsönhatást rendellenesnek, 
betegesnek kellett volna tartania. 

Binet a szuggesztió kísérleti tanulmányozásában új módszert 
alkalmazott. Ez a módszer kiváltképen pedagógiai és nincs semmi-
féle gyakorlati vonatkozásban a hipnózissal. «Hónapokon át alkal-
mazhattam ezt a módszert az iskolában, a tanítók éber ellen-
őrzése mellett anélkül, hogy a legkisebb gyanú is felmerült volna 
amiatt, hogy a növendékek hipnotikus mesterkedések áldozataivá 
lettek. Ez a módszer a gyermekben semmiféle izgalmat nem 
okoz.»10 

A szuggesztió fogalmi meghatározását egész más úton keresi, 
mint Bernheim, a helyes megoldást azonban ő sem találja meg. 
A szuggesztió szerinte «oly erkölcsi kényszer, amelyet valamely 
személy egy másik személyre kifejt.»11 A befolyásoló erőszakot 
követ el a kísérleti személyen, aki mindig kényszerből és sohasem 
szabad elhatározásból cselekszik. Értelme és akarata teljesen alá 
van vetve a szuggesztor értelmének és akaratának. 

Binet szuggesztiófogalmát nem fogadhatjuk el, mert e szerint 
parancs és szuggesztió között semmi különbség nincs. Ha egy tanár 
például parancsot ad egy tanulónak, hogy ezt vagy amazt tegye 
meg, akkor hatalmi helyzete miatt erkölcsi kényszert fejt ki arra 

10 Binet : La suggestibilité. Paris, 1900. 2. 1. 
11 Binet : i. m. 10. 1. 
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a tanulóra, hogy a parancsot végre is hajtsa. Ezt a folyamatot 
azonban semmiképen sem nevezhetjük szuggesztiónak. Ennek a 
meghatározásnak tehát ugyanaz a gyengéje, mint Bernheimének : 
a szuggesztió fogalmát annyira tágan értelmezi, hogy annak körébe 
más lélektani fogalmak is könnyen beleilleszkedhetnek. 

A Charcot és Binet vezetése alatt álló párizsi iskola hamarosan 
szembekerült a híres nancy-i iskolával. A két iskola küzdelmét az 
egész művelt világ nagy érdeklődéssel figyelte. A nancy-i iskolának 
Liébeault és Bernheim mellett két legkiválóbb képviselője volt 
még Beaunis és Liégeois is. Beaunis fiziológiai, Liégeois pedig 
büntetőjogi szempontból foglalkozott a szuggesztióval. Charcot 
oldalán Binet, Paul Richer, Féré, Gilles de la Tourette, Barth, 
Bourneville és Regnard sorakoztak. 

A két iskola érdeklődésének homlokterében az a kérdés állt, 
váj jon a hipnózist normális v a g y pedig patologikus jelenségnek 
kell-e tekintenünk. A nancy-i iskola szerint a mély hipnózis és a 
szuggesztibilitás egyszerű állapota között csak fokozati különbség 
van, tehát a hipnotikus állapot nem patologikus természetű. Azt 
tapasztaljuk ugyanis, hogy ugyanazokkal az eszközökkel egyszer 
mély hipnózist, másszor pedig csak egyszerű szuggesztív állapotot 
tudunk előidézni. Mivel ugyanazokkal az eszközökkel a legkülön-
bözőbb állapotokat idézhetjük elő, azért nyilvánvaló, hogy ezek 
között az állapotok között lényeges különbség nem lehet. A szug-
gesztibilitás egyszerű állapotáról azonban senki sem tagadja, hogy 
a rendes jelenségek közé tartozik, tehát a gondolatmenet értelmé-
ben a hipnózisról is ugyanazt kell mondanunk. 

A párizsi iskola12 a nancy-ival ellentétben a hipnotikus álla-
potot rendellenes természetűnek tartotta. 1 3 Valódi hipnotikus jelen-
ségen a Charcot és Babinsky-f éle «grand hypnotisme»-t értették. 
Kísérleteiket úgyszólván csak hisztérikus személyekkel végezték. 
Ezért terjedt el az a téves felfogás, hogy a hipnotikus állapot elő-
idézése nagyon veszélyes, és alkalmas a hisztéria kifejlődésére. 
Sokan azért nem merték magukat meghipnotizáltatni, mert a 

12 Sok szerző salpetrière-i iskolának nevezi, mivel betegeiket a párizsi 
Salpetrière klinikán kezelték. 

13 Die echte Hypnose ist eine pathologische Erscheinung, eine arti-
fizielle, provozierte Neurose oder Psychose von dem Charakter hysterischer 
Nerven- oder Geisteskrankheiten. Hirschlaff : Suggestion und Erziehung. 
Berlin, 1914. 127. 1. 
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párizsi iskola felfogása értelmében az eljárás sikeres voltából kény-
telenek lettek volna levonni azt a következtetést, hogy hisz-
térikusok. 

A másik nagy ellentét a két iskola között abban nyilvánult 
meg, hogy a nancy-i iskola1 a hipnózisnak úgyszólván merőben 
csak a lelki (szuggesztió), a párizsi iskola pedig testi rugóival (ref-
lexek) foglalkozott. 

A két iskola az 1889 augusztusában tartott párizsi kongresszu-
son mérte össze erejét.14 A kongresszus célja az volt, hogy a hipnó-
zisnak és a szuggesztiónak legfontosabb, legvitatottabb kérdéseit 
tisztázza. Csaknem minden kultúrállam résztvett rajta és min-
denki feszült érdeklődéssel várta, ki fog diadalmaskodni. Mindenki 
csak egy kérdésre várt feleletet : Párizs, vagy Nancy ? Mindkét 
iskola tudósai a legnagyobb felkészültséggel jelentek meg, mert 
most dőlt el, hogy Párizs v a g y Nancy felfogása lesz-e a tudományos 
világ hivatalos álláspontja. 

A kongresszus a nancy-i iskola teljes diadalával végződött. 
A hipnózis lélektani, szuggesztiós elmélete tehát győzelmet aratott 
a fiziológiaival szemben. 

Ha tárgyilagosan mérlegeljük a két iskola álláspontját, arra 
az eredményre jutunk, hogy mindkettő egyoldalúan értelmezi a 
hipnotikus állapotot. A hipnózis ugyanis kettős arculatot mutat : 
lélektanit és fiziológiait. A két iskola közötti hatalmas szakadékot 
a magyar Schaffer Károly hidalta át, amikor kimutatta, hogy a 
szuggesztió nem egyéb, mint a reflexek egyik faj tája . í g y került 
közelebb egymáshoz a szuggesztió- és a reflexelmélet, Nancy és 
Párizs.15 

A nancy-i és a párizsi iskola még nem ismerte fel a szuggesztió-
nak a tudatalattival való bensőséges kapcsolatát. Ennek a nagyon 

" M o l l : Der Hypnotismus. 5. Auf l . Berlin, 1924. 30. sk. 11. 
15 A kongresszus után a hipnózis és szuggesztió iránti érdeklődés 

nagyon megélénkült. Dessoir Max 1894-ben kiadta a hipnotizmus biblio-
gráfiáját. Ebben már 801 olyan könyvet és 207 olyan folyóiratot említ, 
amely a hipnózis és szuggesztió kérdéseivel foglalkozik (1. Tower : Hypno-
tizmus 4. 1.). Leghíresebb folyóiratok a következők : 1886-ban indult meg 
Bériilon szerkesztésében Franciaországban a Revue de l 'hypnotisme ; a 
Zeitschrift für Hypnotismus Németországban 1892-ben jelent meg először. 
Az utóbbi 1902-ben átadta helyét a Forel és Vogt vezetésével meginduló 
«Journal für Psychologie und Neurologie» című folyóiratnak ; Olaszország-
ban a Magnetismo e Ipnotismo Olinto del Tartó szerkesztésében. 
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fontos ténynek felismerése a szuggesztió elméletének történetében 
új állomást jelent. 

Tudatos lelkivilágunk csak oly kis töredéke egész lelki életünk-
nek, mint a látható színkép a teljes színképnek. «Számos lelki jelen-
ségnek a magyarázata ugyanis oly tényezők felvételét követeli, 
melyek nem lehetnek belső észrevevésünk tárgyai. Nem éljük át 
közvetlenül őket, hanem csak hatásaikból következtetünk létezé-
sükre. A lelki életnek ezeket a tényezőit, amelyekről feltesszük, 
hogy a tudat folyamataiban közvetlenül résztvesznek ugyan, de 
közvetlenül észre nem vehetők, tudattalannak szokás nevezni.»16 

Ez a szinte kifürkészhetetlenül gazdag, mély és változatos tudat-
talan, v a g y tudatalatti világ a szuggesztió számára nagyon köny-
nyen hozzáférhető. A szuggerált eszme át- meg át jár ja ezt a réte-
get, valósággal beleivódik, belészövődik, úgyhogy ez tudatos lelki-
életünk irányításában is hatalmas mozgató erőt jelent. 

P. Janet volt az első, aki ezt a tudattalan világot kapcsolatba 
hozta a szuggesztió val. Könyvében azt írja, hogy ez a világ a szug-
gesztió igazi, sajátos területe.1 7 Az emberben ugyanis kétféle műkö-
dés különböztethető meg : tudatos és gépies (automatikus). Rendes 
állapotban a kettő egyensúlyban van egymással. Bizonyos beteges 
esetekben azonban az automatikus tevékenység üteme a másik 
rovására hatalmas mértékben felfokozódik. A szuggesztió is felfor-
gatva az egyensúlyt, az automatikus tevékenységet jut tat ja 
uralomra.1 8 

Janet tudományos elgondolását Grasset nagyon érdekes 
ábrán szemléltette.19 Lelki életünknek centripetális és centrifugális 
folyamatait egy O kitüntetett ponttal ellátott sokszöggel ábrá-
zolta. (Lásd az ábrát.) 

Az egyes betűk jelentése a következő : 
O a felsőbb lelki központ. 
A V T E M K az alsóbb lelki központok poligonja : A a hallási, 

V a látási, T az érző, K a mozgási, M a beszélő és E az írási központ. 
a A, v V a hallás, látás centripetális pályája. 
E e az íróképesség centrifugális pályája. 
Azt a folyamatot, amikor a tanuló a tanár által feltett kér-

16 K o m i s : A lelki élet. I — I I I . Budapest, 1917—19. I. kötet 65. 1. 
17 Janet : L'automatisme psychologique. 4. éd. Paris, 1919. 43. 1. 
18 Janet : i. m. 486. 1. 
19 Grasset : L'hypnotisme et suggestion. 4. éd. Paris, 1916. 7. sk. 11. 
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désre válaszol, a következő pálya jelzi : a A O M m. Ha a választ a 
tudatosság teljes hiánya jellemzi, akkor az út a A M m. 

Az O középpont jelzi 
a tudatos személyiséget, az 
ítélő erőt és az akaratot. 
Lelki életünk minden tuda-
tos megnyilatkozásában az 
O középpont tevékenyen 
résztvesz. Vannak a z o n b a n à 
olyan állapotok, amikor tel-
jes a szakadás a poligon és 
a z O között. A c e n t r i p e t á l i s a 
ingert centrifugális reakció 
követi, anélkül, hogy az én 
erről tudomást szerezne. Ez 
a szakadás jellemzi a hipnó-
zist és a szuggesztiót is, ami-
kor az O középponttól el-
szakadt sokszög a szuggesztor 
O középpontjának engedel-
meskedik. 

Janet és Grasset szuggesztió-elméletét a pszichoanalitikusak 
építették tovább. Ők a szuggesztiót a tudat alatt elnyomott szexuá-
lis ösztönökkel hozták vonatkozásba. Az egyén ugyanis az emberi-
ség és a kultúra érdekében elfojtja a benne tomboló érzéki vágya-
kat. Ezek az elnyomott v á g y a k azonban tovább élnek és csak a 
kedvező pillanatra várnak, hogy kielégüljenek. Ilyen kedvező 
alkalom rájuk nézve a szuggesztió. 

A szuggesztió, mint az ember lelki életének másra vissza nem 
vezethető ősjelensége, az érzéki vágyódással (libido) szoros össze-
függésben van.20 Freud szerint ugyanis minden lényben élénken 
él az a törekvés, hogy mintegy kilépjen önmagából és más lénnyel 
azonosítsa magát. (Identifizierung.) Ez az ösztön különösen a kis-
gyermek életében játszik nagy szerepet, aki olyan szeretne lenni, 
mint az apja. «Előtte áll egy eszménykép, az Én-ideál, minden 
szépségével és gazdagságával együtt. Ezt azonban, mivel nem 

20 Freud : Massenpsychologie und Ich-Analyse. Leipzig-Wien-Zürich, 
1921. 34. 1. 
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találja meg önmagában, szeretetének tárgyára, az apára vetíti és 
így az a szerelem, amellyel narcisztikusan önmagát ajándékozta 
volna meg, átmegy a szeretett személyre.»21 Az a ty jáva l való 
azonosulási vággyal egyidejűleg, vagy pedig valamivel később, fel-
lép anyjával szemben is ez a vágy. A gyermek azonban ekkor azt 
tapasztalja, hogy apja az any ja iránt érzett vonzalmában keresz-
tezi őt. Ezért az apjával való azonosulási vágy ellenséges színezetet 
ölt és arra irányul, hogy az anyjával való vonatkozásban pótolja, 
helyettesítse az apját.2 2 

A szuggesztor v a g y az atyát képviseli (Vaterhypnose), v a g y 
az anyát (Mutterhypnose). A szuggesztorral való érintkezésben 
feléled régi örökségünk, amely az atyával való viszony személyes 
újraélésében jelentkezik. Az egyén örömmel ragadja meg a szug-
gesztió alkalmát arra, hogy az a t y j a iránt érzett, még mindig erős, 
csak elfojtott szexuális vonzódását és a velejáró érzéki izgalmakat 
újra átélje. Hogy a szuggesztió az erotikában gyökeredzik, annak 
legfőbb bizonyítéka szerinte a kísérleti személynek a hipnotikus 
állapotot megelőző és követő viselkedése. «Ha asszonyokat rin-
gatunk hipnotikus álomba, akkor elalvás előtt és felébredés után 
olyan réveteg tekintetekkel találkozunk, amely a szexuális izgal-
mak kifejezője és ismertető jegye szokott lenni.»23 

Természetellenes elméletük igazolására még a mindennapi 
nyelvhasználatot is segítségül hívják : ha az emberek azt mondják 
valakiről, hogy egészen meghipnotizálták, ezzel az erkölcsi erő-
szakot szokták jelezni. 

Szuggesztív hatás azonban nemcsak különböző nemű sze-
mélyek között létesülhet, hanem azonos neműek között is. (Férfi-
férfi, nő-nő.) Az előbbinek az emberben levő heteroszexuális, emennek 
pedig a homoszexuális haj lam a rugója. 

A befolyásolt a befolyásolóv^l szemben alárendeltségi viszony-
ban áll, vele szemben kritikát nem gyakorol, továbbá összes tulaj-
donságait felettébb túlbecsüli. A szuggesztor feladata éppen ezért 
csak abban áll, hogy a kísérleti személy különös szexuális maga-
tartási módját azonnal felismerje és hogy eszerint alkalmazza a leg-
megfelelőbb szuggesztív eljárást. 

21 Schilder—Kauders : Lehrbuch der Hypnose. Wien-Berlin, 1926. 
71. 1. 

22 Freud : i. m. 58. 1. 
23 Schilder—Kauders : i. m. 27. 1. 
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Szerelem és hipnózis között lényeges különbség nincs. A kettő 
csak annyiban különbözik egymástól, hogy a «hipnózisból hiányzik 
a szerelmet jellemző nagy, feltétel nélküli odaadás. Nem olyan 
nyilt, mint a szerelem, hanem sokkal szerényebb, mivel a kaoszba 
való visszatérés egyszerű szemérmes vágyát foglalja magában.»84 

A szuggesztibilitás problémáját a bennünk levő két alapérdek 
segítségével magyarázzák a pszichoanalitikusok.25 Ezek közül az 
egyik az én állapotának változatlanságára, a másik pedig meg-
változtatására törekszik. (Interesse der Selbstbehauptung, Interesse 
der Selbst Veränderung.) Az elsőt sztatikus, a másodikat dinamikus 
ösztönnek is nevezhetnénk, mivel nincs megelégedve az Én-nek 
mostani állapotával, hanem más létet óhajt. Könnyű belátni, hogy 
szuggesztióról csakis ott lehet beszélni, ahol a dinamikus ösztön 
van uralmon. Hiszen a szuggesztió sikertelenségének oka éppen 
abban rejlik, hogy az egyén nem akarja elveszteni önállóságát, 
nem óhajt a szuggesztorral szemben szexuális függésbe kerülni. 

Ezeknek az elveknek figyelembevételével a pszichoanali-
tikusok szuggesztió-fogalma a következőkép hangzik : szuggesztió 
minden olyan túlnyomóan egyoldalú (a szuggesztorból a szuggerált 
felé ható) reakciós szembenállás, amelynek jellemző tulajdonsága 
az, hogy a befogadó az Én állapotának megváltoztatására törő, 
főleg szexuális ösztönének érdekében a szuggesztorból áradó hatást 
cselekvésének erőteljes indítóokává h a g y j a fejlődni.26 

A pszichoanalitikusok jelentősége abban van, hogy rámutattak 
a tudatalattinak nagy fontosságára. Szuggesztió elméletük azonban 
mesterkélt és erőszakos. Szuggesztió-felosztásuk (Vaterhypnose, 
Mutterhypnose) semmiképen sem fogadható el, mert nem a tapasz-
talaton alapszik, sőt a tapasztalat egyenest megcáfolja. Az 
a tény pedig, hogy a kísérleti személyeknél elalvás előtt és köz-
vetlenül felébredés után réveteg tekintetekkel találkozunk, még 
egyáltalában nem ad okot arra, hogy elkövetkezendő vagy már 
lezajlott szexuális élményre következtessünk, hiszen ez az öntudat-
vesztés minden fajának kísérő jelensége szokott lenni. Rendszerük 
alaphibája az, hogy felállítanak egy apriori tételt, amelynek min-
denre, tehát a szuggesztióra is érvényesnek kell lennie. Az ember 

" Schilder-Kanders : i. m. 41. 1. 
28 Haeberlin : Die Suggestion. Basel-Leipzig, 1927. 37. 1. 
16 Haeberlin : i. m. 47—8. 1. 

Siuggesetió és nevelés. 2 
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életében minden az erotikára vezethető vissza, tehát a szuggesztió 
is ebben forrásozik. De akkor mi különbözteti meg a szuggesztiót 
az erotika többi megnyilvánulási formáitól ? Erre a kérdésre már 
nem válaszolnak a pszichoanalitikusok. Csakis arra törekednek, hogy 
a szuggesztió erotikus jellegét kimutassák (ez sem sikerült nekik), 
a differentia specifica-val azonban már egyáltalában nem törődnek. 

A pszichoanalitikusok működésével egyidőben lépett fel Coué, 
az új nancy-i iskola megalapítója. Bernheim halálakor felvette az 
általa elejtett fonalat. Nagyon jól tudta azonban, hogy Liébeault 
és Bernheim iskolája szélsőséges álláspontot képvisel, amikor a 
hipnotikus állapot lényegét pusztán a heteroszuggesztióban látja. 
Ezért felhívta a művelt világ figyelmét a másik szélsőséges állás-
pontra : a szuggesztió és hipnózis eredményes volta nem a szug-
gesztortól, hanem csakis a szuggerált személytől függ. 

Rendszerének két alapvető gondolata a következőkben foglal-
ható össze :27 

1. Minden szuggesztió végső elemzésben autoszuggesztió ; 
az autoszuggesztió pedig nem egyéb, mint a képzelőerő jól ismert 
működése. 

2. Ha a szuggesztió alatt nem a szuggesztor működik igazán, 
hanem a kísérleti személy képzelőereje, akkor az a küzdelem, amely 
a szuggesztióban és hipnózisban lezajlik, nem két akarat küzdelme, 
hanem a kísérleti személy akaratának és képzelőerejének a harca. 
Tudatos és tudatalatti küzd itt egymással. A győzelem pálmáját 
mindig az utóbbi viszi el addig, míg a tudatos saját fegyvereivel 
harcol. Ha ellenben ellenfelének fegyvereit ölti magára, akkor van 
reménye arra, hogy diadalt arasson a tudatalatti felett. Coué tehát 
a képzelőerő feltétlen felsőbbségét hirdeti az akarattal szemben. 

A hipnotikus állapot előidézésében annyira fontosnak tart ja 
az autoszuggesztiót, hogy szükségesnek látja elalvás előtt a kísér-
leti személyt néhány bevezető kísérlettel előkészíteni arra, hogy 
képes legyen autoszuggesztiókat létrehozni, «mert az ember csakis 
autoszuggesztió következtében alszik el.»28 

Coué elméleti elgondolásait merőben a tapasztalatból vonta 

1 7 Selbstheilung und Seelenerziehung durch Autosuggestion. Auszug 
aus den Veröffentlichungen der Lotharingischen Gesellschaft für angewandte 
Psychologie unter dem Vorsitz von Emil Coué. Dresden, 1926. 

88 i. m. Coué : Der hypnotische Schlaf und seine Beziehung zur 
Suggestion. Dresden, 1926. 51. 1. 
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le, nem is akart teoretikus lenni, ezért szinte szándékosan kerülte 
a szuggesztió fogalmának pontos meghatározását. Szuggesztiónak 
azt a folyamatot nevezte, amikor egy emberre egy másik emberi 
személy hatást fejt ki, autoszuggesztión pedig azt értette, amikor 
képzeteink, gondolataink segítségével akarjuk elérni a szerveze-
tünk és az önmagunk feletti uralmat. 

Coué megvetette ugyan az új nancy-i iskola alapjait, az 
elméleti vizsgálódás azonban más emberre várt. Ezt a munkát 
Charles Baudouin, az iskola teoretikusa végezte el, aki világos 
fogalmazásával, elmélyülő tudásával a szuggesztió egyik leg-
kiválóbb elméleti megalapozója lett. 

Propedeutikus célzatú munkájában felveti a kérdést, váj jon 
a szuggesztiót pszichológiai (Nancy), vagy fiziológiai (Párizs) jelen-
ségnek kell-e tekintenünk. Felfogásában egyesíti a párizsi és a nancy-i 
iskola elgondolását : a szuggesztiónak kettős, pszichológiai és 
fiziológiai arculatot tulajdonít. Mindkettőt azonban közvetlen 
vonatkozásba hozni egymással éppoly lehetetlen, amint lehetetlen 
az álom ismert fiziológiai jelenségeiből, a pupilla megváltozásából, 
a vérnyomásból stb. az álomképzetek keletkezésére és lefolyására 
következtetni. 

A szuggesztió létrejöttében élesen megkülönbözteti egymástól 
a képzet befogadását és megvalósulását. A kettő közül a képzet 
megvalósulása a fontosabb, éppen ezért a szuggesztiót ennek segít-
ségével kell meghatározni. A meghatározásban azonban azt sem 
szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a szuggesztió természete 
szerint semmiben sem különbözik az autoszuggesztiótól. Minden 
szuggesztió mintája és alapja az autoszuggesztió. (L'autosuggestion 
est le type de toute suggestion.)29 E két szempont szem előtt tartá-
sával a szuggesztiót így határozza meg : a szuggesztió valamilyen 
képzetnek tudatalatti megvalósítása (la réalisation subconsciente 
d'une idée). Helytelen szerinte az a felfogás, amely a szuggesztiót a 
gépies cselekedetek közé sorozza. Ez a felfogás nem számol a szug-
gesztió találékony jellegével. A szuggesztió ugyanis egy előzetesen 
elgondolt eszmét valósít meg tudatalatti tevékenység által. Ez a 
tudatalatti erőteljes, aktív és találékony (inconscient dynamique) és 
semmikép sem azonosítható a gépies tudatalattival (Janet).30 

2* Baudouin : Psychologie de la suggestion et de l'autosuggestion. 
4. éd. Paris, 1925. 5. 1. 

Baudouin : i. m. 72. 1. 
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A szuggesztor az előidézett szuggesztiót sohasem alkalmaz-
hat ja önmagáért, hanem csakis úgy tekintheti, mint az auto-
szuggesztióra való nevelést. A hipnotikus szuggesztió éppen ezért 
nem ideális az autoszuggesztió szempontjából, mert felébredés 
után hiába mondjuk a kísérleti személynek, hogy idézze elő auto-
szuggesztió segítségével ezt az állapotot, ez a tanács holt szó marad 
ránézve. Ha mégis bizonyos esetekben mély hipnózisra van szükség, 
ezt sohasem szabad egyedül alkalmaznunk, hanem gyengéd hipnó-
zissal felváltva, mert ez már lehetővé teszi az autoszuggesztió 
nevelését. (Une simple éducation de l'autosuggestion.)31 

Baudouin, az új nancy-i iskola nagynevű teoretikusa, szug-
gesztióelméletében Liébeault és Bernheim egyoldalú álláspontját 
igyekezett kijavítani, mivel ezek mindent a heteroszuggesztióra 
vezettek vissza. Ö maga azonban Couéval egyetemben a másik 
végletbe esett, mert csakis az autoszuggesztió létjogosultságát 
ismerte el. Emellett a szuggesztiónak csak egészen alárendelt sze-
repet tulajdonított. De nem volt hiábavaló ez a próbálkozás a szug-
gesztió elméletének történetében, mert felhívta a figyelmet a szug-
gesztió mellett az autoszuggesztió nagy fontosságára is.32 

Az új nancy-i iskola hatása különösen abban nyilvánult meg, 
hogy a szuggesztív kérdések iránt fokozta az érdeklődést. A szak-
munkák és folyóiratok száma hatalmasan megnövekedett. Ennek 
ellenére a szuggesztió lélektani fogalmának teljes tisztázása, továbbá 
más hasonló lelki folyamatoktól való éles elkülönítése mindmáig 
nem következett be, mert «ezekről a dolgokról legnagyobb részt jó, 
vagy rossz, de mindig csak ösztönös érzékkel rendelkező hipnoti-
zőrök írtak, tehát olyan emberek, akik rendelkeztek ugyan a szug-
gerálás tehetségével, azonban nem volt meg az a felkészültségük, 
hogy saját, vagy idegen lelki folyamatokat megmagyarázzanak.8 3 

A szuggesztív erővel felruházott egyének nem mindig jeles meg-
figyelők és jó kritikusok.34 

31 i. m. 171—2. 11. 
32 Az új nancy-i iskola követői még : Frederick Pierce, Brooks, 

Hey de, Mersey, Brandt, Lazarus, Harford. 
33 Décsi : Über Autosuggestionsbehandlung. Stuttgart, 1925. 26—27.11. 
34 A tárgyalt személyek mellett a szuggesztió elméletének legkiválóbb 

képviselői az egyes országokban : Németország : Weinhold, Opitz, Rühlmann, 
Berger, Rosenbach, Möbius, Benedikt Eulenburg, Senator, Adamkiewicz, 
Börner. — Franciaország: A. Voisin, J. Voisin, Bériilon, Déjerine, Luys, 
Culterre, Nizet, Laloy, Regnault, Paul Farez, Lebailly, Ribot. — Svájc: 



21 

Bleuler, Ringier, Bonjour, Forel. — Belgium: Delboeuf, Meiler, Moreau, 
Velsen, Spehl. — Hollandia : Cattie, Stephan, Renthergem, Eeden, Yong. — 
Északi államok: Johanessen, Sell, Fraenkel, Car Isen, Velander, Wetterstrand 
és Lehmann. — Oroszország: Stembo, Micheilow, Tokarski, Bechterew, 
Orhtzky. — Olaszország: Lombroso, Belfiore, Morselli, Ottolenghi, Olinto 
del Tarto. — Anglia: Gurney, Frederic Myers, Hack Tuke, Preyer, Lloyd 
Tuckey, Robertson. — Amerika: Beard, Browne, Fitzgerald, Pope, Stanley. 



II. F E J E Z E T . 

A szuggesztió fogalma, fajai, pedagógiai jelentősége. 

A mindennapi nyelvhasználat szuggesztiónak nevezi azt a 
folyamatot, amikor az egyik ember a másikra erős hatást fejt ki, 
vele szemben fölénybe kerül, hatalmával szinte behálózza őt. 
A tudomány azonban nem elégedhetik meg a szuggesztió fogalmá-
nak ezzel a népszerű meghatározásával, hisz feladatának csak 
akkor tesz eleget, ha rábukkan azokra a lelki rugókra, amelyek a 
szuggesztió folyamatát érthetővé teszik, rátapint a szuggesztió 
lényeges jegyére, arra a jegyre, mely csakis ennek a folyamatnak 
sajátsága és így éles határvonalat szab közte és a többi hasonló 
lelki jelenség között. 

Vizsgálódásunkban nem filozófiai, hanem saj átlagosan lélek-
tani szempontok lesznek irányadók. Nincs annak semmi értelme, 
hogy pusztán elméletileg, a tapasztalattól teljesen függetlenül jus-
sunk bizonyos megállapításokra, mert a lélektan valóság-tudomány. 
Helyes eredményt csakis akkor várhatunk, ha a szuggesztiót min-
denféle vonatkozásban megfigyeljük, továbbá valamennyi rokon-
jelenségtől — megint csak állandóan a valóságra irányított szem-
mel — elkülönítjük. í g y nem fordulhat elő, hogy mindjárt a ki-
indulásunk helytelen, de az sem, hogy helyes tételekből rosszul 
következtetünk, mert a valóság erre rögtön rá fog cáfolni. 

Arra a kérdésre, hogy az emberek miért nem tudják meg-
őrizni lelki és szellemi önállóságukat, továbbá, miért engedik át 
magukat oly könnyen az őket környező világ szuggesztív hatásá-
nak, lelki életünk néhány alapvető sajátsága adja meg a választ. 
Ha ezeket a sajátságokat tekintetbe vesszük, sokkal közelebb 
jutunk a szuggesztió fogalmának megértéséhez.1 

Már Aristoteles megmondotta, hogy az ember természeténél 
fogva társas lény. Ránézve tehát a közösségi élet a természetes és 

1 Moll : Der Hypiiotismus. 5. Aufl . Berlin, 1924. 255—65. 11. 



23 

nem a másoktól való teljes elszigeteltség állapota. Visszavonulhat 
ugyan közben-közben a magánosságba, de csak azért, hogy lankadó 
erőit az egyedüllét csendjében pótolja, utána azonban újra vissza 
kell térnie abba a közösségbe, amelybe ösztöne úgyis vissza-vissza-
ha j t ja és amely ránézve egyedül jelenti az életet. Ez a közösségi 
ösztön azonban nemcsak a közösségben való életre, hanem a közös-
ség tagjaival való érintkezésre is vonatkozik. Embertársainkkal 
való érintkezésünket sokszor az a cél vezeti, hogy őket valamire 
rábírjuk, nézeteinket velük elfogadtassuk, egyszóval, hogy őket 
befolyásunk alá vonjuk. Ha azonban úgy igazán önmagunkba 
nézünk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy bennünk is meg-
van a hajlandóság — legalább is esetenkint —, hogy mások be-
folyása alá kerüljünk. Még azoknak az embereknek is, akik látszó-
lag makacsok, hajthatatlanok, véleményükhöz konokul ragaszkod-
nak, van legalább egy emberük, akire hallgatnak, akitől mindent 
elfogadnak, akinek a befolyása alatt megnyugodnak. 

Másokkal szemben való magatartásunknak egy másik jel-
lemző tulajdonsága az, hogy sok olyan dolgot elhiszünk, amelyet 
szigorú logikai megalapozottsággal nem látunk át. «Nincs egyetlen -
egy olyan ember sem, aki csakis azt hiszi és csakis azt tart ja helyes-
nek, amit a szigorú logikai gondolkodás igazol.»2 Ez a viselkedé-
sünk, jóllehet emberileg érthető, hisz nincs időnk mindennek utána-
nézni, mindent logikai érvekkel támogatni, nagyon kedvező ta la j t 
jelent a szuggesztió számára. Hiszékenységünket még fokozza 
érzelmi magatartásunk is. A ránk nézve kedvező, kellemes hírt sok-
kal inkább elhisszük, mint a kedvezőtlent, még akkor is, ha távo-
labb áll az igazságtól. Sokszor tapasztalt tény az, hogy a beteg 
sokkal inkább hisz a kuruzslónak, ha azt mondja, rövidesen fel fog 
gyógyulni, mint az orvosnak, aki betegségét gyógyíthatatlannak 
jelenti ki, jóllehet az utóbbinak véleményében sokkal több a 
tárgyilagosság. 

Meg van az a hajlandóságunk is, hogy a hitünknek meg-
felelő fiziológiai, vagy lelki folyamat jöjjön bennünk létre. Minden 
életképes, érzelmileg is kiszínezett gondolat ugyanis arra törek-
szik, hogy megvalósuljon. Ha egy erősen befolyásolható ember-
nek kis üvegben vizet nyújtok át azzal a kijelentéssel, hogy rózsa-
illat van benne, megszagolva érezni fogja a rózsa illatát és kellemes 

* Moll : i. m. 256. 1. 
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érzés fogja elárasztani egész lényét. Ha valaki azzal a hiedelemmel 
fekszik este ágyába, hogy altatóport szedett be, gyakran elalszik 
(éppen ezen hiedelem következtében), még akkor is, ha az altató-
por helyett valami egészen közönséges, közömbös hatású port 
szedett be. 

Jóllehet minden emberben megvan az a hajlam, hogy mások 
befolyása alá kerüljön, ez a befolyás mégis csak bizonyos személyek-
kel szemben érvényesül. Ugyanabból a személyből kiáradó szug-
gesztív hatás a hatást elszenvedőnek szempontjából éppen ezért 
nagyon különböző eredménnyel járhat. Pontos megfigyelés alapján 
megállapítható, hogy a szuggesztor személyének nem kell mindig 
általános tekintélynek örvendenie, hisz nagyon sok esetben tapasz-
tal juk azt, hogy egészen alacsonyrendű emberek szinte teljesen 
behálózzák környezetüket. A gyermekkorban a tanító és a szülők 
azok a tekintélyek, akik a gyermekre óriási szuggesztív hatást 
gyakorolnak. A szerelmes a szeretett személyt érzi és tudja ilyen 
tekintélynek. Annyiban igazuk van a pszichoanalitikusoknak, hogy 
az emberek szerelmük tárgyával szemben nagyon erős mértékben 
szuggesztibüisek, csak ott tévednek, amikor a szuggesztiót azono-
sítják az erotikával. Azért, mert ez az állapot kedvez a szuggesztió-
nak, épp az egyik személy vélt magasabbrendűsége és erős eszmé-
nyítése miatt, még nem lehet a szuggesztió gyökerét merőben benne 
keresni.3 

Annak magyarázatát tehát, hogy miért van a mindennapi 
életben oly sok szuggesztív folyamattal dolgunk, amelynek részint 
szemlélői, részint pedig tevékeny, vagy szenvedő szereplői 
vagyunk, az ember közösségi mivoltának, továbbá a lélek néhány 
alapvető tulajdonságának felismerése adja meg. 

A szuggesztió folyamatát azonban akkor fogjuk igazán megg 
érteni, ha lelki életünk összes rokon, vele legalább is elméletile-
könnyen összetéveszthető jelenségeitől élesen elkülönítjük. A szug-
gesztióhoz kettő kell: a szuggeráló és a szuggesztív hatást elszenvedő. 
Az előbbi lehet személy vagy tárgy, az utóbbi azonban csak személy 
lehet, mert szuggesztív befolyás alatt csakis lélek állhat. 

Mivel két tárgy áll itt egymással szemben, mégpedig nem 
úgy, hogy az egyik merőben cselekvő (aktív), a másik pedig merő-

* A szuggesztió és a tekintély viszonyának bővebb tárgyalását lásd 
«Szuggesztió és egyéniség» c. fejezetben. 



25 

ben szenvedő (passzív), azért kölcsönös magatartásuk reakciós 
szembenállásnak nevezhető.4 A szuggeráló a szuggesztív hatásnak 
tulajdonképeni alanya, de tárgya is egyúttal, mivel a szuggerált 
reá irányuló ellenhatást fejt ki, őt működésében támogatja 
vagy gátolja, továbbá reá, habár sokkal gyengébb mértékben, de 
mégis szuggesztíve hat. A szuggesztió folyamata tehát nem egy-
oldalú folyamat, hanem kölcsönhatási jellegű. A szuggerált személy 
azonban nemcsak azért nem nevezhető passzívnak, mert visszahat 
a szuggerálóra, hanem azért sem, mert a kapott hatásokat fel-
dolgozza, magáévá teszi. Különben is a szuggerálónak embervolta 
miatt a szuggesztió sohasem terjedhet ki a legkisebb részletekre, 
ezért mindig a szuggerálton áll, hogy a kapott szuggesztív hatást 
tevékenyen kiegészítse. Ez pedig a modern lélektani kutatás ered-
ményei alapján egyáltalán nem tekinthető merő szenvedőlegesség-
nek. A most mondottak ellenére is a szuggesztiót bizonyos értelem-
ben egyoldalú folyamatnak kell neveznünk. A szuggesztió lényegé-
hez tartozik ugyanis, hogy a két tényező közül az egyik hatása sok-
kal erőteljesebb, mint a másiké. Éppen az egyik személy fölénye 
(Übergewicht des einen Partners)5 az, amely ezt a kölcsönhatás 
jellegű folyamatot egyoldalúvá teszi. ÁH ez a kölcsönös szuggesz-
tióra is, amikor a szemben álló felek egymásra való hatása rezgés-
szerűen bonyolódik le, csak azt kell itt megjegyeznünk, hogy a 
szuggesztív fölény egyszer az egyik, másszor a másik személynek 
kerül birtokába. 

A most mondottak azonban nemcsak a szuggesztióra, hanem 
a logikai érvekkel való meggyőzésre is állanak. Mi különbözteti meg 
tehát ezt a szuggesztiótól ? Mielőtt megállapítanánk a két folyama-
tot megkülönböztető jegyet, előre kell bocsátanunk, hogy meg-
győzés és szuggesztió az emberekkel való érintkezésnek két alap-
formája.6 Ha valamit akarunk tőlük, valamire rá akarjuk őket 
bírni, csakis ezen a két úton tudunk hozzájuk férkőzni. De ezt a 
kettőt nem lehet teljesen elkülöníteni egymástól. Hisz minden 
logikai érvvel való meggyőzésben érvényesül bizonyos mértékig a 
szuggesztió, és megfordítva minden szuggesztióban van logikai 
érvelés is. A meggyőzés csupán érvekkel, bizonyításokkal történik, 

* Haeberlin : Die Suggestion. Basel—Leipzig , 1927. 11. sk. 11. 
* Haeberlin : i. m. 14. 1. 
* Bechterew : Die Bedeutung der Suggestion im sozialen Leben. 

Wiesbaden, 1905. 16. 1. 
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tehát csupán az ész út ján akar eredményt elérni. A szuggesztió 
ellenben, habár ezt az eszközt sem mellőzi teljesen, mégis inkább 
más módszerrel dolgozik : felcsigázza az érzelmeket, felhasználja 
az egyéniség döntő erejét, sőt nem riad vissza az erkölcsileg kifogá-
solható eszközöktől sem, ha szükségesnek tart ja őket célja elérésére. 
Az előbbivel inkább az intelligens, a magasabb szellemi színvonalon 
álló emberekkel való érintkezésünkben szoktunk élni. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy igen sok esetben az intelligens emberek 
sem tudják kivonni magukat a szuggesztív hatás alól. Meggyőzés 
és szuggesztió néha együttesen is szokott járni, amikor valaki szug-
gesztív egyéniségét is latba veti az általa használt érvek támogatá-
sára. A tiszta logikai érvelés ugyanis a legtöbb embert nem tudja 
meggyőzni, hisz a tapasztalat azt mutatja, hogy az ösztönök és az 
érzelmek sokkal nagyobb hatással vannak az emberekre, mint az 
értelmi meggyőzés. 

Nagyon hasonlít a szuggesztió még a parancshoz és az azt 
követő engedelmességhez is, azért jó lesz a kettő között fennálló 
viszonyt is tisztázni. Ha a feljebbvalónktól reánk rótt parancsot 
teljesítjük, ezt sokszor azért tesszük, mert félünk az engedetlen-
ség következményétől, a büntetéstől. Éppen ezért nagyon gyakran 
előfordul az az eset, hogy teljesítjük ugyan a parancsot, de ben-
sőnkben lázadozunk a parancsoló ellen és csak kényszerűségből 
teszünk eleget óhajának. A szuggesztiónál ez a benső forrongás 
nem fordulhat elő. Itt még elgondolni is lehetetlen azt, hogy a 
szuggesztív hatásnak csak külsőleg tegyünk eleget, bensőleg pedig 
ellenálljunk. Hisz ebben az esetben szuggesztióról még beszélni sem 
lehetne. Az előbbi esetben a parancs végrehajtását latolgatás, 
kritika, józan érvelés előzi meg, az utóbbi ellenben legtöbbször vak 
engedelmesség. A szuggesztió és a parancs közti szakadékot át-
hidalja az ú. n. szuggesztív parancs, amikor a parancs végrehajtá-
sát a parancsot adó buzdító szavakkal, rábeszéléssel, érzelmi 
hatással akarja megkönnyíteni. Ez az eset a nevelésben is nagyon 
gyakran előfordul, amikor a növendéknek nemcsak parancsot 
adunk, hogy feladatát mindig pontosan és lelkiismeretesen telje-
sítse, hanem egyúttal buzdítjuk is erre. A szuggesztív parancs leg-
szebb példája a hadba induló sereghez intézett lelkesítő figyelmez-
tetés, hogy fenntartás nélkül tegyen eleget a haza hívó szavának. 

A szuggesztiót meg kell különböztetnünk még az utánzástól 
is. Utánzáson az embernek azt a törekvését értjük, amikor saját 
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magatartását más emberek magatartásával teszi hasonlóvá.7 Az 
utánzásnak ezt a fa j tá ját idegen utánzásnak, saját előző maga-
tartásunk megismétlését pedig önutánzásnak nevezzük. A szug-
gesztió val való kapcsolat szempontjából egész természetesen csakis 
az idegen utánzás jöhet számításba. Ha az utánzásra késztető 
ingert rögtön követi az annak megfelelő cselekvés, akkor közvet-
len, ellenkező esetben pedig késői utánzásról van szó. Az előbbi 
a legtöbb esetben szuggesztív hatás eredménye. Utánzásra való 
haj lam és értelmi színvonal között kb. ugyanaz a viszony, mint 
szuggesztió és szellemi fejlettség között. A szellemüeg elmaradot-
tak, mivel a kritikai érzék csak nagyon csekély mértékben lelhető 
fel bennük, nagyon hajlamosak az utánzásra. Minden értelmi 
ellenőrzés nélkül teszik magukévá mások gondolatait, szokásait, 
cselekedeteit. A szuggesztió és az utánzás közti különbséget abban 
jelölhetjük meg, hogy utánozni valakit kényszerűségből (parancsra) 
is lehet, szuggesztív hatás áldozata azonban kényszerűségből — 
legalább is úgy, hogy tudatában legyen ennek a kényszerűség-
nek — senki sem lehet. Továbbá az utánzást nagyon sok esetben 
bírálat előzi meg, ha pedig nem, akkor úgyis szuggesztív utánzás 
esete áll fenn. Az utánzásnak lényeges jegye, hogy külső és belső 
viselkedésünkben másokat kövessünk. A szuggesztió lényegéhez 
ez egyáltalán nem tartozik, hisz ez csak a szuggesztió és utánzás 
érintkező jelenségét, a szuggesztív utánzást jellemzi. Kimondhat-
juk tehát a tételt : nem minden utánzás szuggesztió, de nem is 
minden szuggesztió utánzás. A két jelenség köre nem esik egy-
másba, de van közös érintkező területük és ez a szuggesztív utánzás. 

Nem egyenlő a szuggesztió a hiszékeny seggel sem. Ez ugyanis 
csak egyik feltétele, mégpedig nem is elengedhetetlen feltétele a 
szuggesztiónak. A k i a kettőt ugyanannak nézi, összetéveszti a 
jelenséget a feltétellel, de akkor ugyanolyan joggal megteheti azt 
is, hogy a hiszékenységet azonosnak tart ja az értelmi meggyőzéssel. 

Össze szokták még téveszteni a szuggesztiót a szokással, az 
ösztönnel és az akarati cselekvéssel is. Hogy lássuk a köztük levő 
különbséget, tekintetbe kell vennünk azt, hogy szokás akkor 
keletkezik, ha valamely cselekvést vagy cselekvéssorozatot sok-
szorosan végrehajtunk. A folytonos ismétlés miatt a kezdetben 
teljesen tudatos tevékenységünk kevésbbé tudatossá és gépiesebbé 

7 Busemann : Pädagogische Milieukunde. Leipzig, 1925. 56—73. 11. 
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válik. A szuggesztiónál ezzel szemben tudatos a cél (nem tekintve 
a hipnotikus szuggesztió esetét), az eszközök megválasztásában 
azonban legtöbbször — habár látni fogjuk nem minden esetben — 
a tudat szerepét a tudatalatti veszi át. A másik fontos különbség 
az, hogy a szokásban saját megelőző cselekvéseink, a szuggesztió-
ban pedig rajtunk kívül álló tényezők hatnak ránk szinte ellen-
állhatatlan erővel. De különbözik a szuggesztió az ösztöncselekvés-
től is. «Ösztöncselekvésre közvetlenül az érzéki ingerek indítanak 
és csak akkor jönnek létre, ha az életszükségletek az ösztön cél-
jának teljesítését követelik.»8 Szuggesztió létrejöhet az életszükség-
letektől függetlenül, sőt legtöbb esetben nem is ezzel kapcsolatban 
jön létre. A szuggesztiónak az akarati cselekvéstől való különböző-
ségét pedig a következőkben látjuk : az akarati cselekvésben mind 
a cél, mind az eszközök megválasztása tudatos. Az előbb már 
céloztunk arra, hogy néha előfordul az az eset, hogy a szuggesztió-
ban is mind a kettő tudatos. Elég a szuggesztív úton való meg-
győzés esetére gondolnunk. Nem egy esetben fordul elő üyenkor, 
hogy a szuggesztor buzdítására a megfelelő cselekvést az eszközök 
teljesen tudatos felhasználásával haj t juk végre. Ez nyilván akarati 
cselekvés, mégpedig szuggesztív akarati cselekvés, csak a cselek-
vés motívuma itt valamely személy szuggesztív ösztönzése.Továbbá 
az akarati cselekvésnél nincs meg mindig a külső környezettel 
való vonatkozás (rapport), hisz cselekvésre valamely gondolat is 
ösztönözhet bennünket, a szuggesztiónak ez ellenben lényeges 
tulajdonsága. 

A párizsi iskoláról tudjuk, hogy a szuggesztiót a hisztériával 
hozta vonatkozásba. A hisztérikus állapot súlyos idegbetegség 
következménye és nagyon sok hasonlóságot mutat a hipnózissal. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy ha a hipnotizáltban elő tudunk 
is idézni hisztérikus tüneteket, ezek csak a szuggesztió következ-
ményei, de maga az állapot semmikép sem azonos a szuggesztió val. 
A hisztérikus különben is csak önmagával, a szuggerált ellenben 
a szuggesztorával v a n vonatkozásban. 

Az eddigiekben a szuggesztiót megkülönböztettük a vele 
rokon lelki jelenségektől. Arra a kérdésre azonban, hogy mi 
a szuggesztió, még nem adtuk meg a választ. Mielőtt felelnénk 
erre, rá kell még mutatnunk néhány szuggesztió-fogalom tart-

8 Komis : A lelki élet. III . 401. 1. 
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hatatlanságára és egyoldalúságára. Hirschlaff szerint a szug-
gesztor által felkínált képzet ellentmond az egészséges emberi 
értelemnek.9 — Ez a meghatározás teljesen helytelen irányban 
keresi a szuggesztió lényeges jegyét, hisz mindnyájan jól tudjuk, 
hogy a szuggesztió az ember életében nagyon gyakran ugyanazt 
a szerepet tölti be, mint a rádiónál az antenna. Hányszor határoz-
zuk el magunkat a józan belátás, v a g y az elöljárók intó szava 
miatt arra, hogy következetesen jót fogunk cselekedni. Ennek 
ellenére sokszor azon vesszük észre magunkat, hogy csüggedünk 
a megkezdett jóban. Ú g y érezzük ilyenkor, hogy igen nagy szük-
ségünk van mások buzdító szavára, hogy újra lángra gyulladjon 
pislákoló törekvésünk és így állhatatosan kitartsunk a jóban. 
Ebben az esetben egészen nyilvánvaló, hogy a szuggesztió meg-
erősítette azt a törekvésünket, amelyet a józan ész alapján úgyis 
igyekeztünk magunkban táplálni. A szuggesztiónak tehát egyál-
talában nem kell a józan ésszel ellentmondásban lennie. 

De az érzelmi-teória híveinek felfogásával sem érthetünk 
egyet, akik szerint a szuggesztió nem egyéb, mint érzelmek átvitele 
(Stechel, Bleuler).10 Igaz, hogy a szuggesztióban az érzelmeknek 
nagy szerepük van, hiszen ilyen esetben mindig valamilyen érzelmi 
fellángolást érzünk magunkban, amely arra ösztönöz bennünket, 
hogy a szuggesztiónak megfelelő cselekvést végre is hajtsuk. Ennek 
ellenére sem lehet azonban a szuggesztiót pusztán érzelmi átvitellé 
tenni, különösen úgy, hogy az értelem kritikája teljesen ki legyen 
kapcsolva. Érdekes megjegyezni, hogy csaknem minden szerző 
bíráló tevékenységünknek ezt a teljes passzivitását tekinti a szug-
gesztió leglényegesebb jegyének. Pedig ez nem áll. Igaz ugyan, 
hogy a szuggesztió megbénítja ezt a tevékenységünket, de el lehet 
képzelni olyan szuggesztiót, amikor épp a szuggesztív hatás követ-
keztében szinte ég lelkünk a tennivágyástól és közben mégis értel-
mileg is ellenőrizzük a mondottakat. Gondoljunk csak a szónoki 

'Suggestion und Erziehung. Berün, 1914. 176. 1. 
10 Weszely szerint a szuggesztió-elméleteket 3 csoportba sorolhatjuk 

(A korszerű nevelés alapelvei. Budapest, 1935.) : 

1. Egyesek a szuggesztiót az erkölcsi kényszerrel azonosítják (Binet). 
2. Mások szerint a szuggesztió nem egyéb, mint érzelmek, képzetek 

motorikus reakciókba való áttétele (Baudouin). 
3. Ismét mások szerint (Stechel, Bleuler), és ezt a felfogást képviseli 

ô maga is, a szuggesztió érzelmek átvitele. 



30 

beszédre, amikor a szónok az értelem kritikája előtt is helytálló 
érvekkel, de mégis főkép szuggesztív úton igyekszik a hallgató-
ságra hatni. A szónok tehát itt az értelmi érveket is felhasználja, 
hogy működése eredménnyel járjon, s csak akkor igyekszik a 
hallgatóságában a bíráló tevékenységet elnyomni, megbénítani, 
ha érvei az értelem bíráló fóruma előtt nem állnak helyt. Szug-
gesztív hatás esetén tehát igenis működésbe léphet bíráló tevé-
kenységünk, sőt ez a legkiválóbb bizonyíték a szuggesztió mecha-
nisztikus értelmezésével szemben. Sokan ugyanis a szuggesztiót 
úgy tekintik, mint bizonyos törvények szerint végbemenő auto-
matizmust (párizsi iskola, P. Janet). Ezekkel szemben áll azoknak 
a tábora, «akik a lelki életet, mint a test fölött álló magasabb és 
önálló működést tekintik, akik a szuggesztió és hipnózis jelenségei 
által igazolva lát ják a léleknek önállóságát szemben a testtel, 
s ennek a test fölötti és a testtől különálló működését».11 

Helytelenítenünk kell azt a felfogást is (Baudouin), amely 
a szuggesztió lényegét a neki megfelelő cselekvés, magatartás meg-
valósulásában, nem pedig a megvalósítás szándékában látja. (Ez 
a szándék lehet tudatalatti is.) Ha ugyanis épp a szuggesztív hatás 
következtében él az emberben a megvalósítás szándéka, akkor 
semmi kétség nem férkőzhetik ahhoz, hogy létrejöjjön a szug-
gesztió, még abban az esetben is, ha a cselekvést valójában nem 
hajtottuk végre. Ez ugyanis csaknem szükségképi következménye 
a szuggesztiónak. Nem egyszer történik meg ugyanis az, hogy 
a szuggesztor beszédével, egész viselkedésével oly hatást fejt ki 
az emberekre, hogy cselekvésre határozzák el magukat, a cselek-
vést azonban értelmi, vagy más indító okok miatt mégsem haj t ják 
végre. Csak a szuggesztor szempontjából nem közömbös az, hogy 
végrehajtottuk-e a megfelelő cselekvést vagy sem, a szuggesztió 
lényegét ez azonban egyáltalában nem érinti. Elég arra az esetre 
gondolnunk, amikor az osztályfőnök az osztály tagjait egy bizo-
nyos jócselekedet végrehajtására buzdítja. Az osztály komoly 
ígéretet is tesz, hogy eleget tesz az osztályfőnök buzdító sza-
vának. A szuggesztió tehát megvalósult. A jócselekedet et azonban 
egyesek más valamilyen okok miatt mégsem haj t ják végre. 

Ha mindezek tekintetbevételével egy kissé átalakítjuk a 
híres Bernheim-féle tételt, hogy minden képzet megvalósulni törek-

11 Weszely : i. m. 184—5. 11. 
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szik, akkor megpróbálhatjuk a szuggesztió fogalmi meghatározá-
sát. Ez a tétel így teljes egészében nem fogadható el. A képzet 
megvalósulásra való törekvésének megvannak ugyanis a belső és 
külső feltételei. Belső feltételek : a képzet legyen érzelmileg is 
színes, továbbá alkalmazkodjék az egyén lelki alkatához és pilla-
natnyi lelki állapotához (diszpozíció). Külső feltételek : nem egé-
szen mindegy, hogy ugyanazt az érzelmileg is hangsúlyos, lelki 
alkatomhoz is alkalmazkodó képzetet kinek az egyénisége sugá-
rozza felém ; milyen környezetben érnek a megfelelő hatások. 
A külső és belső feltételeket azonban egymástól teljesen elválasz-
tani lehetetlen, mert épp a szuggesztor egyénisége és a környezet 
felerősítő hatása színezi a képzetet és alkalmazza egyéniségemhez. 
Ezek mellett a külső és belső feltételek mellett csakugyan minden 
képzetben megvan az a törekvés, hogy megvalósuljon. Gondol-
kodási folyamatunkat tehát valamelyes fokú kényszer határozza 
meg. Ezt a kényszert azonban természetesen nem úgy kell érteni, 
hogy nem is tudok másként cselekedni, gondolkodni stb., azaz 
teljes mértékben determinálva vagyok a cselekvésre, hanem úgy, 
hogy adott körülmények között nem szoktam másként cselekedni. 
Ezt a kényszert Stoll ismeretes billiárdgolyó hasonlatával világítja 
meg. Amint a bilhárdgolyó tehetetlenségénél fogva abban az irány-
ban halad tovább, amely irányban ellökték, úgy gondolkodás-
folyamatunk is azon az úton tör előre, amelyen erőteljesen elindí-
tották. De még egy hasonló vonást találunk a két folyamat között. 
Amint u. i. a billiárdgolyó, ha az asztal szélébe, vagy pedig egy 
másik golyóba ütközik, irányát megváltoztatva gurul tovább, 
úgy a szuggerált személy gondolata is más irányt vesz fel, ha új 
képzetsorozatot támasztunk benne. 

Összefoglalva a mondottakat, szuggesztió-meghatározásunk 
a következőkép hangzik : szuggesztiónak nevezzük azt a folya-
matot, amikor egy személy vagy tárgy egy emberi személyre oly 
erőteljes hatást fejt ki, hogy a szuggesztor által előterjesztett 
képzet, vagy felmutatott cselekvéssorozat magatartásának erő-
teljes indítóokává fejlődik, mégpedig azért, mert a felkínált kép-
zetnek megvan a megfelelő erőssége — részben belső (a képzet-
nek érzelmileg színes volta, a szuggerált lelki világához való alkal-
mazkodása), részben pedig külső (a szuggesztor egyénisége, a kör-
nyezet hatása) feltételek miatt ahhoz, hogy megvalósuljon. A szug-
gesztió a legtöbb esetben bírálótevékenységünknek teljes passzi-
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vitása és a szuggesztorral való «lelki együttrezgés»-nek12 jegyében 
megy végbe. 

A szuggesztiónak Baudouin 5 híres tételét állapította meg, 
amelyet némi módosítással mi is magunkévá tehetünk. A szuggesz-
tor a belőle kiáradó erő segítségével és más, r a j t a kívül álló ténye-
zők felhasználásával azt a célt, amelyet meg akar az emberekkel 
valósíttatni, oly vonzóvá, kívánatossá tudja tenni, hogy azok 
szinte rajtafelejtkeznek azon a célon. Mivel ez a cél egészen leköti 
őket, a legtöbb esetben meg sem vizsgálják, hogy az annak érdeké-
ben történő cselekvés helyes-e, v a g y helytelen. Ennek megfelelően 
az eszközök felhasználása is szinte teljesen a tudat alatt megy végbe. 
A szuggesztió tehát egy előzetesen elgondolt eszmét valósít meg 
tudatalatti tevékenység által.13 (Loi de la finalité subconsciente.) 
Ennek ellenére a célnak ez a tudatalatti eszközökkel való megvaló-
sítása nem gépiesen, hanem találékonyan megy végbe. Ezért nem 
fogadható el egészen azoknak a felfogása, akik a szuggesztióról azt 
állítják, hogy gépiességre nevel, jóllehet el kell ismernünk, hogy az 
értelmi érvekkel való meggyőzés az emberekkel való érintkezésnek 
sokkal magasabb és tökéletesebb formája. 

A szuggesztióban elénk terjesztett képzet azonban csak akkor 
tudja az embert egészen lefoglalni a maga számára, ha bizonyos 
erősséggel rendelkezik. Ha a szuggesztív képzet méhében hordozza 
ezt a csodálatos erőt, akkor a legtöbb ember nem mehet el mellette 
közömbösen, hanem akarva, nem akarva érintkezésbe kell vele 
lépnie, figyelmét rá kell irányítania. Ha igazán a mélyére nézünk a 
dolognak, akkor azt látjuk, hogy itt valóságos körforgásról van szó. 
E g y gondolat, képzet akkor vonzza maga felé a figyelmet, ha szug-
gesztív erővel rendelkezik, viszont minél jobban összpontosítjuk 
rá figyelmünket, annál inkább hatalmába kerít bennünket. A szug-
gesztió legelső feltétele tehát az összpontosított figyelem (loi de 
l 'attention concentrée). Figyelmünknek ez a képzetre való irányu-
lása lehet önkéntelen és tudatos. A figyelemnek tehát igen fontos 
szerepe van a szuggesztió létrejöttében. Jelentőségét azonban még-
sem szabad túlbecsülnünk, mert nem lényege a szuggesztiónak, 
hanem csak elengedhetetlen feltétele. Az összpontosított figyelem 

12 Olasz : A szuggesztió szerepe a családi és az iskolai nevelésben. 
O. K . T. K . 1937. 81. 1. 

ls Baudouin : Psychologie de la suggestion et de l'autosuggestion. 72.1. 
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tételének világánál kimondhatjuk, hogy a szuggerált gondolat 
akkor fog igazán eredményt elérni, ha figyelmünket önkénytelenül 
rá kell irányítanunk (monoidéisme). 

Az összpontosított figyelem mellett az erős érzelmi állapot is 
nagyon kedvez a szuggesztiónak. Ez a segítséget nyújtó érzelmi 
állapot tétele (loi de l'émotion auxiliaire14). Sokan félreismerve 
ennek a kedvező érzelmi állapotnak feltétel-jellegét, a szuggesztió 
lényeges vonását látják benne és magát a szuggesztív folyamatot 
érzelemátvitellel magyarázzák. Ezzel szemben Baudouinnal azt 
val l juk, hogy tudatos szuggesztió igenis létrejöhet anélkül, hogy 
erősebb érzelmi állapot kísérné (à froid).15 Gondoljunk csak arra 
az esetre, amikor az iskolában a növendékeknek egymásután 
növekvő távolságokat mutatunk be. Az ötödik, hatodik távolság 
után a növekedés megszűnik, a tanulók azonban ennek ellenére a 
távolságokat továbbra is növekedőknek fogják látni, mert az előző 
benyomások szuggesztíve hatnak rájuk. Ezt a folyamatot pedig 
nagyon szépen el lehet képzelni minden érzelmi kísérőjelenség 
nélkül. Azt azonban el kell ismernünk, hogy a szuggesztió ilyen 
körülmények között csak a legritkább esetben jön létre. Ennek 
feltétele ugyanis legtöbbször bizonyos feszült érzelmi állapot. Hisz 
a szuggesztornak az az első lépése, hogy megnyerje magának az 
embereket, mindig felcsigázott érzelmi állapotot idéz elő náluk. 
Ezáltal is gátat vet bennük a bírálótevékenység működésének és 
így máris félig-meddig nyert ügye van. 

Ha a szuggesztió folyamatát tüzetesebben megvizsgáljuk, 
akkor igen sok esetben érdekes eredményre jutunk. Azt tapasztal-
juk ugyanis, hogy ha már a szuggesztió eléggé hatalmába kerítette 
a lelket és az alany mindent megtesz, hogy ellentálljon, ez az erő-
feszítés nemcsak hogy nem vezet célra, hanem épp az ellenkezőjét 
éri el. Akt ivál ja a szuggesztiót, amely ellen küzdelmet folytatott. 
Ez az ellenkező eredményre vezető erőfeszítés tétele (loi de l 'effort 
converti). Teljesen helytelen dolog volna azonban ezt a tételt 
általánosítani és minden esetre kiterjedő érvényességet tulajdo-
nítani neki. Pedig Baudouin így tesz. Szerinte ez a szuggesztió leg-
fontosabb alaptétele, amelynek minden szuggesztió feltétlen bizo-
nyossággal alá van rendelve. Azt elismerjük, hogy a kísérleti sze-

1 4 i. m . 96. 1. 
1 5 i. m. 93. 1. 

Szuggesztió és nevelés. 
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mély erőfeszítése, különösen az autoszuggesztió és a hipnotikus 
szuggesztió esetében nagyon sok esetben ellentétes eredménnyel 
jár, a tétel általános érvényét azonban nem fogadhatjuk el, hisz 
akkor a szuggesztiónak mindig sikerrel kellene járnia abban az eset-
ben, ha a kísérleti személy ellenszegülni óhajtana. 

Nem utolsó sorban kell még megemlítenünk a példaadás 
tételét (loi de l'exemple) : a bennünket környező világ cselekvés-
sorozatával, viselkedésével döntően befolyásolja magatartásunkat. 
Mások példájának hatására mi is hasonlóképen szoktunk csele-
kedni. Tapasztalatból nagyon jól ismerjük azt a tényt, hogy az 
ideges ember környezete is idegessé válik. Hogy napjainkban annyi 
ideges gyermekkel találkozunk az iskolában, annak elsősorban az 
az oka, hogy ideges környezetben nevelkedtek fel. Ezért ha az ideges 
gyermekeket meg akarjuk gyógyítani, elsősorban a szülőket kell 
gondozásba venni. Nagyon túlozzuk az idegbetegségekben az át-
öröklés szerepét. Sok esetben éppen az utánzásban nyilvánuló 
fertőzésnek kell tulajdonítanunk azt, amit az átöröklés következ-
ményének szoktunk tartani. Ugyancsak ennek a tételnek a 
segítségével érthető meg az is, hogy vizsgák alkalmával az egyik 
vizsgázó félelme átragad a többiekre, aminek következtében vizs-
gájuk nem jár azzal az eredménnyel, amelyet becsületes, lelki-
ismeretes munkájukkal megérdemeltek volna. 1 6 

A példa hatására létrejött szuggesztiónak két elméleti ma-
gyarázata van. Egyesek szerint a mozgások, a hang, általában az 
érzelmi állapot kísérő-jelei magát az érzelmi állapotot idézik elő 
az alanyban a «minden képzet megvalósulásra tör» gondolata alap-
ján. A másik tábor szerint teljesen helytelen volna azt gondolni, 
hogy a fizikai jel az érzelmi állapot következménye, vagy kísérő-
jelensége, hanem ellenkezőleg a fizikai jel ad életet az érzelmi álla-
potnak, tehát ok és okozat viszonyban van egymással. Eszerint 
azoknak a mozgásoknak a szemlélete, amelyek az előttünk levő 
alany érzelmi állapotát fejezik ki, bennünket is hasonló mozgásra 
ösztönöz, a mozgások pedig a nekik megfelelő érzelmi állapotot 
idézik elő bennünk. Tehát az első elmélet érzelmi szuggesztió jávai 
szemben a második mozgásszuggesztióról beszél (suggestions 
émotives, suggestions motrices). 

Baudouin öt híres tételén kívül még egy nagyon fontos tétele 

16 Hencz I . : Az iskolai szorongás és a lámpaláz. Budapest, 1941. 
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van a szuggesztiónak : a bizalom, szeretet és meggyőződés tétele. 
Ha valakit igazán szeretünk, hozzá egész énünkkel ragaszkodunk, 
iránta teljes bizalommal viseltetünk, akkor sokkal könnyebben 
kerülünk szuggesztív befolyása alá, mint az olyan emberének, 
aki iránt semmiféle rokonszenvet nem érzünk. Ezt tapasztaljuk az 
élet egész vonalán. Az a nevelő, akiért növendékei rajonganak, 
rendkívül hat rájuk, és szinte mindenre könnyűszerrel rá tudja 
bírni őket. Ezt nevezhetnénk a személyi szuggesztió legfontosabb 
alaptételének, amely szoros összefüggésben van a példaadás téte-
lével. A legtöbb esetben ugyanis azt szoktuk utánozni, akit 
annyira szeretünk, hogy még szinte semmitmondó cselekedeteink-
ben is hozzá akarunk hasonulni. 

Jóllehet ezek a tételek többé-kevésbbé a szuggesztió minden 
fajtájára állnak, érvényességük mégis az> egyes fajtáktól függően 
érdekesen színeződik. A szuggesztiónak két nagy csoportját külön-
böztethetjük meg : az idegen szuggesztiót (heteroszuggesztió, Fremd-
suggestion, suggestion provoquée), amikor a hatás kívülről éri az 
alanyt és az autoszuggesztiót, amikor az alany önmagára igyekszik 
hatni. Az utóbbinál tehát a ható és a hatást elszenvedő fél egy és 
ugyanazon személyben egyesül. Az idegen szuggesztiónak azt a 
faj táját , amikor a szuggesztor egyszerre több személyre igyekszik 
hatni, tömegszuggesztiónak nevezzük. Ha a szuggesztió az öntudat 
nagyfokú hiányában, s szinte gépies követekezetességgel megy végbe, 
akkor hipnotikus, különben pedig éber szuggesztióról beszélünk. 

A szuggesztor szempontjából a szuggesztió lehet személyi, 
amikor személy hat személyre és tárgyi, amikor élettelen tárgyak, 
vagy folyamatok vannak hatással az emberekre (reklám, film, 
könyv). A személyi szuggesztió lehet verbális és reális, aszerint, 
hogy a szuggesztor beszéd közvetítésével éri el a szándékolt hatást, 
vagy pedig pusztán cselekedetei, magatartása által.1 7 Nagy fon-

17 A szuggesztió előidézésének leghatalmasabb eszköze az emberi 
nyelv. «A nyelv és a mimikai eszközök segítségével létrehozott képzet annak 
a figyelmét, akihez beszélünk, hamarosan hatalmába keríti, akaratát szol-
gálatra késszé teszi és bizonyos esetekben kényszerképzetté alakul, amely 
az illető cselekvését adott pillanatban meghatározza. A legszembetűnőbb 
ezeknél a jelenségeknél, hogy egyszerű hang által, segédeszközök igénybe-
vételével : kézmozdulatok, fixirozás, v a g y azok nélkül, valakit álomba lehet 
ringatni. Ez a szuggesztív hipnózis, amelynél a befolyásolt személy képzet-
világába bevitt képzet magát az alvást idézi elő.» Stoll : Suggestion und 
Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 2. javított kiadás. Leipzig, 1904. 7. j. 

6* 
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tossága van még a közvetlen és a közvetett szuggesztió megkülönböz-
tetésének. Közvetlen szuggesztióról akkor beszélünk, amikor a 
kívülről jövő hatás meghatározza a szuggesztió tartalmát. Ezzel 
szemben közvetett szuggesztió esetén az eredmény nem a szuggesz-
tív folyamattól, hanem a szuggerált lelki állapotától függ. Pl. a 
téren kiabáló tömeg a kíváncsi embernek azt a szuggesztiót adja, 
hogy nézze meg, mi történik ott, a tömegiszonyban szenvedőnek 
pedig, hogy más úton haladva, kerülje el az ordító embereket. 
Az olvasmányok, reklámok, a propaganda is ilyen indirekt szuggesz-
tív hatást fejtenek ki az emberre.18 

Ha a szuggesztor szuggesztív eljárásával meg akarja nyerni 
magának az embereket, akkor ezáltal mindig valamilyen célt akar 
elérni. A célratörő eszközök szempontjából határozott és határozatlan 
szuggesztióról beszélünk. Az előbbinél a szuggesztor nemcsak a célt, 
hanem a célt megvalósító eszközöket is tudomására hozza a szugge-
ráltnak. Az utóbbinál csak a célt jelöli meg, azzal azonban már 
nem törődik, hogy a szuggerált ezt a célt mily eszközök megválasz-
tásával óhajt ja elérni. 

Hatással lehet a szuggesztió régebbi emlékképeinkre is, ezeket 
módosíthatja vagy helyükbe nem létező élményen alapuló emlék-
képeket is állíthat. Az ilyen szuggesztiót, mivel visszahat a múltra, 
retroaktív szuggesztiónak nevezzük (retroaktive Suggestion).19 Abban 
az esetben, ha meglevő, valódi élményünkön alapuló emlékképeink 
kapcsolódnak ki, vagy nem létező élménynek tűnnek fel, negatív 
(amnesia), ha pedig új emlékképek teremtődnek (paramnesia), 
akkor pozitív retroaktív szuggesztió esete áll fenn. 

Az eredmény szempontjából a szuggesztió vagy rögtön, vagy 
pedig csak egy későbbi időpontban valósul meg. Az utóbbi nagyon 
gyakran előfordul a tömegszuggesztióknál (szentbeszéd, politikai 
beszéd, választási beszéd stb.), amikor a szuggesztor arra törek-
szik, hogy az eredmény egy későbbi időpontban (Suggestion auf 
längere Verfallzeit, suggestion à longue échéance, differed sugges-
tion) feltétlenül bekövetkezzék. Ilyenkor a szuggesztor egy bizo-
nyos időpontban történő cselekvésre, vagy cselekvéssorozatra 
irányítja a figyelmét, azzal azonban már nem törődik, hogy a 

18 Loewenfeld : Die Suggestion in ihrer Bedeutung für den Welt-
krieg. Wiesbaden, 1917. 

19 Moll : Der Hypnotismus. 140. 1. 
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közbeeső időszakban mi történik. Ezzel szemben a folytatólagos 
szuggesztió azt tűzi ki célul, hogy a szuggesztió a hatás következté-
ben szinte minden egyes időpillanatban megvalósuljon (szuggesz-
tív szentbeszéd). 

A szuggesztió épp a szuggerálónak embervolta miatt nem ter-
jedhet ki minden részletre, hanem a szuggerálton áll, hogy a kapott 
szuggesztív képzeteket egyéniségének és pillanatnyi lelki állapotá-
nak, hangulatának megfelelően kiegészítse (kiegészítő szuggesztió). 
Forel svájci orvos pl. egy alkalommal azt a szuggesztiót adta 
ápolónőjének, hogy bohócruhában látja őt.20 A szuggesztió sikerült. 
A bohócruha festői színekkel való elképzelése mégis az ápolónő 
fantáziájának a terméke volt. Előfordul az is, hogy a szuggerált 
teljesíti ugyan a szuggesztiót, egy-két elemét azonban mással 
helyettesíti (módosító szuggesztió). 

Ha azt nézzük, hogy a szuggesztió a lelki tevékenységnek 
melyik irányában akar elsősorban hatni, akkor megkülönböztetünk 
értelmi, érzelmi és akarati szuggesztiót. Ezzel a felosztásunkkal ter-
mészetesen nem akarjuk azt állítani, hogy a lélek jól tagolható 
részekből áll, vagy hogy az értelmi, érzelmi, akarati szuggesztiónál 
merőben az értelemre, érzelemre, akaratra irányul a hatás. Ha ezt 
mondanánk, akkor teljesen félreismernénk a lélek egységét, 
atomokra bontanánk azt a lelket, amelynek minden egyes meg-
nyilatkozásában együttesen, csak különböző mértékben érvényesül-
nek a centripetális, centrális és centrifugális mozzanatok. Az értelmi 
szuggesztiót másképen ítéletszuggesztiónak is nevezzük (Urteil-
suggestion).21 Ez abban áll, hogy másoktól értelmünk minden bíráló 
tevékenysége nélkül átveszünk ítéleteket és értékeléseket, mégpedig 
úgy, mintha a saját ítéletünk, értékelésünk volna. Az ítéletszug-
gesztió érzelmi életünkkel szoros összefüggésben van, hisz ebben 
az esetben bíráló tevékenységünk némileg meg van bénítva, 
mégpedig legtöbbször azért, mert a szuggesztió következtében fel-
fokozott érzelmi világunk tudatszűkülést eredményez. «Minden 

20 A szuggesztió egész természetesen hipnotikus volt, mert itt az 
ellenőrző képzetek már csaknem teljes mértékben meg voltak bénítva. 
Ilyen szuggesztióval éber állapotban nem lehet élni, mert a szuggerált 
egyénnek ellenőrző képzetei rögtön működésbe lépnek és a szuggesztív 
hatás ellen dolgoznak. 

21 Jaspers : Allgemeine Pathopsychologie. 3. bőv. kiadás. Berlin, 
1923- 235. 1. 
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erőteljes és uralkodó érzelem egészen megtölti tudatunkat, úgyhogy 
mellette a megfontolásnak igen kis szerep jut.»22 A szónoknak, aki 
szuggesztív hatást akar másokra kifejteni, elsősorban nem az a fon-
tos, hogy eszméit logikusan kifejtse, hanem az, hogy gazdag érzel-
meket keltve, az embereket megnyerje magának. Annak ellenére 
hogy szuggesztióban az érzelmeknek legtöbbször igen nagy szerepük 
van, mégsem nevezzük mindegyiket érzelmi szuggesztiónak. Ezt 
ugyanis élesen meg kell különböztetnünk attól a szuggesztiótól, 
amely elsősorban oly értelmi folyamatok létrehozására irányul, 
amelyekkel bizonyos érzelmi állapotok elválaszthatatlanul össze 
vannak kötve. Ilyenkor elsősorban az értelmi folyamatot és nem 
a kérdéses érzelmi állapotot szuggeráltuk.23 Érzelmi szuggesztióról 
(Gefühlssuggestion) csakis abban az esetben beszélhetünk, ha a kér-
déses érzelmi állapot nem eszköze, hanem célja a szuggesztiónak. 
Hasonlóképen vagyunk az akarati szuggesztió val is. Ennél nagy 
tettekre, dinamikus akarati elhatározásokra akarjuk serkenteni 
a szuggeráltat. 

Bizonyos esetekben a szuggesztív hatás épp az ellenkezőjét 
éri el, mint amire törekedett (negatív szuggesztió; konträre Sug-
gestion).24 Ez különösen akkor fordul elő, amikor a szuggesztor 
személye nem rokonszenves a szuggerált előtt, vagy pedig a szug-
gerált életkora («dackorszak»), vagy lelkialkata miatt hajlamos az 
ellenkezésre. A negatív szuggesztióhoz hasonló jelenség még a szug-
gesztió poláris ellentéte, a repudiáció. «Ezen azt a gyakori jelen-
séget értjük, amikor egy ítéletet, értéket vagy cselekvést elégséges 
tárgyi megalapozottság, vagy indító ok nélkül tagadunk.»25 

A legtöbb esetben ezt is, akárcsak a szuggesztiót az öncsalódás 
állapota jellemzi, mivel azt gondoljuk, hogy eljárásunk józan belá-
tásunk következménye, azaz tárgyilagos bírálattal és megfontolás-
sal tettük azt, amit tettünk. 

Ha ugyanarra a személyre egyszerre több szuggesztor hat, 
akkor ezek egymás hatását erősíthetik, v a g y gyengíthetik. Ha 
mindegyik szuggesztor ugyanabban az irányban — esetleg más 
utakon — ugyanarra az eredményre törekszik, akkor többszörös 

22 Friedrichs : Zur Psychologie der Hypnose. Stuttgart, 1922. 16. 1. 
23 Saxinger : Gefühlssuggestion und Phantasiegefühl. Zeitschr. für 

Psych. 1908. 407. 1. 
24 Busemann : Pädagogische Psychologie. Leipzig, 1932. 64. 1. 
25 Straus : Wesen und Vorgang der Suggestion. Berlin, 1925. 26. 1. 
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szuggesztióval van dolgunk. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy nem 
kell minden egyes szuggesztornak személynek lennie, mert lehet-
séges személyi és tárgyi szuggesztió kölcsönös, egymást segítő hatá-
sáról is beszélni. Ez az eset fordul elő akkor, amikor például valakit 
a társa mindenáron a moziba akar csábítani és hogy az illető ne 
tudjon csábító szavának ellentállni, megmutatja neki a mozi-
darabot hirdető reklámot, v a g y szuggesztív ismertetést. A csábítás 
hatása legtöbbször az, hogy nem tud ellentállni a több oldalról 
reá törő szuggesztív hatásnak. Többszörös személyi szuggesztió 
is gyakran előfordul, különösen az iskolában, amikor a tanárok 
azonos szuggesztióval akarnak a növendékekre hatni. De lehetséges 
az is, hogy a szuggesztorok szuggesztív hatása egymást gyengíti, 
amikor is ellentétes irányú s zuggesztióról beszélünk (konträre Sug-
gestion). Ennek egyik fa j tá ja az, amikor az egyik szuggesztor 
a másik szuggesztor által eredményezett szuggesztív hatást a saját 
szuggesztiójával igyekszik ellensúlyozni. 

Nagyon érdekes szuggesztió még az inszinudciós szuggesztió. 
Ezen azt a szuggesztiót értjük, amikor a szuggesztor a kívánt ered-
ményt azáltal éri el, hogy annak lehetetlenségéről beszél. Ezt nagy-
szerűen megvilágítja a következő, valóban megtörtént eset. Az 
egyik gimnázium V. osztályában a hatodik órára tették a katolikus 
hittant. A tanár ezeket a szavakat intézte az első órán az osztály-
hoz : «Fiúk ! A legnehezebb tárgyat olyan időre tették, amikor 
már a délelőtti komoly munkától fáradtak vagytok és így nem 
tudtok úgy viselkedni, amint szoktatok és hozzátok illik. De ezt 
nem is lehet kívánni tőletek». A tanár természetesen ezt az inszi-
nuációs szuggesztiót tudatosan alkalmazta és érdeklődéssel várta 
a további fejleményeket. A szuggesztió sokkal több sikerrel járt, 
mint azt a tanár várta. A fiúk az egész év folyamán a legrendeseb-
ben viselkedtek. A vallástan óra előtti tízpercben, ha megszólalt 
az udvaron a csengő, csendben és a lehető leggyorsabban sora-
koztak. Rendben mentek be az osztályterembe és órán is minta-
szerűen viselkedtek. Ha valaki mégis rendetlenkedni próbált, 
rögtön az osztály hangulatával találta szemben magát, úgyhogy 
rendetlenkedését nem volt kedve tovább folytatni. Ezt az ered-
ményt természetesen nem minden tanár tudja elérni, hanem csakis 
az, akinek egyénisége biztosíték arra nézve, hogy a szuggesztiónak 
ez a fa j tá ja sikerrel járjon. 

Az egyes szuggesztiókat megkülönböztetjük még abból a 
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szempontból is, hogy váj jon jóra, rosszra vagy pedig közömbös 
dologra irányulnak-e. A jót, a rosszat és a közömböst itt ter-
mészetesen etikai vonatkozásban értjük. (Erkölcsileg jó, rossz, 
közömbös szuggesztió.)26 

Emberek között létrejövő szuggesztiónál nagyon gyakori 
jelenség az, hogy az illető személyek kölcsönösen hatnak egymásra. 
Ezt kölcsönös szuggesztiónak nevezzük. Az iskolában is nem egyszer 
történik meg, hogy két félénkebb természetű tanuló közösen 
drukkol valamelyik nehéz órától. Félelmüket azonban nem árulják 
el egymásnak, sőt minden rendelkezésükre álló eszközzel igyekez-
nek azt eltitkolni. Bátorságot színlelnek egymás előtt, sőt az egyik 
még érvekkel is igyekszik a másikat meggyőzni arról, hogy feles-
leges minden félelme. A társa buzdítására a másik kissé bátrabb 
is lesz és most ő igyekszik bátorítani a társát. A kölcsönös szug-
gesztió hatására lassankint mindkét tanuló észreveszi, hogy félelme 
észrevehetően csökkent. Harctereken is nagyon gyakran talál-
kozunk a kölcsönös szuggesztióval, amikor a katonák valamilyen 
életveszélyes roham előtt kölcsönösen buzdítják és lelkesítik 
egymást. 

A szuggesztió pontos elemzésekor arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy hatékonysága voltakép két tényezőből tevődik össze : 
a szuggesztor személyi hatásából és az általa hirdetett eszme szug-
gesztív erejéből. Minden szuggesztióban mindkét tényezőnek sze-
repe van, csak különböző mértékben. Ezért a személyi és a tartalmi 
szuggesztiót egymástól teljesen elszigetelni lehetetlenség. Csak az 
egyik vagy a másik tényező túlnyomó szerepe miatt beszélünk 
egyszer személyi, másszor pedig tartalmi szuggesztióról. 

Ha a szuggesztor szándékát nézzük, megkülönböztetünk 
szándékos és nem szándékos szuggesztiót. Az első esetben a szuggesztor 
célul tűzi ki, hogy a megfelelő szuggesztív hatás megvalósuljon. 
Nem szándékos szuggesztiónál nincs meg ez a törekvés, hanem 
a szuggesztor egyénisége oly erős hatással van a szuggeráltra, hogy 
ez minden szándéka nélkül is szuggesztív befolyása alá kerül. 
Ilyen szuggesztív hatást fejt ki nagyon sok tanár a növendékeire, 
az erős egyéniségű államférfiú a nemzet tagjaira. 

A szuggesztió célját tekintve megkülönböztetünk gyógyító, 

a® Ennek részletesebb, pedagógiai vonatkozású tárgyalását lásd a 
III . fejezet 3. részében és az V. fejezetben. 
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nevelő és propagandisztikus szuggesztiót. A gyógyító szuggesztió 
valamilyen betegség (idegesség, fobiák, hipochondria) meggyógyí-
tására irányul. A nevelő szuggesztió az ember minden irányú 
harmonikus kifejlesztését (művelt ember) tűzi ki célul, a propagan-
disztikus szuggesztió pedig a szuggerálton kívül álló cél érdekében 
használja fel a szuggesztív hatást. 

E g y kissé részletesebben kell foglalkoznunk a szuggesztió 
egyik fontos fa j tájával , a hipnotikus szuggesztióval. A legtöbb 
kutató (különösen a nancy-i iskola) azon a véleményen van, hogy 
szuggesztió és hipnózis között lényeges különbség nincs. Ez az 
állítás ebben a megfogalmazásban nem egészen helytálló, mert 
a hipnózis állapot, a szuggesztió pedig folyamat, amely a hipnózist 
vagy a hozzá hasonló éber állapotot előidézi. Azt már inkább 
elfogadhatjuk, hogy szuggesztió és hipnotikus szuggesztió között 
lényeges különbség nincs. Hisz ugyanazokkal a módszerekkel néha 
csak éberszuggesztiós, néha pedig — anélkül, hogy akarnánk — 
hipnotikus állapotot idézünk elő. 

A hipnotikus állapotot látszólag két úton érhetjük el : szug-
gesztió által, vagy pedig azzal, hogy meghatározott tárgyakkal az 
idegrendszerre fárasztó hatást idézünk elő. Forel még egy har-
madikat is említ ugyan : az autohipnózist, amikor valaki a saját-
maga erejéből kerül ebbe az állapotba, például csillogó tárgyaknak 
sokáig való erőteljes szemlélése következtében. Ez az állapot azon-
ban nem egyéb, mint az alvás állapota, amely — mint látni fog-
juk — nagyon sokban különbözik a hipnózistól. De a szuggesztiótól 
független második előidézési mód (csillogó tárgyak fixálása, arc-
nak, hátnak simogatása, félhomály, áram zsongító hatása, vala-
mely gépnek álmosító, monoton hangja stb.) sem állja meg a helyét 
a tudomány és a tapasztalat előtt, mert mindezeknek a tényezők-
nek elszigetelt, v a g y együttes jelenléte csak kedvező feltétele a 
hipnózisnak s csak arra szolgál, hogy a szuggesztor dolgát meg-
könnyítse. A nancy-i iskola tanításával egyetértésben val lhatjuk 
tehát, hogy nincsen hipnózis szuggesztió nélkül. 

A hipnózis előidézésének módozatai épp a feltételek külön-
böző megválasztása miatt különbözők. A hangsúly azonban mindig 
a szuggesztión van. Ludwig Mayer 1934-ben megjelent könyvében 
részletesen leírja, hogyan szokta előidézni ezt az állapotot.2 7 

17 Die Technik der Hypnose. Heidelberg, 1934. 29- U-
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A kísérleti személynek, miután kényelmes, lehetőleg párnás székbe 
ültettük, néhány szóval előadjuk, hogy mi fog vele tulaj donképen 
történni. Elsősorban is felmutatott uj junk hegyét fogja néhány 
percig nézni (v. ö. koncentrált figyelem tétele), s ezt egy darabig 
éles körvonalakkal, majd homályosan fogja látni. Ennek következ-
tében szeme könnyezni fog, szükségét érzi annak, hogy azt lecsukja. 
Ezután kezdődik a kísérlet. Uj júnkat a kísérleti személy homloka 
előtt 20 cm-rel, azzal kb. egy magasságban merőlegesen tart juk ; 
a rövid ideig tartó, erőteljesen tágra nyilt szemekkel való nézésben 
azonban nagyon kifárad, szemei könnyeznek, szempillái lecsukód-
nak. «Ezt a pillanatot rögtön észrevéve, előállunk a szuggesztióval : 
most homályosan látja az uj jamat . . . A hipnózis állapota már 
megkezdődött . . . A szeme nagyon fáradt, csillog, könnyezik. Mé-
lyen lélegezzék. Szempillái még nehezebbek lettek, szemeit nem 
tudja többé felnyitni.» A szuggesztióra a szem valóban lecsukódik 
és ezen a helyzeten a hipnotizált önmagától már nem tud változ-
tatni. «Most már tetszőleges szuggesztiókat adhatok neki, azokat 
végre fogja hajtani, mert előállott a felfokozott szuggesztibilitás 
állapota, a hipnózis.» 

Egész természetesen a felébredést is éppen olyan fokozatosan 
kell végrehajtani, mint az elaltatást. «Szempillája lassanként újra 
felnyílik. Már nem olyan fáradt. Szeme már egészen nyitva van. 
A fáradtság eltűnt. Ugyanolyan állapotban van, mint volt a hip-
nózis előtt.» 

A szerzők felfogása nagyon eltér abban a kérdésben, hogy 
az emberek hány százaléka hipnotizálható. A legújabb orvosi 
tapasztalat szerint az emberek 90—95%-a, sőt egyesek szerint 
még nagyobb százaléka hipnotizálható. Bernheim ezt már néhány 
évtizeddel ezelőtt megsejtette, amikor még nem sikerült az embe-
reknek ilyen nagy százalékát hipnotizálni. E kérdéssel kapcsolat-
ban így ír : «Ügy hiszem, hogy minden ember hipnotizálható, 
csak nem ismerjük még a hipnotikus állapot előidézését elősegítő 
módszereket».28 

A hipnózis és az alvás viszonyát vizsgálva nem fogadhatjuk 
el azt a nézetet, amely kimondja a kettő között a teljes azonos-
ságot. Pedig ennek az irányzatnak a felfogását követve terjedt el 

88 Bernheim : De la suggestion, et de ses applications à la théra-
peutique. Paris, 1888. 266. 1. 
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a «hipnotikus álom» elnevezés. A nancy-i iskola megalapítója, 
Bernheim, így nyilatkozik ebben a kérdésben : «A közönséges 
álom semmiben sem különbözik a hipnózistól, mert ha egy aludni 
készülő emberi személy gondolatát a szuggesztorra szegezve alszik 
el, az alvás után az már hatalommal rendelkezik felette».29 — 
Bernheim érvelése azonban egyáltalán nem bizonyít hipnózis és 
alvás azonossága mellett, mert a legfőbb és legjellegzetesebb 
különbség a két állapot között épp a szuggesztorral való vonat-
kozás, a rapport. Abból a tényből, hogy egy állapot a másikba 
átmehet, nem szabad, de nem is lehet a két állapot azonosságára 
következtetni, hisz akkor épúgy kimondhatjuk az alvás és az 
éberlét azonosságát is, mert a mindennapi tapasztalat azt mutat ja , 
hogy az egyik állapot minden különösebb nehézség nélkül átmehet 
a másikba. Alvás akkor is lehetséges, ha az aludni akaró egyedül 
van. Hipnózishoz azonban legalább két ember kell. Az alvó csak 
önmagával van vonatkozásban, a hipnotizált pedig a szuggesztorá-
val. De van a két jelenség között még más különbség is. Az alvó 
a külső hatásokat az alvást megelőző képzet tartalmainak és 
pillanatnyi diszpozícióinak megfelelően dolgozza fel és alakítja át. 
A hipnotizált ezzel szemben úgy lát ja és fogja fel a külső világ 
ingereit, amint a szuggesztor azokat eléje tárja. Nagyon gyakran 
előfordul az az eset, hogy mind az álomban, mind a hipnózisban 
hamisan értelmezzük a reánk törő ingereket, a meghamisítás oka 
azonban — mint láttuk — mindig különböző a két jelenségnél. 

Ennek a különbségnek ellenére álomban és hipnózisban 
egyaránt nagyon szépen mutatkozik a képzet megvalósulásra 
való törekvésének a tétele. Ha alvás előtt valamilyen gondolattal 
nagyon erősen foglalkoztunk, akkor ez annyira beleivódik a tudat-
talanba, hogy mindenáron igényli a megvalósulást, ezért minden 
lehető alkalmat (külső kedvező ingert) megragad, hogy létének 
valóban érvényesülést szerezzen. Hipnózisnál is hasonlóképen van. 
A szuggesztív képzet annyira leköti egész valónkat, hogy meg-
valósulásának feltétlen be kell következnie. Éber állapotban a 
kapott eszméket megbíráljuk, ha megfelelnek, elfogadjuk, ha pedig 
nem, akkor elvetjük. A hipnotizáltnál ezzel szemben a képzetnek 
valóságba ültetése oly gyorsan, oly hathatósan megy végbe, hogy 
nincs ideje értelmi ellenőrzésre. Még egy nagyon fontos hasonló 
vonása van a két állapotnak. Mind az álomban, mind a hipnózis-

" i. m. 269. 1. 
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ban kapott képzet, ha mélységes erkölcsi meggyőződésünkkel, 
v a g y életösztönünkkel ellenkezik, nem fogja megtalálni a meg-
valósulásra vezető utat. Az az ember, aki komolyan elhatározta 
azt, hogy nem iszik, vagy nem dohányzik, az álomban sem fogadja 
el a cigarettát, a bort, ha megkínálják vele és a hipnózisban is 
csak nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem vehető rá arra, hogy 
ezt megtegye. 

A hipnózis állapotában nagyon sok érdekes jelenséget idéz-
hetünk elő.30 — Megbéníthatjuk a tagokat (szuggesztív paralysis, 
hemiplegia, paraplegia), v a g y egészen megmerevíthetjük azokat 
(szuggesztív katalepsia). A kísérleti személlyel automatikus moz-
gásokat végeztethetünk (szuggesztív automatismus), érzéketlenné 
tehetjük fájdalom és a külső világ ingerei iránt (szuggesztív anal-
gesia, anaesthesia), érzékelési érzékenységét nagy mértékben fel-
fokozhatjuk (szuggesztív hyperaesthesia). Ha a hipnotizált a jelen 
lévő tárgyakat a valóságtól eltérően fogja fel, akkor szuggesztív 
illúzióról, ha pedig a jelenlévő tárgyakat nem veszi észre (negatív 
hallucináció), v a g y olyasmit észlel, ami nincs jelen (pozitív hal-
lucináció), akkor szuggesztív hallucinációról beszélünk. A halluci-
náció és a valóságnak megfelelő érzékelés között foglalnak helyet 
az ú. n. félhallucinációk, amikor a «valós érzékelések közül az 
alanjr azokat választja ki, amelyek a legjobban hasonlítanak 
belső elképzeléséhez és azoknak a valóságon túlmenő érvényt ad».31 

A hallucinációnak nagyon érdekes fa j tá ja még a retroaktív 
hallucináció, amikor valóságnak tartunk olyan élményt, amelyet 
egyáltalán nem éltünk át, vagy a valóságban átélt régebbi élmé-
nyünket, mint tőlünk idegent, nem hozzánk tartozót elvetjük. 

A hipnotikus szuggesztióval kapcsolatban röviden meg kell 
még emlékeznünk a posthipnotikus szuggesztióról is. Erről abban 
az esetben beszélünk, ha az eredménynek nem a hipnózis tartama 
alatt, hanem egy későbbi időpontban kell megvalósulnia. Ennek 
egyik fa j tá ja a határidő szuggesztió, amikor a kívánt hatásnak vala-
milyen pontosan meghatározott időpontban kell teljesedésbe 
mennie. Pl. valaki azt a szuggesztiót adja valakinek, hogy holnap 
délután 4 órakor látogassa meg őt. Ha eredménnyel jár a szug-
gesztív hatás, akkor a kísérleti személy másnap délután 4 óráig 
nem is gondol a dologra, akkor eszébe ötlik, hogy el kellene mennie 

30 Stoll : Suggestion und Hypnotismus in der Völkerpsychologie. 7. 1. 
31 Baudouin : Psychologie de la suggestion et de l'autosuggestion. 18.1. 
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az illetőhöz, hogy miért, azt maga sem tudja, majd minden latol-
gatás nélkül szinte automatikusan el is megy az illetőhöz. A post-
hipnotikus szuggesztió, különösen az utóbbi terminszuggesztió, a 
legritkább esetben jár csak sikerrel. Ha azonban eredménnyel jár, 
a szuggerált nem is gondol arra, hogy valamüyen előzetes szuggesztió 
hatása alatt áll és úgy cselekszik, mintha teljesen szabad elhatá-
rozásból cselekednék. Ha a posthipnotikus szuggesztió hatása alatt 
álló egyén lelkiállapota után kutatunk, akkor azt kell mondanunk, 
hogy a kísérleti személy azt az egy gondolatot kivéve, amelyre 
a szuggesztió irányul, teljesen éber állapotban van.3 2 — Ezzel a 
felfogással szemben áll az a nézet, hogy a kísérleti személy ilyen-
kor is a teljes hipnózis állapotában van (Delbouef), vagy legalább 
is valamilyen közbenső állapotban (Forel). 

A hipnózisnak különböző fokozatait különböztetjük meg. 
Liébeault és Bernheim felosztását nem fogadhatjuk el azért, mert 
túlságosan sok, egymástól alig különböző fokozatot vesz fel. 
Charcot csoportosítását pedig azért nem tehetjük magunkévá, 
mert túlságosan fiziológiai ízü, a lelki rugókkal alig törődik. 
Szerintünk a hipnózisnak három egymástól jól megkülönböztet-
hető fokozata van : i. A kezdődő hipnózis. A kísérleti személy itt 
még nincs a hipnotizőr teljes befolyása alatt, parancsainak még 
ellenszegül. Ez az ellenszegülés azonban már csak erőfeszítés útján 
történhetik meg, ami már jelzi azt, hogy a hipnotizőr fölényben 
van vele szemben. Ha a hipnózist az álommal hasonlítjuk össze, 
akkor ennek megfelel a félálom állapota. 2. Közönséges hipnózis. 
A hipnotizált itt már a hipnotizőr teljes hatalma alatt áll. Nem 
fejt ki erőt a kapott paranccsal szemben, hanem teljesíti a hipno-
tizőrnek minden olyan kívánságát, amely nem ellenkezik olyan 
elvekkel, meggyőződéssel, amely szívébe, lelkébe erőteljesen és 
visszavonhatatlanul bele van vésve. Ez az állapot a visszaemlé-
kezés állapota. Ehhez hasonló jelenséggel az álomban is talál 
kozunk, amikor az álomképeknek szinte determináló hatása alatt 
állunk, felébredés után azonban mégis visszaemlékezünk mind-
arra, ami velünk az éj folyamán történt. 3. Mély hipnózis. Ennél 
már semmire nem emlékszünk vissza, ami velünk történt. Ennek 
megfelel az álomnál a teljes feledés állapota. 

Annak ellenére, hogy a hipnotikus szuggesztió által néha 

32 í g y például ezt a felfogást val l ja Beaunis és Liégeois is. Revue 
de l'hypnotisme. 1887. 166. 1. 
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olyan eredményre jutunk, amelyet rendes körülmények között 
elérni sohasem tudunk (pl. menstruációrögzítés meghatározott idő-
pontra, égési seb keletkezése arra alkalmatlan tárgy érintése által), 
attól mégsem szabad csodálatos eredményeket várni. Amikor elő-
ször kezdtek a szuggesztió és hipnózis kérdéseivel foglalkozni, 
akkor a látszólag rendkívüli eredmények miatt a hipnózist sokan 
úgy tekintették, mint a X I X . század csodáját, amelynek segít-
ségével mindent el lehet érni. Azt gondolták, hogy az embereknek 
jövő cselekedeteit, magatartásmódját, gondolkodását előre lehet 
irányítani (posthipnotikus szuggesztió) és ezáltal az embert jel-
lemessé lehet tenni. Minél jobban belemerültek azonban a hipnózis 
kérdéseibe, annál szerényebbek lettek és annál inkább látták, 
hogy erről az álomképről szó sem lehet, mert a jellemet hipnózis 
útján senkire sem erőszakolhatjuk rá. Éppen ezért a nevelésben 
a szerepe egészen korlátolt és csak ott használhatjuk fel, ahol 
bizonyos rendellenes testi v a g y lelki betegségekről van szó (erős-
fokú félelem a felelés vagy szereplés előtt, rögeszmék, hipochond-
ria stb.). Ezeknek a betegségeknek a gyökere ugyanis legtöbbször 
a tudattalanban keresendő. A hipnotikus szuggesztió — éppen 
mivel a tudatalatti a sajátos területe — meg tudja szüntetni az 
okot. A betegség gyógyítását azonban egész természetesen hosz-
szabb ideig tartó rendszeres és módszeres eljárással tudja csak 
elérni. De a hosszú ideig tartó hipnotikus eljárásnak megvan az 
a veszélye, hogy a kísérleti személy a hipnotizőrrel szemben eset-
leg teljesen elveszti akarati függetlenségét, annak minden szava 
és parancsa szinte gépies cselekvéssorozatot vált ki belőle, amely 
esetleg más személyekkel szemben is érvényesül. Előfordulhat 
tehát az az eset, hogy az egyik betegséget, vagy legalább is annak 
tüneteit meggyógyít juk, de ennek helyébe egy másikat hozunk, 
amely nem kevésbbé súlyos, t. i. a beteges akaratgyengeséget. 
Éppen ezért a hipnotikus szuggesztiónak a nevelésben való alkal-
mazhatóságát csak a legritkább esetben tartjuk megengedhetőnek 
és eredményre vezetőnek. 

Forbes Winslow londoni Őrvos a nevelésben és gyógyításban 
egyaránt a közvetlen hipnózis helyett az általa elnevezett reflex-
hipnózist ajánlja.3 3 Ez abban áll, hogy a beteg egy hipnotizált 

33 Winslow : Reflexhypnotismus. (Selbstheilung und Seelenerziehung 
durch Autosuggestion usw.) 99—102. 11. 
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személlyel kerül összeköttetésbe. «Véleményem szerint a közvetett 
hipnotizmus nagyobb hatással van a betegre, mint a közvetlen 
és a hipnotikus átvitel a jövő legnagyobb gyógyeszköze. Fontos 
szerepe lesz olyan betegek kezelésében, akik a közvetlen hipnózis-
sal szemben erős ellenállást tanúsítanak.»34 Winslow ennek sike-
resebb voltát abban látja, hogy indirekt hipnózis esetén a beteg 
a szuggesztiókat éber állapotban teszi magáévá. Eljárásmódját 
azonban a tapasztalat nem igazolta annyira, mint ahogy csodá-
latos eredményei alapján várhattuk volna ettől a módszertől. 

A tapasztalat azt mutatja , hogy a kísérleti személy egyrészt 
logikai érveléssel, másrészt öntudatlan vagy öntudatos autoszug-
gesztiók segítségével állhat ellen a szuggesztív hatásnak. Éppen 
ezért nagyon nehéz olyan egyénekre szuggesztív úton hatni, akik 
bizonyos irányban rögeszmével (fixa idea) rendelkeznek. Lehet-
séges, hogy ezek egy más irányban erősen szuggesztibilisek, a 
rögeszmével ellentétes szuggesztió azonban a legritkább esetben 
jár csak sikerrel. Ennek okát abban kereshetjük, hogy a kérdéses 
gondolat annyira át meg át járja a tudat alatti réteget, hogy onnan 
való kitörlése, vagy a tudatos réteggel való kapcsolatainak gyöke-
res megszüntetése nagyon nehéz feladat elé állítja a szuggesztort. 

Ha a szuggesztor munkája eredménnyel jár, akkor a kapott 
szuggesztió hatásossága függ attól az időtartamtól, amely a szug-
gesztió folyamata óta eltelt. Gondoljunk csak Stoll billiárdgolyó 
hasonlatára. Minél hosszabb idő választja el a golyó mostani 
állapotát a meglökés pillanatától, annál többet veszít a golyó 
eredeti sebességéből. A szuggesztió eredményes volta fordítva ará-
nyos az eltelt időtartammal. Az erősségnek ezzel az esésével 
számolniok kell tehát azoknak a szuggesztióknak, amelyek a 
kívánt eredményt egy későbbi időpontban akarják elérni. Ennek 
a törvényszerűségnek a magyarázatát abban látjuk, hogy a szug-
gerált egyén valaminő belső okok, v a g y esetleg külső körülmények 
miatt már nem gondol olyan erőteljesen a kapott képzetre, érzelmi 
világa sincs annyira felhangolva, mint volt a szuggesztió idején, 
továbbá nincs már közvetlenül a szuggesztor befolyása alatt , 
akinek személyes hatása volt a szuggesztió eredményes voltának 
legfőbb tényezője. 

34 Die hypnotische Übertragung ist das große Heilmittel der Zukunft , 
i. m. i o i . 1. 



4 8 

A szuggesztió eredményes voltának alapjául szolgál az egyén-
ben a szuggesztibüitás. Ezen azt a lelki magatartást értjük, amely 
az embert a szuggesztió befogadására nagyon hajlamossá teszi. 
Ennek mértéke egész természetesen nemcsak belső, hanem külső 
tényezőktől is függ (szuggesztor egyénisége, környezet hatása). 
V a g y más szóval élve : van az emberben valami, ami őt alkatilag 
alkalmassá teszi a szuggesztió felvételére (passzív szuggesztibüitás). 
Hogy azonban ez működésbe lépjen, ahhoz más, részben belső, rész-
ben külső tényezők együttes jelenléte is szükséges (aktív szuggesz-
tibüitás).35 Ha tehát valamely a szuggesztió felvételére hajlamos 
egyénben valamilyen szuggesztió nem jár eredménnyel, akkor 
mondhatjuk, hogy meg volt ugyan a passzív, de hiányzott az aktív 
szuggesztibüitás. A szuggesztibüitás nagy mértékben függ az egyén 
állandó és pillanatnyi érzelmi magatartásától. Ebből a kölcsönös 
viszonyból sokan azt a helytelen következtetést vonják le, hogy a 
szuggesztibüitás és a túlfokozott érzelmi életre való hajlandóság 
teljesen azonos vagy legalább is a gyakorlatban azonosnak vehető 
fogalmak (Serog, Bleuler).36 Igaz ugyan, hogy a kedvező érzelmi 
állapot megkönnyíti a szuggesztió megvalósulását (1. a segítséget 
hozó érzelmi állapot tétele), de ennek létrejöttében mindig csak 
feltétel, mégpedig nem is elengedhetetlen feltétel marad. 

A szuggesztibüitás azonban nemcsak érzelmi életünkkel, 
hanem értelmi fejlettségünkkel is szoros vonatkozásban van. Általá-
ban mondhatjuk azt, hogy a magasabb szellemi fejlettségű ember-
ben sokkal kisebb mértékben jelentkezik, mint az alacsonyabb 
színvonalon állóban. Annak a magyarázatát, hogy az értelmesebb 
emberek néha igen nagy mértékben szuggesztibilisek, éppen abban 
kell keresnünk, hogy a szuggesztibüitás nemcsak az értelmi fejlett-
ségtől, hanem igen nagy, sőt sokszor döntő mértékben függ érzelmi 
életünktől és akarati világunktól is. Ezt nagyon sokszor tapasztal-
juk akkor, amikor egyesek politikai állásfoglalásuk szerint a nekik 
kedvező hírek közül mindent minden megelőző bírálat nélkül el-

35 Trömnernél fordul elő ez a megkülönböztetés : Hypnose und 
Suggestion. Leipzig, 1908. 21. 1. ő azonban nem egészen ebben az értelem-
ben használja (Suggestionsbereitschaft, Suggestionserwartung). 

36 Serog : Die Suggestibilität, ihr Wesen und ihre experimentelle 
Untersuchung nebst einer neuen Methode der Suggestibilitätsprüfung. 
Zeitschr. für gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1924. (88.) 440. 1. Bleuler : 
Suggestionsmechanismen, i. folyóirat. 1937. ( I 27-) 4^9—82. 11. 
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fogadnak, a kedvezőtleneket pedig ugyanilyen módon elvetik. 
Ezen a lélektani törvényen alapul a propaganda óriási hatása is. 

Ha a szuggesztiónak a nevelésben való szerepét meg akarjuk 
állapítani, akkor arra a meggyőződésre kell jutnunk, hogy feltétle-
nül helyet, mégpedig előkelő helyet kell neki biztosítanunk ezen a 
téren is. «Valakit helyesen nevelni annyit jelent, egyrészt neki 
helyes adagolással az ő egyéni befolyásolhatósága szerint a meg-
felelő szuggesztiókat juttatni, hogy őt szellemileg egészséges, erköl-
csileg jó, életvidám emberré tegyük, másrészt mindazokat a szug-
gesztiókat távoltartani, v a g y ellenszuggesztiókkal paralizálni, 
melyek szellemi épségét fenyegetik, jellemét megrontják, életked-
vét megölik, amire pedig ma, mikor a létért való küzdelem oly el-
keseredéssel folyik, nagyobb szükség van, mint a könnyebb élet-
fenntartás idején.»37 A sok évszázados nevelői tapasztalat arra a 
megállapításra jutott, hogy az ifjúságot pusztán értelmi érvekkel 
nem lehet a jó útra téríteni, legalább is úgy, hogy azon kitartóan, 
hosszú ideig rendületlenül meneteljen. R a j t u k kívül, nem pedig 
mellőzésükkel szükség van más eszközökre is. Buzdítani, lelkesíteni 
kell a tanulókat, hogy állhatatosan kitartsanak a jóban. Számításba 
kell továbbá vennünk azt is, hogy a ránk bízottak állandó rossz-
irányú szuggesztív hatás alatt is állhatnak. Gondoljunk csak a 
cimborák, az erkölcstelen filmek, reklámok stb. bomlasztó hatására. 
Mi nevelők nem folytathatunk strucc-politikát azáltal, hogy úgy 
élünk, úgy viselkedünk, mintha ezek nem is léteznének, közben 
pedig az ifjúság kiesik a kezünkből, éppen azért, mert nem ellen-
súlyozzuk ellentétes irányú szuggesztív működéssel az előbb emlí-
tett tényezők mesterkedését. Ezek sem logikai érvekkel férkőznek 
közel az if júság lelkéhez, nem értelmi alapon próbálják őket maguk-
nak megnyerni, hanem a legkönnyebb, de egyszersmind legbizto-
sabb utat, az érzelmeken át vezető utat választják céljaik elérésére. 

A szuggesztiónak a nevelésben való alkalmazhatósága ellen 
látszólag az a tény szól, hogy az a legtöbb esetben bírálótevékeny-
ségünk teljes passzivitása mellett és szinte automatikusan megy 
végbe, vagyis kényszerjellegű tevékenység. A kényszerjellegű tevé-
kenységeket pedig a nevelésből lehetőleg ki kell küszöbölni. Óva-
kodnunk kell azonban minden túlzástól, mert a «kényszerhatásokat 

37 Weszely : A korszerű nevelés alapelvei. Budapest, 1935. — 6 . 
11. Stolit idézve. Suggestion u. Hypnotismus. 708—709. 11. 
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a nevelésből kizárni annyi lenne, mint beleegyezni a növendék azon 
tendenciáiba, ösztöneibe és impulzusaiba, melyeket észszerű hatá-
sokkal szabályozni nem lehet.»38 

Elismerjük ugyan, hogy a pusztán értelmi úton való meg-
győzésre létrejött cselekvés szellemileg és erkölcsileg is magasabb-
rendű, mint az érzelmi hatásra létrejötté, de ha pusztán csak az 
előzőre szorítkoznánk, súlyos hibát követnénk el, mert megfeled-
keznénk arról, hogy az ember nemcsak hideg, a szillogizmusok 
nehézkes útján járó értelem, hanem szív is, amely érez és lelkese-
dik.39 Éppen ezért a szuggesztiónak alkalmasnak kell lennie arra, 
hogy megsemmisítse azokat a balítéleteket, amelyek a nevelésben 
való szerepe ellen beszélnek.40 A szuggesztiónak az egész nevelés és 
oktatás segítőjévé kell válnia. «Elle deviendra l'auxüiaire de toute 
l'éducation et de toute instruction.»41 

,8 Várkonyi : Bevezetés a neveléslélektanba. Budapest, 1937. n o . 1. 
S9 Értelmi úton való meggyőzés és szuggesztió között körülbelül 

ugyanaz a viszony, mint a lépésről-lépésre haladó értelem (ratio) és intuíció 
között. 

40 Guyau : L'éducation et hérédité. Paris, 1889. 17. 1. 
41 Baudouin : Psychologie de la suggestion et de l'autosuggestion. 

187. 1. 



III . F E J E Z E T . 

A szuggesztibilitás feltételei. 

i. Szuggesztió és egyéniség. 

Sokszor tapasztaljuk azt, ha egy társaságban néhányan 
összeverődnek és egyszer az egyik, másszor a másik veszi át a szót, 
hogy az egyiket unottan hallgatják, szinte rá se figyelnek előadására 
és alig várják, hogy már h a g y j a abba a beszédet. Amikor azonban 
egy másik jut szóhoz, aki érdekesen, lebilincselően tud előadni, 
akkor az egész társaság hangulata megváltozik, mindenki odafigyel, 
csupa szem, csupa fül mindenki. Ugyanígy van az iskolában is. 
Az egyik tanár unalmasan, szárazan, egyhangúan magyaráz. Min-
denki ásít és alig vár ja az óra végét. Az ilyen tanár nem ura a hely-
zetnek, mert nem tudja magához láncolni a rábízottakat. Ezzel 
szemben áll egy másik tanártípus. Tanítása csupa élet, csupa 
elevenség. Mindenki feszülten figyel, egyetlen unott arcot sem lehet 
találni az egész osztályban, mert érdeklődésüket a tanár változa-
tos tanításmódja egészen felcsigázza. V a g y gondoljunk a tanár 
fegyelmező munkájára. Az egyik kiabálhat, pörölhet, hogy legyen 
rend és fegyelem, a kívánt célt mégsem tudja elérni. E g y másik 
néhány halk szóval, v a g y egyetlen tekintettel tökéletes rendet tud 
teremteni. Vagy gondoljunk egy kirándulásra. Az egyik fiú a 
többitől kissé elszakadva, valami nagyon érdekes eseményt f igyel 
meg. Rögtön megy és jelenti ezt társainak. Ú g y mondja el azonban 
a dolgot, hogy az egyébként érdekes esemény megtekintése iránt 
szinte semmi érdeklődés nem mutatkozik. E g y másik egész hét-
köznapi, említésre sem méltó dolgot vesz észre a közelben. Lelkese-
déssel meséli a mellette állóknak. Az eredmény : mindenki oda-
figyel és érdeklődéssel nézi meg azt a dolgot, amit különben figye-
lemre sem méltatott volna. 

A most elmondottakból nyilvánvaló, hogy a szuggesztió létre-
jöttének, vagy más szóval az aktív szuggesztibilitásnak legfonto-

4 * 
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sabb feltétele a szuggesztor egyénisége. Éppen ezért, hogy ezt a 
problémát is világosan lássuk, tisztáznunk kell szuggesztió és 
egyéniség viszonyát. Mielőtt azonban a kölcsönös viszony tárgya-
lásába kezdenénk, meg kell ismerkednünk az egyéniség fogalmával. 

Hogy az egyéniség helyes fogalmára rátaláljunk, a metafizikai 
és értékelméleti szempontokat élesen el kell különítenünk egymás-
tól. Egyéniségen adottságot, metafizikumot «a lélekformának azt a 
sajátos képességét értjük, amellyel a létszövedékben minden más 
lelkiségtől eltérő módon nyilatkozik meg».1 A meghatározásból 
rögtön látható, hogy két teljesen ugyanolyan egyéniség nem léte-
zik, de nem is létezhetik, mert minden egyéniség valami egyéni, 
egyedülálló, részekre nem bontható (individuum), tehát egység, 
mégpedig olyan egység, amely soha és semmi körülmények között 
nem ismétlődhetik meg. Ez mindenkinek annyira sajátja, hogy azt 
elrabolni tőle nem lehet, de még utánozni sem, csak legfeljebb 
különböző megnyilvánulási formáit. 

Amikor megszületünk, akkor egyéniségünkkel együtt, vagy 
helyesebben egyéniségünkben velünk születnek, bennünk elő-
legezve vannak bizonyos hajlamok és képességek, amelyek ön-
kifejtésre, önkibontakozásra, entelecheiára várnak és vágynak. 
Az ilyen egyéniséget velünk született egyéniségnek nevezzük. Mivel 
ez a testi és lelki átöröklés következtében bizonyos fokú megkötött-
séggel rendelkezik, azért mondhatjuk — de nem a teljes deter-
mináció értelmében —, hogy valakinek az egyénisége a sorsa. Sorsa 
annyiban, amennyiben mint hűséges útitárs, végigkíséri egész életén 
át. Nem úgy mint távoli hideg szemlélő, hanem mint ösztönző és 
csillapító, cselekvésre hajlamosító és a cselekvéstől visszatartó 
tényező. 

Ez a velünk született egyéniség az idő múlásával azonban 
állandó módosulásnak van kitéve.2 Értelmi megfontolások, érzelmi 
felindulások és akarati elhatározások, amelyek részben külső, rész-
ben belső ösztönző hatásra jelentkeznek,3 arra késztetik az egyént, 

1 Prohászka L. : Az oktatás elmélete. Budapest, 1937. Egyéniség 
és műveltség c. fejezet. 79. 1. Az egyéniség fogalmának további elemzésében 
is az ő filozófiai megállapításait vesszük alapul. 

2 Marbe : Über Persönlichkeit, Einstellung, Suggestion und Hypnose. 
Zeitschr. für gesamte Neurologie und Psychiatrie. 1925. 359—66. 11. 

3 Der Mensch ist ein anderer, je nach dem er körperlich gesund oder 
krank, älter oder jünger ist. i. m. 359. 1. 
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hogy a benne potencialitásban levő képességeket aktualizálja. 
Egész természetesen az ember csakis azokat a képességeket gyako-
rolhatja be, csakis azokat fejlesztheti ki, amelyek benne legalább is 
lehetőségi léttel bírnak. Az olyan képességeknek kibontakozásáról 
ugyanis, amelyeknek még a csirája sem található fel az illető egyéni-
ségben, «a semmiből semmi sem lesz» bölcseleti elv alapján még 
beszélni sem lehet. Ezt a képességeit begyakorló egyéniséget fejlődő 
egyéniségnek nevezzük. 

Az egyéniség, miközben önmagát fejti ki, ráirányul valami-
lyen tartalomra és a ráirányulás következtében az illető tartalom-
mal telítődik. Ha az igaz, jó, szép értékein gyakorolja be képességeit, 
akkor értékes, különben pedig értéktelen egyéniségről beszélünk. 
Meg kell azonban jegyeznünk, hogy amikor értékes vagy érték-
telen egyéniségről szólunk, akkor nem magát az egyéniséget értékel-
jük, hanem azt a tartalmat, amellyel az egyéniség önmagát gazdagí-
totta. «Magában véve az egyéniség éppoly kevéssé jelent értéket, 
mint ahogy másfelől az érték még korántsem teszi az egyéniséget 
egyéniséggé. Az érték mindig az általánosat, egyetemeset jelenti, 
az egyéniség szingularitásával szemben.»4 

Egyéniségünk a velünk született tökéletlenségünk folytán 
sohasem telítődhetik oly mértékben az értékekkel, hogy a további 
fejlődésre már ne lenne lehetőség. A maximum perfectionis ugyanis 
olyan eszmény, amely felé csak törekedni lehet, de elérni, helye-
sebben megközelíteni csak ritka és kimagasló esetekben. Ha vala-
mely egyéniség következetesen ugyanazokon a tartalmakon gyako-
rolja be a képességeit, akkor határozott, különben pedig hatá-
rozatlan egyéniségről beszélünk. 

A lét szövedékében az egyéniség nem elszigetelten nyilatko-
zik meg, hanem úgy, hogy más egyéniségekre is hatást fejt ki. 
«Az ember egyéniségét beleviszi létének minden megnyilvánulásába; 
egyénisége bélyegét ráüti mindenre, amivel érintkezésbe jut.»6 Sőt 
még tovább menve, megkockáztathatjuk azt a kijelentést, hogy 
mindazt, amit más emberekkel való kapcsolatunkban elérünk, 
egyéniségünk által érjük el. Az egyéniség tehát oly hatalom, 
amelyet másokkal való érintkezésünkben sikeresen felhasználha-
tunk. Itt azonban rögtön felmerülhet az a kérdés, hogyan kell az 

4 Prohászka : i. m. 81. 1. 
5 Schütz : A bölcselet elemei. Budapest. 1940. 497. 1. 



54 

egyéniségnek minden más lelkiségtől eltérő módon megnyilat-
koznia, hogy másokra tartós szuggesztív hatással legyen ? 

Mielőtt sorba vennénk azokat a tulajdonságokat, amelyek 
valamely egyéniséget szuggesztív egyéniséggé avatnak, valamit 
előre kell bocsájtanunk. Nem szabad azt gondolnunk, hogy ha eset-
leg ezek közül a tulajdonságok közül valamelyik, talán több is 
hiányzik, akkor már szuggesztív egyéniségről nem lehet szó és meg-
fordítva, ezek együttes jelenlétének nem szükségképi következ-
ménye a szuggesztív egyéniség. Az egyéniség ugyanis megfoghatat-
lan valami : individuum est ineffabile. Biztosan tehát sohasem tud-
juk megállapítani, hogy egy egyéniségben mi is az a valami, ami 
másokat szinte ellenállhatatlan erővel hajt hatalma alá. Csak a 
sokszoros tapasztalatból és megfigyelésből tudjuk levonni azt a 
következtetést, hogy különböző egyéniségeknek valamilyen meg-
határozott irányú megnyilatkozásai általában szuggesztív erővel 
hatnak az emberekre. 

Ha valaki arra törekszik, hogy döntő befolyással legyen kör-
nyezetére, akkor nagyon fontos követelmény ránézve az, hogy 
közben-közben visszavonuljon a magányba, hogy itt az egyedüllét 
csendjében megtermékenyüljön a lelke. Ezekben az értékes percek-
ben elmélkednie kell jövendő élethivatásáról és annak szépségéről. 
Platon híres munkájában, az Államban leírja,6 hogy mindazok, 
akik az állam jövendő vezetését akarják intézni, mielőtt ez a szent 
feladat nekik osztályrészül jutna, sok mindent kell tanulniok, sok 
mindennel kell foglalkozniok, a legfontosabb előkészület számukra 
azonban mégis csak az, hogy félre kell vonulniok a magányba, 
távol az emberektől és jövendő életpályájuk termékeny szemléleté-
ben kell elmerülniök. Itt kell megismerkedniük az igazi létezővel, 
a jó ideájával és ettől a szemlélettől megtermékenyülve térhetnek 
csak vissza az emberek közé, hogy őket, mint az államnak most már 
megérdemelten hivatalos vezetői kormányozzák. Most már biztosan 
eredményes lesz a munkájuk, mert a jó ideájának szeretete ösztökéli 
őket minden munkájukban. Ezentúl, ha a dolgokra tekintenek, 
a többi közönséges embertől eltérően már tudatában vannak annak, 
hogy nem ezek az igazi létezők, hanem annak csak tükörképei, de 
meglátják egyúttal benne és általa az igazi létezőt, az ideát, amely-
nek csodálatos valósága mindig megigézi lelküket. 

8 Platon : Politeia V I I . 3—4 ^ i y b - s i g d ) , 
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A nevelőnek is, hogy erőteljes egyéniség legyen, szeretnie kell 
az elmélkedő, a termékeny csendet. Gondolataiban sokat kell foglal-
koznia azzal a lélekkel, amelyet nevelni akar. Ez az elmélkedés 
megismerteti vele azt, hogy az emberben is az igazi létező a lélek, 
amelyben csírájában benne van a tökéletesség felé való törekvés. 
Csak segítő kézre van szükség, amely a benne szunnyadó állapot-
ban levő lehetőségeket aktiválja. Szomorúan kell ugyanis tapasz-
talnia, hogy müyen nagy különbség van eszmény és valóság között. 
Ennek ellenére azonban a lelkében élő, a csend mélységében kigyul-
ladt tűz hatására «a fejlődő élet minden hiányával és fogyatkozá-
sával annyira megigézi, hogy egész lényével tevékenyen közre akar 
működni ennek a fejlődő életnek az alakításában. Ezért nevez-
hetjük a pedagógusnak ezt a sajátos magatartását az Erostól 
ihletettnek.»7 Az elmélkedő csendben megedzett nevelői egyéniség 
egész természetesen nagy hatással lesz az ifjúságra ; szavára min-
denki felfigyel, parancsát mindenki teljesíti. Állításunkat maga 
a történelem is igazolja. Elég Pestalozzira vagy Don Boscora gon-
dolnunk. 

Az if júi lélekről, a nevelés és jövő problémájáról termékenyen 
elmélkedni azonban csakis az tud, aki nevelői munkáját hivatásból 
végzi. Ez a nevelő részéről a szuggesztió sikeres létrejöttének egyik 
legfontosabb feltétele. A növendék ugyanis szabad akaratánál 
fogva szembeszállhat minden nevelői próbálkozással. Ez a lázadó 
magatartás különösen akkor fordul elő, ha a nevelőt egész mun-
kájában nem a hivatás tüze táplálja. A növendék ösztönösen 
megérzi a nevelőben élő hivatást, vele szemben a csodálkozás 
(•&av/j,á£eiv) magatartását tanúsítja. Ez pedig azzal a következ-
ménnyel jár, hogy igen sok esetben nem tud (a bírálótevékenység 
gátlása miatt), de nem is akar ellenszegülni a nevelői munkának. 
Mondhatjuk tehát, hogy csakis az a nevelő tud szuggesztív erővel 
hatni növendékeire, akiben a hivatástudat elevenen él, aki hivatá-
sával felbonthatatlan frigyre lépett, amely mint emésztő tűz nem 
hagyja őt nyugodni addig, míg ennek a hivatásnak teljesen vagy 
tőle telhetőleg eleget nem tesz. Csakis az Erostól ihletett, a hiva-
tásból táplálkozó pedagógiai magatartás hozhatja közelebb egy-
máshoz az eszményt és a valóságot. 

Hogy azonban ez a hivatással való szövetkezés végigkísérje 

7 Prohászka : i. m. 96. 1. 
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az embert egész életén át és hogy lendületéből ne veszítsen semmit 
az idő múlásával, szükség van belső vagy külső ösztökélő, a kitartó 
munka nehézségeiben erőt kölcsönző hatásokra. Mert ha ez hiány-
zik, akkor egyszer a hivatás tüze is elhamvad, lángja kialszik. Ezt 
a szerepet sokszor az édesanya, a hitvestárs vagy más személyiség 
tölti be, akik talán maguk alkalmatlanok arra, hogy tömegeket 
hódítsanak meg, de arra nagyon is alkalmasak, hogy oly személyt 
befolyásoljanak, aki meg tud felelni ennek a nem könnyű feladat-
nak. De lehet ez az ösztökélő az Isten buzdító szava a lélekben, 
egy állandó belső hang, amely soha nem h a g y j a az embert nyu-
godni, cor inquietumot ad neki, míg be nem tölti ezt a hivatást. 
Ettől kezdve a hivatás annyira lefoglalja őt magának, hogy másról, 
mint erről beszélni sem tud, rögeszmeszerű gondolat űzi és 
ha j t ja őt egész élete végéig. 

A szuggesztív egyéniséget jellemzi továbbá az is, hogy nem 
önző célokért dolgozik. Hogy erőteljes szuggesztív hatással tudjon 
lenni másokra, annak elengedhetetlen feltétele, hogy «az általa hir-
detett eszménynek ne ügynöke vagy puszta propagálója, hanem 
mély érzülettől áthatott misszionáriusa legyen, akiről mindenki 
tudja, hogy becsületesen és őszintén keresi az igazságot, hogy az ő 
képviselője nemcsak akkor, ha ösztöneit simogatja, hanem akkor 
is, ha áldozatot követel tőle. Ha ezt az érzést maga iránt a belőle 
kiáradó szuggesztióval fel tudja ébreszteni, csodákat művelhet.»8 

Ha azonban csak egyszer is észreveszik azt, hogy egyéniségének 
erejét önző egyéni célok érdekében használja fel, minden további 
munkája és igyekezete hiábavaló erőpazarlás lesz. Az önzetlenség 
annyira hozzátartozik a szuggesztív egyéniség lényegéhez, hogy 
még azok is, akikben ez hiányzik, szükségesnek látják azt, hogy 
az általuk vezetettek előtt tisztának és önzetlennek lássanak. Éppen 
azért, hogy igazi jellemüket eltakarják, mindenféle propagandisz-
tikus eszközt felhasználnak. A szuggesztornak tehát magasan felette 
kell állnia saját kicsinyes érdekeinek, kell tudnia szenvedni és 
nélkülözni azért, hogy másokon segítsen. 

Az önzetlenség mellett a szuggesztív egyéniséget jellemzi még 
a munkája sikerébe vetett rendíthetetlen hite. Bármibe kezdjen is bele, 
feltétlenül bízik abban, hogy próbálkozása eredménnyel fog járni. 
Ránézve nincs lehetetlen, mert önbizalma segítségével áttör minden 

8 Kornis : Az államférfi. I — I I . Budapest, 1933. I- 25°- 1-
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nehézségen, még pedig úgy, hogy az általa hirdetett elvekhez 
mindig következetes marad. Nem retten vissza semmiféle akadály-
tól. Elveinek kész bármikor érvényt szerezni, ha életével kell is 
fizetnie ezért. «Becsüli magát és bízik annyira erejében, hogy ha 
mindenki sikertelenséget jósolna is neki, akkor is hisz abban, hogy 
munkáját siker fogja koronázni.»9 És legtöbb esetben munkája 
eredménnyel is jár. Mivel a legnagyobb nehézségekben is sikeresen 
véghezviszi minden tervét, kezdik őt csodálni, majd örülnek, ha 
meghúzódhatnak árnyékában, legvégül pedig tüzön-vizen át is 
utána mennek, követik őt. 

A szuggesztív egyéniségre nézve egy további jellemző köve-
telmény, hogy élete és tanítása között teljes legyen az összhang. 
Először tegyen és csak utána beszéljen. Mert a tett vonzó hatása 
következtében már sokkal inkább hallgatnak a szavára. Ha azon-
ban tettei nem fedik teljes mértékben az általa hirdetett és mások-
nak zsinórmértékül felálhtott elveket, akkor terméketlenül és ered-
ménytelenül «monologizál a fórumon.» Elsősorban tehát tettekkel 
és nem szavakkal kell bebizonyítania, hogy nem önmagáért, hanem 
mások érdekében munkálkodik és munkáját nem üzletszerűen, 
hanem hivatásból végzi. Ez kétségkívül minden államférfiűnak, de 
bízvást hozzátehetjük, egyszersmind minden nevelőnek is a leg-
nagyobb erőpróbája. Az emberek ugyanis csakis annak tudják alá-
vetni akaratukat, csakis annak tudnak feltétlenül és bírálat nélkül 
engedelmeskedni, akik életükben valósították meg azt, amit hir-
dettek. «Többet ér egy uncia jópélda, mint száz font szó.» (Szalézi 
szent Ferenc.) Csak egyszer vegyék róla észre azt, hogy szavai és 
tettei nincsenek összhangban egymással, rögtön szembehelyezked-
nek minden próbálkozásával. Éppen ezért rendkívüli felelősség is 
hárul reá. A tömeg ugyanis sohasem az elveket nézi, hanem mindig 
azoknak a tetteit, akik hivatva vannak őt vezetni. 

Fontos követelmény még a szuggesztív nevelői egyéniség 
számára, hogy igazán szeresse növendékeit. Ha észreveszi benne 
a környezete ezt a szerető odaadást, akkor kész bárhova is követni 
őt. A szuggesztió ugyanis nem kényszer oly értelemben, hogy 
drasztikus eszközökkel megkövetelem a meghódolást, hanem a lelki 
együttrezgés, rezonancia oly állapota, amelynél a szuggerált leg-
többször abban a tudatban él, hogy teljesen szabadon cselekszik. 

9 Lantos-Kiss Antal : Vezérférfiúság. Budapest, 1940. 25. 1. 
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A tapasztalat tanúsága szerint csakis az a nevelő hat tartósan 
növendékeire, akiből mindig a szeretet lehellete árad, aki 
«családatya módjára övéinek oltalmazójává, gondozójává, tápláló-
jává lesz, aki mindennél előbbre helyezi szellemi családjának, 
vezetett j einek jólétét és boldogságát.»10 Ennek a szeretetnek azon-
ban határozottnak, energikusnak, erősnek kell lennie. Az a sze-
retet, «amely alakítani kíván, nem gyökerezhet a személyes rokon-
vagy ellenszenv érzelmeiben»,11 hanem a szigorú igazságosság 
alapján kell állnia. 

Ha a külső magatartásban keressük meg azokat a tulajdon-
ságokat, amelyek másokat meghódolásra kényszerítenek, akkor 
elsősorban a szem erejéről, a tekintetről kell megemlékezni. Az ener-
gikus nézés, a szemből kisugárzó erő igen nagy hatással van az 
emberre. Valahogy ösztönszerűleg megérezzük azt, hogy a szem 
a lélek tükre és hogy a szemből kivetítődik sokszor az egész ember 
egyénisége. Ezért nem bírnak sokan a szuggesztív erővel rendel-
kező emberek szemébe nézni, különösen hosszabb ideig. 

A szuggesztív tekintet mellett szólnunk kell még a szó erejéről 
is, hiszen az emberi hang a legalkalmasabb eszköz szuggesztív 
hatás előidézésére, mert a legkülönbözőbb érzelmi hullámokat 
tudja kelteni. A szuggesztor akkor fogja ezt az eszközt igazán 
eredményesen felhasználni, ha egyszerű, mindenkinek érthető 
kifejezéseket használ, «ha súlyos és bonyolult igazságokat elemi 
egyszerűséggel érzékeltet, ésszel alig átgondolható érzelmi feszült-
ségeket néhány alaphangban felold, amelynek egyszerű melódiáját 
mindenki érzi és érti».12 A legtöbb embert ugyanis nem a ragyogó 
logikájú bizonyítás, hanem a szónak az érzelmi világot felkavaró 
ereje tudja igazán meghódítani. 

Az eddigiekben inkább normatív szempontból próbáltuk meg-
rajzolni a mások vezetésére alkalmas egyéniség képét. A most 
említett tulajdonságok azonban nem magyarázzák meg teljesen 
azt, hogy egy egyéniség miért szuggesztív egyéniség. Ezek a tulaj-
donságok ugyanis önmagukban véve még nem teszik az egyéniséget 
szuggesztívvé, hanem csak növelik szuggesztív erejét. Ha erre 
a kérdésre, miben áll az egyéniség szuggesztív ereje, helye-
sen akarunk felelni, akkor azt kell mondanunk, hogy éppen az 

10 Lantos-Kiss Antal : i. m. 109. 1. 
11 Prohászka : Az oktatás elmélete. 97. 1. 
1S Kornis : Az államférfi m. I. 252. 1. 
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egyéniség az, amely valamely egyéniséget szuggesztív egyéniséggé 
tesz, mert ha nincsenek benne legalább csirájában a szuggesztív 
egyéniség kifejlődéséhez szükséges tulajdonságok, akkor sohasem 
lesz belőle szuggesztív egyéniség. Azért az ilyen ember hiába eről-
ködik, hogy másokat befolyása alá vonjon, ez úgysem fog sikerülni 
neki. Ha azonban az egyéniségben megvan az a lehetőség, hogy 
szuggesztív egyéniséggé legyen, akkor latba kell vetnie minden 
erőt, hogy egyénisége ilyen irányban módosuljon. Egyéniségének 
ilyen irányú kifejlődését leginkább a fentebb említett normák 
figyelembevételével és az autószuggesztió segítségével éri el. Ezt 
az utóbbi eszközt minden nevelőnek és vezető férfiúnak föl kellene 
használnia, hogy egyéniségének lendületével és döntő erejével 
egészen lagához fűzze a rábízottakat. 

2. Szuggesztió és fejlődés. 

A szuggesztió sikere nemcsak a szuggesztor egyéniségétől, 
hanem a szuggerált passzív (azaz állandóbb jellegű) és akt ív 
(azaz pillanatnyi lelki magatartásából folyó) szuggesztibüitásától 
is függ. A passzív szuggesztibilitás többé-kevésbbé minden nor-
mális ember alapvető lelki tulajdonsága. A gyermekben és az 
ifjúban éppen úgy megtaláljuk, mint a férfiben és az öregben. Jelen-
létéből tehát egyáltalában nem lehet következtetni — mint azt 
a párizsi iskola gondolta — valakinek szellemi vagy lelki abnor-
mitására. Mivel a szuggesztibilitás nagy mértékben függ az egyén 
értelmi érettségétől, akarati önállóságától és érzelmi magatartásától, 
azért az egyes fejlődési korszakoknak megfelelően állandóan válto-
zik. Ahol fejlettebb az értelem, önállóbb az akarat — hacsak az érzel-
mek nem gátolják működésükben — ott kisebb fokban van jelen, és 
erősen korlátozza, sőt sok esetben teljesen meghiúsítja a szuggesztor 
szuggesztiójának sikerét. A szuggesztornak azonban még kis-
fokú szuggesztibilitás esetében is van reménye arra, hogy sikerül 
a szuggesztiója, ha tekintetbe veszi az illető egyéniségét, hajlamait, 
adottságait, felvillanyozza érzelmeit (aktív szuggesztibilitás), vagyis 
ha lélekhez álló szuggesztiót alkalmaz. A szó szoros értelmében véve 
minden egyes emberhez más módon kellene hozzáférkőznie, hiszen 
mindegyik külön vüág, külön egyéniség. Ez a tény azonban nagyon 
megnehezítené működését, ha az egyes fejlődési szakaszokon belül 
bizonyos egyformaság nem érvényesülne. Minden egyes életkornak 
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megvan ugyanis az eszményképe, amelyet az igazi nevelőnek 
feltétlenül tudomásul kell vennie, ha azt akarja, hogy munkája 
eredményes legyen. És ilyen esetben munkája eredménnyel is jár, 
mert a növendék a bírálatmentes magatartás út ján közeledik 
feléje, és így a növendéket jellemző, esetleg kisfokú passzív szug-
gesztibilitást könnyű szerrel módosíthatja. Hogy a befolyásolt 
egyének oldaláról is tisztán lássuk a kérdést, vizsgáljuk meg az 
egyes fejlődési szakaszok szuggesztibüitását és azt, hogy mi az 
oka a különböző fejlődési korokon belül a szuggesztibilitás 
módosulásának. 

Az ember életében négy nagyobb korszakot különböztetünk 
meg. Ezek nemcsak testi fejlettség, hanem lelki magatartás szem-
pontjából is erősen eltérnek egymástól. A fejlődési szakaszok 
egymásutáni állomásai a következők : gyermekkor, ifjúkor, férfi-
kor és öregkor.13 Sokan nem elégednek meg ezzel a felosztással 
és az if júkort még két, egymástól lényeges vonásokban elütő sza-
kaszra osztják : a serdülő és a szoros értelemben vett ifjúkorra.1 4 

Mi a fejlődési szakaszok közül csak a gyermek- és az if júkor szug-
gesztibilitásával fogunk foglalkozni. 

A gyermek kb. hároméves koráig nem szuggesztibilis, mert 
hiányzik belőle a szuggesztió sikeres létrejöttének egyik fontos 
feltétele, a figyelmi koncentráció (v. ö. koncentrált figyelem tétele). 
A mozgásszuggesztiók irányában azonban szuggesztibilitása erősen 
felfokozott mértékben jelentkezik. Ennek okát a gyermek után-
zásra való hajlamában kell keresnünk.1 5 

3 — 4 éves korában a gyermek már kezd szembehelyezkedni 
közvetlen személyi környezetével. Elkezdődik az első dackorszak, 
a negatív szuggesztió kora. Kívánatos előtte mindaz, amit a 
szülők szigorúan megtiltanak és nem akarja megtenni azt, amit meg-
parancsolnak. A dackorszakot nem számítva (rövid ideig tart csak) 
a gyermek erős mértékben szuggesztibilis. <A gyermeknél szinte 
az egész nevelés a szuggesztióra van felépítve.»16 Míg iskolába 

13 Franz Sawiczki : Die vier Lebensalter. Paderborn, 1929. 
14 L! Hans Künkel : Die Lebensalter. Jena, I939. 23. 1. 1. pueritia, 

2. adolescentia, 3. iuventus, 4. virilitas, 5. senectus. 
15 L. Maria Zillig : Nachahmung und Suggestion c. tanulmányát 

Busemann : Pädagogische Milieukunde c. művében. 56—73. 11. 
16 Plecher : Die Suggestion im Leben des Kindes. Langensalza, 1909. 

25. 1. 
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nem kerül, szinte csakis a szülök szuggesztív hatása alatt áll 
A szülők ebben a korban pusztán helyzetüknél fogva gyermekeik 
előtt óriási tekintéllyel rendelkeznek. Éppen ezért szinte semmi-
féle szuggesztív egyéniséggel nem kell bírniok ahhoz, hogy 
gyermekeikre tartós és eredményes hatást fejtsenek ki. 1 7 «A gyer-
mek minden bírálat nélkül fogadja be azokat a képzeteket, ame-
lyeket támasztunk benne. De nem is tudja megbírálni, váj jon 
helyesek-e, vagy helytelenek-e azok. Ha azt mondjuk a gyermek-
nek : ezt nem szabad megtenned ; ezt meg kell tenned ; ez jó ; 
ez rossz, értékítéleteink minden ellenállás nélkül vésődnek a lel-
kébe. Ezek a gyermekkori szuggesztív hatások a későbbi életévek-
ben is döntő fontosságúak lehetnek».18 Az ételekben való válogatás 
is nagyrészt szuggesztiónak az eredménye. A gyermek legtöbbször 
azokat az ételeket nem szereti, amelyeket a szülők sem szeretnek, 
mert a szülők magatartásukkal vagy nyilatkozatukkal azt szug-
gerálják neki, hogy az az étel valóban nem jó. 

A gyermek szuggesztibilitása az iskolában sem veszít ere-
jéből. Itt a szülők mellett egy újabb tekintély jelenik meg előtte, 
a tanító. A tanítónak a gyermek nagyfokú szuggesztibilitása 
miatt nem kell éppen szuggesztív egyéniségnek lennie, hogy egé-
szen magához fűzze a rábízottakat. «A tanító tanító-tekintélyével 
lép a gyermek elé. Tekintélyének összetevői részben közösek min-
den felnőttével : ezek először is a magasabb, fejlettebb testalkat, 
a nagyobb fizikai erő. A külsőleges tényezőkhöz járul a hagyo-
mányos iskolákban a tanító megkülönböztetett helyzete, amely 
már az osztályteremben való elhelyezkedésben is megnyilvánul.»10 

17 Baudouin, mivel elég helytelenül azt gondolta, hogy szuggesztió-
val a nevelésben szinte mindent el lehet érni, a gyermek szuggesztív neve-
lését a következőképen képzeli el : Esténként az apa vagy anya csendben 
közeledjék a gyermek ágyához és ha meggyőződött arról, hogy alszik, 
beszéljen hozzá halkan, de ne nagyon halkan, vagyis oly módon, hogy a 
gyermek, ha ébren volna, meghallaná. Ha a gyermek felébredne, akkor 
alkalmazzuk az álomra való rövid szuggesztiót : «alszol, nagyon jól alszol, 
ha zörejt hallasz, nem fogsz felébredni. Ha beszélek hozzád, nem ébredsz 
fel, hanem ellenkezőleg még jobban alszol». Ha néhány nap múlva észre-
vesszük, hogy a gyermek nem ébred fel, akkor más szuggesztiókat lehet 
már hozzá intézni az egyéniségre, jellemre, munkára vonatkozólag. Psy-
chologie de la suggestion et de l'autosuggestion. l ó i . 1. A szuggesztív 
nevelésnek ez a módja, amellett hogy mesterkélt, kevés eredménnyel is jár. 

18 Plecher : i. m. 25. 1. 
19 i f j . Zibolen E. : Szociális érés az iskolában. Budapest, 1939. 25. 1. 
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Tekintélyét növeli még az is, hogy tudása magasan felette áll a 
növendék tudásának. Mivel a gyermek tudása ebben a korban 
még egészen kezdetleges fokon áll, tanítóját, sőt még az elsős, 
másodikos gimnazista tanárját is úgy képzeli el, mint aki min-
dent tud. Ez a tekintélyi magasabbrendűség magyarázza meg azt, 
miért olyan szuggesztibilis a gyermek tanítójával szemben. Ennek 
következménye az is, hogy a gyermek minden felülbírálás nélkül 
azt tekinti értékesnek vagy értéktelennek, amit a tanító ilyennek 
jelent ki. «A dolgoknak önmagában értékük nincs, csak annyiban 
jutnak be az értékskálába, amennyiben a tanító velük szemben 
állást foglal.»20 

Ha meg akarunk felelni arra a kérdésre, hogy miért olyan 
szuggesztibilis a gyermek ebben a korban, akkor azt kell monda-
nunk, hogy egyrészt értelmi fejlettsége még oly alacsony fokon 
áll, hogy nem tudja komolyan megbírálni a kívülről kapott hatá-
sokat, másrészt testi gyengesége és fejletlensége miatt teljességgel 
rászorul éppen szüleinek és tanítójának pártfogó segítségére, s ez 
természetesen tekintélyi helyzetüket nagyon megerősíti. Hiányzik 
belőle még a lehetősége is annak, hogy bíráló tevékenységével 
a reá irányuló szuggesztív hatásokkal szembeszálljon. Nincs meg 
benne ugyanis az a szükséges élettapasztalat és tudás, hogy a 
dolgokat igazi lényegük szerint tudja értékelni. Bírálat nélkül 
fogad el mindent, amit parancsolnak neki. Ez részben a gyermek-
lélek spontaneitásának, részben pedig az erősen kifejlődött tekin-
télytiszteletnek a számlájára írható. A felnőttben olyan lényt lát, 
akinek magát mindenben alá kell vetnie és nem is próbálkozik 
meg azzal, hogy működését, tanítását valamikép is megbírálja.21 

A serdülőkorban a szuggesztibilitás inkább minőségi, mint 
mennyiségi változást mutat. A serdülő fiú is erősen szuggesztibilis, 
szuggesztibilitása azonban inkább a baráti és a tárgyi környezet 
irányában tolódik el.22 A szülők iránti szuggesztibilitás nagy-
mértékben kezd hanyatlani. A szülői tekintély, mint a szuggesztió 
egyik legfontosabb feltétele, már nem áll olyan magasan, mint 
valaha. A serdülő már kezdi bírálgatni szüleinek a magatartását. 
Észreveszi azt, hogy szülei is éppoly hétköznapi emberek, mint 

20 Zibolen : i. m. 28. 1. 
21 Plecher : i. m. 8. 1. 
M L. Szuggesztió és környezet c. részt. 
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azok, akikkel naponta oly gyakran találkozik. De kezd kiveszni 
belőle a passzív szuggesztibilitásnak egyik legalapvetőbb ténye-
zője is, a bizalom szülei iránt. A szülők buzdítása már nem tudja 
őt cselekvésre lelkesíteni, sőt nagyon sok esetben ellenkező ered-
ményt idéz elő benne (második dackorszak). 

A serdülők szuggesztibilitása nemcsak a szülők, hanem nagyon 
sok tanár iránt is kezd gyengülni. Az a tanár azonban, aki i. sze-
retettel ereszkedik le hozzájuk, és 2. ebben a leereszkedésében 
férfias erő és lendület nyilvánul meg, továbbra is nagy szug-
gesztív hatással lehet rájuk. Az első azért fontos, hogy bizalommal 
legyenek hozzá, ha nehézségeik vannak, tőle vár ják a megoldást. 
A második pedig azért, mert az ilyen korban levő fiúnak csakis a 
férfias erő tetszik, nem pedig a gyengeség. Ha megvan a nevelőben 
ez a két fontos tulajdonság, akkor mindent el tud érni, a fiúk 
rajongással fogják őt körülvenni és bárhová is követik őt. Mert 
a szülőktől és sok nevelőtől való elhidegülés nem jelenti azt, hogy 
a gyermekkori nagyfokú szuggesztibilitás erősen hanyatlóban van, 
hanem csak annyit, hogy csakis bizonyos személyekkel szemben 
érvényesül. 

A serdülőkor szuggesztibüitásának jellemző tulajdonsága 
még, hogy irányát könnyen és gyakran változtatja. Az a személy 
vagy tárgy, amely tud dinamizmust sugározni a serdülő felé, 
hamar megnyerheti őt magának. Éppen emiatt a tulajdonsága 
miatt nagyon könnyen kerülhet a serdülő a nevelői által hirdetett 
elvekkel ellentétes eszmék vonzókörébe. A megfigyelés is igazolja, 
hogy ma képes egy eszményért akár az életét is feláldozni, 
holnap pedig az ellenfél táborának lelkes tagjává szegődik. 

Az ifjú értelmi fejlettsége és akarati önállósága már sokkal 
magasabb fokon áll, mint a serdülőé. Szuggesztibüitása tehát a 
környezet személyeivel és tárgyaival szemben már sokkal kisebb 
mértékben jelentkezik. A kapott hatásokat már komolyan és 
tárgyüagosan igyekszik megbírálni. Éppen ezért ajánlatos a velük 
való érintkezésben a szuggesztiót az értelmi meggyőzéssel együttesen 
használni. 

3. Szuggesztió és környezet. 

A nevelők és pszichológusok közül sokan val l ják azt, hogy 
az ember környezetének a függvénye. Ha ez az állítás ebben a 
megfogalmazásban nem is tartható fenn, annyi azonban feltétlenül 
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igaz, hogy az embert nagy mértékben befolyásolja környezete. 
A lelkében szunnyadó passzív szuggesztibüitás a környezet ingerlő 
érintésére rögtön működésbe lép. Ez a cselekvésre indító hatás 
kiindulhat a körülöttünk élő, bennünket öntudatosan, vagy ön-
tudatlanul befolyásolni akaró személyekből (személyi, vagy szo-
ciális környezet), vagy a velünk érintkezésbe kerülő tárgyakból 
(tárgyi vagy természeti környezet). Itt csak a személyi környezet 
szuggesztív hatásával foglalkozunk, a tárgyi környezetet (mozi 
reklám, stb.) külön fejezetben fogjuk tárgyalni. 

Az ember, mivelhogy társas lény, környezetétől teljesen 
elszigetelődni nem tud, de nem is akar. Érintkezésbe lép azokkal 
az emberekkel, akikkel családi körülményei, foglalkozása, egyéni 
érdekeltsége, vagy valamilyen véletlen körülmény miatt érintkeznie 
kell. A környezet személyeivel való állandó találkozás azonban a 
tapasztalat tanúbizonysága szerint nem marad hatástalan további 
viselkedésére, hanem igen sok esetben nagyon erősen befolyásolja. 
Mennyivel máskép viselkedik a jó környezetben felnevelke-
dett gyermek, mint a rossz környezetben felnevelkedett. «Ha az 
apa tétlenkedik, pazarol, kalandok után fut és elhanyagolja kenyér-
keresetét, hitvesét, gyermekeit, ha az anya a ruhán, a vendéges-
kedésen, a színházon, a mozin, a kávéházon, az élvezeteken, a 
gavallérokon jártat ja elsősorban az eszét és nem magzatain, ha 
sem kölcsönös gondoskodást, odaadást és szeretetet, sem méltá-
nyosságot, engedelmességet, türelmet, hűséget, kötelességtudást, 
kíméletet nem lát a gyermek otthon, hanem mindennek az ellen-
kezőjét, ha a szülők túlzott idegességükben semmiségekért képesek 
feldúlni a családi fészket, ha semmit sem tudnak elviselni, elszen-
vedni magasabb célokért, akkor mondjunk le egyszer és minden-
korra nemzetünk dicső jövőjéről. A téglák minősége döntő a belő-
lük készült épületre nézve. Erőteljes állam nincs szilárd és emelke-
dett szellemű családok nélkül.»23 Ilyen családi körülmények között 
élő gyermek a rossz, bűnös hatásoknak olyan pergőtüzében áll, 
hogy a hősiességnek egészen emelkedett foka szükséges ahhoz, 
hogy magát ezektől a hatásoktól csak némüeg is függetlenítse. 
Ezzel szemben az a gyermek, aki szüleitől mindig becsületes mun-
kát, kötelességteljesítést és áldozatkészséget lát, tőlük áHandóan 

2 3 Stuhlmann P a t r i k : Az if júkor lélektana. Budapest, i933- V I I . 
fejezet. Az if júság s a közösségek. 59. 1. 
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csak jót hall, annak fiatal lelkébe oly mélyen vésődnek bele ezek 
az emlékek, hogy egész későbbi életére irányítólag hatnak. 

Hogy kit mennyire befolyásol a környezete, az az illetőnek 
egyéniségétől függ. Ebből a szempontból két nagy csoportra oszthat-
juk az embereket. E g y részük függetleníti magát, v a g y legalább is 
igyekszik magát függetleníteni minden külső hatástól. Azzal tiszteli 
meg saját egyéniségét, hogy ennek kibontakozásába nem enged más 
személyiségeket illetéktelenül beleszólni. Ez a szellemi arisztokrácia 
csak módjával alkalmazkodik másokhoz, mert ennek az alkalmaz-
kodásnak túlzását önmagára nézve lealacsonyítónak tartaná. Az 
emberek másik része nem tud, de talán nem is akar szellemileg 
független lenni. Környezetének valóságos játéklabdájává válik, 
tömegemberré lesz. Életére ezt lehetne ráírni, nem eredeti, csak 
másolat, más egyéniségeknek többé-kevésbbé sikerült utánzata. 
A gyermek életére épp azért van oly erős hatással közvetlen kör-
nyezete, mert szellemi képességei meglehetősen kifejletlen állapot-
ban vannak, i f jú évei pedig mások életének utánzásában telnek el. 
Ez az oka annak is, mint előbb láttuk, hogy a családi körülmények 
oly döntő jelentőségűek a gyermek jövője szempontjából. 

A családi környezeten kívül meg kell még emlékeznünk a 
baráti környezetről is. Ez is fontos tényezője az i f jú élet fokozatos 
kibontakozásának. Mondd meg, kikkel barátkozol, megmondom, 
ki vagy, hangoztatja a közmondás. És ha ilyen irányú megfigye-
léseket teszünk, akkor valóban látjuk azt, hogy mennyire igaza 
van ennek a mondásnak. A másokkal rövid ideig tartó érintkezés 
múló természetű is lehet, de az állandó baráti összeköttetés már 
feltétlenül nyomot hagy a lélekben. 

A jó barát áldást és erőt sugároz maga körül, szebbé, jobbá 
teszi a másik fél életét, sokszor anélkül, hogy rögtön tudomást 
venne erről. Egyszer azonban észreveszi, hogy egészen megválto-
zott és mikor a változás oka után kutat, akkor rájön arra, hogy 
nem lehet más, mint barátjának vonzó, szuggesztív példája. 
Az állandó jó példa ugyanis a másik felet arra ösztönzi, hogy barát-
jához hasonlóképen cselekedjék (v. ö. a példaadás tételével). Ez a 
jóirányú ráhatás nem történik mindig szándékosan, hanem sok-
szor minden szándék nélkül. És a változás sem pillanatok ered-
ménye, hanem sokszor csak hosszabb ideig tartó együttlét áldásos 
következménye. A példa hatására csak lassan plántálódnak bele 
a jónak, az igaznak, a szépnek, a szentnek értékei az emberi lélekbe, 

Szuggesztió és nevelés. 5 
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hogy annál biztosabban verjenek ott gyökeret. A jó példa azonban 
nemcsak buzdít a jóra, hanem visszatart, megóv a rossztól is. 
Hányszor mentett meg már az erős egyéniségű, elveiben és maga-
tartásában feltétlenül következetes jóbarát másokat a biztos zül-
lés, a pusztulás útjáról, hogy a továbbiakban közös erővel szolgál-
ják az örök értékeket. 

Ezzel ellentétben a gyenge jellemű barát lelkiismeretlenül 
romlásba dönt minden olyan könnyen befolyásolható embert, akivel 
csak érintkezésbe kerül. Nem akarja társát rögtön a romlás szélére 
kergetni. Tudja nagyon jól, hogy ez úgysem járna eredménnyel. 
Az egyszerre való lezuhanás — lélektanilag nézve a dolgot — csak 
a legritkább esetben fordulhat elő. Picinyenkint öli ki az örök 
értékeket a lélekből. Kezdetben egész ártatlan dolgokról beszél, 
később, mikor már látja, hogy áldozata egészen a kezében van, 
nyiltan tárgyal mindenről. Személyes hatásán kívül munkája sikere 
érdekében felhasználja még a tárgyi környezetet is. Erkölcstelen 
filmek, bomlasztó hatású ponyvaregények mind segítségére vannak. 
Éppen ezért növendékeinket féltő gonddal kell óvnunk az ilyen 
társaktól. 

Az internátusi nevelésnek ebből a szempontból döntő fontos-
sága van. A növendék állandóan jó környezetben él, minden rossz 
hatást féltő gonddal távoltartanak tőle. Másrészt a nevelőnek tág 
tere nyílik épp a növendékekkel való gyakori érintkezés miatt a 
növendékek megismerésére és egyéniségükhöz alkalmazkodó neve-
lésére. Itt valahogy sokkal könnyebb jónak lenni, mert a környezet 
állandóan a jóra serkent. Ha azonban az internátusban élő növen-
dék családi körülményei olyanok, hogy lerontják vagy megsemmi-
sítik az internátus nevelő munkáját, akkor eredményes és tartós 
nevelésről nem lehet szó. (Ellentétes irányú szuggesztív hatás.) 

A környezet szuggesztív hatása az érzelmek terén nyüvánul 
meg a legerősebben. Ha az érzelem tüzét látjuk fellángolni köz-
vetlen környezetünkben, különösen, ha több személyben egyszerre, 
akkor mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy ugyanaz az érzelem 
bennünket is hatalmába kerítsen. Valamely érzelmi állapot külső 
jeleinek szemlélete és elképzelése ugyanis nem lényegileg, hanem 
csak fokozatban különbözik az elképzelt érzelmi állapottól. Az 
érzelem elképzelése tehát csirája és kiinduló pontja magának az 
érzelmi állapotnak. A környezet érzelmi szuggesztiójára sok példát 
lehetne felemlíteni. Mi csak egy-kettőt említünk. A k i résztvett már 
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válogatott labdarúgó mérkőzésen, láthatta, hogy az érzelmek 
néha oly magasra csapnak, hogy még a semleges nézőt is egészen 
magukkal ragadják. Valóságos fertőző hatásról lehet itt beszélni. 
De így van ez a nevelés területén is. Hányszor tapasztalhatjuk azt, 
hogy a tanár, a nevelő hangulata rányomja bélyegét az egész osztály 
hangulatára. A növendék lelke valósággal rezonál ezekre a tanárból 
kunduló hatásokra. Ha a tanár jókedvű, a növendékek arcán is 
rögtön észrevenni ezt. Ha ellenben rosszkedvű, akkor az egész 
osztály kedélyállapotán nyomott hangulat uralkodik. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy ennek az eredő érzelmi állapotnak nem-
csak a tanár az összetevője, hanem maguk a növendékek is, akik 
egymásra is szuggesztív hatással vannak. Gyakran találkozunk 
nevelő-oktató munkánk folyamán a félelem szuggesztív hatásával 
is. A helyükön ülő tanulókat felelő tanulótársuk félelme, izgatott-
sága és elkövetett hibái oly erős mértékben befolyásolhatnak, 
hogy maguk is félni kezdenek attól, hogy ugyanazt a hibát fogják 
ők is elkövetni. Hogy azonban ez mégse történjék meg, izgatottan 
ismételgetik a kérdéses anyagot, közben figyelmük állandóan arra 
a hibára van összpontosítva, amit semmikép sem akarnak elkövetni, 
s így az ellentétes eredménnyel járó erőfeszítés tétele alapján mégis 
csak beleesnek abba.24 Nagyon érdekes példát említ erre Hencz :25 

Az egyik iskolai ünnepélyen egyik fiúnak a Talpra magyart kellett 
volna előadni. A fiú a szokatlan környezet miatti nagy izgatott-
ságában már az első versszakban bennmaradt. Utána még három 
fiúval szavaltatták el ugyanazt a verset. Az eredmény az lett, 
hogy mindegyik ugyanabban a versszakban akadt meg. 

A környezet szuggesztív hatásával kapcsolatban kell szóla-
nunk még a tömegszuggesztióról is.26 Erről akkor beszélünk, ha az 
emberi személyeknek nagyobb együttes csoportja áll szuggesztív 
hatás alatt. És itt hangsúlyoznunk kell, hogy nem felesleges külön 
foglalkoznunk a tömegszuggesztióval, mert az nem egyazon cso-
portot alkotó több embernek egyéni szuggesztiója. Azt elismerjük 
ugyan, hogy nem a tömeg mint tömeg áll szuggesztív hatás alatt, 

24 Hencz Ilona : Az iskolai szorongás és a lámpaláz. Budapest, 1941. 
30. 1. 

15 i. m. ugyanott. 
26 A tömegszuggesztió elméletével a következő pszichológusok fog-

lalkoztak : Le Bon, Dougall, Moll, Haeberlin, Freud, Gudden, Tarde, Sidis, 
Sighele, Lombroso, Bechterew, Loewenfeld, Bleuler. 
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hanem külön-külön az egyes egyének, mint tömegegyedek, azonban 
nem szabad kihagynunk a számításból azt sem, hogy az egyének itt 
egymással kölcsönös vonatkozásban vannak, egymásra hatást 
fejtenek ki. Éppen emiatt a kölcsönös hatás miatt van az, hogy 
a szuggesztor hatása sokszorosan fokozódik. A tömegszuggesztió 
tehát voltakép kettős szuggesztióból áll :27 egyéniből (a szuggesztor 
hatása a tömegegyedre) és kölcsönösből (a tömegegyedeknek 
egymásra való hatása). 

A tömeg egészen máskép viselkedik, egész más arculatot 
mutat, mint alkotó elemei. Senatores boni viri, senatus bestia. 
Az emberekre az a tudat, hogy tömeggé egyesültek, igen nagy 
hatással van. Legyenek bár a tömeggé szerveződött egyének a leg-
különbözőbb korü, rangú és állású emberek, a tömeg arra ösztökéli 
őket, hogy máskép gondolkozzanak, érezzenek és akarjanak, mint 
rendes körülmények között szoktak. A tömeg teljesen uniformi-
zálja az embereket, egyéniségük szabad érvényesülését meg-
akadályozza, az értelmi élet helyett az érzelminek ad elsőbbséget. 
Az egyöntetűség tehát sohasem felfelé, hanem mindig lefelé érvé-
nyesül, minthogy a csekélyebb intelligenciával rendelkezők 
magukkal rántják a magasabb intelligenciájúakat. 

Ha ennek a nagymértékű változásnak okát keressük, akkor 
több tényező együttes jelenlétében találjuk meg.28 Először is a 
magasabb értelmiségi fokon álló egyén nem mer ellenkezni azzal a 
tömeggel, amely úgy áll előtte, legalább is pillanatnyüag, mint 
minden hatalom korlátlan birtokosa. Ennek az óriási hatalom-
érzetnek vészes következménye az, hogy nem zabolázza meg 
azokat az ágaskodó szenvedélyeit, amelyeknek kitörését rendes 
körülmények között feltétlenül megakadályozta volna. De fel-
csigázott érzelmi vüágunk sem kedvez az értelem szabad munkájá-
nak. Az egyén néhány fokkal visszasüllyed a civilizáció lépcsőjén. 
Olyan lesz, mint a vadember, aki a neki meg nem felelő környezet-
ben nem tud mit kezdeni, vagy mint a gyermek, aki még nem jutott 
el eszének használatára. Már nincs elég ereje arra, hogy értelmi 
képességét működésbe hozza. Ezt a munkát a szuggesztor végzi el 
helyette, aki egyéniségének varázserejével a szunnyadó képessé-

27 Haeberlin Massensuggestion helyett Suggestion durch die Masse-t 
használ. L. Die Suggestion c. könyvében a tömegszuggesztióról szóló feje-
zetet. 

" Le Bon : Psychologie des foules. Paris, 1895. 24. sk. 11. 
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geket ténylegességbe viszi át.2 9 Alig van más lehetőség arra, hogy 
az emberek érzelmi életét olyan magasra felfokozzuk, mint a 
tömegszuggesztió. Hisz itt a szuggesztor által bennünket ért hatás-
hoz hozzájárul még a fertőzés valósága is, amikor egyesek lát ják, 
hogy másokat a hév, a lelkesedés szinte magával ragad, már maguk 
sem tudják kivonni magukat a fertőző gyűrűből. Az érzelmi álla-
potot kifejező jel ugyanis alkalmas arra, hogy a szemlélőben ugyan-
azt az érzelmi állapotot idézze elő. Ez annál kényszerítőbben hat, 
minél több személy hat ránk egyidejűleg. Az érzelmi túlfűtöttség 
állapotát még fokozza az a tény, hogy a tömeg a teljes szabadság, 
felelősségmentesség és büntetlenség köntösét ölti magára. «A töme-
get nem az agy irányítja, hanem a velő (pas la cervelle, mais la 
medulle) : a tömeg nem intenciós, hanem emóciós egység. Maga-
tartásában nem a tisztán felismert igazság dönt, hanem sejtések, 
ellen- és rokonszenvek ; nem a tisztalátás, érvek és észokok, hanem 
képzelmek, indulatok és szenvedélyek . . . A tömeg kifelé tárva-
nyitva áll minden ráhatásnak, ellenállás nélkül az agitáció, jel-
szavak, látszatok karjaiba veti magát».30 Az érzelmek felfokozott 
volta miatt nála átmenet, kétely, bizonytalanság, vagy puszta 
gyanú nem létezik. Minden ilyesmit ugyanis a teljes bizonyosság 
erejével ruház fel. Éppen ezért a tömegnek nem vaslogikájú érvek, 
vagy elegáns bizonyítások kellenek, hanem állítások és tagadások, 
túlzások és ismétlések. Az nem lényeges, hogy az állított dolgok-
ban csak egy szikrája is legyen az igazságnak, hisz a túlzott ismét-
léssel, különösen a tömegben, még a leglehetetlenebb dolgot is 
képesek vagyunk elhinni. 

Mivel minden életképes képzet megvalósulásra tör, azért 
a tömegegyedek is a bennük levő túlfeszített érzelmek ösztönző 
hatására cselekedni óhajtanak. Hisz magának a szuggesztornak 
sem célja az, hogy játsszék az érzelmekkel, hanem ezeket azért 
kavarja fel, hogy cselekvésre hajtsa az embereket. Ha őket már 
egészen magához láncolta, akkor félelmes hatalom van a kezében. 
A tömeg valóságos játékszerévé válik. Most már mindent meg tud 
tenni, amit csak akar. Gonosztettet is követtethet el velük, de 
hősöket is csinálhat belőlük. Pusztulást okozhat általuk, de szent 

" Dougall : The Group Mind. Cambridge, 1920. 23—25. 11. 
M Schütz : őrség. Budapest, 1936. Tömeg és elit c. tanulmány. 

2 1 8 . sk. 11. 
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fanatizmust is önthet beléjük.3 1 Ezt különösen nagy veszedelmek 
(háború, egyéb csapás) idején tapasztalhatjuk. A buzdító, ösztökélő 
szó annyira felvillanyozza erőiket, hogy a legnehezebb feladatok 
végrehajtására is vállalkoznak. «A tömeg félelmes hatalom. Ha 
akad csak egy is, aki tudja, mit akar és akarásának megvan a felső 
szentesítése, ha indítást érez, hogy a nekibőszült tömeget megfogja 
a szarvánál : egymaga is tud történelmet csinálni, sőt üdvös 
történelmet. Hisz a tömeg nemcsak feszítsd meg-et tud kiáltani, 
hanem hozsannát is, nemcsak Dantonokat tud éltetni, hanem 
Napóleonokat is.»32 

Tömegszuggesztiós jelenséggel az iskola falai között is talál-
kozunk. Itt is előfordulnak olyan esetek, amelyeknek magyarázatát 
más úton sohasem fogjuk megtalálni. Erős kezű, a fiúk előtt tekin-
téllyel rendelkező tanár szinte csodákat tud művelni. Fel tudja 
villanyozni az osztály hangulatát. Oly lelkesedést tud önteni 
beléjük, hogy készek bárhová követni őt, parancsszavát pedig 
anélkül, hogy bírálatot fűznének hozzá, készek a legnagyobb aka-
dályok ellenére is minden feltétel nélkül teljesíteni. És ennek a 
szuggesztív magatartásnak nemcsak a nevelő tekintélye, hanem 
a lelki együttrezgés egymás közti tovaterjedése is az alapja. A taná-
ron kívül az osztályközösségben a tömegszuggesztor szerepét még 
az ú. n. osztályvezér is gyakorolhatja. Az osztály hangulatát és 
viselkedésmódját a legtöbb esetben ő irányítja. Ilyen vezéri szere-
pet egész természetesen csak az tölthet be, aki bírja az osztály 
bizalmát, akire az osztály mindig büszkén és tisztelettel tekint. 
Ha valaki eléri ezt a magas polcot, akkor szava döntő lesz az osztály 
életében, mert aki azzal ellenkezni mer, az osztály hangulatával 
találja szemben magát. 

31 Gudden : Über Massensuggestion und psychischen Massenepide-
mien. 1908. 20. 1. 

32 Schütz : i. m. 232. 1. 



IV. F E J E Z E T . 

A szuggesztió szerepe a nevelés különböző 
területein. 

Láttuk azt, hogy a nevelésben a szuggesztiót, habár bizonyos 
értelemben kényszer jellegű tevékenység, teljesen nélkülözni nem 
lehet, de nem is szabad. Az embert nem mindig fogják meg az 
értelmi érvek. Sokszor több kell ezeknél. Kellenek szavak, amelyek 
érzelmi hullámokat keltenek benne, buzdítások, amelyek tettre 
serkentik és arra intik, hogy kemény elhatározással tartson ki a 
megkezdett jóban. Szuggesztió nélkül tehát a nevelést el sem lehet 
képzelni. Döntő fontossága a nevelés minden egyes ágában meg-
nyilvánul : a testi nevelésben, az oktatásban, az akaratnevelés-
ben, a vallásos érzület fejlesztésében. Nézzük ezeket egyenként. 1 

I. Testi nevelés. 

A szuggesztió két úton fejt ki hatást testi életünkre : köz-
vetlenül és közvetve. Közvetve akkor edzi testi erőnket, vagy gá-
tolja annak helyes kifejlődését, ha célja elsősorban az akarat, az 
érzelem befolyásolása. Az elsőrendű cél megvalósulása mellett 
azonban szándékosan vagy minden szándék nélkül eléri azt is, 
hogy testi életünkben is bizonyos fokú változás áll elő. A testnek 
és a léleknek az emberben való egysége miatt ugyanis az egyikben 
előidézett változás a másikra is hatással van. Közvetlen hatásról 
pedig akkor beszélünk, ha a szuggesztió elsősorban testi állapotunk 
megváltozására irányul. Itt inkább ezzel akarunk néhány szóban 
foglalkozni. 

1 Az eddigiekben már foglalkoztunk a szuggesztiónak a nevelésben 
való néhány megnyilvánulási formájával. Ebben a fejezetben részben rend-
szerbe fogjuk foglalni az elszórtan említett tényeket, részben pedig új meg-
állapításokra fogunk jutni. 
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A középiskolában és a későbbi életkorban is nagyon gyakori 
jelenség, hogy mások sportteljesítménye, a versenyben elért ered-
ménye egyesekre igen nagy hatással van. Összeszedik minden ere-
jüket, hogy ők is hasonló eredményre jussanak, vagy legalább is 
megközelítsék teljesítményüket. Előttük áll az elképzelt jövendő 
bajnokság, talán az olimpiai bajnokság eszménye, amely szintén 
lelkesíti őket. A nagy erőlködés azonban sokszor káros következ-
ményekkel járhat . Annyira kifáraszthatja, legyengítheti testüket, 
hogy más irányban képtelenek lesznek elfogadható eredményt elérni. 
Sokszor van szükség itt a bölcs nevelői közbelépésre, hogy a sport 
csábító hatását ellenszuggesztiókkal mérsékelje. A tanuló teljesítő-
képességét fokozza még annak az elképzelése is, hogy a versenyen 
nagyközönség előtt fog szerepelni, akik látni fogják azt a pillanatot, 
amikor esetleg az övé lesz a győzelem pálmáj a. «Hogy az i f jakat egy 
idegen egyén jelenléte mily csodatettekre indíthatja, mindenki 
nagyon jól tudja. Az uszodában, a jégen vakmerőségünket meg-
kettőzi, ha tudjuk, hogy figyelnek reánk.»2 

A szuggesztió fiziológiai életünkben is érdekes változásokat 
hozhat létre. Ha valakiben ugyanis hirtelen egy bizonyos fiziológiai 
változás képzetét keltjük, akkor az a képzet minden erejével arra 
törekszik, hogy megvalósuljon. Ha egy társaságban azt mondjuk 
valakinek, az ön arca egészen piros, a legtöbb esetben rögtön el fog 
pirulni. Nem állítjuk, hogy mindenkivel szemben sikerrel jár 
ez a próbálkozás, mert a szuggesztió eredményes létrejöt-
téhez szükséges, hogy a kísérleti személy autoszuggesztióval elő-
segítse a szuggesztió megvalósulási útját. Ha nyüt tengeren oly 
alkalommal, amikor a hullámok ide-oda dobálják a hajót, azt mon-
dom egy gyengébb idegzetű embernek, hogy már észrevehetően 
meglátszanak rajta a tengeri betegség nyomai, az illető rögtön 
szédülni kezd. A szuggesztív hatás ugyanis autoszuggesztiót ered-
ményez benne. De hiába mondom ugyanezt a matrózoknak, pró-
bálkozásom biztosan eredménytelen marad. Szuggesztióm tehát 
nem volt alkalmas arra, hogy bennük autoszuggesztiót hozzon létre. 

A tanulóknál az előbb említett módon könnyen lehet gátló 
hatásokat előidézni. A tanárnak és a nevelőnek ezért nagyon kell 
vigyáznia arra, hogy gúnyolódásával, vagy más hasonló eszközzel 

1 Payot : Az akaratnevelés. I — I I . Ford. Weszely Ö. 3. kiadás. 
Budapest, 1921. II. 195. 1. 
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ne járuljon hozzá ilyenek kifejlődéséhez. Sokan ugyanis úgy igye-
keznek valamilyen hibát kiirtani, hogy a nagy nyilvánosság előtt 
maró gúnnyal beszélnek róla, és így szégyenítik meg elkövetőjét. 
Az eredmény pedig az, hogy a kigúnyolt hiba a legtöbb esetben 
nem szokott megszűnni, mert a növendéket a fogyatékosság érzése 
(Minderwertigkeitsgefühl) szállja meg, amely az önbizalom teljes 
hiányát idézi elő. A tanár viselkedése miatt az a gondolat lesz 
benne úrrá, hogy a kérdéses hibától úgysem tud megszabadulni. 

Gátlások nemcsak szóbeli szuggesztív hatás következtében, 
hanem mozgásszuggesztió hatására is keletkezhetnek. (L. a 
példaadás tételét.) Mások cselekedete alkalmas ugyanis arra, hogy 
bennünk a cselekvő személyével azonos érzelmi állapotot keltsen. 
Ha valaki dadog az osztályban — legyen az tanár vagy tanuló — 
ez a dadogás sokszor átragad az osztály többi tanulójára is. Ugyan-
ilyen módon terjed a félelem is abban az esetben, ha másokat félni 
látunk.3 

2. Oktatás. 

A szuggesztiónak nemcsak a testi nevelésben, hanem az 
oktatásban is igen nagy fontossága van. Az oktatásban ugyanis 
«egy alany a tárggyal akar hatást gyakorolni egy másik alanyra, 
a tanár a művelődési javakkal a tanulóra.»4 A másokra való rá-
hatásban pedig — jól tudjuk — mindig előfordulnak szuggesztív 
elemek. Ha a szuggesztív hatás oka után kutatunk, akkor azt rész-
ben a tárgy természetében, részben pedig a tanár egyéniségében találjuk 
meg. A személyi és a tárgyi szuggesztió tehát szorosan együtt-
működve fejti ki a hatását. A tárgyi szuggesztiót el lehet ugyan 
képzelni személyi szuggesztió nélkül — gondoljunk csak az auto-
didaxis esetére (a tárgy közvetlenül, más személy közbelépése nélkül 
fejt ki alakító hatást az alanyra) — személyi szuggesztió ellenben 
a tartalmi szuggesztiótól teljesen függetlenül az oktatásban soha-
sem fordulhat elő. A tanár ugyanis mindig valamilyen gondolati 

8 Erősebb változásokat okoz testszervezetünkben a hipnotikus szug-
gesztió (tagok megmerevedése, az érzékek helyes irányú működésének 
gátlása, érzékenységünk felfokozása stb.). Ezzel sokszor nagyon érdekes 
fiziológiai változásokat idézhetünk elő. Egyszerű ceruzával például égési 
sebeket kelthetünk a kísérleti személy testén, ha benne azt az érzetet 
erősítjük meg, hogy az tüzes vasdarab. 

4 Prohászka : Az oktatás elmélete. 46. 1. 
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tartalmat közvetít, ez pedig önmagában is szuggesztív hatással 
lehet a növendékre. Hogy az eredő szuggesztív hatásban mennyi 
tulajdonítható a személyi és mennyi a tárgyi hatásnak, azt eldön-
teni sohasem lehet, hiszen ugyanazon szuggesztív hatás esetén is 
a kettő százalékaránya — ha egyáltalán meg tudnánk ezt állapí-
tani — személyenként nagyon különböző. 

A személyi és a tárgyi szuggesztió azért is elválaszthatatlan 
egymástól, mert a tárgyi szuggesztió mértéke is függ attól a sze-
mélytől, aki a tárgyi tartalmakat közvetíti. A tanuló ugyanis 
közvetlenül vonatkozásba kerülve a tárggyal, nem látja meg benne 
mindig azokat a szépségeket, amelyek valójában benne rejlenek 
és alkalmasak volnának arra, hogy rá szuggesztív hatást fejtsenek 
ki. De az egyes tanárok is nagyon különböző mértékben nyit ják 
csak meg a tanulók szemét, hogy meglássák ezeket a szépségeket. 
Itt voltakép még nem személyi szuggesztióról van szó, hanem csak 
arról, hogy az egyik tanár jobban, a másik kevésbbé tudja a tárgy-
ban levő szuggesztív erőt felszínre hozni. Éppen ezért a tanárnak, 
ha komoly nevelő-oktatói munkát akar végezni, minden erejével 
arra kell törekednie, hogy a tanulók bevonásával a tárgyi tartal-
makat úgy dolgozza fel, hogy a bennük levő szuggesztív erő a 
legtökéletesebben érvényesüljön. 

Habár az oktatásban a személyi és tárgyi szuggesztiót egy-
mástól teljesen elválasztani lehetetlen, mégis célszerű lesz mind-
kettővel külön foglalkozni. Vizsgáljuk először tárgyi oldalról a 
szuggesztív hatást. Tárgyi szuggesztióról csakis abban az esetben 
beszélhetünk, ha maga a tárgy olyan, hogy a vele érintkezésbe 
kerülő tanulóban a bírálatnélküli lelkesedés érzelmét kelti. E g y 
bizonyos tárgyban rejlő szuggesztív erőről természetesen csak 
relatív értelemben beszélhetünk. Hogy kire milyen tárgyi tartal-
mak vannak inkább szuggesztív hatással, azt az illetőnek érdek-
lődési iránya szabja meg. Egyeseket inkább az intellektualisztikus 
(matematika, filozófia), másokat az esztétikai, ismét másokat 
pedig a gyakorlati vonatkozású tárgyak kötnek le inkább. Általá-
nos elvként kimondhatjuk, hogy csakis az a tárgy hat a tanulóra 
szuggesztív erővel, amely érdeklődését spontán módon fel tudja 
kelteni. Felmerül azonban az a kérdés, miben áll az egyes tantárgyak 
szuggesztív ereje. Az ugyanis rögtön nyilvánvaló, hogy különösen 
az egymástól lényegesen különböző tantárgyak (nyelvi tantárgyak 
és matematika, földrajz és füozófia, vallástan és rajz) más-más 
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szempontból és okból vannak a tanulóra szuggesztív hatással. 
A matematika például azért hat sokakra oly szuggesztív erő-
vel, mert nincs benne így v a g y úgy, minden tétel szigorú 
logikai alapon következik az előzőből ; mert vannak benne ötletes 
megoldások, elegáns bizonyítások, egy-két ügyes, szellemes fogás 
alkalmazásával ugyanis a leghosszabb bizonyítást is nagyon röviddé 
lehet tenni. A tanárnak fel is kell hívnia a tanulók figyelmét ezekre 
a tiszta logikai örömökre, mert csak így fogják igazán kedvvel 
tanulni a matematikát. De rá kell mutatnia a matematikai tételek 
nagy összefüggésére is, továbbá önálló gondolkodásra, «szellemi 
öntevékenységre» is kell tanítania növendékeit, hiszen az önálló 
rátalálás öröme tudja őket a legjobban lelkesíteni. 

Az oktatásban a tárgyi szuggesztión kívül meg kell még 
emlékeznünk a személyi szuggesztióról is. A tanár szuggesztív 
egyéniségével és tanítási módjával döntően befolyásolja az osztály 
szellemi színvonalát. Kezdjük mindjárt az érdeklődés felkeltésé-
vel. Napjaink pedagógiájának állandóan hangoztatott elve, hogy 
a tanár az új anyag tárgyalását a fiúk érdeklődésének felkeltésével 
indítsa meg. A növendék lelkes érdeklődése ugyanis a legfőbb biz-
tosítéka annak, hogy a közös erővel végzett munka eredményes 
legyen. De az érdeklődés felkeltése leginkább szuggesztív úton tör-
ténik. 

Ha a tanárnak sikerült a tanulók önkénytelen érdeklődését 
felkelteni, akkor mindenki élénk figyelemmel vesz részt a közösen 
végzett munkában. És ebben segítségére lesz a tanárnak az újab-
ban használt «rátaláltató, vagy rávezető (heurisztikus v a g y sokra-
tikus) forma, amely megfelelő kérdésekkel az egyes esetek egész 
sorának megvizsgálása alapján a tanulóval mintegy indukáltat j a 
az eredményt vagy a megoldást olymódon, hogy ezt látszólag ő 
maga találja ki.»5 Ezen nem is kell csodálkozni, mert egyrészt a 
növendékeket nemes versenyre serkenti, másrészt azt az üde örö-
met kelti bennük, hogy ők maguk jutottak a kérdéses eredményre. 

A szuggesztiónak szerepe van a számonkérésben is. A tanár-
nak nagyon vigyáznia kell arra, hogy idegeskedésével meg ne aka-
dályozza a növendéket képességeinek helyes kifejtésében. Ne 
használjunk olyan kifejezéseket, amelyek a bennük élő szuggesztív 
erő miatt alkalmasak arra, hogy a reánk bízottak önbizalmát gyen-

8 Prohászka : i. m. 160 1. 
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gítsék, vagy teljesen lerombolják. Ügyis képtelen vagy erre ; úgy-
sem fogod ezt soha megtanulni, stb. kifejezésekkel ezért sohase 
éljünk. A tanuló ugyanis úgy vélekedik, hogy úgysem érdemes 
neki tanulnia, mert munkája úgysem fog sikerre vezetni.6 Amilyen 
gátló hatást idéz elő a növendék szidása, oly lelkesedést és munka-
kedvet önt beléjük a buzdítás, a dicséret. Nagyon sok tanulóra 
ez oly erős szuggesztív hatást fejt ki, hogy valósággal megkétszerezi 
munkabírását. A tanár buzdító szava mint életképes képzet be-
hatol tudatalatti jába, ahonnan állandóan jótékonyan és helyes 
irányban vezeti tanulmányi előmenetelét. 

Az oktatással kapcsolatban kell még megemlékeznünk a szug-
gesztív kérdésről is. Ezzel a problémával legelőször Binet foglalko-
zott.7 ő azonban inkább kísérleti úton nyúlt a kérdéshez. A kísér-
letek eredményeit Lipmann foglalta összefüggő rendszerbe.8 Szug-
gesztív kérdésnek az olyan kérdést nevezzük, amelynél a szug-
gesztor minden igyekezetével arra törekszik, hogy a kérdezett a 
kérdésre nem formailag, hanem tartalmilag meghatározott fele-
letet adjon. Valamely kérdés szuggesztív erejének a mértéke több 
tényezőtől függ : a kérdés megfogalmazásától, a kérdezett és a 
kérdező személytől, továbbá a kérdés tartalmától.9 Mi itt csak az 
egyik tényezővel, a kérdés alakjával fogunk foglalkozni. 

Lipmann többféle kérdésformulát különböztet meg. Az 
osztályteremben levő zöldszínű asztalra vonatkozólag pl. a követ-
kező kérdéseket tehetem fel : 

1. Határozott kérdés : megkérdezem az asztal színét (milyen 
színű az asztal?). 

2. Tökéletesen szétválasztó kérdés : a feltételek közül az 
egyik nem felel meg a valóságnak (kék-, vagy zöldszínű-e az 
asztal?). 

3. Tökéletlenül szétválasztó kérdés : a kérdésben feltett két 

6 Néha a tanárnak idegeskedése, önbizalmat romboló kifejezése azt 
eredményezi, hogy a növendék minden erejét összeszedve komoly munká-
nak lát. Sokkal szorgalmasabban tanul, mint eddig, mert ég lelkében az 
önérzetnek az a tüze, hogy azért is megmutatom, hogy többre is képes 
vagyok. Ez azonban csak ritkán fordul elő és ilyenkor sem néz a növendék 
a legnagyobb szeretettel tanárára. 

7 Binet : La suggestibilité. 20. sk. 11. 
8 Lipmann : Die Wirkung von Suggestivfragen. Zeitschr. für an-

gewandte Psych. 1908. 44. sk. 11. 
9 i. m. 44—45- H. 
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lehetőség közül egyik sem felel meg a valóságnak (kék- vagy piros-
színü-e az asztal?). 

4. Hamis feltételen alapuló kérdés : olyan feltétel, amely 
egyáltalán nem létezik, magától értetődőnek van feltüntetve (úgy-e, 
pirosszínű az asztal?). 

A hamis feltételen alapuló kérdések a legerősebb szuggesztív 
hatást gyakorolják reánk. Természetesen azonban nem ilyen kirívó 
esetekben. A hamis feltételnek olyannak kell lennie, hogy ne legyen 
nagyon észrevehető, a kísérleti személy ne legyen egészen biztos 
az ellenkezőben. A hamis feltételen alapuló szuggesztív kérdés 
hatékonyságának az oka abban keresendő, hogy a megkérdezett 
személy a kérdés ügyes megfogalmazása miatt nem is gondol 
a hamis feltételre. Erről a kérdés szinte eltereli a figyelmét. Ilyen 
hamis feltételen alapuló szuggesztív kérdések, amelyek az emberek 
90%-ánál elérik a kívánt hatást, a következők : hogyan mondjuk 
helyesen : a nap nyugoton, vagy nyugaton kel? Mi az oka annak, 
hogy a repülőgép a Bécs—Budapest közti utat 80 perc, a B u d a p e s t — 
Bécs közti utat pedig 1 óra 20 perc alatt teszi meg? (A legtöbb ember 
a föld forgásával magyarázza ezt) stb. 

Az emlékezetbeli feladatokban sokkal biztosabb és nagyobb-
fokú a szuggesztív kérdés hatásossága, mint az összehasonlító fel-
adatokban. Ennek magyarázata abban rejlik, hogy az előbbi eset-
ben a tárgy nincs jelen, az utóbbinál ellenben szemünk előtt van. 

A mások megtévesztésére irányuló szuggesztív kérdéssel 
szemben a növendék háromféle magatartást tanúsíthat : 1. Telje-
sen szenvedőlegesen viselkedik. Leírja vagy elfogadja azt, amit 
mondanak neki, egyáltalán nem csodálkozik a mondottakon. 
2. Csodálkozik a mondottakon, újra megfigyeli a kérdéses dolgot, 
majd rövid ideig tartó töprengés után belenyugszik a kérdéses 
feltételbe. 3. A harmadik magatartás már a lázadás, a szembe-
szegülés magatartása. Ezek már nem nyugosznak bele még a tekin-
tély szavára sem a kérdéses hamis ténybe, hanem igenis kifejezik 
nemtetszésüket. Ezek szellemileg a legönállóbbak, a legkevésbbé 
szuggesztibilisek. 

3. Akaratnevelés. 

Az akarat nevelése két irányban valósulhat meg : önnevelés 
és másoktól eredő ráhatás révén. Az előbbiben döntő fontossága van 
az autoszuggesztiónak, az utóbbiban a szuggesztiónak. Lindworsky 
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és Schneider10 nyomán a pedagógusok mind jobban kezdik hang-
súlyozni, hogy az akaratnak legfőbb mozgatói az értékek. 1 1 Hogy 
világosan lássuk, hogyan történik az értékeknek autoszuggesztív 
és szuggesztív úton való belénkplántálása, meg kell különböztet-
nünk objektív és szubjektív értékeket. Az értékeknek van egy 
objektív rendje, amely minden alanyi állásfoglalástól függetlenül 
fennáll. A szép, igaz, jó értékei értékek akkor is, ha egyetlen egy 
ember sem vall ja azokat értékeknek. Az objektív érték azonban 
azzal még nem válik szubjektív értékké, hogy egy bizonyos alany 
értékesnek vall ja azt. Szubjektív értékké csakis akkor lesz, ha az 
alanynak valóságos életelemévé válik, ha értékmivoltát már tel-
jes meggyőződéssel vallja. A szubjektivált objektív értékek már 
alkalmasak arra, hogy az akaratot cselekvésre serkentsék. Önneve-
lésünkben tehát arra kell törekednünk, hogy az objektív értékek 
bennünk szubjektív értékekké váljanak. De milyen módon tör-
ténhetik ez? A felelet egyszerű : az autoszuggesztiós elmélkedés 
útján. 1 2 Ez abban áll, hogy egy bizonyos erénnyel (felebaráti szere-
tet, szülők tisztelete, hazaszeretet) — amelyet éppen lelkünk 
tulajdonává akarunk tenni — gondolatainkban sokat foglalko-
zunk, figyelmünket, sőt egész énünket merőben erre irányítjuk 
(szellemi koncentráció), «ami elvont gondolat benne, azt élénk és 
élő érzelemmé alakítjuk»13 (a segítséget hozó érzelmi állapot 
tétele). Elmélkedés közben a tudatos réteggel együtt a tudat-
alatti is működésbe lép. Elraktározódnak benne azok a gondola-
tok, amelyekkel elmélkedésünkben foglalkoztunk, hogy az egész 
nap folyamán belőle táplálkozzunk és így irányítólag hassanak 
minden egyes cselekedetünkre (a tudatalatti célratörekvés tétele). 
Jó, ha elmélkedésünk anyagából kiválasztunk egy vezérgondola-
tot, amely mindenhova elkísér bennünket és amely nagy segítsé-
get nyújt a nehéznek látszó cselekedetek végrehajtásában. Az így 
szubjektivált objektív értékeket motívumoknak nevezzük, mert 

10 Lindworsky : Willensschule. 4. Aufl . . Paderborn. 1932. Schneider : 
Die Selbsterziehung. Einsiedeln-Köln, 1936. 

11 Die Werte sind die einzigen Willensbeweger, und von der Stärke 
des Werterkennens und Wertfühlens hängt das ab, was man vorwissenschaft-
lich mit «Stärke des Willens» bezeichnete. Schneider : i. m. 226. 1. 

12 Az autoszuggesztiós elmélkedés elméletét, jelentőségét és peda-
gógiai vonatkozású tárgyalását 1. «Az autoszuggesztió» c. fejezetben. 

13 Payot : Az akarat nevelése. I,- 192. 1. 
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ezek valóban alkalmasak már arra, hogy az akaratot cselekvésre 
serkentsék. 

Mivel az objektív értékeknek szubjektívekké tétele nagyon sok 
irányban történhetik, azért — hogy akaratnevelésünk minél ered-
ményesebb legyen — az egyéniségünknek legmegfelelőbb utat kell 
választanunk. Nem kell tehát a bennünk levő helytelen irányú 
szenvedélyeket elfojtanunk, hanem olyan motívumokat kell válasz-
tanunk, amelyek szublimálják ezeket a szenvedélyeket, alkalmat 
adnak a kielégülésre, de helyes irányban. 

Az autoszuggesztióval kapcsolatban meg kell még emlékez-
nünk a kísértések elleni küzdelemről is. Ajánlatosabb nem felvenni 
velük szemben pozitíve a harcot, mert ezzel nagyon sokszor az 
az autoszuggesztiós félelem párosul, hogy talán nem leszek a küzde-
lemben elég erős. Ez gátlólag hat és megnehezíti erőfeszítésünket. 
Legjobb egyáltalában nem törődni velük, rögtön mással kell fog-
lalkoznunk. í g y önmagunkban az az érzés támad, hogy ez olyan 
kísértés, amellyel nem érdemes foglalkozni. Ez a gondolat növeli 
önbizalmunkat, megacélozza tetterőnket. 

Az akaratnevelésben az autoszuggesztió mellett a szuggesztió-
nak is nagy jelentősége van. A nevelőnek ugyanis nagyon sok 
alkalma nyílik arra, hogy a növendékek akaratnevelését szuggesztív 
úton irányítsa. Ha azt akarja tehát, hogy munkája eredménnyel 
járjon, akkor az értékekről fent említett szempontokat feltétlenül 
figyelembe kell vennie. Arra kell törekednie, hogy az objektív 
értékek a növendékeknek akaratmozgató szuggesztív motívumaivá 
váljanak. Színes, életerős formában kell bemutatnia az értékeket, 
hogy i f jú erőiket szívesen állítsák szolgálatukba. Az értékek 
szubjektiválása természetesen csakis akkor sikerül a nevelőnek, 
ha az objektív értékek benne is szubjektívekké váltak és ha ezeket 
az értékeket valóban vonzóvá tudja tenni a tanulók előtt. Ezért 
a nevelőnek nagy élő emberek, vagy történelmi személyiségek, 
hősök és szentek alakját kell szemléletes és vonzó formában 
a növendékek elé állítania, hogy kövessék példájukat. Az érté-
kek ugyanis elméletileg bemutatva inkább csak távolról és hidegen 
hatnak, azok az.egyéniségek azonban, akik életükben valósították 
meg ezeket az értékeket, nagyon nagy hatással vannak az ifjúságra. 
Nagyon ajánlatos, ha mindegyik növendék választ magának egy 
példaképet. Ebben a választásban vezérlő szempont legyen az, 
hogy a példakép egyéniségét saját egyéniségéhez közel érezze. 
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A vérmérsékleti v a g y más irányú nagy távolság inkább hidegen 
hat, semmint ösztönzőleg. 

A nevelőnek nagyon kell vigyáznia arra, hogy le ne törje 
a növendékek önbizalmát. Nem szabad bennük az esetleges siker-
telenségnek még a gyanúját sem keltenie. Nem szabad bátortala-
nító vagy bizalmatlanságot kifejező szavakat használnia : gyenge 
akaratod miatt úgysem tudod ezt megtenni, stb., mert ez a siker-
telenség szuggesztióját kelti bennük, s ha ez megfelelő erősségű, 
akkor a neki megfelelő cselekvéssorozat meg is fog valósulni. Ehe-
lyett a fentebb említett módon (nagy személyiségek szuggesztív pél-
dája) állandóan buzdítania kell őket egy bizonyos erényre (sohasem 
általában a jóra, mert ez éppen általános volta miatt nem ösztö-
nöz konkrét cselekedetre), önbizalmukat minden lehető eszközzel 
öregbítenie kell, nagy, határozott célok felé vezető parancsokat kell 
nekik adnia. A magasztos, jól meghatározott célok mindent elsöprő, 
minden nehézségen diadalmaskodó lendületet adnak az akaratnak, 
különösen akkor, ha érzelmileg is színesek és alkalmasak arra, hogy 
bennünk hatalmas szenvedélyeket ébresszenek (a segítséget hozó 
érzelmi állapot tétele). 

Az akaratnevelésben sokkal inkább, mint a nevelés más 
területén tekintetbe kell vennie a nevelőnek a növendék fejlődési 
vonalát. A nevelő az egyes fejlődési fokoknak megfelelően más-
más motívumokat fog használni, mert vannak olyan motívumok, 
amelyek szuggesztív erővel hatnak egy 10—12 éves gyermekre, 
a serdülés válságán átjutott if júra azonban semmi hatást nem 
tesznek. 

4. A vallásos érzület fejlesztése. 

Vallásos érzületünk kifejlődésében is szerepelnek szuggesztív 
hatások. Tudjuk nagyon jól, hogy egy kor vallásos lelkülete, világ-
nézete csaknem mindenkire nagy hatással van. De nemcsak a kor, 
hanem a közvetlen környezet is nagy hatással van a vallásos érzü-
let kifejlődésére. Vallásos légkörben nevelkedett gyermek maga is 
istenfélő és vallásos lesz, a közömbös környezet azonban a benne 
élőket is, csekély kivétellel, közömbössé teszi. A vallásos nevelés-
nek tehát egyik legfontosabb feltétele a szülők vallásossága. Szent 
Ágoston is részben anyjának, Szent Mónikának köszönhette, hogy 
«ex umbris et imaginibus» eljutott végre az igazság teljes fel-
ismeréséhez. 
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A szülök és a környezet szuggesztív példája a gyermekévek-
ben érvényesül a leginkább. A későbbi életévekben azonban igen 
gyakran ellentétes eredményre visz. Ennek legtöbbször az az oka, 
hogy a szülök és a környezet nem tudják életerős formában bemu-
tatni a vallásosságot. A serdülő fiú és az i f jú ugyanis ebben nem 
az érzelgősséget keresi, hanem a férfias erőt. Neki férfias keresztény-
ség kell, amelyben érvényesül tettereje, amely nem foj t ja el benne 
az aktivitás tüzét. Oly vallásosság hat rá szuggesztív erővel, 
amely fel tudja használni a benne feszülő energiákat. Be kell mu-
tatnunk azt, hogy a vallásosság nem az erőnek elfojtása, pesszi-
mista világnézet, hanem élet, lendület és erő. Ezért a szenvedélye-
ket sem szabad elnyomnunk bennük, — hisz ez természetellenes 
volna — hanem más helyes irányban kell felhasználnunk. Az 
áradások ellen sem úgy védekezünk, hogy betömjük azt a helyet, 
ahol a folyó ered, hanem szabályozzuk, mederbe szorítjuk a folyót. 
A szenvedélyeknek valamüyen formában ki kell fejeződniök, ezért 
minden olyan vallásosság eleve csődöt mond, amely ezt a tényt 
teljesen figyelmen kívül hagyja . 

Örömet belevinni a vallásosságba, legyen a jelszó. Ha üyen 
formában mutat juk be a növendékeknek a vallásosságot, akkor 
egész biztosan lelkesedni fognak érte. Néri szent Fülöp, Don 
Bosco és a többi nagy nevelő azért tudott olyan csodálatos ered-
ményt elérni, mert nemcsak üyen formában terjesztették, hanem 
így is élték a kereszténységet. Jelszavuk volt : hadd legyenek jó-
kedvűek a fiúk, csak bűnt ne kövessenek el.14 Amely vallás nem 
tud örömet gerjeszteni, már eleve kimondta önmaga felett az 
ítéletet. 

14 Az ifjúsági szentbeszédekben is így kell bemutatnunk a keresztény-
séget. A pozitívumot kell kiaknáznunk (kegyelmi élet, istengyermekség 
gondolata, életerős kereszténység, az öröm vallása stb.) és nem a negatí-
vumokkal kell állandóan foglalkoznunk. 

Szuggesztió és nevelés. 6 



V . F E J E Z E T . 

A tervszerű nevelésen kívüli szuggesztív nevelői 
hatások. 

A családi és iskolai nevelésben tervszerűen előforduló, szán-
dékos vagy minden szándék nélkül történő szuggesztív hatások 
működését más oldalról jövő szuggesztiók befolyásolják. Hiába 
igyekeznek a szülők és az iskola csak jóirányú szuggesztióval élni, 
nem tervszerűen működő hatások beleszólnak munkájukba, leg-
nagyobb részben gyengítik és csak igen ritka esetben erősítik azt. 
Gondolunk itt a mozi, a sajtó, a reklám, a propaganda stb. óriási 
szuggesztív erejére, amelyek sok nevelői munkának okoztak már 
komoly fejtörést. Amikor környezetünknek ezek a tárgyai 
ránk szuggesztív hatást fejtenek ki, akkor is voltakép sze-
mélyek akarnak hatni ránk, csak nem közvetlenül egyénisé-
gükkel, hanem közvetve éppen ezen tárgyak által. (Tárgyi szug-
gesztió.) 

A k i nyitott szemmel jár a világban, nagyon jól tudja, hogy 
a mozi mily vonzó hatással van az emberekre. Azért vonzza annyira 
az embereket, mert «az életfolyamatosságot a füm képkincse oly 
patakzó vérbőséggel és oly izgató erővel tudja az emberek illú-
ziójává tenni, amelyre példát egy művészetben sem találunk».1 

A mozi minden lehető alkalmat megragad, hogy a tömeget magához 
láncolja. Felkutat ja és alkalmazza azokat az eszközöket, amelyek 
a legalkalmasabbak arra, hogy az embereket az előadás megtekin-
tésére csábítsák. A gyorsan pergő jelenetek érzelmeket felcsigázó 
ereje oly hatással van mindenkire, hogy hasonlót nem tudnak 
elérni természeti környezetünk többi tárgyai. Ez a mi szempontunk-
ból azért is fontos, mert diákjaink kor- és társadalmi különbség 
nélkül elég szép számban és gyakran látogatják a mozielőadásokat. 

1 Réti : Film és tömeg. Magyar Kultúra. 1941. (21.) 140. 1. 
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«A mozilátogatás ma már nem jelentéktelen kortünet, hanem egye-
temes korjelenség, amelyet a pápai enciklika is ilyennek regisztrál. 
Ma a panem et circenses tömegvágyat kifejező életprogrammot 
úgy kellene modern nyelvre lefordítani, kenyeret és mozielőadáso-
kat.»2 A film tehát elsősorban szórakoztat. De emellett közvéle-
ményt is alakít. Előadás közben mind olyanok a körülmények, 
amelyek a tudatalatti életünk működését nagy mértékben elő-
segítik. Nagy tömeg van jelen és a teremben mégis halotti csend 
uralkodik. Mikor elkezdődik az előadás, körülöttünk minden sötét 
lesz (segítséget hozó érzelmi állapot tétele), majd egész figyelmünk 
a vetítő vászonra irányul (összpontosított figyelem tétele), ahol 
lepereg előttünk egy kis darab élet. Azután maga a film hatalmas 
érzéseket, szenvedélyeket állít elénk, amelyek mind szinte észre-
vétlenül belevésődnek tudatalatti rétegünkbe. És mindez olyan 
gyorsan történik, hogy velük szemben állást foglalni a legtöbb 
esetben nem is tudunk. «Az óvatlan néző képtelen vele szemben 
kritikusan fellépni. A művészet és technika belopta lelkébe az élet 
legfontosabb tételeit, a házasságról, a munkáról, a szerelemről, 
a halálról, a túlvilágról és így meghatározta világnézetének egész 
épületét. Úgy gondolkozik, úgy érez, úgy cselekszik, ahogy a mozi-
ban látja. Ezért van az, hogy az utcai fütyürészésekből akárhány-
szor meg lehet állapítani, hogy milyen darabot adnak a moziban.»3 

Rossz filmek esetén ez a hatás — különösen ha többször néznek 
meg ilyent diákjaink — oly erős lehet, hogy meggátolhatja, v a g y 
teljesen megsemmisítheti a szülői ház és az iskola nevelői mun-
káját. 

A mozin kívül korunk legnagyobb erővel rendelkező szuggesz-
tív eszköze még a rádió és a sajtó. A rádiót annyira megszerették 
az emberek, hogy a leggazdagabbtól a legszegényebbig szinte 
mindenkinek a lakásában feltaláljuk. Ugyanígy vagyunk a sajtó-
val is. Azt is ott látjuk minden ház asztalán, ahol olvasnak belőle 
i f jak és öregek. Az előbbit főként szórakozás céljából, az utóbbit 
pedig kíváncsiságának kielégítésére szokta felhasználni az ember. 
Ennek a két hatalomnak a jelentőségét annyira becsüli mindenki, 
hogy minden politikai párt és mozgalom elsősorban ezeket az 
eszközöket használja fel nézetei terjesztésére. Mindkettő építeni, 

* i. m. 139. 1. 
* Réti : A film célja és feladata. M. K. 1942. (2.) 24. 1. 

6* 
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de ugyanúgy rombolni is tud. A rádió és a sajtó valamely eszmét 
két úton szokott az emberek lelkébe ültetni : határozott, ellent-
mondást nem tűrő állítással és állandó ismétléssel. E két eszköz 
váltakozó igénybevételével a leglehetetlenebb dolgot is el tudja 
az emberekkel hitetni. Az első határozott állítás még nem győzi 
meg ugyan az embereket hitükben, a többszörös ismétlés azonban 
az ismételt hamis eszmének már oly erőt kölcsönöz, hogy kezdenek 
hinni igazságában.4 Először csak gyanakvólag fogadják a hirdetett 
gondolatot, később már félve melléje állanak, legvégül pedig fana-
tikus híveivé szegődnek. Egyre azonban mind a rádiónak, mind 
a sajtónak vigyáznia kell : az ismétlést nem szabad túlzásba vinnie. 
Nagy számban és aránylag rövid egymásutáni időközben történő 
ismétlés ellenkező eredménnyel is járhat. 

Nagy jelentősége van még az ifjúság életében a politikai 
pártoknak is. Az i f jak nem értenek ugyan a politikához és ez mégis 
csábító erővel vonzza őket. Ennek az érdekes jelenségnek a magya-
rázatát abban kell keresnünk, hogy a fiúk általában lelkesednek 
mindazért, amiben elevenség, változatosság, újszerűség van. 
R á j u k nézve nem az a legfontosabb, hogy milyen eszméket hirdet 
valamely politikai párt, hanem az, hogy van-e benne dinamizmus, 
helyet ad-e az aktivitásnak vagy sem. Ha megvan benne ez az 
életképesség, akkor fenntartás nélkül melléje tudnak állani. Ezért 
fordulhat elő az az eset, hogy ugyanaz a fiú egyik nap a szélső 
jobboldal, másik nap pedig a szélső baloldal pártjára áll.5 Ezért 
tudják oly gyorsan egyes politikai pártok megnyerni az ifjúságot 
maguknak. 

A politikai pártoknál az if júság toborzásának legfontosabb 
eszköze a propaganda. Ezzel mindent el tudnak érni. <A propaganda-
műhely érdekesen színes világához tartozik, hogy a leglehetetle-
nebbeknek látszó gondolatokkal és eszközökkel is lehet eredményt 
elérni, ha azokat ügyesen, körültekintően úgy alkalmazzák, hogy 
a célzatosság nem látszik, a takargatni valót jól leplezik.»6 

Mindezek az eszközök azért tudnak akkora hatást elérni, 

4 Ez a reklámok szuggesztív erejének is az alapja. Lásd : Fayer : 
Az ismételt felszólítás hatása a választásra. Reklámlélektani tanulmány. 
Budapest, 1939. 

6 Koszterszitz : Viharzóna. Budapest, 1939. 145. 1. 
8 Csikós : A másik front. Budapest, 1941. 18. 1. 
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mert az emberek közül sokan könnyen befolyásolhatók. Nem tud-
nak, de nem is akarnak az árral szembeszállni, önálló véleményük 
nincs, mindent bírálat nélkül fogadnak el, teljesen átengedik magu-
kat tárgyi és személyi környezetük magávalsodró szuggesztív 
hatásának. És itt jelentkezik a nevelésnek legfontosabb feladata : 
a tömeggel szemben minél több elit-embert nevelni, akik a csábító 
hatás ellenére is meg tudják szűrni a rájuk törő szuggesztiókat és 
ha ezek nem megfelelők, bátor lendülettel és erős elhatározással 
szembe is tudnak velük szállni. 



VI. F E J E Z E T . 

Az autoszuggesztió. 

A szuggesztiónak lényeges jegye a szuggesztornak és a szug-
geráltnak reakciós szembenállása, az autoszuggesztióbanpedig szug-
gesztor és szuggerált egy személyben egyesül. Az autoszuggesztió 
nagy fontosságára és a nevelésben vaó alkalmazhatóságára a figyel-
met először Coué hívta fel. Ő azonban inkább gyakorlati szempont-
ból foglalkozott a kérdéssel, az elméleti alapokat Baudouin, svájci 
orvos rakta le. Az általuk alapított új nancy-i iskolának (1910) 
érdeme az, hogy az autoszuggesztió kérdései, ha nem egészen is, 
de legalább is nagy vonalaiban megoldódtak. 

Az autoszuggesztiónak két nagy csoportját különböztetjük 
meg : az önkéntelen és a tudatos autoszuggesztiót (autosuggestion 
spontanée, autosuggestion réfléchie).1 Az előbbinek létrejöttébe nincs 
semmi beleszólásunk. Akaratunktól függetlenül, önkéntelenül 
valósul meg. Az utóbbi azonban már módszeresen, értelmünk és 
akaratunk irányításával történik. A tudatos autoszuggesztió meg-
értéséhez azonban szükséges megismerkednünk az önkéntelen 
autoszuggesztióval és annak néhány megnyüvánulási formájával. 

Baudouin az autoszuggesztiónak két alaptételét különbözteti 
meg : a koncentrált figyelem és az ellentétes eredménnyel járó 
erőfeszítés tételét.2 A nancy-i iskola teoretikusának ehhez a meg-
állapításához megjegyzést kell fűznünk. Igaz ugyan, hogy az 
önkéntelen autoszuggesztiónak rúgója és éltetője ez a két tétel, 
a tudatos autoszuggesztióban azonban már csakis az első tétel 
marad érvényben. Az első tétel pedig voltakép nem egyéb, mint 
a képzet megvalósulásra való törekvésének a tétele. A képzet 

1 Baudouin : Psychologie de la suggestion et de l'autosuggestion. 
5—6- H. 

2 Baudouin : Az önfegyelmezés művészete. 57. 11. 
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életképességének, megvalósulásra érettségének feltétele épp az erős 
figyelmi ráirányulás. A második tétel szerint pedig, ha már meg-
valósult az első feltétel (a figyelmet egy gondolat egészen lekötve 
tartja), akkor az alanynak minden másirányú próbálkozása hiába-
való, mert csak elősegíti a képzet megvalósulási útját . 

E két tételnek az önkéntelen autoszuggesztióban való 
jelentőségét sokkal világosabban lát juk, ha megvizsgáljuk az 
önkéntelen autoszuggesztió néhány megnyilvánulási formáját. 

1. Érzelmi autoszuggesztió. Valamely érzelmi állapotra való 
figyelmi ráirányulás magát az érzelmi állapotot idézi elő. Pl. ha 
valakit egészen rabul ejt az attól való félelem, hogy a nagy nyil-
vánosság előtti szereplése nem fog sikerrel járni, akkor hiába 
próbálja legyőzni ezt a kellemetlen érzést, nem fog sikerülni neki, 
sőt a legtöbb esetben ez a félelem annál inkább úrrá lesz rajta, minél 
inkább harcol ellene. Legjobb ilyen esetben másra terelni a figyel-
met, mert ezzel a magatartásunkkal ilyen és hasonló esetekben 
mindig sokkal több eredményre jutunk. 

2. Motorikus autoszuggesztió. Valamely mozgási folyamatnak 
élénk szemünk elé állítása magát a mozgást idézi elő. Labdarúgó 
mérkőzéseken nagyon gyakran előfordul az a jelenség, hogy a néző-
téren az ember lába önkéntelenül rúgásra lendül, különösen abban 
az esetben, ha szívvel-lélekkel vesz részt a mérkőzésen. Baudouin 
a motorikus szuggesztióra egy nagyon érdekes példát, a kerékpáros 
esetét említi. Ha valaki kerékpáron menve, maga előtt kövecskét 
lát és ezt mindenáron ki akarja kerülni, akkor figyelme egészen 
a kőre és arra a gondolatra van irányulva, hogy neki a követ ki kell 
kerülnie. És mi az eredmény? A legtöbb esetben nekimegy a kőnek. 

3. Fiziológiai életünkben megnyilvánuló autoszuggesztió. Vala-
mely külső fizikai inger, v a g y betegség elképzelése sok esetben annak 
megfelelő állapotot hoz létre. Orvostanhallgatóknál gyakran tapasz-
talható, hogy az egyes betegségek tanulmányozása közben érzik 
magukon a betegség tüneteit. Ilyen és hasonló esetek tanulmányo-
zása nyomán válik érthetővé az új nancy-i iskolának az a téves 
általánosításon alapuló állítása, hogy minden szuggesztió alapja 
és mintája az autoszuggesztió. Mert valójában nagyon sok szug-
gesztió gyökere és forrása az autoszuggesztió. 

Ha jól szemügyre vesszük a most elmondott példákat, akkor 
arra a következtetésre kell jutnunk, hogy az ellentétes eredménnyel 
járó erőfeszítés tétele nem egyéb, mint a Bernheim-féle tételnek 
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(minden életképes képzet megvalósulására tör) egyik hajtása. 
Baudouin téved akkor, amikor azt állítja, hogy azért megyek neki 
a kövecskének, mert minden erőmmel ki akarom kerülni, hisz 
ebben az esetben minden olyan kerékpárosnak, aki erősen elhatá-
rozza magában, hogy az előtte lévő követ kikerüli, neki kellene 
mennie annak. A tapasztalat ezzel szemben azt igazolja, hogy 
csakis a gyengébb kerékpárosok szoktak a kőnek hajtani. Ennek 
természetes magyarázatát pedig abban látjuk, hogy az ületőnek 
tudatalatti világában úrrá lesz az a képzet, hogy ő úgysem tudja 
kikerülni azt a követ. Hasonlókép lehet magyarázni a nyilvánosság 
előtt szereplő egyén esetét is. Az ő nyüvános szereplése sem azért 
nem sikerül, mert mindenáron arra törekszik, hogy sikerüljön, 
hanem azért, mert tudatalattijába beleivódott az a meggyőződés — 
annak ellenére, hogy nagyon szeretné a sikeres fellépést —, hogy 
szereplése nem fog sikerülni. Ez a magyarázat talán nem olyan 
mesterkélt és erőszakos, mint Baudouin második tétele. De ennek 
az új magyarázatnak a felvétele azért is szükséges, mert a Baudouin-
féle két tétel, ha következetesen értelmezzük, feltétlenül ellent-
mondásba kerül egymással. Az összpontosított figyelem tétele 
értelmében ugyanis annál biztosabban valósul meg egy képzet, 
minél erőteljesebben irányítom rá a figyelmemet, tehát minél 
jobban akarom annak megvalósulását. De a második tétel szerint 
akkor annál kevésbbé valósul meg. Ezt az ellentmondást maga 
Baudouin is megérezte : «miközben mi arra törekszünk, hogy 
szánt-szándékkal összpontosítsuk figyelmünket a helyes képzetre, 
amelynek a helytelent kell pótolnia, mi fog történni? Egyszerűen 
az ellentétes hatás törvényeinek egyik esete. Minél jobban törek-
szünk arra, hogy jogaihoz juttassuk a helyes gondolatot, annál 
hevesebben támad ránk a helytelen. Sőt feltéve, hogy szuggesztió-
val próbálnók megszüntetni a helytelen első szuggesztiót, a baj 
még mindig megmaradna, mivel bizonyára a figyelem összpontosí-
tását akarjuk erre a célra felhasználni. Minden igyekezet valamely 
cél elérésére magában rejti azonban az akadályozottságnak, kor-
látozottságnak tudatát, s ezért a szuggesztió révén mindkét eüen-
tétes tendenciájú képzet egyidejűleg igyekszik megvalósulni, ami-
nek aztán az a következménye, hogy vagy teljesen vagy részben 
megsemmisítik egymást».3 

3 Baudouin : i. m. 59. 1. 
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Az önkéntelen autoszuggesztióval szemben tudatos auto-
szuggesztiónak azt a folyamatot nevezzük, amikor az ember 
képzetek v a g y gondolatok útján tudatosan hat önmagára. Ennek 
a gyakorlása már magasabb szellemi érettséget tételez fel. De 
csakis az a nevelő vagy államférfi tud igazán hatással lenni másokra, 
aki az autoszuggesztió gyakorlása által már kipróbálta erejét. Ez 
ad lendületet és erőt életének, ez növeli egyéniségének szuggesztív 
erejét. De nemcsak ezért kell megismernie és gyakorolnia az 
autoszuggesztiót, hanem azért is, hogy növendékeit is megtanítsa 
rá. A modern pedagógia útmutatása szerint ugyanis a nevelőnek 
teljesen tiszteletben kell tartania a növendék egyéniségét. Ü g y 
kell nevelnie, hogy egyénisége ne hasson nyomasztólag a nevelt 
fejlődő egyéniségére. Azt kell kitűznie célul, hogy a növendék 
majdan meg tudjon állni a saját lábán is, képes legyen arra, hogy 
sajátmaga nevelését egyedül, minden külső segítség nélkül foly-
tassa. Ezért korán meg kell ismertetnünk vele az önnevelés mód-
szereit, amelyek között igen előkelő helyet foglal el az auto-
szuggesztió. 

A tudattalan élet a maga gazdagságával titokzatos erő-
forrást jelent számunkra. Elraktározódnak benne mindazok a 
külső hatások, amelyek bennünket környezetünkkel való érint-
kezésünk folyamán érnek. De belenyomódnak azok a képzetek 
és gondolatok is, amelyekkel a nap folyamán foglalkoztunk, még-
pedig annál mélyebben, minél jobban le tudtak kötni, magukhoz 
tudtak láncolni bennünket. Azok a gondolatok, amelyek erőt, 
lendületet adtak életünknek, olyan előkelő helyhez jutnak ebben 
a vüágban, hogy egész további életünkre — mindaddig, míg ily 
értéket jelentenek számunkra — irányítólag hatnak. Hogy mek-
kora erővel rendelkeznek, az bizonyítja a legjobban, hogy nem-
csak akkor irányítanak bennünket, amikor a teljes öntudat álla-
potában vagyunk, hanem akkor is — sőt csak akkor igazán — 
amikor tudattalan életünk kerül fölénybe a tudatossal szemben. 
Valósággal őrködnek és vigyáznak reánk, hog}' ne férkőzzenek 
lelkűnkhöz olyan hatások, amelyek az általuk hirdetett elvekkel 
ellenkeznek, de egyúttal minden energiájukkal arra is törekszenek, 
hogy kitörve ebből a tudattalan világból, lehetőségi létüknek minél 
többször érvényesülést szerezzenek. De vüágítsuk meg a mondot-
takat a mindennapi életben oly sokszor előforduló jelenséggel. 
Nem ritkán találkozunk olyan emberekkel, akik erőteljesen rá 
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tudják irányítani gondolkodásukat egy képzetre. Ezek, ha este 
lefekvés előtt azzal az elhatározással fejezik be a napot, hogy 
reggel egy bizonyos időpontban fel kell kelniök, ez a képzet a 
tudatalatti rétegben oly dinamikus szerepet játszik, hogy a meg-
valósulásra vezető utat a kérdéses időpontban feltétlenül kihar-
colja magának. Még a legmélyebb alvás közben is felébrednek, 
a jelzett órában szinte összerázkódik a testük, mert az életképes 
gondolat nem tűri azt, hogy bárki vagy bármi is útját keresz-
tezze. Oly valóságokkal állunk itt szemben, amelyek gyönyörűen 
igazolják a léleknek a test fölötti hatalmát és oly világba enged-
nek némileg bepillantani, amelynek csodálatos mélysége és gazdag-
sága ámulatba ejt bennünket. 

A megvalósulási törekvéssel rendelkező képzet azonban nem-
csak akkor jelent erőt ránknézve, ha a tudattalan vezet bennün-
ket, hanem akkor is, ha öntudatunk fénye világítja meg csele-
kedeteinket. Megnehezíti azoknak a cselekedeteknek a megvaló-
sulását, amelyek vele ellentétben állanak és kedvez azoknak a 
törekvéseknek, amelyek vele összhangban vannak. Ennek a tény-
nek felismerése önnevelésünkre vonatkozólag sok értékes tanul-
sággal szolgál. Fel kell használnunk ezt a titokzatos erőt, hogy 
töretlenül tudjuk megharcolni azt a kemény harcot, amely reánk 
vár. Bernheim nyomán az új nancy-i iskola tagjai kezdték először 
hirdetni kiélezett formában azt a szokatlan gondolatot, hogy a 
képzelőerőnek cselekedeteink létrejöttében mily nagy jelentőséget 
kell tulajdonítanunk.4 Azonban itt is túlzásba mentek. Azt val-
lották, hogyha akarat (tudatos világ) és képzelőerő (tudatalatti 
világ) kerül egymással szembe, akkor a győztes mindig a képzelő-
erő lesz.5 Ezért az akaratnak sohasem• szabad a képzelőerő ellen 
dolgoznia, hanem ellenkezőleg, egymással karöltve kell működ-
niök, mert csak ebből az összhangból fakad áldás az ember életére. 
Vagy még helyesebben beszélve : autoszuggesztió esetén nem is 

4 A koncentráció nagy fontosságát ösztönszerűleg az egész történelem 
folyamán megérezték az emberek. Ezért tulajdonított a kereszténység min-
dig olyan nagy jelentőséget az elmélkedésnek és a kontemplációnak. A Y o g a -
rendszer is a szellemi koncentrációt ajánlotta az embereknek. 

5 «A lélektan egyik legújabb megállapítása szerint nem az akarat 
a legfőbb erőnk, sőt, hogy néha azt mellőznünk is kell rövid időre, hogy 
az ön tudatlanunkon keresztül úrrá lehessünk önmagunkon. Ez az önszug-
gesztió alapelve.» Baudouin : Az önfegyelmezés művészete. 29. 1. 
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szabad beszélni akaratról (1. ellentétes eredményre vezetó erő-
feszítés tétele). Az akaratnak minden erőfeszítését ki kell zárni. 
A gondolatot minden erőlködés nélkül kell a képzetre irányítani, 
mert csakis így érjük el a kívánt eredményt. Ezzel a felfogással 
szemben semmi nehézséget nem látunk abban, hogy a képzetnek 
lelkünkbe való belevésése az akarat teljes közreműködése mellett 
történjék. Az ezzel szemben felmerülő nehézséget azzal oldottuk 
meg, hogy az ellentétes eredménnyel járó erőfeszítés tételét az 
új nancy-i iskola felfogásától eltérően értelmeztük. 

Ha megfigyeléseket teszünk az emberek között, akkor arra 
a megállapításra kell jutnunk, hogy az akaratnevelés szempont-
jából egy életképes, egész életünket átfogó képzetnek nagyobb 
fontossága van, mint a gyakorlásnak. Vannak ugyanis olyan 
emberek, akik bizonyos téren szinte hősies erőfeszítésre képesek, 
más téren pedig betegesen gyenge akarattal rendelkeznek. Vannak 
aszkéták, akik nagyszerű böjtölök, nyelvüket azonban még úgy 
sem tudják megfékezni, mint más közönséges ember. Az ohmpiai 
bajnok míg eljut a győzelemhez, ennek érdekében a legnagyobb 
áldozatot is meghozza (fárasztó gyakorlatok végzése, erős mérték-
tartás ételben és italban, stb.), szenvedélyei felett pedig esetleg 
egyáltalán nem tud uralkodni. Felmerül a kérdés, hogyan magya-
rázzuk mindezeket? Hogyan lehetséges az, hogy egyesek az egyik 
téren erős, más téren ellenben gyenge akaratot mutatnak fel? 
Talán azzal magyarázhatjuk az előbb említett jelenségeket, hogy 
azon a területen, amelyiken az akarat begyakorolta magát, ott 
keményebbnek, ahol pedig nem, ott gyengébbnek mutatkozik ? 

-De akkor mit szólunk ahhoz az esethez, amikor valaki hosszú 
évekig tartó, kemény küzdelemmel járó akaratbegyakorlás után 
a környezet hatására egészen elzüllik ; vagy ahhoz, amikor a 
gyenge akarattal rendelkező ember néhány pillanat alatt való-
ságos akarathőssé válik. Mindezeknek a jelenségeknek csak egyet-
len természetes magyarázatuk van. Mindazon a téren, ahol ren-
delkezem oly képzetekkel, amelyek részben külső, részben belső 
feltételek miatt alkalmasak arra, hogy megvalósuljanak, ott 
könnyűszerrel, minden nehézség nélkül viszem véghez a meg-
felelő cselekedeteket, ahol pedig nem, ott a cselekedet végre-
hajtása oly nehézségbe ütközik, hogy adott körülmények között 
vagy egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen tudom 
teljesíteni. Megérezték ezt a történelem nagyjai is, akik azért 
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emelkedtek olyan magasra, mert egész életüket egyetlen gon-
dolat töltötte be s ennek minden körülmények között, a leg-
nagyobb nehézségek árán is igyekeztek érvényt szerezni. «Napo-
leon, akit nem mulaszthatunk el példaként felhozni, ha szellemi 
koncentrációról van szó, azzal a figyelemreméltó képességgel ren-
delkezett, hogy agyában merőben egyetlen eszmét engedett úrrá 
lenni.»6 Mert mindaz, aki valamilyen magasztos célt meg tud 
ragadni, énjéhez tud alkalmazni, cselekedeteinek hatékony indító 
okává tud tenni, hőssé lehet. «Akinek a szeme előtt mindig ott 
lebeg a cél, az érték, az indító ok, ott van akaraterő is. Ahol állandó 
ez az indító ok, ott állandó az akaraterő is. Ahol nincs indító ok, 
ott akaraterő sincs.»7 Ezért van önnevelésünkben nagy jelentősége 
egy olyan eszmének, vagy gondolatnak, amely egész életünknek 
programmot ad, egész életünket betölti, állandó szuggesztív erővel 
hat reánk. Hogy ki milyen eszmét választ magának vezérgondo-
latul, az egyéniségétől is függ. Napoleon a gloire, Platon 
és Aristoteles az émoTrjjur), Pestalozzi az ifjúság érdekében végzett 
önfeláldozó munka, Nagy szent Teréz a kontempláció, Bosco Szent 
János a «da mihi animas, cetera tolle» gondolatával jegyezte el 
egész életére magát. Nekünk is ki kell választanunk egy indító 
okot, amely egyéniségünknek a legmegfelelőbb, amelyről úgy 
érezzük, hogy az egész életre szól. Hogy valóban így is legyen, 
állandóan foglalkoznunk kell vele, állandóan rá kell irányítani 
figyelmünket, valósággal rögeszménkké kell tennünk. Ezzel a gon-
dolattal kell ébrednünk, ezzel kell nyugovóra térnünk, hogy az 
alatt az idő alatt is, míg öntudatosan nem tudunk rágondolni, 
a tudat alatt folytassa életünket irányító hatását. Szenvedésünk-
ben legyen vigasztalás, örömünkben buzdítás, fájdalmunkban eny-
hülés, gyengeségünkben erő. Napközben, ha van egy kis időnk, 
elmélkedjünk róla.8 A termékeny kontemplációban állandóan érik 
ez a gondolatmag, mígnem egyszer hatalmas fává terebélyesedik. 
Mindig több és több szállal fűződik hozzánk, majd annyira a miénk 
lesz, hogy életünket nélküle el sem tudjuk képzelni. Ennek érde-
kében fel kell használnunk minden olyan érzelmileg kedvező 
alkalmat, amely bennünk való létét még jobban elmélyíti. (A segít-
séget hozó érzelmi állapot tétele.) 

6 Baudouin : i. m. 20. 1. 
7 Lindworsky : i. m. 38. 1. 
8 Pavot : Az akarat nevelése. I. 59. 1. 
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Az értelem így érzelmi életünk lendületét is felhasználva 
lassankint megszerzi magának a test és a szenvedélyek feletti 
uralmat. Valóságos diktátor lesz, akinek útmutatását az akarat 
most már aránylag könnyen, minden különösebb nehézség nélkül 
követi. Mindazokat a cselekedeteket, amelyeket eddig csak a leg-
nagyobb nehézség árán, vagy egyáltalán nem tudtunk megvaló-
sítani, kellő pillanatban egy életerős, a tudatalattiba az auto-
szuggesztió hosszas gyakorlása útján belevésődött indító ok segít-
ségével nagyobb erőfeszítés nélkül meg tudjuk tenni. Ha az auto-
szuggesztiós kontemplációt már hosszabb időn át gyakoroltuk, 
akkor kifejlődik bennünk a koncentrált személyiség,9 amely már 
alkalmas arra, hogy mások vezetését átvegye, másokra szuggesztív 
hatást fejtsen ki. 

Az autoszuggesztiónak azonban nemcsak az akaratnevelés-
nek, hanem a testi egészségnek szempontjából is igen nagy fontos-
sága van. 1 0 Itt is áll ugyanis, hogy minden erőteljes képzet, amely 
valamilyen testi állapot megváltozására irányul, a lehetőség hatá-
rain belül megvalósulni törekszik. Ezért valóban nagyon ajánlatos 
naponta többször is elismételni azt a mondatot : egészséges, élet-
vidám vagyok, nincs semmi bajom. Mivel nem akarunk túlzásba 
menni, azért nem állítjuk, hogy ezzel az eljárással szervi bajokat 
meg tudunk előzni, annyi azonban igaz, hogy általa biztosítjuk 
lelkünknek azt az állandó hangulatát és kedély állapotát, amely 
sok-sok betegséggel szemben legalább is ellenállóbbá tesz bennün-
ket. Hányszor fordul elő napjainkban is, hogy valaki az önbiza-
lom, a szellemi koncentráció és minden nehézségen győzedelmes-
kedő akaraterő együttes hatására legyűr valamüyen betegséget. 
Azt maguk az orvosok is vall ják, hogy nagyon sok betegségben 
a gyógyulás egyik jelentékeny tényezője a betegnek épp a fel-
gyógyulásba vetett rendíthetetlen hite. És ezen nem is szabad 

9 Schneider : Selbsterziehung. 102. 1. 
10 A betegségek gyógyításában Coué alkalmazta először az auto-

szuggesztiós módszert. A betegek egész serege zarándokolt el hozzá Nancyba, 
hogy betegségeiktől megszabaduljanak. I t t tanította meg őket az auto-
szuggesztió tudatos gyakorlására, amely abból állott, hogy naponta több-
ször el kellett ismételniök : mindennap minden szempontból jobban, sok-
kal jobban érzem magam. Tous les jours, à tout point de vue, je vais de 
mieux en mieux. A gyermekeket külön épületben Kaufmann kisasszony 
tanította meg az autoszuggesztióra. 
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csodálkoznunk. A testnek és léleknek az emberben való egysége 
miatt nemcsak a test hat a lélekre, hanem a lélek is a testre. 
Mily gyakran tapasztaljuk azt, hogy egyesek pusztán autoszug-
gesztióval elég súlyos betegségeket szereznek maguknak (külön-
féle fobiák, üldözési mánia, stb.), az állandóan abban a tudatban 
való élés, hogy betegek — pedig semmi bajuk nincs — valóban 
beteggé teszi őket. Az önbizalom hiánya, a pesszimista, a mindig 
csak lemondást hangoztató világnézet rányomja bélyegét a testi 
megnyilvánulásokra is. Beteg lélek a testet is beteggé, egészséges 
lélek pedig egészségessé teszi.11 

11 Nagy emberek életében nem egyszer fordul elő az az eset, hogy 
már-már halálos ágyukon feküsznek, de érzik, hogy a rájuk bízott munkát 
még nem fejezték be. A «non recuso laborem» gondolata oly erőt önt tag-
jaikba, hogy a halálthozó betegséget is legyűrve befejezik a rájuk váró 
feladatot. 
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