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Zeitschrift ffir Kinderforschung. Bd. 46. (1936). 
Dr. Maria P. Benes: Lebenslauf eines rückfälligen Verbrechers. 

Fritz K., ez a nyugtalanvérű csavargó, már kora gyermekségében kedvezőtlen 
körülmények között nevelkedett. Apja iszákos, munkakerülő volt, anyja beteges és 
vagy az ágyat őrizte, vagy a házon kívüli munkával kereste a család szegényes ke-
nyerét. Midőn apja a háborúba megy, anyját még jobban elfoglalják a kis család 
eltartásának gondjai, tehát Fritz K. még szabadabban folytathatja üzelmeit és az 
iskolakerülést. 11 éves korában az elkövetett sok kisebb lopás és csavargás miatt 
rendőrkézre kerül, majd büntetésképpen javító intézetbe. Innen többször megszökik, 
de mindig elfogják és visszaviszik. Anyja az egyetlen, aki még hatással tud lenni 
az aggodalmat és' szégyent nem ismerő fiúra. Szökései alkalmával gyakran tér vissza 
hozzá. De 1919-ben meghal az anyja és most már nincs senki, aki fékezze. 15 éves 
korában (1922) 2 éves fogházbüntetésben részesül és még 22 éves sincs, amikor 
ismét 6 évre elítélik. Ekkor kezd megváltozni és arra törekszik, hogy pozíciót teremt-
sen magának.. Ma többé-kevésbbé kitisztult felfogású, nyugodt ember. A szerző 
szerint a hosszúra nyúlt pubertás gátolta Fritz K. lelki egyensúlyának korábbi bekö-
vetkezését. 
Ottó Schürer von Waldheim: Berufsberatung krimineller männlicher Jugendlicher 

Az elhanyagolt és „büntetett előéletű" fiúgyermekek nevelésére a szokásos 
javítóintézet' helyett KaiserebersdorJ-ban külön intézetet építettek. Az intézet célja az, 
hogy a megtévedt gyermekeket valamilyen — a képességük és kedvüknek megfelelő 
—mesterségre tanítsa. Éppen ezért a felvételnél testi és szellemi vizsgálatnak vetik 
alá a növendékeket. A vizsgálatok tárgya: akaraterő, kitartás, kézügyesség. A szerző 
beszámolójában. 1800 növendéken nyert tapasztalatait adja és érdekesen állítja össze 
a különböző lelki defektusoknak megfelelő mesterségeket. Természetesen elsőrendű 
feladat az ifjak megjavítása. Ezt — mint az intézetből kikerült növendékek példája 
mutatja — legtöbbször sikerül is elérni. 

Masznyik Lajos. 

Országos tanügyi folyóirat indult meg a kir. Tanfelügyelők Országos Egye-
sülete kiadásában, Iskola és Élet címmel. Az új folyóirat első számának vezető 
cikkét Dr. K e l e m e n Illés tankerületi kir. főigazgató írta a tanügyigazgatás új szer-
vezetéről, amely a magyar oktatásügy új fejezetét kezdi meg Dr. Juhász Béla a nép-
iskolai tanító erejéről értekezik, Dr. Radák Olga, Dr. Zibolen Endre, Dr. Csapody 
Vera és. mások cikksorozata arra a kérdésre felel, hogy miképen lehet az iskola-
felügyelet a tanítói és tanári munka erőforrása. Németh Imre országgyűlési képviselő 
a faj és nemzet fogalmainak viszonyát vizsgálja a magyarság szempontjából. A peda-
gógia, a tudományok s az irodalom és művészet időszerű kérdéseit komoly elmélye-
déssel tárgyaló, illusztrált folyóirat a tanügyi közigazgatás és az iskoiafelügyelet 
szellemi műhelyébe szélesebb olvasórétegeknek nyújt betekintést. Az évnegyedes 
folyóiratot Angyal János szerkeszti. Évi előfizetési ára 4 pengő. 


