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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek .Magyarország feltámadásában !

Ámen.

Első országos értekezletünk jelentősége.
írta: Dr. ROTTENBILLER FÜLÖP.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság a belügyi-, igazságügyi-, 
vallás-^ és közoktatásügyi- és népjóléti miniszter urak védnöksége alatt, 
folyó évi október, havában tartja első országos értekezletét.

Mi valamennyien, akik évek óta igyekszünk a háború és az utána 
következet^ általános gazdasági és erkölcsi felfordulás közepette elpusztult 
embermilliókat és elmaradt új generációkat a meglévő, de eddig 
értéktelennek hitt, — addigi embergazdagságunk közepette szinte 
könnyelműen elhanyagolt — kisebb értékű testi, szellemi, vagy erkölcsi 
fogyatékosságban szenvedő fiatalkorúak megjavítása útján pótolni: igaz 

! lelki gyönyörűséggel és szívszorongó reménységgel köszöntjük azt az 
alkalmat^ hogy a magunk szűkebb, hivatásszerű munkakörünk rabságából 
néhány^ órára kiszabadulva, találkozunk azokkal az elméleti és gyakorlati 
kiválóságokkal, akik a határkérdések megoldásán fáradozva, a mi problé
máinkat is új megvilágosításokkal viszik közelebb a sikeresebb megoldáshoz.

Milyen nagy eredmény már as is, hogy a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaságnak sikerül, ha rövid időre is, hivatalos hatáskörök labirintusából 
egy nyugodt, lelkiismeretes, szakszerű megbeszélésre egyesíteni a belügyi-, 
igazságügyi-, vallás- és közoktatásügyi- és népjóléti minisztériumok 
kiküldötteit és szakembereit, akik bizonyára mindannyian egyaránt fájlalják, 
hogy az eléjük szabott kérlelhetetlen hatásköri sorompók közé internálva, 
szinte nehezebben tudnak találkozni, mintha munkaköreiket a mostani 
útlevélkényszer és a vizumok átka választaná el egymástól.

Pedig milyen üdvös eredményeket lehetne a haza javára kitermelni,
. ha azt a sok szeretetet, a sok lelkesedést, azt a sok fáradhatatlan hűséget, 

amivel a rokon munkatereken fáradozó honfitársaink éjjelt nappalá téve, 
minden gondolatukkal és szívük minden dobbanásával keresik a módokat, 
hogyan lehetne ezt az annyira lehengerelt, annyira megpróbált hazát újabb 
íelvirágzásra hozni, — tervszerűen egy határozott irányban egyesíteni tudnánk.

Szent meggyőződésem szerint ma különösen « fiatalkorúak felé kell 
első sorban fordítanunk minden gondolkozásunkat és minden szorgos-



kodásunkat, mert túszén ezeké a jövő, ők hivatottak átvenni azt a küzdelmet, 
amit mi, lelépő generáció befejezéshez juttatni már nem tudunk s 
amire őket annál hivatottabbnak kell tartanunk, mert hiszen a legelső, 
a legszentebb gyermekvédő, maga az Üdvözítő is a kisdedekre mutatott, 
amikor azt mondta: „Ha csak olyanok nem lesztek, mint ezek a kisdedek, 
nem lesz tiétek a mennyeknek országa.“

Ha nem csak szóval, de szívvel is valóra akarjuk váltani azt az 
országszerte hangoztatott hitvallásunkat, hogy: „Csonka Magyarország 
nem ország, egész Magyarország mennyország“ : ezt a mennyországot csak 
a kisdedek, a fiatalok céltudatos, helyes, okos szeretettel vezetett nevelésével 
fogjuk magunknak megteremteni.

Jómagam a fiatalkorúak egyik legszomorúbb kategóriájának, az 
erkölcsi romlásnak indult, illetve züllés veszélyének kitett fiúk- és leányoknak 
az ügyével foglalkozom, akiknek megmentésére az 1908. évi XXXVI. te. 
(Bn.,) valamint az 1913: VII. te. (Fb.,) rendelkezései a fiatalkorúak 
bírósága révén, a megtorlás helyett az óvó- és nevelőintézkedések változatos 
és hatékony sorozatát engedik meg.

Midőn a Budapesten 1895-ben megtartott Nemzetközi JBörtönügyi 
kongresszus tanácskozásai után, főleg Balogh Jenő akkori egyetemi tanár, 
utóbb igazságügyminiszter, emberszerető kezdeményezésére mindinkább 
kezdték figyelemre méltatni az Amerikából kiindult újabb gyermekvédelmi 
és gyermekmentési kísérleteket: az érdeklődőket eleinte azzal igyekeztek 
visszariasztani, hogy ez a gyermekvédelem csak modern szentimentálizmus 
és vajmi kevés gyakorlati eredménnyel kecsegtet.

A beszerzett statisztikai adatok azután erre az előítéletre hatalmasan 
reá cáfoltak.

Az amerikai fiatalkorúak bíróságai között is mintaszerűnek elismert 
denveri fiatalkorúak bíróságáról írt egyik ismertetés szerint pl. a preventív 
eljárást megelőzőleg egy-egy bíróság elé került fiatalkorú ellen lefolytatott 
eljárás során a bírói és letartóztatási költségek fejenként 228 dollárt 
(912 márka) tettek ki évenkint.

A fiatalkorúakkal szemben meghonosított preventív eljárás során 
ezek a költségek fejenként 12 dollárra (48 márka) csökkentek, mert a 
fiatalkorúak bírósága a legtöbb esetben mellőzte a fogházbüntetést és a 
fiatalkorút próbára bocsátotta.

Már az első 18 hónapban a fiatalkorúak bírósága az államnak 
igy 88,828 dollár kiadást (350,312 márka) takarított meg.

A fiatalkorúak kriminalitásával szemben Magyarországon megkezdett 
új irány a Bn., és Fb. minél teljesebb és következetesebb végrehajtása esetén, 
kétségtelenül nálunk is hasonló erkölcsi és pénzügyi eredményeket fog elérni.

A prevenció pénzügyi jelentőségének megvilágítására Petersen 
„Die öffentliche Fürsorge für die sittlich gefährdete und gewerblich 
tätige Jugend“ című munkájában megemlített két jellegzetes eset szolgálhat.

í. Az egyik Tuke Anna*) esete, aki Angliában 1740-ben született, még a XVIII. 
század elején élt s mint iszákos, csavargó ejtette kétségbe a társadalmat és zavarta 
a jogbiztonságot.

Ettől az asszonytól 834 egyén származott, akik közül 709-nek személyi es 
vagyoni viszonyait pontosan megállapították. Ezek közül :

lOo törvénytelen származású,
181 prostituált,
142 koldus,
64 dologházba került,
76 súlyos bűntettes közöttük,

7 gyilkosságot követett el.

' ' r
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*1 Ez is. a következő is költött név.
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Ezek a leszármazók mind a közjótékonyságból éltek és az államnak, valamint 
a szegenyügyi intézményeknek 5. milliójába kerültek.

Ezek a hátrányok bizonyára megakadályoztattak volna, ha TuJce Anna kellő 
mőben megfelelő nevelésben részesül.

II. A másik eset Zéró Alexius Pál esete, aki 1700 körül született egy svájci 
«egység falújában és aki egész csavargó nemzetség ősatyja lett.

Ennek a nemzetségnek 20 \,-a  házasságon kívül született, (300 közül 62).
Több mint 50%-a a leszármazóknak, mint életképtelen gyerek halt meg 

■ . Az egészen szegény kisközség, ahová ez a társaság illetékes volt, 1885-től egész 
1895-ig tartó 10 éven át 13,579 frankot fizethetett ki, mint szegényügyi gyámolítást 
évenként tehát átlag 1400 frankot. K y

A kimutatott könyöradományok legnagyobb, része nem t ö b b i  franknál, tehát 
eleg takarékosan engedélyeztek a csavargók részére segélyt.

Az, hogy mit tudtak összekoldulni magánúton, nem volt kinyomozható
, •• , t z ,elsö három Zeró testvér 1877-től 1881-ig összesen 147 bebizonyított lopást követett el. J v

Az egyik fiú Zéró József Pál, aki 1722-ben született, 7 gyermeknek volt apja 
es ez a 7 gyerek a következő elszomorító embercsoporttal gazdagította az államot:

I. Az első Zéró 39 utódja közül 6 bűntettes, 9 csavargó, 2 alkoholista, 3 perdita 
es kulonbozo gyengeelméjű és idióta.

II. A második Zéró 4 nemzedéken át 41 utódot mutatott fel, ezek közül 9 
csavargó, 3 bűntettes, 2 alkoholista, 3 perdita és 11 gyengeelméjű.

III. A harmadik Zéró 24, névszerint kimutatható utódja közül 7 csavargó 4 
alkoholista, 6 gyengeelméjű és 1 perdita.

IV. A negyedik Zéró leszármazói között 6 bűntettes, 11 csavargó és 6 idióta.
V. Az ötödik Zéró aránylag kis számú leszármazói közül 15 csavargó és 1 

alkoholista.
VI. A hatodik Zéró nemzetsége már ismét nagyobb számú, ennek megfelelőleg 

soraikban 20 csavargó, 9 alkoholista, 9 perdita, 9 bűntettes és 22 gyengeelméjű.
VII. A hetedik Zéró utódjai közül 16 volt csavargó, 4 iszákos, 5 perdita, 5 

bűntettes, 13 idióta és gyengeelméjű.

Ha figyelembe vesszük, hogy a leszármazók közül igen sokan 
zsenge korukban haltak meg, még mielőtt erkölcsileg teljesen elzüllöttek 
volna és ha megfontoljuk, hogy az általuk elkövetett bűntettek között 
minden elképzelhető bűntett képviselve volt, — közöttük többszörösen 
a gyilkosság bűntette is — úgy ebből az egy esetből is elég meg
döbbentően kitűnik, hogy mennyire végzetes, ha a megfelelő prevenciót 
a kellő időben elmulasztjuk és helyette retorziót alkalmazunk, amely a 
mai tökéletlen formában a társadalom ellenségeit csak megerősíti állam
ellenes magatartásukban.

Nem kevésbbé jelentős azonban a helyesen alkalmazott prevenció 
etikai kihatása is.

Ez a sok, utóbb a társadalom megrögzött ellenségévé vált szeren
csétlen emberi lény mind, vagy legalább nagyrészében megmenthető lett 
volna, ha kellő időben megismerik, hogy társadalomellenes magatartásuk 
nem tudatos akaratelhatározásból fakadt, hanem testi, szellemi vagy 
erkölcsi fogyatékosságra vezetendő vissza!

Csodálatos, hogy ugyanazok a könyörületes egyének, akik semmi
esetre sem nógatnának egy falálon járó gyereket az épkézláb társával 
egyenlő gyors mozgásra, vagy akik nem vennék illetlenségnek, ha olyan 
kiskorú nyújtja nekik üdvözlésre a bal kezét, akinek hiányzik a jobb 
keze: nem akarják, vagy nem tudják észrevenni, hogy akárhány kiskorú 
szellemi és erkölcsi téren azért nem képes lépést tartani normális társával, 
mert szellemi, vagy erkölcsi vonatkozásban van megverve olyan fogyat
kozással, amelynek következtében nem tud a napi élet követelményeinek 
megfelelni és nem tud a társadalommal lépést tartani.

Ezért kiszámíthatatlan az a szolgálat, amelyet a Magyar Gyógy
pedagógiai Társaság kutatásainak eredményei az összes emberiségnek
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teljesítenek, midőn az egyes egyéneknek eddig rejtve maradt ezeket _ a  
sajátosságait felderítve, egyúttal kijelölik azokat a különleges eljárási 
módokat, amelyek révén a társadalom ezen mostoha gyermekei is hasznos 
együttműködésre lesznek megnyerhetők.

Ez a tudományos, szeretetteljes kutatás sokunkat meg fog menteni 
attól a méltán megérdemelt szemrehányástól, amellyel Ravasz püspök 
úr egyik felolvasásában a közönyös társadalmat illette.

Midőn a párizsi Louvreból — mondja a költői lelkületű püspök 
úr _  a Gioconda világhírű arckép eltűnt: az egész müveit világ fájdalom- 
mai siratta ennek a műemléknek az elvesztét.

Ugyanez a társadalom örömujjongásba tört ki, amidőn a képét 
megtalálták és egy hozzáértő ügyes restauráló azt korábbam fenyebe
visszaállitotta. , ,  , , , ... ,

Nem csodálatos-e ezzel szemben, hogy a legszebb kepek, a Minden
ható Isten képére teremtett emberek millióit engedjük magunk mellett 
a meci nem értettség révén örök pusztulásnak indulni, elfelejtvén, hogy 
ezeket a lelkeket az örök szeretet hatalmas és diadalmas restauráló 
erejével eredeti méltóságukba vissza tudnánk helyezni.

Akik ebben a nagyszerű munkában olyan buzgalommal fáradoznak, 
mint a Magyar Gyógypedagógiai Társaság által egybehívott értekez et 
munkásai, azok bizonyára legteljesebb jutalmukat fogjak elnyerni az 
örök szeretetet hirdető, sőt parancsoló Mindenható kegyessegebol, annak 
a nagy és boldogabb Magyarország visszaállítasaban, amely őszinte 
törekvéseiket végeredményben bizonyára koronázni fogja.

A felfogótípus és a számolási képesség kölcsönös 
kapcsolata a gyengeelméjüeknél *)

(Közlemény a Gyógypedagógiai-pszihológiai m. kir. laboratoriumbol.
Vezető: Prof. Dr. RANSCHBURG PÁL egyetemi rk. tanar.)

Közli: SCHNELL JÁNOS gyógyped. tanár, szigorló orvos, laboratóriumi gyakornok,

E munkálat célja módszer megalkotása a gyengeelméjüek felfogást 
típusának megállapítására. E módszer pedig szükséges volt azon gyakorlati 
oktatástani kérdés megoldására, hogy a számfogahnak me y gyermekekne 
képeztessenek inkább vizuális (látási), mely gyermekeknél inkább auditív

(hallag^uton akoriati szempontból nagyjelentőségű, pedagógiai-
pszihológiai probléma kísérletes alapon való feldolgozását azon körülmény 
tette aktuálissá, hogy Éltes Mátyás gyógyped. igazgató ur a múlt ev 
folyamán azzal a kérdéssel fordult a gyógyped. pszihologiai m. kir. 
laboratórium vezetőjéhez, dr. Ranschburg Pál, egyetemi tanar úrhoz, 
módjában volna-e a laboratóriumnak objektiv-pszihologiai vizsgalati 
módszerrel dönteni abban, hogy két, gyakorlati alkalmazásban levő szam- 
szemléltetési módszer közül melyik a célravezetőbb. , ,

A felvetett probléma központjába állított két számszemleltetesi mód
szer közül az a) a clomino pontfiguráiból vett szamkepekkel igyekszik 
a gyengeelméjű gyermeknek megfelelő állandó számkepeket nyújtani,

* A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1923. április 18-iki rendes tudományos 
ülésén tartott előadás nyomán készült közlemény.



29

.a h) pedig a Knoche által ajánlott hármas pontfigurákat veszi alapul 
a számképek kialakításánál.

Banschburg professzor úr a problémát elfogadta, a laboratórium 
tudományos munkaprogrammjába beillesztette, a megoldandó főkérdéseket 
szabatosan megszövegezte és azok megoldásával e sorok íróját bízta meg.

E kísérletek menetéről, azok eredményeinek első részletéről kívánok 
itt most beszámolni.

A két számtanítási módszert lényegében átgondolva, tisztán spekulatív 
alapon azon vélemény alakult ki bennünk, hogy:

a) a dombio pontfiguráiról vett számképek a gyengeelméjüek csökkent 
teljesítőképességét tekintve, egyrészről meglehetősen komplikáltak és így 
felfogásuk elég jó vizuális felfogóképességet és ugyan ily irányú megtartó
emlékezetet is kíván; másrészről pedig ezen számképek felfogását térbeli 
komplikáltságuknál fogva nem tudjuk megfelelő, a pontok térbeli elhelye
zését hallásilag is mintegy követő akusztikai ritmussal is kifejezni. Ez 
pedig némcsak azon pedagógiai alapigazság szempontjából fontos, hogy 
minél több érzékszervvel érzékeltessünk, hanem legfőképen azért is, 
mert véleményünk szerint épen ezen gyermekek nagy hányada sokkal 
inkább bír érzékkel a hangzási benyomások felfogása és rögzítése iránt, 
mint a látásiak iránt. Ez a módszer tehát — ha a feltevés helyes — 
ily meggondolás alapján, a gyengeelméjüek jelentékeny hányadára komoly 
nehézségeket rejt magában.

b) a Knoche által ajánlott módszer a maga leegyszerűsített, hármas 
csoportjaival már sokkal egyszerűbb optikai képet nyújt egyrészről, 
másrészről pedig itt a térbeli ritmus könnyen kifejezhető, tehát megfelelő 
hangbeli ritmussal is kísérhető., Eszerint a Knoche módszere már inkább 
magában foglalja azokat a kritériumokat, melyeket a gyengeelméjüek 
számfogalmait megalapozó módszertől, azok felfogótípusáról fentebb jelzett 
véleményünk alapján megkívánunk.

Ezen, egyelőre csak elméleti megállapítás a két adott módszerről 
csak úgy bír jelentőséggel, ha az alap, melyre építjük, a tényeknek 
megfelelő. Tudnunk kell tehát elsőbben is, hogy: 1. a gyengeelméjüek 
nagy hányada valóban inkább auditív (halló) típusú-e, 2. ált-e fenn 
— s ha igen, akkor minő természetű — a kapcsolat ezen auditív felfogó
típus és a szám.olóképesség között?

Ezt a két alapvető kérdést keli tehát előbb megfelelő kísérleti 
módszerekkel eldöntve látnunk, hogy az ndtes által felvetett problémára 
a kellő választ megadhassuk.

Első' kérdés tehát: milyen felfogótípusúak a gyengeelméjüek? 
A felfogótípusok megállapítására, a küiönböző célok szerint, többféle 
módszer van használatban. Épen azért felmerült az a probléma, szerkesz- 
tessék a gyengeelméjüek felfogótípusának kísérletes vizsgálatára is egy 
olyan vizsgálati módszer, mely a célnak és az alkalmazásnak megfelel. 
Szerkesztendő tehát olyan próba (teszt), amely — amellett, hogy a 
felfogótípust erősen próbára teszi — ez t. i. a fő cél — egyúttal rendel
kezzék azokkal az elemekkel is, amelyek a számfogalom nyújtásának 
módszereiben benfoglaltatnak.

Mielőtt azonban ezen új vizsgálati „teszt“ kialakulásának gondolat- 
menetét ismertetném, szükségesnek tartom azokat a kritériumokat kivona
tosan ismertetni, amelyeket Banschburg a jó teszttel szemben megkövetel. 
Szerinte á  vizsgálati tesztnek — mint olyannak — értéke sohasem 
abszolút. A teszt jósága függ: 1. a teszt benső értékétől, vagyis a teszt
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szerkezetének a célja eléréséhez alkalmas voltától, 2. a vizsgáló psziho- 
lógiai értelmességétőj és pszihológiai alkalmatosságától, 3. minden 
teszt elengedhetetlen feltétele, hogy a teljesítmény számszerűen legyen 
kifejezhető.

Számszerűen kifejezendők: a) a psziho-fizikai feltételek, melyek 
között a vizsgálatot végezzük; b) a teljesítmény (L) különböző rész
tényezői (terjedelem =- amplitúdó =  A, megbízhatóság — Güte =  G, 
gyorsaság - tempus — T); c) amennyiben lehetséges, a teljesítmény 
egyetlen számban megnyilvánuló nagysága, amint az Hanschburgnak 
1905-ben az L=A/T képletével kifejezésre is jutott.

Az új teszt benső értékét először is azáltal törekedtünk emelni, 
hogy egyrészről a fentemlített módon, formai tekintetben, a speciális 
célhoz alkalmaztuk, másrészről meg a tesztben kiszabott feladatokat 
— a gyengeelméjüek csökkent teljesítőképességét szem előtt tartva — 
a minimumra redukáltuk (minimál-módszer), azaz egy adekoát-mmimál- 
módszcr felé törekedtünk. Súlyt helyeztünk arra is, hogy ezen felfogó- 
típus vizsgálatánál olyan teljesítményeket kívánjunk meg a gyengeelméjű 
gyermekektől, amelyek megoldásánál a főszerep a megfelelő szerv ily 
irányú készségének jusson anélkül, hogy az elmének a felfogás érdekében 
külön, másirányú szellemi munkát kelljen végeznie. Törekedtünk végül 
arra is, hogy a tesztnek a látási felfogóképességet vizsgáló fele, a hallási 
felfogóképességet vizsgáló felével egyenlő értékű legyen. A teszt meg
szerkesztésénél kétségkívül ez volt a legfontosabb teendő, még pedig 
azért, mert a kezdetben csak elméletileg megszerkesztett tesztnek, a 
kísérleti célokhoz való esetleges módosítását biztos támponthoz kellett 
kötnünk. Már pedig ez esetben ilyen biztos támpontunk nem volt, hisz 
tárgyilag véve azt sem tudtuk, hogy a vizsgálati teszt két fele egyenlő 
értékű-e vagy nem; sem pedig azt, hogy a kísérleti anyag túlnyomó 
része tényleg inkább hallótípusú-e. Szóval a megoldásra váró egyen
letben két ismeretlen volt: x+y=^10.

A kérdéses biztos támpont elnyeréséhez két út állott rendelkezésünkre: 
a) a gyakorlati tapasztalás és b) a kísérlet.

a) A  gyakorlati tapasztalás llanschburg szerint azt mutatja, hogy 
súlyosabb gyengeelméjüeknél aránytalanul jobban fejlett a primitív halló
típus mint a látótípus, főleg ha a típust zenei benyomásokkal, _ illetve 
előmutatott színekkel, tárgyakkal, vagy képekkel mérjük. Ez azért van 
így, mert mindkét eljárás az érdeklődésre támaszkodó típuson alapszik, 
az érdeklődés jósága pedig azon elsődleges pozitiv, vagy negatív érzelmeken, 
melyeket az. egyén egyik, vagy másik érzékszerv, illetőleg központ 
működésekor élvez, illetőleg elszenved. Természetes, hogy a tapasztalás 
értéke nő, ha az irodalomban a különböző szerzők hasonló tapasztalatokról 
számolnak be, viszont fogy, ha megbízható helyről az ellenkezőjét halljuk. 
Ezen meggondolás esetében a szerkesztendő teszt két oldalát mindaddig 
kellene egymáshoz módosítanunk, míg végeredményben a tapasztalásnak 
megfelelő megoszlásokat kapnánk.

h) Másik út, mely a kérdéses biztos támponthoz vezet, a kísérlet. 
Ez esetben feltesszük azt, hogy a hallótípusú tanulók megoszlása, a 
megszokott eltérések határain belül, lényegileg ugyanaz, mint a látó— 
típusúaké. Vagyis: ha a hallótípusúak úgy oszlanak meg, hogy közülük 
50% közepes, 25—25% gyenge, illetőleg jó, akkor ugyanezt tételezzük 
fel a látótípusúakra vonatkozóan is. Ha e feltevés helyes, akkor 
módszerekkel, melyek a két eltérő típus területén hivatottak egyfc 
nehézségű teherpróbával vizsgálni a típusok teljesítményeit, úgy mir
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típus területén a jó, közepes és gyenge teljesítményűek szolgáltatásait 
nagyjában egyforma nagyságúaknak kell találnunk.

Vizsgálataink folyamán ez utóbbi, vagyis a kísérleti útat választottuk, 
még pedig a benne foglalt feltételekkel együtt. Nemcsak azért választottuk 
ezt, mert ez a vizsgálat tárgyilagosságának is jobban megfelel, hanem 
azért is, mert a kisegítőiskola gyermekanyaga, melyen e vizsgálatokat 
is végeztük, általában nem a súlyosan kóros gyengeelrriéjüek közül 
való, már pedig a gyakorlati tapasztalás szerint csak a súlyosan kóros 
gyengeelméjüeknél uralkodik a hallótípus.

Ezen meggondolástól vezettetve a típusteljesítmények mérésénél, a 
teszt két felén szereplő és terjedelemre nézve egyforma nagyságú két 
súly közül azt, amely anyagára nézve könnyebbnek bizonyult, nehezítenünk 
kellett mindaddig, míg a teszt mindkét oldalán ténylegesen kimutatható 
egyforma súlyokkal nem mértünk. Az ilyen elvek szerint véglegesen 
kiekvilibrált teszt által nyert eredményeket az 1. tábla tartalmazza.*)

Eszerint, ha a típusteljesítmények százalékos értékeit vizsgáljuk, 
akkor megállapíthatjuk a jó, közepes és rossz teljesítményüeknek 
nagyjában egyforma százalékszámát a két típus területén bizonyítékául 
annak, hogy a teszt két oldala egyensúlyban van.

1. Az adekvát új vizsgálómódszer leírása és alkalmazása 
AJ A látási felfogótípus vizsgálatára elsősorban öt hívó fehér ingerlap 
szolgál. Ezen hívó ingerlapok közül az elsőn egy, a másodikon két, a 
harmadikon három, majd négy és végül öt fekete pont van megfelelő 
célzattal elhelyezve. A vizsgálóeszköz másik részét összesen öt drb. 
hosszúkás, fehér kartonszalag képezi, melyeknek mindegyike öt-öt, 
ugyanolyan nagyságú, egyenlő mezőre van beosztva, mint amekkora egy 
hívó ingerlap. Ezen öt kartonszalag közül az elsőnek mind az öt mezejében 
az első ingerlapnak megfelelően egy-egy fekete pont található más-más 
elhelyezkedésben, a másodiknak mind az öt mezőjében két-két, a harmadik
ban három-három, a negyedikben négy-négy, az ötödikben öt-öt fekete 
pont van elhelyezve. A hívó ingerlapoknak mindegyikét sajátképeni 
természetük és csoportbeli helyzetük szem előtt tartásával gondosan úgy 
választottuk meg, hogy a típust minél jobban próbára tegyék. Szükség 
esetére, ha például a kísérletet bármi okból meg kellene ismételni, 
tartaléktesztről is gondoskodunk. Maga a látási felfogótípus vizsgálata 
az újrafelismerés módszerével történik. A hívó ingerlapoknak egy-egy 
másodpercig történt előmutatása után eltelt öt-öt másodpercnyi lappangási 
idő múlva, a vizsgálatnak fel kell ismernie a megfelelő hosszúkás 
kartonszalagok öt-öt mezejében látható pontok közül, a teljesen megegyezőt. 
HJA hallási felfogótípus vizsgálatára a számképek kialakításánál használatos 
arányos elosztásnak (térbeli ritmusnak) megfelelően egészen egyszerű, a 
gyengeelméjüek hallótípusának megfelelő tapsritmusokat szerkesztettem. 
E ritmikus feladatok számszerűen megegyeztek a látási típus vizsgálatánál 
kiszabott feladatok számával, nemcsak a már hangsúlyozott egyensúly 
szempontjából, de a teljesítmények könnyebb értékelhetősége, egyszerűbb 
kiszámíthatósága érdekében is.

A ritmusérzék vizsgálatára szerkesztett ötféle tapsritmus grafikai
képe a következő: 1-ső feladat . . 2-ik . . _  3-ik . . 4-ik.------ . .
5-ik (A pontok rövid, szünet nélküli, a vonalak pedig
hangsúlyozod, hosszú, pauzás tapsot jelentenek. A szünet mindig a 
hangsúlyozott taps után van). A különböző ritmusok exponálása a

*) Ezt és a többi táblát a tanulmány végén közöljük.
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feladatnak megfelelő, ritmikus tapsolással történik. A vizsgálat módja a 
következő: a vizsgáló a gyermeket két méterre maga elé ülteti, még pedig 
háttal, hogy a tapsoláskor az ütenyező mozgást ne láthassa. Az elhelyezkedés 
után, ügyelve arra is, hogy a vizsgálatot ajtócsapkodás vagy más, idegen 
hangbeli benyomások ne zavarják, — megadjuk az első ritmusingert, melyet 
a gyermek azonnal reprodukál, ugyancsak taps útján. Ugyanígy következik 
a második, a harmadik, a negyedik és végül az ötödik feladat.

A típusteljesHniények értékelése. A kapott teljesítmények értékelésénél 
az egész vonalon törekedtünk a pontosan kifejezhető számszerüségére. 
És sikerült is nem csupán a különböző résztényezőket, hanem az egész 
típusteljesítményt egy számban a EanscMurg-féle L =  A T képlet 
mintájára kifejezni. Mind a látó-, mind a hallótípus vizsgálatánál csak 
kifogástalan, hiba nélküli teljesítményeket fogadtunk el. Ezek értékelése 
a következő elvek szerint történik: ha például látási típust vizsgálunk, 
akkor az első hivó ingerlap bemutatása után elvárom a vizsgáktól, 
hogy természetesen a már említett szabályok keretein belül — az első 
számú sorozatból a megfelelő helyes képet felismerje. Ha ez nem sikerül 
az első bemutatásra, akkor megismétlem kétszer, háromszor, de legfeljebb 
ötször. Ha csak az ötödik bemutatásra sikerül a vizsgálatnak a helyes 
képet felismernie, ekkor az eredményt így írom fel: + 5 .  Ha az ötödik 
felmutatásra sem sikerül az újrafelismerés, akkor a feljegyzés módja ez: — 5.

A pozitív vagy negatív jelzés a teljesítmény helyességét, vagy hely
telenségét, a mellette levő szám pedig a felismeréshez szükséges 
bemutatások számát' jelenti. Ha pl. az öt látási feladat teljesítményei 
így oszolnak meg: a -p l,  b -j 3, c —1, d —5, e-j-2, akkor összesen 4:12. 
Vagyis ez a feljegyzés azt jelenti, hogy az a feladat helyes megoldása 
már az első exponálásra sikerült, a b-é csak a harmadikra, a c-é ismét 
már az elsőre, a d-é még az ötödik bemutatásra sem, az e-é pedig 
a második exponálásra sikerült. A „-(-“-ok összege jelenti a vizsgáló 
felfogótípusának terjedelmét (amplitúdó), mely ez esetben, ha a pozi
tivokat összeadjuk 4. A számok összege pedig a vizuális felfogótípus 
fogékonyságát jelenti, vagyis, hogy hányszor kellett a feladatokat meg
ismételni, amíg a vizsgált egyén a 4-gyel kifejezhető típusbeli terjedel
met szolgáltatta. Mondhatjuk tehát, hogy jelen esetben A  (amplitúdó, 
terjedelem) =  4, az E  (expositiók száma) =  12. E két értékszámnak 
viszonya fejezi ki egy számban a vizsgáknak a látótipusbeli teljesítményét,

így: Vt (vizuális teljesítmény) _A_
E

4__
12

0-33.

Ez a képlet a BanscJiburg-íéle I. - A T képlettől csak abban külön
bözik, hogy ezen vizsgálatok kapcsán a teljesítmény alapjáúl szolgáló 
folyamat hatályosságát nem az időtartammal T-ve 1 (tempus) mérjük, hanem 
az első pozitív eredmény eléréséhez szükséges expozíciók számával (deponi- 
bilitás), minek következtében a nevezőben a T  helyett E  fog szerepelni.

A képletben az .. azt jelenti, hogy akadhat pl. olyan gyermek, 
aki ugyanezt az eredményt szolgáltatja, de nem 12, hanem mondjuk 
csak a 18 bemutatásra. Ennek az összteljesítménye, természetesen, sokkal 
silányabb, bár ugyanazt az eredményt elérte.

A hallási típus teljesítményeit a látási típuséval egyező módozatok 
szerint írjuk fel és számítjuk ki.

II. A kétféle felfogótípus vizsgálatának eredményei és azok
nak egymáshoz való kapcsolatai. A most ismertetett új vizsgálati 
módszerrel 58 gyengeelméjű gyermek teljesítőképességét vizsgáltuk meg
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a két felfogótípus területén. E vizsgálatok eredményeit a következő táblá
zatban látjuk feltüntetve (1. 2. tábla). Ezen táblázatból kitűnik, hogy 
kiváló látótípusú teljesítményt szolgáltatott 22, gyenge látótípusút pedig 
27 gyermek. Ha a hallótípusú teljesítmények cenzúráján tekintünk végig, 
akkor meg azt találjuk, hogy kiváló hallótípusú teljesítményt szolgáltatott 
27, gyengét pedig 23 gyermek. Összehasonlítva a kétféle típusbeli szolgál
tatások eredményeit, megállapíthatjuk, hogy mindkét felfogótípus területén 
nagyjában egyező eredményeket nyertünk, mégis azzal a különbséggel, 
hogy a két 27-es (a nagyobb) érték a típuscenzura ellenkező oldalára 
került. Ez azt jelenti, hogy valamivel (5-el) több gyermek szolgáltatott 
Mváló hallótípusú teljesítményt, mint Mváló látótípusut. Első főkérdésünkre 
tehát a következő választ adhatjuk: a gyengeelméjű gyermekeimet nagy 
hányada inkább Mr érzékkel a hallási, m int. a látási benyomások iránt.

Ha az egyes gyermekeknek a két típus területén nyújtott abszolút 
teljesítményeit egymásból kivonjuk, akkor megkapjuk az illető gyermek
nek valamely típus területére vonatkozó relatív túlsúlyát, vagyis azt, hogy 
melyik típusa erősebb, domináló fejlettségű, ilyen nézőpontból csopor
tosítva eredményeinket, kiderül, hogy: a túlsúlyban látótípusú növen
dékeink száma: 26, a túlsúlyban hallótípusú növendékeink száma: 28. 
Típusbeli egyensúly található 4 növendékünknél. A típustúlsúly termé
szetesen csak a típus fejlettségi irányára nézve ad felvilágosítást, de 
nem mondja meg, mily erősségű az erősebb, s milyen fokú a gyengébb 
típusú. Erre nézve viszont az abszolút számok nyújtanak tájékoztatást, 
melyekből épen a relatív számot, vagyis a domináns típus minőségét 
nyertük.

*
Mielőtt a típusteljesitmények és a számolóképesség között levő kap

csolat fejtegetésére áttérnénk, tegyük külön vizsgálat tárgyává azt is, 
minő gyakorisági kapcsolat áll fenn a látótípus és a hallótípus cenzúrái 
között. Hogy ezen problémába világosabban tekinthessünk belé, bontsuk 
két alkotó elemére a 3-ik és 4-ik táblázatunkat.

a) Ha a látótípus teljesítményeiből következtetünk a hallótípus tel
jesítményeire, akkor azt látjuk, hogy kiváló látótípusú teljesítmények 
gyakran járnak együtt kiváló hallótípusú teljesítményekkel (55%) és csak 
ritkán gyenge hallótípusú teljesítményekkel (22%)• Gyenge látótípusú 
teljesítményekből a hallótípus jóságára nincs módunkban következtetést 
vonni, mert ezzel kapcsolatban épen olyan valószínűséggel találkoz
hatunk kiváló, mint gyenge hallótípusú teljesítményekkel (45—48%).

b) Ha pedig a hallótípus teljesítményeiből következtetünk a látó
típus teljesítményeire, akkor meg azt látjuk, hogy a kiváló hallótípusú 
teljesítményekből nincs módunkban a látótípusbeli teljesítmények jóságára 
következtetnünk (44—44%), ellenben a gyenge hallótípusú teljesítmé
nyekből nagy valószínűséggel következtethetünk gyenge látótípusú telje
sítményekre (57%) és csak kivételesen jóra (21%).

Nyert eredményeinket tehát így foglalhatjuk össze: 1. Jó látótípusú 
teljesítménnyel ritkán (22°l0)  jár együtt gyenge, leggyakrabban (55°/0) 
kivaló hallótípusbeli teljesítmény. 2. Gyenge hallótípusú teljesítménnyel 
ritkán (21°/0) jár együtt kiváló látótípusú, leggyakrabban (57%) ugyan
csak gyenge látótípusú teljesítmény 3. A gyenge 'látótípusú teljesítményekből 
a hallótípusú teljesítmények jóságára, másrészről a kiváló hallótípusú 
teljesítményekből a látótípusbeli teljesítmények jóságára semminemű 
következtetést nem vonhatunk.

Ezen világos törvényszerűségekből a látótípusú felfogásnak bizonyos
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fokú elsőbbségét láthatjuk érvényesülni a hallótípusú felfogással szem
ben, ami más szóval annyit jelent, hogy a látási felfogótípus minőségére 
nézve — úgylátszik — értékesebb, nehezebb, több energiát igénylő, 
mint a halló felfogótípus. Látszik ez abból, hogy aki a nehezebbnek 
feltételezett látótípus terén kiváló, az többnyire kiváló a gyengébbnek 
látszó hallótípus terén is és e téren csak ritkán gyenge. Nem mond
hatjuk ugyanezt azokról, akik a könnyebbnek feltételezett hallótípus 
terén kiválóak. Ezek ugyanis a látótípus terén ép úgy lehetnek rosszak 
is mint jók. Aki pedig a nehezebb látótípus terén gyenge, az a könnyebb 
hallótípus területén ép úgy lehet kiváló is, mint gyenge. Koránt^ sem 
mondhatjuk ezt azokról, akik még a könnyebbnek feltételezett hallótípus 
területén is gyengéknek bizonyultak, mert ezek túlnyomóan rosszak a 
nehezebb látótípus terén is és e téren csak kivételesen lehetnek jók. Ez 
könnyen érthetővé válik, ha visszaemlékezünk arra, amit Banschburg két 
év előtt a Gyermektanulmányi Társaságban a talentumokról tartott elő
adásain mondott. Hallhattuk ezen előadás példasorozatából, hogy a festő
művészek között nagyon gyakori a kiváló zenei tehetség, ellenben meg
fordítva, a kiváló muzsikusok között igen ritka a festői tehetség. Fényesen 
megvilágítja ezen megállapításunkat Banschburg azon példája is> hogy 
'mi közben melódiákat hallunk, sőt élvezünk, gondolatainkat más irányban 
is foglalkoztathatjuk, ellenben, ha pl. tárlaton vagyunk, az ott található 
remekeket csak úgy élvezhetjük, ha figyelmünket kizárólag a képre össz
pontosítjuk. Kibontakozott zenei talentum már a 12—15 éves korban 
nem tartozik a ritkaságok közé, ellenben a nagy festők ebben a korban 
még csak első szárnypróbálgatásaikat szokták végezni. Mindez azt látszik 
bizonyítani, hogy a látási felfogáshoz több érettség szükséges mint a
hallásihoz. ,

Lássuk tehát most ezen két felfogótípus kapcsolatai a magasabb- 
rendű elmefunkciót igénylő számolási képességgel.

III. Kölcsönös kapcsolatok a típusteíjesítmények és a számo
lási képesség jósága között. Második főkérdésünk az volt, áll-e fenn  
valamelyes kapcsolat a hétféle típus területén szolgáltatott teljesítmények 
jósága között s ha igen, minő törvényszerűség keretében? _ r

A felfogótípusra megvizsgált 58 gyengeelméjű gyermek vizsgálataira! 
szándékosan hagytuk ki a vizsgálatból — lehetőleg a notórikus 
anaritmiásokat, nehogy ezen szélső csoportok, esetleg erőltetett módón 
juttassanak kifejezésre, a számolóképesség jósága és a típusok kap
csolata terén olyan igazságokat, amelyeket — ha ezen igazságok egyáltalán 
léteznek — az átlaganyagnak is félreértés nélkül kell mutatnia. A típus
vizsgálatok megejtése után még azt sem tudtuk, hogy e téren tényleg 
fennáll-e valamelyes kapcsolat, természetesen még kevésbé _ ismerhettük 
akkor még az e téren felbukkanó törvényszerűségeket. Hisz épen ez 
állott az érdeklődésünk középpontjában, épen ezen cél szolgálatában 
szerkesztettünk külön módszert a felfogótípusok vizsgálatára. A tipus- 
teljesítmények megállapítása után hozzáfogtunk tehát tulajdonképem 
célunkhoz, hogy megvizsgáljuk, áll-e fenn a gyengeelméjüeknél bizonyos 
gyakoriság szerinti kölcsönös kapcsolat a kísérletileg megállapított ketfele 
felfogótípus és a számolóképesség jósága között.

Ennek eldöntése céljából kikértük a vizsgált gyermek pedagógiai 
számolási cenzúráját (PSzC), nemkülönben megvizsgáltuk e gyermekek 
számolási képességét kísérleti úton is. A PSzC-t nem az iskolai érdem
jegyekből állapítottuk meg, hanem a gyógypedagógiai számolási cenzúrát 
használtuk fel összehasonlításainkhoz, vagyis azt a statust, melyet a
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gyógypedagógus a gyermek számolóképessége terén mutatkozó debilitás 
fokaként megállapított. Eszerint 5-ös, 4-es PSzC-t kaptak azok, akik 
tekintet nélkül arra, hogy a kisegítő-iskola hányadik osztályába járnak, 
olyan számtani csoportba vannak beosztva, ahol még csak az ötös, vagy 
tizes körben tanúinak számolni. 3-as PSzC-t kaptak azok, akik már a 
huSzas körben mozognak, 2-est és 1 -est, akiknél a számolás terén 
mutatkozott kóros állapot csak oly gyengén kifejezett, hogy a kisegítő
iskola két azon legmagasabb számtani csoportjába oszthatók be, ahol 
már a százas, illetve ezres körben mozognak. A kísérleti számolást 
RanscJiburg kivonásos módszerével mértük (20 nevezetlen feladat a 10-es, 
haladottabaknál a 20-as számkörből), vagyis Su (a kivonásbeli teljesítmény) 

A T, azaz a helyes megoldások százalékos száma osztva a helyes 
megoldások ötödmásodperc órával mért átlagos időtartamával.

Az így nyert számokat a Ranschburg által már 1905-ben megadott 
objektív cenzúrával fejezzük ki, vagyis 0—20-ig =  5, 21-—40== 4,
41—60 =  3, 61—80 =  2 és 81—100 =  l-es cenzúra. Az ily módon 
nyert cenzúrát kísérleti számolási cenzúrának nevezzük és KSzC-vel 
rövidítve jelöljük.

A felfogótípus és a számolóképesség jósága között fennálló köl
csönös kapcsolat törvényszerűségeinek vizsgálatánál, hogy eredményein
ket minél szigorúbban ellenőrizhessük, kétféle módszert is alkalmaztunk 
és pedig: megvizsgáltuk e kapcsolatokat úgy direkt, mint indirekt úton. 
Direkt összehasonlításon értjük azt az eljárást, amidőn a számolőképes- 
ség  ̂ jóságát közvetlenül a kísérleti vizsgálat során nyújtott látó- és 
hallótípusbeli abszolút teljesítményekkel hozzuk egyensúlyba. Indirekt 
összehasonlításon pedig jelen esetben azt az eljárást értjük, amidőn a 
számolóképesség jóságát nem az abszolút, hanem a relatív felfogó
típusbeli teljesítményekkel, vagyis a túlsúlyban levő típussal hozzuk kapcso
latba. Ha pl. valamely gyermeknél a látótípusbeli abszolút teljesítmény 
0.20, a hallótípusbeli pedig 0.80, akkor ezen két szám különbsége 
(0.60) adja meg az egyén relatív típusbeli túlsúlyéit, még pedig ez 
esetben a hallótípus javára. Ezen indirekt összehasonlítási módszernél 
tehát, mint látjuk, már nem is annyira típusteljesítményekkel, mint 
inkább típusbeli túlsúlyokkal, vagyis relatíve látó-, vagy relatíve halló- 
típusú egyénekkel van dolgunk. A direkt módszernél a számolóképesség 
jósága, az 58 hallótípusbeM teljesítményével van korrespondenciába 
állítva, ellenben az indirekt módszernél már a típusok dominanciája ér
telmében a 26 főleg látótípusú és a 28 főleg hallótípusú gyermek 
típuscenzurájához van viszonyítva. 4. gyermek típusbeli relatív túlsúlyt 
nem mutatott, vagyis látási felfogótípusuk tökéletesen egyensúlyban van 
hallótípusbeli szolgáltatásukkal.

A) D ir e k t  (a b szo lú t)  ka p c so la t.
I. Mennyiben lehet a két felfogótípus kísérletes vizsgálatánál nyert ■ 

abszolút teljesítményekből a PSzG jóságára következtetni? a) Ha valaki 
a látótípus kísérletes vizsgálatánál jó (vagyis 4-es, 2-es) teljesítményeket 
nyújt, akkor az illető igen nagy (59%) valószínűséggel (4 az 1 ellen) 
jó számoló az osztályban, mert 22 jó látótípusbeli teljesítmény mellett 
csak 3 rossz (14%) számolót találtunk. Ha ellenben valaki minimális 
teljesítményt nyújt a látótípus vizsgálatánál, akkor az illető igen nagy 
(7 az egy ellen) valószínűséggel rossz számoló az osztályban, mert a 
2 gyenge látótípusbeli teljesítmény mellett 14 rossz számolót (52%) és 
csak 2 jó számolót (7%) találtunk (5. tábla), b) A jó hallótípusbelí
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abszolút teljesítményekből a PSzC jóságára következtetést nem vonhatunk, 
mert úgy a jó, mint pedig a rossz számolók hasonló százalékban vannak 
képviselve.

Még inkább következtethetünk, bár kis mértékben, a rossz halló
típusbeli teljesítményekből oly irányba, hogy rossz hallótípusbeli telje
sítményekkel kapcsolatban inkább rossz számolókkal találkozunk, mint 
jókkal (6. tábl.).

II . Mennyiben lehet a felfogótípusbeli abszolút teljesítményekből a 
KSzG jóságéira következtetni? a) 22 látótípusbeli jó teljesítmény mellett 
10 jó számolót és csak 4 rossz számolót találunk, tehát a látótípus 
vizsgálatánál nyert jó teljesítményből 46 százalékban szabad jó és csak 
18 százalékban szabad rossz KSzC-ra következtetni; 27 látótípusbeli 
gyenge teljesítmény mellett csak 5 jó számolót, ellenben 17 rossz 
számolót találunk, miért is a látótípus vizsgálatánál nyert gyenge telje
sítményekből csak 19%-ban szabad jó, ellenben 63%-ban tudunk rossz 
KSzC-ra következtetni (7. tábla); b) ha a hallótípusbeli jó eredmények 
kapcsolatát vizsgáljuk a KSzC-val, akkor feltűnő, hogy a kiváló halló
típusbeli teljesítmények mellett dupla valószínűséggel jár rossz, semmint 
jó KSzC (27-ből 11 a 6 ellen). Gyenge típusbeli abszolút teljesítmé
nyekből a KSzC jóságára ugyanazt a következtetést vonhatjuk, melyet a 
PSzC-ra mondtunk: rossz hallótípusbeli teljesítményekkel kapcsolatban 
inkább rossz számolókkal találkozunk, mint jókkal (8. tábla).

I I I .  Mennyiben lehet a PSzC-ből a felfogótípusbeli abszolút 
teljesítmények, jóságára következtetni? a) Jó PSzC-ból 6 az 1 ellen való
színűséggel lehet inkább kiváló, semmint gyenge látótípusbeli teljesítményre 
következtetni, mert 22 jó számoló közül 13 kiváló látótípusbeli teljesít
ményt nyújtott és csak 2 adott gyengét. Ezzel szemben rossz PSzC-ból 
5 az 1 ellen valószínűséggel inkább gyenge látótípusbeli teljesítményre 
következtethetünk, semmint kiválóra, mert 18 rossz számoló közül 
14 gyenge látótípusú teljesítményt nyújtott és csak 3 adott jót (9. tábla).
b) Táblázatunkban a jó PSzC-ból inkább következtethetünk kiváló halló
típusú teljesítményre, mint gyengére, mert 27 jó számoló közül 10 kiváló 
hallótípusú teljesítményt adott és csak 7 adott gyengét. Rossz PSzC-ból 
a hallótípus jóságára nem tudunk következtetni (10. tábla).

IV . Mennyiben lehet a KSzC-ból a felfogótípusbeli abszolút telje
sítmények jóságára következtetni? a) Jó KSzC-ból dupla valószínűséggel 
következtethetünk inkább kiváló, mint gyenge látótípusú teljesítményre. 
Ellenben, ha valaki rossz számoló, annál 4 az 1 ellen valószínűséggel 
inkább gyenge látotípusú teljesítményre következtethetünk, semmint jóra, 
mert 23 rossz számoló közül 17 gyenge látótípusú teljesítményt adott 
és csak 4 adott jót (11. tábla). Jó KSzC-ból inkább (*/8 az l g  ellen 
valószínűséggel) rossz hallótípusú teljesítményre következtethetünk, sem-, 
mint jóra, mert 20 jó számoló közül 9 minimális hallótípusú teljesítményt 
adott és csak 6 adott jót. A rossz KSzC-ból idevonatkozóan nem követ
keztethetünk semmit, mert mellette ép oly százalékban találjuk a kiváló, 
mint a gyenge hallótípusú teljesítményeket (12. tábla).

Összefoglalva az eredményeket, megállapíthatjuk a következőket:
a) Midőn a látótípus kísérletes vizsgálatánál nyújtott szolgáltatások 

abszolút értékeiből, akár a PSzC-ra, akár pedig a KSzC-ra következtettünk, 
mindkét esetben azt találtuk, hogy azok a gyermekek, akik a látótípus 
vizsgálatánál jó eredményeket adtak, túlnyomóan jó számolók (46—59%) 
és csak kivételesen rosszak (14—18%), ellenben azok, akik gyenge 
teljesítményeket nyújtottak a látótípus vizsgálatánál, túlnyomórészben
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rossz számolók (52—63%-ban) és csak alig akad köztük jó számoló 
(7—19%). Ezen vizsgálati eredmények tehát világosan mutatják azt, 
hogy a látótípus teljesítményeinek jósága és a számolóképesség jósága 
között kölcsönös kapcsolat áll fenn. Első szabály gyanánt tehát kimond
hatjuk, hogy: a jó látótípusú teljesítményekkel túlnyomóan jó számolóképesség 
jár együtt és csak kivételesen rossz. Gyenge látótípusú teljesítményekkel pedig 
túlnyomóan rossz számolóképesség jár együtt és csak kivételesen jó.

b) Midőn a hallótípusbeli szolgáltatásokból következtetünk a 
kétféle számolási cenzúrára, az összes kapcsolatokat majdnem tökéletes 
egyensúlyban találjuk és ez az egyensúly csak a kísérleti számolási 
cenzúrára vonatkozóan mutat szembeötlőbb eltolódást oly értelemben, 
hogy azok a gyermekek, akik a hallótípus vizsgálatánál kiváló szolgálta
tásokat adtak, dupla valószínűséggel rossz számolók (11), semmint jók (6). 
Mivel azonban, mint láttuk a számolóképesség jóságában domináns 
szerep a látótípusbeli szolgáltatásoknak jut, ezen kivételes megoszlásból 
szabályszerűséget nem vonhatunk le, még pedig azért nem, mert ezen 
jó hallótípusuak közül a hat jó számoló a látótípus területén is adhat 
jó eredményt, ami, ha az eseteket gőndosan átvizsgáljuk, kettő kivételével 
be is bizonyosodik. Ha pedig a 11 rossz számoló esetét vesszük külön- 
külön szemügyre e csoportban, akkor az derül ki, hogy ezeknek rossz 
számolóképessége 3 kivételével szintén a látótípusbeli szolgáltatásukkal 
mutat kapcsolatot, amennyiben a látótípus terén 3 kivételével rossz 
teljesítményeket nyújtottak.

A számolóképesség jóságának a hallótípusbeli teljesítményektől 
való függetlensége — az imént konkrétizált esettől eltekintve — már 
abból is kitűnik, hogy akár a jó hallótípusbeli teljesítményekből, akár 
pedig a rosszabból következtetünk, akár a PSzC-ra, akár pedig a kísérleti 
számolási cenzúrára, nagyobb kilengéseket nem kapunk, a százalék
számok mindenütt 30—40 körül stagnálnak. Épen ezért: bár a jó halló- 
típusúak gyakrabban bizonyulnak gyenge számolóknak, sem a jó, sem 
a gyenge hallótípusú teljesítményekből nincs módunkban a számolóképesség 
jóságára oly következtetést vonni, melyben a hallótípusbeli teljesítmények
nek elsődleges jelentőséget tulajdonítliatnánk. Amennyiben a hallótípus 
teljesítményeinek és a számolóképességnek jósága között bizonyos enyhébb 
szabályszerűségek táblázatainkból mégis kimutathatók, azok csak másod
lagos szabályszerűségek lehetnek. Ez úgy értendő, hogy mivel — mint 
azt' már kimutattuk —■ a számolóképesség jósága a látótípusbeli szolgál
tatásoktól függ, a hallótípus kapcsolata a számolóképességgel csak 
annyiban _ állhat fenn, amennyiben a hallótípusbeli és látótípusbeli 
szolgáltatások között is bizonyos törvényszerűség állapítható meg.

Kérdés most már, kimutatható-e táblázatainkból a hallótípus jósága 
és a számolóképesség jósága között ily törvényszerűség. Első kérdésre 
igenlő _ választ nyerünk, ha a 6. és 8. táblázatoknak második sorát 
hasonlítjuk össze. Mindkét cenzúra szerint egybehangzóan azt látjuk, 
h°gy fgyenge hallótípusú teljesítményekkel ‘inkább jár együtt rossz, mint 
jó számolóképesség. Ezt a tényt azonban csak úgy fogadhatjuk el szabály 
gyanánt, ha igaz az is, hogy gyenge hallótípusú teljesítményekkel még 
inkább rossz látótípusú teljesítmény jár együtt, amiből meg a tapasztalt 
nagyobbszámú rossz számolási eredmények válnának érthetőkké. Mivel 
pedig 'korábbi kimutatásaink során beigazolást nyert az, hogy a rossz 
hallótípusú teljesítményekkel túlnyomóan (5 a 13 ellen) rossz látótípusú 
teljesítmények járnak együtt, semmint jók, jó hallótípusú teljesítmények-
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nyék, a táblázatainkon talált szabályszerűségünket most már szabály 
gyanánt is elfogadhatjuk. Harmadik szabályunkat tehát így állapíthatjuk 
meg: Minthogy a rossz hallótípusú teljesítmény túlnyomóan rossz látó
típusú teljesítménnyel is jár, gyenge hallótípusból inkább következtethetünk 
rossz, semmint jó számolási képességre.

c) Akár a PSzC-ból, akár pedig a KSzC-ból vonjuk le következ
tetéseinket a látótípusbeli abszolút teljesítmények jóságára, mindkét eset
ben teljes egyöntetűséggel azt találtuk, hogy azok a gyermekek, akik jó 
számolási cenzúrával bírnak, túlnyomó részben (50—59%) kiváló látó
típusú teljesítményt adtak és csak kivételesen rosszat (9—25°/0), azok a 
gyermekek pedig, akik rossz számolási cenzúrával bírnak, túlnyomó rész
ben adnak rossz látótípusú teljesítményt (74—178%) és csak igen kivé
telesen (17—16%) adnak jót. Negyedik szabályként kimondhatjuk tehát: 
jó számolási képességgel túlnyomóan jó látótípusbeli teljesítmény jár  
együtt és csak kivételesen gyenge-r rossz számolási képességgel pedig túl
nyomóan rossz látótípusbeli teljesítmény jár együtt és csak kivételesen jó.

d) Midőn akár a PSzC-ból, akár pedig a KSzC-ból következtetünk 
a hallótípusú teljesítményekre, akkor e kapcsolatokat minden oldalról 
szintén majdnem tökéletes egyensúlyban találjuk, mely egyensúlyt a 
nagyjában egyforma százalékszámok juttatják kifejezésre. Ötödik szabály 
gyanánt kimondhatjuk, hogy: direkt következtetést a számolóképesség 
jóságából a hallótípusbeli teljesítmények jóságára nincs módunkban venni.

B) A  d o m in á n s típ u s  k a p c so la ta  a  szám olóképességgel.
I. Mennyiben lehet a kísérleti úton megállapított domináns fel- 

fogási típusból a pedagógiai számolási cenzúrára következtetni ? — a) A 
látótípusú egyének között viszonylag lényegesen több a jó számoló, 
mint a hallótípusúak közül. Míg 26 látótípusú növendékre 14 jó számoló 
(547o) jutott, 28 hallótípusú közül csak 6 volt jó számoló (21% 13. tábl.). 
Ezzel szemben, míg 26 látótípusú közül csak 6, vagyis 23% volt rossz 
számoló, akik közül 4 egyúttal nagyon gyengén vagy csak alig volt 
látótípusú, addig 28 hallótípusú tanuló közül 12, vagyis 43% volt rossz 
számoló (akik közül 5, tehát körülbelül a fele kiváló hallótípusú). — bj Ha 
a növendék kifejezetten (1-es, 2-es) vagy közepesen (3-as) látótípusú, 
úgy igen nagy valószínűséggel (10 a 12-ből) egyúttal jó számoló az 
osztályban (14. tábla). — c) Ha a növendék kifejezetten (1-es, 2-es) halló- 
típusú, akkor igen nagy valószínűséggel rossz számoló az osztályban 
(5 a 6 közül 15. tábla). — d) Ha . akár a látó-, akár a hallótípus nem 
domborodik ki a vizsgálatból eléggé erősen, akkor a kísérleti típus- 
vizsgálat eredményéből nem lehet a PSzC-ra következtetni (14., 15. tábla).

II . Mennyiben lehet PSzC-ból a növendékek domináns felfogási 
típusára következtetni? — a) A jó számolók 70%-a (14 a 20-ból) látótípusú 
és csak 30%-a hallótípusú. A rossz számolók kétharmada (12 a 18-ból) 
hallótípusú és csak egyharmada (6 a 18-ból) látótípusú. Jó PSzC-ból 
tehát 70%-ban szabad a látótípusra következtetni, viszont rossz PSzC-ból 
közel ugyanoly mértékben, vagyis %-ad valószínűséggel szabad halló
típusra következtetni (16. tábla). — bj Míg a jó számolási osztályzatból nem 
áll módunkban a látótípus erősségére következtetést vonni, addig a jó 
számolási osztályzatból annyi megállapítható, hogy a növendék nem 
kifejezetten, hanem rossz, vagy közepes hallótípusú (6 a 0 ellen, 14—15. 
tábla), — c) Sokkal bátrabban következtethetünk a rossz PSzC-ból arra,



a hallótípus dominánciájának erősségére semminő következtetést nem 
vonhatunk. (14., 15. tábla.)

I I I .  Mennyiben lehet a domináns felfogótípusból a KSzC-ra 
következtetni? — a) Látótípusból nagyobb valószínűséggel lehet a jó 
KSzC-ra következtetni, mint a hallótípusból. 26 látótípusú. növendékből 
14 a jó (54%), 28 hallótípusú növendékből ezzel szemben csak 3 jó 

KSzC (11%) esik. A hallótípusból nagy valószínűséggel lehet rossz 
KSzC-ra következtetni, miv^l 28 hallótípusra 18 rossz (64%), ezzel 
szemben a 26 látótípusra csak 7 rossz KSzC (25%) esett. (17. tábla).
— b) A kifejezett látótípusból nagy valószínűséggel lehet jó KSzC-ra követ
keztetni (4 a 6-ból, 18. tábla). — c) Még nagyobb valószínűséggel lehet a 
kifejezett hallótípusból rossz KSzC-ra következtetni (5 a 6-ból, 19. tábla).
— c) Gyengén kidomborodó látó- vagy hallótípusból nem lehet a KSzC 
jóságára következtetni, mert gyenge „látótípussal ugyanannyiszor (7 a 
14-ből) jár együtt jó, mint közepes, vagy rossz KSzC (7 ..a 14-ből). 
Hasonló módon gyenge hallótípussal is ugyanannyiszor (6 a 15-ből) 
jár együtt jó, mint rossz KSzC (9 a 15-ből, 18., 19. tábla).

IV . Mennyiben lehet a KSzC-ból a növendékek felfogást típusára 
következtetni? — a) Jó KSzC-ból 82%-ban lehet látótípusra következtetni, 
mert 17 jó KSzC közül 14 volt domináló látó-'és csak 3 volt hallótípusú. 
Rossz KSzC-ból igen nagy valószínűséggel (72%) lehet hallótípusra 
következtetni, mert 25 rossz KSzC közül 18 növendék volt halló- és 
csak 7 volt látótípusú. (20. tábla.) — b) A jó KSzC-ból a látótípus erős
ségére következtetni nem lehet, ellenben, ha jó KSzC hallótípusú egyénnél 
található, akkor az egyén valószínűséggel (2 a 0 ellen) inkább gyenge, 
semmint jó hallótípusú (18, 19. tábla). — c) Ha látótípusúnál rossz KSzC-t 
találunk, úgy .valószínű, hogy az egyén látótípusa nem kifejezett (6 a 
7-ből). Ha ellenben rossz KSzC-t találunk hallótípusúnál, úgy az egyén 
hallótípusának dominánciája ugyanolyan valószínűséggel .lehet jól vagy 
közepesen, mint gyengén kifejezett (18, 19. tábla). A .direkt és indirekt 
(abszolút és relatív) kapcsolatok eredményeit egybevetve, a látótípus 
jelentőségére vonatkozóan, midkét eljárás egybehangzóan kideríti azt, 
hogy a látótípusú fölfogóképesség és a számolóképesség jósága között 
szigorú kölcsönös kapcsolat áll fenn. Nem kapunk azonban ilyen egybe
hangzó megállapításokat a kétféle következtetési eljárás során a halló
típusra vonatkozóan. E téren ugyanis . két látszólagos ellentmondással 
találkozunk. Amíg u. i. az abszolút következtetési eljárás taglalásánál 
azt találjuk, hogy a számolási képesség egyáltalában alig függ a halló
típusbeli, hanem szinte kizárólag a látótípus -teljesítményeitől, addig a 
relatív (domináns) következtetési eljárásnál azt találtuk, hogy a kétféle 
típus a számolási képesség jóságával kapcsolatban majdnem tökéletes 
reciprok jelentőséget mutat. Ez annyit jelent, hogy amíg látótípusbeli 
túlsúllyal inkább jó számolási képesség, addig a hallótípusbeli túlsúllyal 
inkább rossz számolóképesség jár együtt, Tehát, amíg az első esetben 
a hallótípus a számolási képességre vonatkozóan nem mond semmit 
szemben a láíótípussai, addig a második esetben a  hallótípusból, bár 
fordított viszonylatban, de ugyanolyan mértékben következtethetünk a 
számolási képességre, mint a látótípusból. Ennek oka az, hogy a relatív 
következtetési eljárásnál a típusok abszolút teljesítményeinek relatív túlsúlya, 
vagyis a két típus területén nyújtott abszolút szolgáltatások különbsége 
adja a típust. Korábbi adatainkból ugyanis kimutattuk azt, hogy ̂  halló
típusú abszolút teljesítmények mellett aránylag kevesebb a jó látótípusú 
teljesítmény, amiből érthetővé válik egyúttal az, hogy hallótípusbeli



túlsúllyal inkább jár együtt rossz, mint jó .számolóképesség. Igaz' ugyan, 
hogy a jó hallótípusú teljesítményekkel gyakran (44%) jár együtt kiváló 
látótípusú teljesítmény is, , de ez a kivonás következtében lényegesen 
lerontja a kiváló hallótípus teljesítmény értékét. Ez esetben a kivonandó 
gyanánt szereplő kiváló látótípusú teljesítménnyel — mely lappangva bár, 
de relatíve mégis benne van a gyenge hallótípusban — jó számolási 
képesség jár együtt. Hogy ez áll a ténylegesen szereplő esetekre is, 
kitűnik abból, hogy a PSzC-nál a 6 hallótipusú jó számoló közül (1. 
13. táblázat) 4 egyúttal jó látótípusú teljesítményt is nyújtott, a KSzC-náí 
pedig 3 hallótípusú jó számoló közül 2 nyújtott egyúttal jó látótípusú 
teljesítményt is (17. tábla).. Ugyanígy válik érthetővé. továbbá az a 
gyakoribb előfordulás is, amikor a hallótipusú . abszolút teljesítménnyel 
gyenge látótípusú teljesítmény jár együtt. Ez psetben ugyanis a jó 
liallótípusbeli túlsúllyal rossz számolási képesség jár együtt. Jó hallótípusú 
teljesítményekkel — tudjuk, hogy — elég gyakran (44%-ban) gyenge 
hallótípusú teljesítményekkel még pláne gyakran (57%-ban) jár rossz, 
tehát gyenge látótípusú teljesítmény, mely kivonandóként szerepeltetve, 
csak alig gyöngíti az egyébként kiváló vagy kevésbbé kiváló hallótípusú 
teljesítményt, minek következtében, .természetszerűnek találjuk a rossz 
számolók csoportjában a;'hallótípusbeli túlsúly uralmát anélkül, . .hogy 
eredeti megállapításainkból bármit is fel kelljen adnunk. Az egyes esetekre, 
ebből az áll, hogy a PSzC-nál a 12 hallótípusú rossz számoló közül 
(13. tábla) 3 kivételével mind egyúttal csak gyenge látótípusú teljesítményt 
nyújtott, a KSzC-nál pedig a 18 látótípusú .rossz számoló közül 14 
nyújtott egyúttal gyenge látótípusú teljesítményt.. Másik látszólagos 
ellentmondás a kétféle módszer megállapításai között, az:, hogy addig, 
amíg az abszolút értékekből kiinduló következtetések során azt mutattuk 
ki, hogy. gyenge hallótipusú teljesítményekkel inkább gyenge számoló, 
képesség jár, addig; a1 relatíve megállapított értékek kapcsán meg ennek 
ellenkezője, yagyis az tűnik ki, hogy ha a növendék kifejezetten halló
tipusú, akkor igen nagy valószínűséggel rossz számoló. Ennek oka 
pedig abban rejlik, hogy kiváló hallótípusbeli túlsúly csak úgy lehetséges, 
ha a kiváló hallótípusú abszolút teljesítménnyel, gyenge látótípusú 
abszolút teljesítmény is jár együtt. Mivel pedig láttuk, hogy még a kiváló 
hallótípusú teljesítményekkel is ép olyan valószínűséggel járhat rossz, 
min+ jó látótípusú teljesítmény (44—44%), ami viszont kútforrása a rossz 
számolási képességnek. Eszerint tehát érthetővé válik az, hogy kiváló 
liallótípusbeli túlsúllyal nagyobb valószínűséggel jár együtt rossz, mint 
jó számolóképesség. Mérlegelve mindezen fennálló tényeket, megállapítható 
tehát, hogy a kétféle következtetési eljárás megállapításai között lényegében 
különbség nem csak, hogy nincsen, de .épen a relatív értékekből levont 
következtetéseinek során nyertünk biztosítékokat arra vonatkozólag, hogy 
kísérleti úton kimutatott igazságaink minden viszonylatban érvényesülnek.

IV. Pedagógiai következtetések:^ Pszihológiai vizsgálódásunk 
a pedagógiai célokra alkalmazott külön vizsgáló módszerrel megállapította, 
minő törvényszerű kapcsolat áll fenn a felfogótípusok- és a számoló- 
képesség között. Ezen pszihológiai megállapítások veleje az, hogy 
a szcimolóképesség jósága ■majdnem kizcirólag a léitótípusbcli
felfogóképesség abszolút jóságától függ., ellenben , független maguktól, 
a liallótípusbeli abszolút szolgáltatásoktól. A domináns hallótípusból is 
csak a parallel nyújtottlátótípusbeli szolgáltatásokon keresztül . követ
keztethetünk a számolóképesség jóságára, vagyis megint csak abból a, 
látotipusbeli abszolút szolgáltatásból, mely a relatíve nagyobb értékű 
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hallótípusú teljesítmény mellett produkáltatott. Ez gyógypedagógiailag 
annyit jelent, hogy: akinél a látótípusú felfogóképesség bizonyos fokban 
— bármely oknál fogva — hiányzik avagy elenyészően gyenge, annál a 
számfogalmak nem tudnak természetes úton kifejlődni. Aki siketen jön 
a világra, avagy igen korán veszíti el hallóképességét, az a beszédet 
nem tudja természetes úton elsajátítani, ellenben más meglevő érzék
szerveinek (látás, tapintás stb.) speciális módszerekkel való alapos 
kihasználásával — mesterséges úton — megtanulhat beszélni; aki pedig 
születésétől, avagy kiskorától fogva a látás szervét nélkülözi, vagyis 
vak, az meg az írásnak, olvasásnak, számolásnak és a legkülönbözőbb 
fogalmaknak természetes úton való elsajátítására képtelen. Ezeknél meg a 
meglévő tapintás, hallás, szaglás, stb. szervét fogja a gyógypedagógus 
különleges módszerek igénybevételével tökéletesen kihasználni. Tökéletesen 
így állunk a kórosan gyengetehetségűeknél is azzal a különbséggel, 
hogy itt a kiesések nem olyan kézenfekvőek, mint a siketségnél és a 
vakságnál. A gyengeelméjüeknél ugyanis egy igen bonyolult apparátus
ban, az elmében és annak működésében vannak a kóros elváltozások, 
mely kóros elváltozások diagnózisa, de még inkább ezen pszihológiai 
diagnózisnak a gyógypedagógiai gyakorlatban való értékesítése sokszor 
igen nagy nehézségbe ütközik. Miként fentebbiekben bizonyítottuk, az 
oly gyermeknél, akinél bármely oknál fogva a látási figyelemnek, illetve 
a látási felfogótípusnak legalább is a minimuma sincsen meg, mely 
arra képesítené az egyént, hogy a látási élmények során felbukkanó 
számszerüségek (a 2 alma, a 3 színes golyó, az 5 szék, a 4 fiú) figyelmét 
lekössék, annál a számfogalmaknak ily természetes úton, látási meg
figyelés kapcsán történő kifejlődése korlátozva van. Eltekintve attól, hogy 
kísérleti adataink ezt ily fényesen beigazolták, mi magunkról is tudjuk 
azt, hogy számfogalmaink kialakulásánál, úgy az életben, mint pedig az 
iskolai „szemléltető“-módszerekkel kapcsolatban többet volt dolgunk 
látási benyomásokkal, mint hallásiakkal, sőt a gyakorlati élet folyamán 
is túlnyomóan találkozunk inkább látási számingerekkel, mint hallásiakkal. 
Többször látunk 2 almát, 3 széket, 4 könyvet, mint hallunk például 
6 óraütést vagy 3 kopogást. Ha számokról hallunk, akkor is mindig 
valamilyen, azokkal kapcsolatos optikai kép jelenik meg bennünk. Tudjuk 
önészlelé'seinkből azt is, hogy a térben egyidejűleg jelentkező látási 
számképeket sokkal gyorsabban tudunk felfogni, mint egymásutánként 
exponált hallási ingereket.. Azon vizsgálataink, melyeknek célja meg
állapítani, vájjon lehet-e és mily fokban a rossz vizuális, de jó auditív 
típusú anaritmiás debil gyermekeknél a hallási benyomásokra alapozott 
ú. n. auditív számtanítási módszereiddel számfogalmakat kiképezni és 
azok alapján őket számolásra tanítani, a közeljövő feladatát fogják 
képezni.

Bánschburg vizsgálataiból tudjuk, hogy a „térbeli, illetőleg időbeli 
küíömbözettel megismétlődő benyomásokat az elme a rokon tartalmak 
egybeolvadásra törő tendenciája alapján egyforma részekre tagozott 
egyetlen egésszé, a mennyiséggé kapcsolja össze.“ Bánschburg ezen 
mennyiség fogalmára vonatkozó feltevéséből következik, hogy „mennyiség
érzékszervünk nincsen.“ Minthogy azonban a mennyiség élményének a 
kialakulásához azonos természetű ingerekre van szükség, közelfekvő az 
a gondolat, hogy a mennyiség fogalmának a Bánschburg-féle elmélet 
szerint történő kialakulására nem lehet teljesen közömbös azon érzék
szervi kapunak a minémfisége, melyen keresztül az inger behat az elme 
működésébe. Másszóval a mennyiségélménynek a Bánschburg által
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felállított hipotézise szerint is valószínűnek kell feltételeznünk, hogy az 
egyén vizuális, auditív és kinesztéziás típusbeli túlsúlya valamiképen 
kifejezésre jut a mennyiség fogalmának könnyebb vagy nehezebb módon 
történő kialakulásában. (L. BanscJiburg: Emberi elme 233—247. old.-ig.) 
Azon kapcsolatok minőségére és szigorúságára vonatkozólag, melyek a 
típusbeli túlsúly és számolóképesség között debil gyermekeknél fenn- 
állanak — úgy véljük — kísérleti adataink fontos útmutatásul szol
gálhatnak.

Ámde bármennyire látjuk is kísérletünk alapján beigazoltnak es 
bármennyire legyen is meggyőződésünk, hogy a számolási készség 
túlnyomólag a látási felfogótípustól függ és szinte független a hallási 
felfogókészségtől, nem állíthatjuk még egyúttal azt is, hogy a szám
fogalmak elsajátításának módja kizárólag a látótípusú felfogásban gyöke
rezne. Akinek hiányzik az egyik lába és járni akar, annak mankót 
adunk a hóna alá. Kérdés tehát, áll-e rendelkezésünkre olyan mankó, 
mellyel a kórosan gyenge számolókat meg is taníthatjuk esetleg számolni? 
Mondhatjuk, hogy igen. Kísérleti adataink között megtalálhatjuk ezt a 
mankót is és pedig ott, ahol kiderült a k ö v e tk e z ő a gyengeelméjű 
gyermekek nagy hányada inkább bír érzékkel a hallasí, mint a látási 
'benyomások iránt. Akiknél tehát a látási felfogótípus hiánya, illetve nagy 
Gyengesége folytán nincs módunkban az érdeklődést a számképek, szám
fogalmak iránt látási úton felköltenünk és lekötnünk, de hallási fejfogó
típusuk számbavehető erősségű, azoknál a számfogalmak nyújtásánál a 
hallási benyomások iránt érdeklődő felfogóképességet kell alaposabban 
kihasználnunk, még pedig külön e célra szerkesztendő számtanítási 
módszerek felhasználásával.

A fentiek alapján gyógypedagógia gyakorlat számára _ az a véle
ményünk — és ez válaszunk egyszersmind Éltes igazgató úrnak is —- 
hogy a számtan tanításánál ne érjük be ezentúl csupán azzal ami 
kétségtelenül már eddig is szokás volt — hogy az összes gyengén 
számoló gyermeket — tekintet nélkül osztálybeli hovatartozásukra — egy 
csoportba helyezzük a számtani órákon, hanem menjünk most mar 
tovább, keressük az okéit is a számolásbeli kóros állapotnak azzal, hogy 
növendékeinket a felfogótípus szempontjából is tegyük vizsgálat tárgyává. 
Ne alkalmazzunk ezentúl kivétel nélkül minden gyermek egyazon mód
szert, amely — mint láttuk — esetleg homlokegyenest ellenkezhet fel- 
fogótipusbeli sajátságaival. Javaslatom tehát.: vizsgáltassák meg a jövő 
év elején minden anaritmiás és aritmasztheniás gyermek a látási- és 
hallási felfogótípusok szempontjából olyan célzattal, hogy azok a gyermekek, 
akik a látótípus vizsgálatánál a 4-es, 5-ös cenzúránál_ jobb szolgáltatá
sokat nem nyújtanak, ellenben a hallótípus területen jók vagy közepesek, 
külön számtani csoportban oktattassanak, még pedig különleges állapotuknak 
megfelelően inkább olyan módszerekkel, melyek e gyermekek érdeklődésén 
alapuló hallótípusnak jobban megfelelnek. (Ezen, a hallótípusra támasz&odo 
oktatást igyekezzünk mindaddig, míg a tapintási, iiletőleg^ mozgas-erzo 
[kinesztéziás] típus jelentőségét a gyengeelméjüeknél szinten sikerült 
tisztáznunk, egyúttal a tapintásbeli felfogásra [egy, illetőleg töbszörös 
megtapintásra, megfogásra, felemelésre] is reá támasztani.)

Vizsgálatainkból láttuk azt, hogy a felfogótípusnak az oktatásnál 
milyen fontos szerepe van és az évtizedek óta alkalmazott látásra támasz
kodó „Szemléltető“-módszerek szinte ösztönszerűleg a látótípust a 
számolási készséggel olyan szoros kapcsolatba hozták, aminő kapcsolat 
a hallótipussal ez ideig még távolról sem volt kimutatható, de amely
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módszer a gyenge látótípusúaknái homokra épít. Ezekből a vizsgálatokból 
látjuk azt is, hogy épen ezért többféle felfogótípusra támaszkodó mód
szereknek a számfogalmak felépítésénél milyen fontos szerepük lehet és 
hogy a módszer helyes alkalmazása érdekében a gyengetehetségű 
gyermekek felfogótípusának megállapítása milyen fontos feladat. Vizs
gálatainkat azonban ezen eredményekkel még nem tekintjük befejezettek
nek, mert feleletre vár még az a kérdés is ,  hogy a kinesztéziás felfogó
típus milyen összefüggésben van a számolókészséggel, továbbá az egész 
vizsgálati rendszer kiterjesztése érdekében, a vakok, siketnémák és 
épérzéküek hasonló irányú megvizsgálását tartjuk még szükségesnek és 
végül még arra a fontos kérdésre kívánunk kísérleti úton feleletet adni, 
hogy a célszerűen alkalmazott több típusra támaszkodó módszerekkel, 
a típus fejlődése befolyásolható-e és a látótípus analógiájára a többi felfogó
típus és számolóképesség között is fejlődhetik-e ki bizonyos, gyakorlatilag 
értékesíthető kapcsolat.

Tagadhatatlan az is, hogy a felfogótípusnak a számtanon kívül 
eső ismeretkörök kapcsolatára is világosságot kellene deríteni. Mivel 
pedig a gyengetehetségüek oktatásnál, de a többi fogyatékosoknál is az 
olvasás problémája érdekel bennünket legközelebbről, eddigi vizsgálataink
nak adatait az olvasási készséggel kívánjuk összehasonlítani, minek 
eredményeiről legközelebb ugyan-e helyen a közeljövőben fogok beszámolni.
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A  beszédtanífás módjának megjavítása a siketnémáknál.
írta: LETT JÓZSEF.

A siketnémák beszédre való tanításával eddig elért eredményeket 
általánosságban nem mondhatjuk kielégítőnek, mivel a siketnémákat a 
szó valódi értelmében nem tanítottuk meg beszélni, hanem csak több
kevesebb számú szót, szólásformát, mondatot, párbeszédeket tanultattunk 
be velük. Nem tanítottuk meg őket a magyar nyelvre, hanem ennek csak 
néhány száz kifejezésére. E kifejezéseket a velük megnevezhető tartalmi 
körben sem tudják a tartalom folytonos változásainak, új és újabb 
viszonylatainak megfelelően variálni, hanem ugyanazon változatlan tartal
makat tudják csak velük helyesen kifejezni. A beszédjük tehát nagyon 
megkötött. Pedig a nyelvtudás lényege, hogy a tanult kifejezéseket, 
nyelvalakokat a tartalom változatainak megfelelően változtatni, alkalmazni 
tudjuk. A beszédkor lehet bármilyen szűk, azonban aki a nyelvalakokat 
egymástól önállóan és  ̂helyesen elvonatkoztatni és az újabb tartalom 
kifejezésére alkalmas módon újra egybefűzni tudja, csak erre mondhatjuk, 
hogy tud beszélni, tudja a nyelvet.

Növendékeink beszédbeli megkötöttségének okai az eddig alkal
mazott gépies módszerek, melyek a gyermeki lélek sajátosságait nem 
vették figyelembe, melyekből tehát hiányzottak a helyes beszédtanulás, 
az önálló beszédtudás elsajátíthatásának lélektani feltételei.

E hiányon a tanterv (== T) sem segített. Nem hatol bele a gyermeki 
lélekbe, hogy sajátosságait kiismerje s a beszédtudás legalkalmasabb 
lelki erőit kihasználja, hanem ehelyett minden egyes osztály részére 
megszabja a beszédtanítás tartalmi anyagába „Módszeres utasításokéban 
(„M. u.“) pedig az eredményt kevéssé biztosító eljárásokat ajánl. A „M. u.“ 
ezenkívül a beszédtanítás legfontosabb kérdéseiben részletek helyett 
homályos útbaigazításokat ad, melyeket többféleképen lehet értelmezni,
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ezért a tanárok kevés hasznát vehették. Ajánlja pl. az alkalomszerűségek 
felhasználását, alkalomszerüséget azonban csak kettőt-hármat tud felemlí
teni, pl. ha a postás belép az osztályba és levelet hoz; ha füstöl a 
kályha; ha valamelyik tanuló új ruhát kapott.

Hogy mikép tehetünk szert természetes módon bőséges beszéd
alkalomra, erre a „M. u.“ nem mutat rá. Ehelyett nagy általánosságokat 
mond: pl. „A siketnéma gyermek kifejezésre jutni akaró érzelem- és 
gondolatvilágát ellessük, esetleg magunk teremtünk érdekkeltő helyzeteket.“ 
Mily módon lessük el, hogy időről-időre mi érdekli növendékeinket? 
Az még nem módszer, amit az előbbiekben mondott. Éhez még megfelelő 
módszert kell kitalálni, mivel a „M. u.“-ban ilyen nincsen. A szerző 
valószínűleg azt hiszi, hogy amit a siketnéma szemléletből ismer, amit 
tapasztalt, az mind és bármikor érdekli őt, ez tehát  ̂mind  ̂ alkalmas 
beszédanyag. Más helyen ugyanis azt mondja: „A beszédtanítás tartalmi 
anyaga részletezve, körvonalazva van minden egyes osztály anyagfejezete 
alatt. Ez általában oly kör, melyet a tanuló ismer, melyben él, vagy 
amely iránt legalább is élénken érdeklődik.“ Hát én ezzel szemben, 
tapasztalataim alapján állítom, hogy nem az anyagfejezetek alatt felsorolt 
tartalmi ismeretek érdeklik legjobban növendékeinket, különösen nem 
bármikor. Később majd rámutatok arra, hogy időről-időre mik érdeklik 
nagymértékben növendékeinket.

A „M. u.“ ezenkívül az egy-egy órai beszédanyag, beszédtéma 
megválasztását a tanárra bízza, tehát nem önként fakad az a gyermekek 
leikéből. Ezt bizonyítják a következő kitételei: „A kijelölt anyagnak ne 
az ismeretszerzést célzó oldala domborodjék ki . . . Hanem oly részlet
igazságokat kell szóvá tenni, melyek a tanuló előtt jelenvén meg, ez 
képes azokat áttekinteni és elméjével befogni.“ Még kézzelfoghatóbban 
mutatják ezt a következők: „A tartalmi gyűrűzetesség hullámait sokszor 
rossz mértékkel mérik az emberek. Ez alatt a szép jelszóval  ̂ellátott 
zászló alatt tévednek el, hogy t. i. a közeli jobb a távolinál. A tárgyalás 
közben ugyanis sokan megfeledkeznek arról, hogy a nap és a fiold 
egy és más vonatkozásban sokkal közelebb van a gyermek leikéhez, 
mint az asztal négy szeglete, stb.“ Több hasonló részletet idézhetnék, 
melyekből kétségtelenül kitűnik, hogy a tanárral akarja megállapíttatni, 
hogy mi legyen a napi vagy egy-egy órai beszédanyag. Miután pedig 
megfelelő útbaigazítás nélkül, különösen a kezdő tanár, kevés természetes 
alkalomszerűséget talál, ami a növendékeket igazán érdekli, úgyszólván 
állandóan mesterséges alkalomszerűségeken kénytelen a nyelvet tanítani. 
Maga a „M. u.“ szerkesztője is ahelyett, hogy a tanterv homályos 
kitételeit tovább részletezte volna, a természetes beszédalkalmakra 
rámutatva az ezeken való beszédtanítás módját ismertetné: beszédtanítási 
vezérkönyveket írt, melyekben óráról-órára pontosan megszabja az 
elvégzendő beszédanyagot. Az elméleti részben ugyanis a következőket 
irja utasításul: „A könyvben felsorolt beszédanyag így és ebben a sor
rendben nemcsak tanítható, hanem tanítandó is.“ Azt aẑ  anyagot a 
meghatározott sorrendben csakis mesterséges alkalomszerűségek alapján 
lehet tanítani. Már pedig tapasztalat szerint a _ mesterséges alkalom
szerűségek nem érdeklik eléggé a növendékeket. És mivel az ily módon 
végzett beszédíanításnál különösen kezdetben magára^ a beszélgetés 
tartalmára is csak nehezen tudnak ráeszmélni a növendékek, mivel csak 
nehezen tudunk a lelkükhöz hozzáférkőzni, képtelenek tehát  ̂a jól meg 
sem értett tartalmat csak részben is maguk kifejezni, ezért a tanár 
kénytelen az egész tartalmat szavakba önteni. Miután így úgyszólván
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mindig és mindent a tanár közöl, ezért az így tanított siketnémák nem 
is tanulnak meg beszélni.

A következőkben a helyszűke miatt csak röviden ismertetem azt a 
beszédtanítási módszert, melyet a siketnémák kecskeméti intézetében 
követünk, mely tanítási módot a róla írt könyvemben minden részletében 
alaposan megtárgyaltam, melyet ha a gyakorlatban tüzetesen keresztül
viszünk, eléggé és kevesebb erőpazarlással megtaníthatjuk a siketnémákat 
a nyelv önálló használatára.

Mi a beszédtanítás kezdetétől, mikor 200—300 szót már ismernek, 
tehát már a II. osztályban, arra szoktatjuk a növendékeket, hogy meg
figyeléseik, élményeik, a napi események közül azokat, melyeket az ismert 
200—300 szóval legalább részben önállóan kifejezhetnek, folytonosan 
és önként közöljék velünk és amennyire tudják, önállóan fejezzék ki.

A gyermek természeténél fogva közlékeny és ha ezt a hajlamot 
elismerésünkkel, megdicséréssel, bátorítással még fokozzuk benne, akkor 
mindig lesz a beszédtanításra alkalmas elégséges anyagunk. A növendékek 
azt is hamar megszokják, hogy csak azt közöljék, amit részben ki is 
tudnak szóval fejezni.

A gyermek csak azt közli magától, ami őt momentán legjobban 
érdekli. És amit magától akar közölni, annak tartalmával teljesen tisztában 
van, a tartalom részeit, a részek egymáshoz való viszonyát világosan 
látja, ennek a tartalomnak a kifejezése tehát abban a pillanatban neki 
a legkönnyebb. :És mikor a gyermek magától akar valamit közölni és 
látja, hogy mi csak azokat a közléseit fogadjuk el, amit legaláb 
részben szóval fejez ki, ilyenkor csekély szóismeretét is készséggel 
felhasználja. Eleinte természetesen csupa tőszavakkal beszélnek, azonban 
így csakhamar megtanulják a gyakori ragokat is önállóan használni.

Az ily tökéletesen megértett tartalom önálló kifejezésének folytonos 
próbálgatásaival tanulja meg legbiztosabban a siketnéma a nyelvet.

Amit a tartalomból maguktól nem tudnak kifejezni, vagy ha 
elhibázzák a nyelvalakok használatát, azt természetesen nekünk kell 
megfelelő szemléltetés mellett kiegészítenünk, illetve helyesbítenünk. 
Ilyenkor eljeleljük vagy bemutatjuk, utánozzuk a tartalomnak azt a részét, 
amit abból szóval megnevezett s így rávezetjük a tanulót arra, hogy 
amit mondott az nem egészen érthető. Majd kiegészítjük a tartalom 
szemléltetését azokkal a részekkel, amit szóval nem fejezett ki és 
közöljük ezek kifejezését is. így lesz az új nyelvalak használata tudatos 
a siketnéma előtt. Ilyenkor az új kifejezést a lelke jobban meg is ragadja, 
mint a mesterséges alkalomszerűségeken való beszédtanításnál.

A növendékek hovatovább több és több eseményt, megfigyelést 
közölnek önként és ezeket fokozatosan mindig tökéletesebben ki is 
tudják a maguk erejéből fejezni.

A beszédtanításra szánt időnek nagyobb részét kezdettől fogva ily 
önálló beszélgetésekre fordítjuk, mivel ezeken fejlődik ki és acélosodik 
meg legjobban a siketnéma beszédtudása. Az épérzékű gyermeket is így 
lehetne legnagyobb sikerrel tanítani az idegen nyelvekre az iskolában és 
a nyelvalakok haszálatát azoknál is hasonló szemléltetéssel tehetnék 
legkönnyebben tudatossá.

Ez a tartalmi anyag, amit a siketnémáink így maguktól közölnek > 
nagyon eltér a T.-ben felsorolt tartalmi anyagtól. A növendékek ugyánis 
nagyobb részben változó, esetleges jelenségeket közölnek önként, mivel
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ezek érdeklik jobban. És ezek megnevezése ép oly szükséges, mint a T, 
tartalmi anyagáé.

A T. ellenben az anyagfejezetek alatt főleg az állandó, illetve 
gyakori jelenségeket, állapotokat sorolja fel. Azonban növendékeink 
beszédtudása a napi élményeik folytonos és önálló megnevezésével oly 
gyorsan fejlődik, hogy e beszélgetések mellett évről-évre a T.-ben előírt 
anyagot is könnyen elvégzik, ellenben a T. anyagán sohasem tudnák a 
nyelvalakok önálló használatát kellően elsajátítani, mivel ennek a tartalmi 
anyagnak nagyobb része csak mesterséges módon tehető alkalomszerűvé, 
ami a növendékeket kevéssé érdekli, ép ezért a megnevezésükre nem is 
igen figyelnek önként, arra pedig semmi ösztönt nem éreznek magukban, 
hogy e tartalmakat önállóan nevezzék meg.

Ellenben a T. anyaga a növendékek önkéntes közléseivel gyakran 
kapcsolatba hozható és így kellő érdeklődéssel tanítható. És így lesz 
beszédtanításunk tartalmi szempontból teljes kör.

Az itt ajánlott eljárást sokan szélsőségesnek tartják, bár hatásait 
nem ismerik. Mások is gyakoroltatták növendékeikkel az ehez hasonló 
önálló beszélgetéseket, azonban a beszédtanításra előírt időnek csak 
kisebb részét fordították ily beszélgetésekre, az idő nagyobb részét a 
T.-ben előírt anyag elvégzésére fordították, amire mesterséges alkalmat 
teremtettek s így az előbbi módszer előnyeit nem aknázták ki kellőképen, 
az utóbbi mód pedig nem alkalmas arra, különösen kezdetben, hogy 
eredményesen taníthassuk a nyelvet. Az itt ajánlott módszernek ép az 
az előnye, hogy a növendékek önkéntes megnyilatkozására és az ismert 
kifejezések felhasználására, szellemi öntevékenységre való készségét korán 
felébreszti és teljes mértékben kiaknázza. A növendékeknek tehát a 
beszédtanulásra legelőnyösebb lelki erőit hozza korán és állandó működésbe. 
Ebben különbözik a hasonló beszédtanítási eljárásoktól.

Megdöbbentő számok.
írta: SZENTGYÖRGYI GUSZTÁV.

A váci siketnéma-intézet anyakönyvéből — 1901-től az 1922—23. 
tanévig — szedtem ki e számokat. 720 növendék látogatta e húsz év 
alatt az intézetet, s e táblázat azt mutatja, hogy e 720 növendék közül 
mennyi hagyta félbe időnekelőtte — a Vili. osztály elvégzése előtt — 
tanulmányait. Az összegezés — természetesen ;■— nem adhatja ki a 720-at, 
mert a jelenlegi növendékekről, — kb. 150 — ak ik i—2—7 múlva végeznek, 
nem számolhatunk be most még végérvényesen. Nem vettem be a statiszti
kába azokat sem, akik Vili. osztályú végbizonyítvánnyal végeztek, ez a 
szám ezúttal — nem érdekelt — felesleges. Tanulmányaimnál az érdekelt 
ugyanis, hogy mily jelentős azoknak a száma, akik gyengébb szellemi 
képességük, avagy a hangos beszéd megtanulására való egyéb alkal
matlanságuk folytán nem képesek megbirkózni az érvényben lévő tan
anyaggal, s ennek következtében egy-két-három évi tanulás — próba 
— után tanulatlanul, kiképezed énül hagyják el az intézetet

Harmadszor pedig nem szerepelnek e táblázatban (a legtöbb esetben 
az anyakönyvben sem) azok a növendékek, akiket szemipellátható szellemi 
abnormításuk miatt (hülyeség, hallónémaság következtében) már a behatás
nál, avagy 2—3 hét múltán utasított vissza az igazgatóság.
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O S Z T Á L Y VIII. VII. VI. V. IV. III. II. I.

Kimaradt (eltávozott) 49* 55* 42* 40 25 30 102

Meghalt 3 2 2 1 2 4 — 9

A kimaradottak, elhaltak, el
távolítottak közül m e g b u k o tt  
vagy n em  vo lt o s z tá ly o zh a tó 1 2 6 4 13 4

'
16 81

Ezeknek előrebocsájtása után már pontot is tehetek, hisz a szak
embereknek s az intézkedésekre jogosultaknak eléggé világosan beszélnek, 
az eddig elmondottak után, e sötét s valóban megdöbbentő, a táblázatban 
is kiemelt számok, mert e számok a 2 x 2  erejével minden szónál,, érvnél 
fényesebben demonstrálják, hogy a gyengetehetségű s a hangos beszéd 
tanulására alkalmatlan siketnéma növendékek elkülönített, tehetségükhöz 
és képességeikhez mért tananyag, s módszer — írás, jel — útján való 
tanítása már régesrég aktuális s nem a hajánál fogva előráncigált, 
avagy valami luxus feladat.

Azt hiszem tehát felettes hatóságainknak szükségtelen, a szak
embereknek felesleges a szót vesztegetnem, mert úgy érzem, hogy nyitott 
kapukat döngetnék. A megoldásról, a gyakorlati keresztülvitelről már 
hasznosabb lehetne a véleménycsere, erre vonatkozó észrevételeimet 
engedjék meg, hogy egy későbbi alkalommal tegyem meg.

Hadivakjainkról.
írta: KIRSCHENHEUTER FERENC.

A népjóléti- és munkaügyi minisztérium 1921 július hó végén 
megszüntette a hadirokkantakat gondozó, oktató, foglalkoztató és gyógyító 
összes fővárosi intézményeket, csupán egyet hagyott meg, a m. kir. 
Tüdőbeteg-Gyógyintézetet. Ugyanekkor azonban létesítette a minisztérium 
Budapesten a m. kir. Hadirokkant-Otthont (IX. Timót-utca 3.) azon 
rokkantak számára, akik súlyos törődöttségük miatt az életben elhelyezkedni, 
magukat fenntartani nem képesek. így megszűnt a Hadivakok m. kir. 
orsz. intézete is, illetve beleolvadt a m. kir. Hadirokkant-Otthonba, ennek 
egyik osztályát alkotja. A Hadivakok m. kir. Orsz. Intézete, utóbb pedig 
a m. kir. Hadirokkant-Otthon „hadivakok osztálya“ minden lehető 
eszközt, módot igénybe vett, illetve vesz annak megállapítására, hogy 
Nagymagyarországnak hány katonája vakult meg a háború folyamán. 
Országunk szétdarabolása azonban megakadályozza ennek a kutató
munkának befejezését s így nem valószínű, hogy valaha is megtudjuk 
Nagymagyarország hadivakjainak pontos számát. A volt hadivakok 
intézete, illetve a rokkant-otthon „hadivakok osztálya“ 1915. márciusától 
1923. június haváig Nagymagyarország területéről származó 812 meg-

* A felsőbb osztályokból kimaradottak nagyrésze, a szervezeti szabályzat idevágó 
rendelkezése értelmében, túlhaladott kora miatt volt kénytelen tanulmányainak befe
jezése előtt, távozni az intézetből.
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vakult katona adatait gyűjtötte össze. Ezek közül a gyógykezelések után 
54 ember oly mértékben nyerte vissza látását, (általában 3/60-nál nagyobb 
látóképességet) hogy vaknak már nem tekinthető. A rokkant-otthon 
„hadivakok osztálya“ tehát Nagymagyarország területén lakó összesen 
758 hadivakot tart nyilván, akikről az alábbi kimutatást közöljük^ azzal 
a megjegyzéssel, hogy e kimutatás a vakok mostani (1923 június), 
illetve amennyiben már elhaltak, legutóbbi polgári lakóhelye alapján készült.

Csonkamagyarországon lakó hadivakunk volt 407, ezek között
17 tiszt, 390 közlegény. A tisztek közül 4, a legénység köréből 48,
összesen 52 nem volt az intézet állományában.

A megszállott területen lakó hadivakunk van 351, ezek között
4 tiszt, 347 közlegény. A tisztek közül 2, a legénység köréből 16,
összesen tehát 18 nem került be az intézetbe.

Tehát az összesen 758 nyilvántartott hadivak között volt 21 tiszt, 
737 közlegény, a tisztek közül 6, a legénységből 64 nem jutott be 
az intézetbe.

E kimutatásban 15 tiszt és 673 a legénységhez tartózó hadivak 
szerepel mint olyan, aki a Hadivakok m. kir. orsz, intézete, illetve a 
m. kir. Hadirokkant-Otthon állományában volt. Ezek közül jelenleg 79 
legénységi ember van az intézet állományában, akik foglalkozáságak 
szerint a következőkép oszlanak meg: 44 kefekötő, 17 kosárfonó, 1 
kefekötő és székfonó, 2 kosárfonó és székfonó, 1 telefonkapcsoló, 1 zenész, 
(zongorázó), 13 ember pedig nagymértékű testi vagy lelki fogyatékossága, 
törődöttsége miatt, avagy azért, mert dolgozni egyáltalában nem akar, 
semmivel se foglalkozik' Az intézet állományában lévő 93 látó rokkant 
közül a műhelyekben csupán egy ember dolgozik, aki a kosárfonást 
gyakorolja. Az iparokat űzők az intézet műhelyeiben készített munkáikért 
darabszámszerinti munkabéreket kapnak. Az intézet házirendje kimondja 
ugyan a munkakötelezettséget, de a gyakorlatban ez a szabály meg 
nem érvényesül. Az emberek nagyobb része nem dolgozik állandóan, 
sokan gyakran heteken, sőt hónapokon át nem látogatják a műhelyeket, 
úgy hogy a műhelyekben az elfoglalt munkahelyek száma napról-napra 
változik s nagyon- különböző. Az elméleti oktatás tárgyai a következők 
kézírás gyakorlása a Hamann-féle és a Beck-féle sorvezetőkön, a vakoK 
pontírásának írása és olvasása, Kiein-féle szúrtírás, írás a _ Pichi-fe.e 
pontiró- és a Picht-féle színesírású írógépeken, írás a _ Remington-fele 
írógépen. A tömegoktatás e tárgyakban még 1922 június havában 
megszűnt. Azóta csak azok a hadivakok részesülnek oktatásban, akik 
az írást és olvasást még nem sajátították el, avagy azokat tovább 
gyakorolni óhajtják. A hadivakok osztálya 1922. júniusában megkapta 
a m. kir. központi statisztikai hivataltól azon hadivakok névjegyzéket, 
akik az 1920-ban megejtett népszámlálás idejében Csonkamagyarországon 
laktak. E névjegyzék 136 olyan hadivak nevét tartalmazza, aki az intézet 
nyilvántartásában s így a föntebb közölt kimutatásban sem szerepel. A 
hadivakok osztálya megindította e 136 ember adatainak összegyűjtésére 
irányuló munkát s minden esetben, amikor a hadivakság megállapítást 
nyer, az érdekelt hadivakot be fogja hívni az intézetbe gyakorlati es- 
elméleti kiképeztetés céljából.

j& ÍL
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A Magyar Gyógypedagógiai Társaság orsz. értekezlete.
írta: TÓTH ZOLTÁN.

1922 október 26-án tartott taggyűlésünkön hangzott el először a 
vészkiáltás, hogy társadalmi és magánéletünk területére új kórokozó 
tényezők vonultak be, a régiek pedig erősen éreztetik fogyatékosságokat, 
termelő hatásukat, ép azért a fogyatékosságok megelőzésének kérdése 
sohasem volt aktuálisabb mint napjainkban. Többek pártoló hozzászólása 
után elhatározta a társaság, hogy országos értekezletet hív össze, melynek 
tárgya a „fogyatékosság megelőzésének a kérdése“ lesz. Az orsz. érte
kezlet idejéül 1923. évi szeptember vége vagy október eleje jelöltetett meg. 
Az értekezlet előkészítésével és megszervezésével Ákos István, Baranyay 
Géza, Éltes Mátyás, dr. Gangéi Ödön, df. Geguss Dániel, dr. Focher 
László, dr. Relief Erich, Légrády György, Szcntgyörgyi Gusztáv, dr. Szondi 
Lipót, Schulmann Adolf és Tóth Zoltán tagokat bizta meg a taggyűlés. 
A bizottság a maga kibővítéséről a saját hatáskörében gondoskodik.

A bizottság ÁJcos István ny. gyógypedagógiai igazgató elnöklésé
vel alakult meg, több ízben tartott gyűlést s közben magát a gyermek- 
védelem összes szerveivel kiegészítette. A m. kir. népjóléti Miniszter úr 
értesítette a Társaságot, hogy az Állami Gycrmekmenhelyet, a Stefánia- 
Szövetséget, valamint az Országos Gyermekvédő Ligát a szervező-bizott
ságban való részvételre felhívta, s abba a vezetése alatt álló minisztérium 
képviselőjét is kiküldte. A szervező-bizottságban helyet foglalnak: a vallás- 
és közoktatásügyi ni. kir. minisztérium képviseletében dr. Hoor Károly 
min. oszt. tan., a m. kir. munkaügyi és népjóléti minisztérium képvise
letében dr. Kádár Levente, min. oszt. tan., a Vakokat Gyám. Orsz. 
Egyesület képviseletében sipeki Balás Béla ny. főispán, elnök, az állami 
gyógyped. pszihológiai laboratórium képviseletében dr. iiansrhbnrg Pál 
egyet, tanár, az Orsz. Gyermekvédő Liga képviseletében dr. Angyal Pál 
egyet, tanár, a m. kir. állami Gyermekrnenhely képviseletében dr. Domokos 
Andor min. tanácsos, a fiatalkorúak felügyelő-hatósága képviseletében 
dr. Gangéi Ödön törvényszéki bíró, az Orsz. Stefánia-Szövetség képvisele
tében Keller Lajos ügyv. igazgató.

Az értekezleten az erkölcsi-, testi-, érzéki- és szellemi fogyatékosságok 
megelőzésének kérdését orvosi, jogi és gyógypedagógiai szempontból kíván
juk megvilágítani: ennek megfelelően minden kérdésről az illető tárggyal 
szakszerűen foglalkozó orvos, jogász, gyógypedagógus fog előadást tartani. 
Az előadásokhoz felszólalások, illetve hozzászólások kapcsolódnak. 
A szervező-bizottság 'terve az, hogy az országos értekezlet egész anyagát 
összegyűjti, kinyomatja s az országos értekezlet tagjainak, valamint az 
illetékes hatóságoknak megküldi. Az országos értekezletet 1923 október 
i —5. napjain tartjuk meg. Van-e valaki, akinek több alkalma kínálkozik 
látni, minő rombolást végez az alkohol, a vérbaj, a tuberkulózis, az 
angolkór, a sok fertőzőbetegség, a gondatlanság, a nemtörődömség, a 
tudatlanság, a nyomorúság... a nép gyermekeiben — mint a gyógy
pedagógusnak, a fiatalkorúak ügyészének, bírójának, nevelőjének és 
orvosának?! Van-e, aki annyi ártatlan embercsemetét lát megmérgezni, 
elpusztulni, elsenyvedni, megcsonkítani... mint ezek? Van-e, aki több 
joggal emelheti fel szavát a szerencsétlen utódok nevében és oda dörögheti 
a magukról megfeledkezőknek: „Állj meg, fordulj vissza; az út, amelyen 
jársz, nemzeted romlására vezet!“ De nemcsak joga, hanem kötelessége 
ezeknek ma, mikor a szerencsétlen — és tegyük hozzá, sajnos, legtöbbször 
szülőik hibája folytán szerencsétlen — vak, siketnéma, beszédhibás,
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angolkóros, béna, gyengeelméjű, ideges stb. stb. gyermekek száma egyre 
n ő : egybehívni az ország legjobbjait, feltárni előttük őszintén a helyzetet 
és megmutatni az útat, amelyik javulásra vezet. Ez a kötelességérzet 
késztette a Magyar Gyógypedagógiai Társaságot az országos értekezlet 
egybehívására.

Jöjjetek el, hallgassátok meg adatainkat, a magyar nemzet fogyatékos 
gyermekeinek, a jövő nemzedék hibás tagjainak hozzátok szóló panaszkodó 
szavát és segítsetek! Segítsetek megakadályozni, hogy ilyenekké lehessenek 
a magyar gyermekek! Segítsetek azokon segíteni, akik önhibájukon 
kívül ilyenekké lettek!

Konszideráció tárgyává tettük azt is, hogy az értekezlet tárgyát 
képező anyag egyrésze, ahol t. i. a testi-, érzéki- és szellemi fogyatékosság 
megelőzéséről van szó, főleg az orvostudomány körébe tartozik, míg az 
erkölcsi fogyatékosság megelőzése inkább pedagógiai és társadalmi kérdés 
s csak^ természetes, hogy a fogyatékosságok elleni védekezés abból a 
tudományos társaságból indul ki, amelyben orvosok, jogászok, gyógy
pedagógusok szinte ugyanazon célra egyesültek és így módjukban 
van ezt a kérdést a legkülönbözőbb nézőpontokból alaposan megvilágítani.

Amennyire fontos a megelőzés kérdése társadalmi és közgazdasági 
szempontból, ép úgy érdekli az a gyógyító nevelés gyakorlati részével 
foglalkozó szakembereket is, mert a fogyatékosságok társadalmi és egyéni 
okainak megismerése az egyes fogyatékosokat, még hasonló külső meg
jelenés esetében is, más és más megvilágításba helyezi, ezáltal a 
fogyatékosságok biztosabb megítélését és osztályozását, a gyógyító
nevelés eszközeinek és módjának kiválasztását kedvezően segíti elő.

De akár a törvényhozás, akár az igazságszolgáltatás, akár pedig az 
orvosi gyakorlat testületét nézzük, mindenütt csak akkor alkalmazhatnak 
a fogyatékosságok megelőzésére célszerű intézkedéseket, ha eljárásukban 
a kórokozók társadalmi, gazdasági, pedagógiai és kórtani eredetére is 
figyelemmel vannak.

Szükséges, hogy a fogyatékosság megelőzésének kérdésével társadalmi 
életünk vezetői is megismerkedjenek és hogy ezen a réven a megelőzést 
célozó  ̂intézkedések közül azokat, amelyek népünkkel és annak minden
napi életével kapcsolatban vannak, megfelelő formában és minél előbb 
eljussanak népünk minden rétegéhez.

Értekezletünk a fogyatékosságok elleni rendszeres küzdelem újabb 
kiinduló pontja lesz s folytatását a fogyatékosok minél eredményesebb 
védelme képezi.

Meg vagyunk győződve, hogy népünk elfajzása ellen indított eme 
nagy küzdelmünkben .a művelt magyar társadalom mögöttünk lesz és 
támogatni fogja azt. Ebben a reményben fordulunk elsősorban Társaságunk 
tagjaihoz és mindazokhoz a szakemberekhez, orvosokhoz, jogászokhoz, 
lelkészekhez, pedagógusokhoz, az ügy iránt érdeklődő emberbarátokhoz, 
egyesületekhez, közigazgatási és egyházi hatóságokhoz, az egész művelt 
magyar közönséghez, hogy az értekezleten minél nagyobb számban 
vegyenek részt.

Az orsz. értekezlet tagsági díja intézetek és hatóságok részére 
5000 korona, magánosok számára pedig 1500 korona. Kérjük ezen 
tagsági díjnak az orsz. értekezlet. elnökségéhez a jelentkezéssel együtt 
való beküldését (Budapest VII., Hermina-út 7. szám), melynek ellenében 
a tagok az országos értekezleten elhangzott előadásokat és felszólalásokat 
nyomtatásban fogják megkapni. (Pontos címet is kérünk!)
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Lakásról az értekezlet tartamára a jelentkező tagok számára 
gondoskodni fogunk, fontos tehát, hogy a jelentkezéssel együtt arról is 
értesítést kapjunk, hogy lakásra kik tartanak igényt. A jelentkezés 
határideje 1923 szeptember hó 20. A később jelentkezőknek a lakást 
nem biztosíthatjuk.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság I. évi működése.
Május hó 18-án múlt egy éve, hogy a Magyar Gyógypedagógiai 

Társaság megalakult.
Lapunk múlt számában rámutattunk első hét hónapi munkásságunkra, 

azóta három szakülést tartottunk. Február hó 21-én S ér a Lajos a vakság 
statisztikáját és a vakok számára szerkesztett hőmérőjét ismertette. 
Március 21-én a Társaság felkérésére dr. Finánczy Ernő a nevelhetőség 
kérdéséről tartott előadást. Ez volt kezdete a szakelőadások azon 
sorozatának mely a normálpedagógia és gyógypedagógia között levő 
kapcsolatot bemutatni, megteremteni és fenntartani kívánja. Dr. Weszely 
Ödön és dr. Imre Sándor előadásai, melyek az első sorozatot fejezték 
volna be, a jövő év folyamán kerülnek a Társaság elé.

Tanulságos és a gyógypedagógia összes ágazatait érdeklő előadást 
tartott folyó évi április hó 25-én Schnell János „A felfogó-típus és 
számolóképesség kölcsönös kapcsolata“ címén. Előadó vizsgálatait a 
gyógyped.-pszihológiai laboratóriumban, dr. llunschburg Pál vezetése 
alatt végezte. (Megjelenik lapunkban.)

A m. kir. igazságügyminisztérium részéről elrendelt továbbképző 
tanfolyamunkat a székesfehérvári, esztergomi, és rákospalotai nevelő- 
otthonokban június hó 27-én befejeztük s erre vonatkozó jelentésünket 
az igazságügyminiszter úrhoz már felterjesztettük. Itt említjük meg, hogy 
a m. kir. igazságügyminiszter úr őnagyméltósága folyó évi március 
hó 24-én 15339. sz. rendeletében az állami nevelő-otthonok növendékeinek 
megfigyelésére és megfelelő módszerek alkalmazására javaslatot kért a 
Társaságtól.

Megkezdte működését a Társaság tanácsadó-irodája is, Éltes 
Mátyás gyógypedagógiai igazgató, lapunk felelős szerkesztőjének vezetése 
alatt, mely a hozzáforduló szülőknek a fogyatékos gyermekekkel való 
bánásmódokra, azok nevelésére, valamint a gyermekeknek megfelelő 
intézeti elhelyezésére és gyógykezeltetésére útbaigazítást ad.

Az országos értekezlet szervezésére kiküldött bizottság elhatározta, 
hogy magát a gyermekvédelem összes szerveinek képviselőivel kiegészíti 
és az országos értekezletet a fogyatékosságok „megelőzése“ címén fogja 
megtartani. (Az országos értekezlet előkészítését lapunk más helyén 
ismertetjük.)

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr folyó költségvetési 
év folyamán 70.000 korona, a munkaügyi- és népjóléti miniszter úr 
pedig 30.000 korona államsegélyt utalt ki Társaságunk részére. A m. kir. 
igazságügyminiszter úr pedig megengedte, hogy lapunkat a váci állami 
fegyház nyomdájában nyomassuk ki, ami Társaságunk számára, a lap 
rendszeres megjelentetését és szakirodalmi munkásságunk eredményeinek 
közzétételét teszi lehetővé.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ezen a helyen, a gyógyító nevelés 
hathatós támogatásáért az illetékes minisztériumoknak hálás köszönetét 
mondjunk.
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Sientgyörgyi Gusztáv a Magyar Gyógypedagógiai Társaság óhajára 
a váci egyházmegye püspökének és a vármegye főispánjának védnöksége 
alatt febr. 12 én új életre keltette a váci patronázs-egyesületet, mely a 
városháza közgyűlési termében alakult meg s munkaprogramjába illesztette 
a züllő gyermekerkölcsök elleni védekezést és az utcai nevelés kérdésének 
megoldását.

Az alakuló gyűlésen Társaságunk képviseletében megjelentek, 
dr. Bottenbiller Fülöp h. államtitkár, alelnök, Tóth Zoltán és Baranyai/ 
Géza kíséretében. Társaságunk alelnöke gondolatokban gazdag beszédben 
üdvözölte a közgyűlés tagjait és kifejtette a gyermekmerítő munkálkodás 
erkölcsi és gazdasági jelentőségét. Szavai láthatólag mély hatást keltettek 
a jelenvolt előkelő közönségben. Felszólaltak még Éder Kálmán táblabíró, 
lelépő elnök, dr. Kestler István pápai prelátus-kanonok, újonnan meg
választott elnök. Mire Sientgyörgyi Gusztáv ügyvezető elnök mutatott 
rá azokra a fontos feladatokra, amelyek a gyermekek erkölcsi életének 
megóvása körül az Egyesületre várnak. Főtitkárává Zsembay Ferenc 
tanárt választották meg. Dr. Hanauer A. István megyés-püspök, az 
Egyesület védnöke buzdító szavakkal rekesztette be a közgyűlést.

Az egyesület tevékeny munkásságot fejt ki. A fiatalkorúak bíróságát, 
a rendőrséget a gyermekügyekben támogatja, a mozikat pedagógiai 
felügyelet alá helyezte, ahová csakis patronázs engedélyével léphetnek 
be a fiatalkorú gyermekek. A szülői értekezleten állandóan részt vesz és 
a szülőket megfelelő tanácsokkal látja el. A váci iskolák példás viseletű 
tanulóit a vizsgálat alkalmával jó könyvekkel jutalmazta meg.

A közoktatásügyi minisztériumtól az utca és egyéb nyilvános 
helyek (fürdő, játszótér, mozi) felügyeletére felügyelő-tanítót kapott.

A lelkes munkásság láttára a nagyközönség áldozatkészsége is 
feléledt s Vácott a nevelésügy általános beszédtárgyává lett.

Szakirodalom.*)
Kérelem. (A G yó g yp ed a g ó g ia i B ib l io g r á f ia  te lje sség e  

érdekében j  A  „Magyar Gyógypedagógiai Társaság“ megtisztelő meg
bízásából összeállítom a magyar gyógypedagógiai irodalom könyvészetit. 
Hogy e szívesen vállalt munkámat a közjó érdekében minél teljesebben 
végezhessem el, tisztelettel kérem mindazokat, akik az érzéki, szellemi, erkölcsi 
avagy testi fogyatékosok ügyéről a szaklapokon s tudományos folyó
iratokon kívül egyébb orgánumokba (napilapokba, vidéki újságokba, szépirod. 
közlönyökbe) is írtak, hogy ez utóbbi, a nem szaklapokban megjelent cikkeik 
címét, megjelenési helyét és idejét (pl. -X. J. A  vák-siketnémak tanítasa. 
Budapesti Hírlap 1923 július 6. ¿ L i l i .  évf., 150. szám) velem közölni 
szíveskedjenek. Tisztelettel

Szentgyörgyi Gusztáv 
Vác, Konstantin tér 18.

D v , M an sch bu rg  JPdl: A z emberi elme. Elmetan. Első kötet. Panthenon kiadás, 
Budapest, 1933. — A múlt ősszel volt 20 esztendeje, hogy dr. Bansehburg megalapította 
pszihológiai laboratóriumát illetve, hogy saját pszihológiai laboratóriumának egész 
felszerelését ingyen átadta az államnak, amint ezt annak idején a „Magyar 1 anügyben“ 
Lázár Béla meg is írta. Azóta az áll. kisegítő-iskolával kapcsolatosan működik a

* A t. írókat és szerzőket felkérem, hogy a gyógypedagógiai oktatás ügy körébe 
vágó munkáikat, tanulmányaikat, hírlapi cikkeiket a szerkesztőségnek (Bpest, Vili. 
Mosonyi u. 6. sz.) alá küldjék be.
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laboratórium és működését ismerik itthon s a külföldön egyaránt. A Banschburg-íéle 
vizsgálatok eredményeit elismerik és mint törvényszerű megállapításokat idézik 
mindenütt, ahol tudományos elmevizsgálatokkal foglalkoznak A 20 éves jubileumnak 
kőnél maradandóbb emléket állított a laboratórium vezetője fent említett, most 
megjelent munkájában, amelyben a magyar szakirodalmat ismét igen nagyjelentőségű 
és értékes munkával gazdagította. „Az emberi elme“ című, két kötetre tervezett művének 
most jelent meg első kötete, mely az értelmi jelenségeket az orvos-pszihológus néző
pontjából tárgyalja. Előszavában az elme- és a lélek tanának adja'megkülönböztető, 
világos magyarázatát, egyben jelzi, hogy munkájának útbanlevő második kötete az 
érzelem, ösztön, akarat és egyéniség kérdését öleli majd fel. Nagy jelentőségűvé teszi 
a kiváló szakmunkát, hogy mint elsőnek megjelent normálelmetan a kórelmetan gazdag 
irodalmának normája lehet s orvosnak, jogásznak, gyógypedagógusnak egyaránt össze
hasonlító mértékül szolgálhat a kóros állapotok, cselekmények és jelenségek elbírá
lásánál. Gondolatmenete az elme szerveinek ismertetéséből indul ki, majd ezen 
szervekkel közvetlen kapcsolatban megjelenő történéseket és ténykedéseket, mint 
érzeteket, képzeteket, szemléleteket, élményeket tárgyalja, majd pedig az elme működését, 
mint értelmi funkciót, a gyakorlati élet különböző területein vizsgálja és a vizsgálatok 
eredményeinek megfelelően mutatja be. Ebben a pár sorban inkább csak jelezni kívántuk 
tagtársainknak és olvasóinknak e nagyjelentőségű munka megjelenését, hogy ráirányítsuk 
figyelmüket. Örömünknek és lelkesedésünknek akartunk kifejezést adni, hogy ez a nagy
értékű, mélyen szántó tudományos, de amellett is szép magyarsággal megírt munka 
megjelenhetett. Banschburg műveit sokan ismerik, olvassák és Idézik itthon s a 
külföldön is, kívánatos, hogy ezt a legutolsót, a legkiválóbb Banschburg-kötetet még 
többen forgassák. Büszkék vagyunk ra, hogy a kiváló szerző első sorban a miénk: 
magyaroké és a gyógypedagógusoké. A mű részletes ismertetését remélhetőleg már a 
legközelebbi számunkban hozhatjuk.

I ) r .  W eszé ly  Ö d ö n : Bevezetés a neveléstudományba. A  pedagógia alapvető 
kérdései. Budapest, 1923. Eggenberger. Nagy 8. V i l i  -f- 447 old. Ára': 5600 kor. 
— Weszely Ödön olyan a magyar népnevelés terén, mint a világítótorony a tengeren : 
néptanítóink százai meg százai vezetik növendékeiket az ő irányadása mellett a köz- 
műveltség révébe. Ezen újabb munkájában még magasabbra tűzi a neveléstudomány 
világító fáklyáját, úgy hogy ezentúl az egyetemi hallgatók is ezt a forrást használják, 
amellett készülnek elő jövendő életpályájukra. A pedagógus részére megbecsülhe
tetlen értéket jelent ez a mű, amelynek párját a külföldi szakirodalomban is hiába 
keressük. De nemcsak a pedagógusok, hanem a művelt szülők is, akik a nevelés 
„legerdekesebb és legizgatóbb kérdései“ iránt érdeklődnek, értékes és nélkülözhe
tetlen tanácsadót találnak W. könyvében. Kit ne érdekelne pl. a világnézeteknek, a 
műveltségnek, a gyermek egyéniségének, értelmességének, jellemének, a kísérletező 
pedagógiának stb-nek a kérdése ? Egyikről-másikról szinte naponta olvashatunk, 
hallhatunk; (sokan vannak, akik egy-egy kérdést behatóan is tanulmányoztak) W. 
ezeket a kérdéseket mind behatóan tárgyalja, a józan bírálat szemüvegén keresztül 
alaposan megvizsgálja és a nekik megfelelő helyre elhelyezi a neveléstudomány rend
szerében. Könyvének olvasása közben magával ragad és mi lebilincselve követjük őt 
arra a tudományos magaslatra, ahonnét minden kérdés a maga reális értékében 
tűnik szemünk elé s ahonnét nézve tisztán látjuk, mi az egyes részletkérdéseknek 
az igazi jelentősége a tudományos pedagógia szempontjából. Minden kérdésnél fel
sorakoztatja, megszólaltatja és méltatja a szakirodalom legkiválóbb képviselőit, de 
mindenütt hozzáfűzi saját nézetét, kritikáját. Műve öt részre oszlik, mindegyik rész 
főbb fejezetből áll. Az első rész a pedagógiát mint tudományt tárgyalja és azt mondja 
többek közt, hogy a „pedagógia a nevelés és művelődés egymásra vonatkoztatott 
elmelete.“ A második részben a nevelés fogalmát határozza meg. E szerint a peda
gógiának az a feladata, „hogy megállapítsa mennyiben és hogyan lehetséges az élet- 
folyamat alakításaira befolyást gyakorolni, s ebben az alakításban milyen tudományos 
elvek alapján kell eljárni.“ A harmadik részben a világnézetről és nevelésről van szó. 
Hogy _ mily jelentősége _ van a világnézetnek; a nevelésre, kitűnik abból, hogy „A 
neveles egész programmja attól függ, mi a fölfogásunk a világról és az életről, hogyan 
képzeljük el az ember helyzetét a világegyetemben, s mit tartunk az emberi élet 
céljának.“ (127. 1.) A nevelés eszményképe nála ép úgy mint Széchenyinél és Eötvösnél 
a magyar nemzet, „mely nem számával, hanem szellemi fölényével a világ első népe.“ 
A legszebbek egyike, a negyedik rész, melyben a nevelés tényezőiről, a növendékről, 
a gyermektanulmányról^ a gyermek szellemi fejlődéséről, a gyermek hibáiról, a 
tehetségvizsgálatokról (kár, hogy Binet-nek csak a legelső, legkezdetlegesebb próbasoro- 
zátat, közli), aẑ  egyéniségről, a jellemről, a környezetről, a kultúra tartalmáról és a 
nevelőről beszel. „Gurlitt ezt írja: Napjaink nagy fölfedezése a gyermek fölfedezése. 
De hozzáteszi: a gyermeket az iskolamestertől megmenteni, ez most a legsürgősebb 
s legerdemesebb cselekedet. Ebből a megjegyzésből is látszik, hogy a gyermeket



56

tévesen ítélték meg, főképen az iskola emberei s e téves megítélés ellenhatásakép 
egész mozgalom indult meg a gyermek érdekében. E mozgalom előharcosai sokszor 
túloznak,“ köztük pl. a mi Kosztolányi Dezsőnk is „A szegény kis gyermek panaszai“ 
c. költeményében. A. Gráf : Schülerjahre c. könyvében számos kiváló férfiú iskolai 
emlékeit gyűjtötte egybe, s a nyilatkozók többsége csak kellemetlen emlékeket 
hozott magával az iskolából. Ellen Key „A gyermek százada“ s PerUns-Gilman 
„Kinderkultur“ c. műve valóságos vádirat. Ezek az állítások többnyire túlzók, de 
velük szemben is meg kell engedni annyit, hogy a gyermekről való felfogás nem 
volt helyes s nem alapult a gyermek megismerésén. Korunk azonban arra törekszik, 
hogy a gyermek értékelése tudományos megismerésen alapuljon s ez a törekvés 
hozta létre a gyermektanulmányt. Plasztikusabban alig lehetne megindokolni a gyermek
tanulmányozás szükségességét, amelynek mindnyájunk által óhajtott célja, hogy a 
gyermek örömmel, érdeklődéssel járjon az iskolába; szeresse ezt az intézményt, amely 
érette létesült és kedves emlékeket vigyen onnét magával. A gyermektanulmányozást 
megkönnyítendő két értékes mintát is közöl a szerző, az egyik az „Egyéni törzslap,“ 
a másik a „Nevelési napló.“ Súlyos szavak azok is, amiket a nevelőről ír : „Az az 
igazi nevelő, aki a növendékekkel együtt él, állandóan velük van. De ki az, aki ezt 
a nagy önmegtagadást, ezt a nagy áldozatot önként és szívesen hozza? Ily önfelál
dozást rendesen csak azoknál tapasztalunk, akik egész életüket Istennek áldozák: 
szerzeteseknél, apácáknál. Mások csak ideiglenes átmenetnek tekintik állásukat..  » 
Vagy amikor Kersehensteiner szavait idézi, hogy „azok között, akik névtelenül halad
tak keresztül a világon, ezerszer több pedagógiai tehetség és hivatással bíró található, 
mint az első-, másod-, harmadrangú csillagok közt, kik a pedagógia történetében 
szerepeltek.“ Arra a kérdésre, hogy miben áll voltaképen a nevelői rátermetség? — 
azt mondja, „ . . .  ezt abban találja, hogy a nevelő (akár szülő, akár hivatásos nevelő, 
tanító vagy tanár) a fejlődő lélekre művelő hatást gyakorol, azaz olyan hatást, mely 
a lélekben szunnyadó erőt ébreszt azzal a céllal, hogy a maga tovább tökéletesíté
séért küzdjön.“ (310. 1.) Az ötödik rész a nevelés tervéről szól. Szerző nem 
kimondottan kísérletező pedagógus, ezzel szemben is a józan kritikus álláspontját 
foglalja el, de amit ennek az iránynak, (Neumann Lay stb.J, vagy a munkaiskolának 
(Kersehensteiner) az állampolgári nevelésnek (Foerster) stb. képviselői írtak, mindarra 
nagy figyelemmel és méltatással utal. Nincs a pedagógiának olyan alapvető kérdése, 
amelyet kellően nem méltatna a szerző. És bár W. könyve nem kifejezetten gyógy
pedagógiai munka, tanulmányozása nekünk is elkerülhetetlenül szükséges, de amellett 
oly lebilincselő módon van megírva, hogy letenni sem tudjuk, míg csak végig nem 
olvastuk. Kilátás van rá, hogy hamarosan megjelenik a mű második kötete, mely 
„A nevelés alapelveit“ — s a  harmadik, mely a didaktikát tárgyalja. (—s—s.)

A . D esc o eu d res: L ’éducation des enfants anormaux. {Collection d’actualités 
pedagogiques) Neuchâtel, Delachdùd et Niestlé. — Különös, de úgy van, hogy eddig az 
abnormis gyermekek tanításánál az elemi iskola módszereivel kísérleteztünk. Az 
eredmény vajmi kevéssé elégíthetett ki, de azért az elemi iskola tanítási módszerétől 
nem tértünk, nem térhettünk el, mert nem volt más, amit annak helyébe tettünk volna. 
Állandóan hirdettük az érzékszervek gyakorlásának a fontosságát, a figyelem fejlesz
tésének elkerülhetetlen voltát, de a gyakorlatban ez édes-keveset jelétttfett, mert nem 
volt kidolgozott módszerünk ezen gyakorlatok megvalósításához. A. Descoeudres fenti- 
munkájában ezeken a hiányokon akar segíteni. Az ő fegyelem és érzékszervi gyakorlatai 
teljesen a rendellenes gyermekek lelki tulajdonságain, lelki hiányosságain épültek fel. 
Kiindulópontnak a gyermek tevékenységét, játékösztönét veszi, erre építi fel az érzék
szerveket, illetve a figyelmet felkeltő gyakorlatait. Az érzékszervek, illetve figyelem 
gyakorlása után és ezekre felépítve, tér át a többi ismeretek közlésére. Általában Itard, 
Seguin, Montessori és Decroly elmélete alapján áll. A _ gyermekeket^ a Binet-ié\e 
intelligencia-vizsgálómódszer szerint osztályozza s osztja be. Kiváló munkájából 
ragadjuk az olvasás-írás tanítását s bemutatjuk olvasóinknak. Az olvasásról azt 
mondja: mindenekelőtt meg kell vizsgálni az olvasásnál előforduló lelki mozza
natokat s tényekre támaszkodva kutatni kell, hogy a fokozatos előrehaladás a gyermekek 
melyik csoportjánál okoz nehézségeket és milyen eszközöket kell alkalmazni, hogy 
ezek a nehézségek elsimuljanak. Az olvasás mindenekelőtt a látható, grafikai jelek 
észrevevése, szavaknál vagy betűknél erről van szó.

L  A  látási jeleli felfogása. A fonétikus módszernél ma az a szokás, hogy valami 
meséből vagy elbeszélésből egyes szavakat kiragadunk; olyan szavakat, amelyekben 
egy bizonyos hang előfordul. A gyermeket megszoktatják, hogy pl. kulcs, nyak, lakás 
szavak mindegyikében előforduló „k“ hangot felismerjék. Nem hiszi, hogy a fogyatékos 
gyermekeknél az ilyen gyakorlatok mindjárt kezdetben helyén valók lennének, mert a 
látási képzetek megelőzik a hallási képzeteket. Vannak gyermekek, akik kimondott 
szavakban ugyanazt a hangot felismerni nem tudják, de az eléjük tett szövegben 
ugyanazt a betűt könnyen felismerik, feltéve természetesen, hogy azt a betűt már
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tobDszor látták. Ezért ajánlatos a látási gyakorlatokon kezdeni az olvasás tanítását. 
Es itt a betűk ismertetését megelőzhetik a látási gyakorlatok, ami nem áll egyébből 
mint egyenlő geometriai és más formák, képek feltalálásából. És ha a tanuló már 
annyira haladt, hogy egyforma képeket és alakokat felismer, akkor áttérhetünk a 
tuiajdonképeni olvasás-tanításra. Erre a célra ajánlja az olvasójátékokat. Az 1. játék 
abból áll, hogy elkészítjük a kis abc-t két sorozatban s minden betűt kemény papírra 
felragasztunk. (Ajánlatos az írott betűalakokon kezdeni, hogy az írást is gyakorolhassák). 
A betűket megírhatjuk magunk is, de az alacsony betűk legalább 6 cm, a magasak 
12—15 cin nagyok legyenek. Ekkor a gyermekek elé teszünk három (öt, hét) egymástól 
elütő betűt — ilyenek pl. az o, i, m, s, g —• de ugyanekkor a másik sorozatból a 
kezebe is adjuk ugyanazt a három (öt, hét) betűt és meghagyjuk neki, hogy a kezében 
te™ betűt tegye reá arra amelyik épen olyan. Az egyeztetési képesség fejlődése szerint 
több es több betűt adunk neki mindaddig, míg az egész abc-t össze nem egyezteti. Ezt a 
tisztán látási műveletet elvégeztethetjük a gyermekkel a betű megnevezése előtt, mi
által az olvasás nehézségeit elosztjuk s a fokozatok elérését megkönnyítjük neki.

2. Játék. Később a nyomtatott betűket tanulja a gyermek, ami most, hogy az 
első abc-t már ismeri, nem okoz nagyobb nehézséget; közben természetesen ismételni 
kell, ami a gyengeelméjüeknél szinte magától értetődő dolog. Az előbbi játék írott 
abc-je mellé készítünk most egy nyomtatottat s a gyermeknek az lesz a feladata, 
hogy az a-t az a-val, a 6-t a b-vel egyeztesse. Itt is fokozatosan megyünk előre. 
Ha pedig ezt a gyakorlatot az 5. játék vezérszavaival összekapcsoljuk, a képek 
alkalmazása nagy vonzóerőt gyakorol s egyúttal az eredményt is biztosítja. Ha a 
gyermek jóval később alkalmas lesz rá, begyakoroljuk vele a másik két abc-t is, de 
a betűket mindig külön kéregpapirra ragasztják rá. A gyermek akkor az ra-t, a-t, A -t 
es ,"t,.egyezteti,; ez a játék igen alkalmas a hasonló betűk, pl. C G, R B, fl K  stb. 
megkülönböztetésére is. — Az abc-dominójáték is ezt a célt szolgálja. Az első 
táblácskán I a | b |, a másodikon a I b I c | stb. betű áll. A kezdőknél a betűk felisme
résének, a haladóknál az Abc sorrendjének begyakorlására alkalmas ez a játék.

J  álék. Szótag-lottó. Ezeket a játékokat az előbbi előtt is meg lehet kezdeni. 
Az előbbinél valamennyi abc-játékot a jobb áttekinthetőség kedvéért foglaltuk össze. 
A most m̂ r elérkezett oda, hogy minden betűt meg tud különböztetni
anélkül, hogy azok nevét tudná; sőt egy-két mássalhangzót össze tud kötni magán
hangzóval, olvas néhány szótagot; de kéttaguakat még nem tud. Ennek biztosítására 
gyakoroljuk a gyermeket a szótagok egyeztetésében. Ez hasonlít ahhoz a játékhoz, 
mikor Decroly egy szín egyeztetése után kettőt tesz a gyermek elé, hogy az 
azoknak megfelelőket válogassa ki. 20x20 cm nagyságú, 25 négyszögű ablakra osztott 
kémény papír minden egyes mezőjébe — egyrészt, hogy a gyermek szemeit kíméljük, 
másrészt, hogy a gyengeelméjüek figyelmét lekössük — nagy, könnyen olvasható 
betűkkel szotagokat rajzolunk: pa, re, ír, ov, nő, út stb. Ugyanezeket a szótagokat 
kis papiriapocskákra külön-külön is leírjuk, a gyermeknek ezeket a kis lapokat a 
nagy, kémény papiron levő megfelelő szótagokra kell rá raknia. Később, hogy a 
gyermeket a másik, megváltozott sorrendbe is begyakoroljuk, ugyanilyen szótag-lottót 
készítünk ugyanazokból a betűkből, pl. ap, er, ri, vo, ön, tu stb. A tapasztalat mutatja, 

,.a gyermeknek nehezebb két betűt felismerni, ha azok helyet cseréltek, mint ha 
koziuk legalauu az egyik új. Ez a játék lényegében azonos a jobb és bal megkülön- 
boztetesere irányuló játékkal. Nagy gyakorlati jártasságra vall, ahogy a nehézségeket 
elosztja a szerző, a szótagok egyeztetését követeli a gyermektől, még mielőtt azokat 
olvasni, vagy mozgatható betűkből kirakni tudná. Semmi akadálya sincs annak, hogy 
szo-lottot állítsunk össze olyan szavakból, amelyeket a gyermek könnyen kibetűz, 
mint pl. papa, mama, Emil stb. Magától értetődik, hogy ezeknek a gyakorlatoknak 
csak az olvasás kezdetén van értékük; ha a gyermek az olvasás első elemein túl 
van, elhagyjuk ezeket az olvasás technikai - részét gyakorló játékokat s a játékok 
másik csoportját vesszük elő, amelyek sokkal változatosabbak s pedagógiai ered
ményekben bőveikedők, mert az olvasottak tartalmát tárják a gyermek elé. Az alacsony- 
roku gyengeelméjüek mellett, akiknél az alakérzéknek csak kezdetleges formái vannak 
rf-̂ --SmK'ínél ezt-a teleti, gyakorlatokkal fejlesztjük, vannak fejlettebb gyermekek laiasi hibákkal, akik az irányokkal szemben, amelyekben a tárgyak a térben "elhelyez
kednek, erzeketlenek: fent, lent, jobbra, balra stb. nekik mindegy, akárcsak az egész kicsi 
gvenncKoknek. Ezen iránygyakorlatok mellett ajánlatos az elcserélt betűk felismertetése.
* 1. az n es az u, a d, a b és a p stb. betűket szétválogattatjuk, de előbb a betűk 
aia egy-egy pontot teszünk, hogy fel ne fordítsák. Aztán az u-t, az n-t olyan képekre 
rakatjuk, amelyeknek nevei ezzel a betűvel kezdődnek. A nadrág, narancs, nád, nő, 
nap kepere az „n“ betűt, az. uborka, út, úr, uhu képére az „u“ betűt rakja ki 
a gyermek.

II. A hangok felfogása. Az olvasásnál szerepet játszó tényezők másodika a hangok 
felfogása, amit a hang kiejtésével kapcsolatba teszünk vizsgálat tárgyává, mert ez
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két összefüggő működés. Itt a legnagyobb nehézséget azok a gyermekek okozzak, 
akik rosszul hallanak, ezek kezelését illetőleg könyvének a beszédhibák kezeléséről 
szóló részére utal a szerző. A hallási figyelem megjavítására ilyen gyakorlatokat 
ajánl: d) tegyük fel hogy az „s“ hang begyakorlásáról van szó; a gyermekek 
várakozó állásban, kezüket, tapsolásra előrenyújtva, készentartjak; a tanító elbeszel 
valamit s valahányszor az „s“ hangot hallják, tapsolnak. 6) Hacsak lehet, felismertetjük 
a hangot a száj állásáról is. A tanító mesél valamit s a gyermekek mindannyiszor 
tapsolnak, ha a megtanulandó hangot, amit a tanító hang nélkül ejt ki, annak ajkairól 
leolvassák. Csodálatos az eredmény, amivel a figyelem íelkeltesenek ilyetén 
gyakorlása össze van kötve. Ezen szájgyakorlatokon kívül külön játékokon gyakoroljak 
a könnyen összetéveszthető hangokat.

4. Játék. Vegyük példának a „t“ és a „d“ hangot. A gyermek kezebe olyan 
rajzok és képek kerülnek, amelyek mindegyike t-vel vagy d-vel kezdődik; ezeket 
neki két skatulyába kell raknia, amelyek közül az egyiken toll es a „1 betű 
a másikon a dob és a „D“ betű van ábrázolva. Eleinte közösen csinajuk a 
gyakorlatokat, főleg akkor, ha az új, a másikhoz hasonló hangra, áttérünk, pl. ha a 
í“-t már bizonyos ideig gyakorolták s megkezdjük a „d“ tanítását. Felmutatom a 

képet s a gyermekek megnevezik; ha nem képesek rá, megnevezem en, nem telek 
attól sem, hogy olyan szavak is fordulnak elő, amiket a gyermekek meg nem ismernek, 
kép segítségével tanítani még mindig többet ér, mint a puszta szót beemleztetni, 
azonkívül ne feledjük, hogy a kép sokszor ismert dolgot mutat a gyermeknek, csak nevet 
nem tudja. A képeket aztán besoroztatjuk, pl. a teáskanna, térd, tövis, dió, dal, 
Duna, duda stb. képét felmutatjuk, miközben megkérdezzük „a tolinak vagy a dobnak 
a hangját hallottátok?“ Ha a gyakorlatot így közösen csináljuk, a nagyothallok is 
hasznot húzhatnak belőle, mert közelben és igen tisztán mondjuk ki előttük a szót. 
Más alkalommal megbízok egy-egy tisztán beszélő, jó kepessegu gyermeket, hogy 
segítsenek a nagyothalló és hibásan beszélőknek. Hasonló játékokat szer
kesztünk a többi/ könnyen összetéveszthető betűk megkülönböztetésére: mint p, 
b, v, f, g, k. Ezen játékoknak, amelyeknek a képek elrendezése a célja, az az előnyük 
is megvan, hogy a gyermek felfogja őket, még mielőtt az egész szót elolvasni tudna.

I I I .  A z elemek egybeolvadása. Az olvasás a látási, hallasi es mozgási 
elemek összeolvadásából áll. De mivel a gondolatok összekapcsolása a gyengetehet- 
ségűeknél igen hiányos, ez a munka nem megy könnyen. Ezen _ összekapcsolások 
elérésére nincs jobb mód az úgynevezett „vezérszavak“ módszerénél. Minden hang 
számára kiválasztunk egy vezérszót, amelyben az illető hang a kezdőbetűt 
alkotja Az a szó, helyesebben a gondolat, amit a kép ábrázol, lesz a társítás középpontja, 
amely körül a betű hangja és alakja kijegecesedik. Nagyothalló, de más gyermekeknél 
is sokszor megesik, hogy a betű szemlélésekor annak neve nem jut eszükbe, ilyenkor 
elég az az egyszerű kérdés: „minek a betűje ez?“ hogy a vezérszó s ennek revén a 
kezdőbetű azonnal megjelenjék emlékezetükben. De a gyermekek maguk is rájönnek 
erre és felteszik maguknak a kérdést: „minek a betűje is ez.“ Eszköz lesz ez 
a kezükben, amely feltétlenül rendelkezésükre áll, ha emlékezetük netán tel akarna

5. .Játék: vezérszavak játéka. Az első abc-jatek betűihez most adunk a 
gyermeknek képeket is, melyek a vezérszavakat ábrázolják: almai (az „a betűhöz), 
diót (a „d“ betűhöz) stb. Tapasztalat szerint még a súlyosabb gyengeelmeju gyermek 
is nagyobb nehézség nélkül megtalálja a kapcsolatot az írott betű, továbbá a vezérszó 
között' és könnyen megszokja, hogy a betűket a megfelelő kepre kell tenni: 
a t“-t a tollba „g“-t a gólya mellé és így tovább. Hogy a gyermek a vezérszó 
kezdőbetűjét mielőbb megjegyezze — és nehogy a „t“ betűt tolinak mondja — sokat 
gyakoroltatjuk vele, pl. ha „t“ lát: a tolinak a betűje „t“, a gólyának a betűje a „g 
stb. (Megjegyzendő: a fonetikus hangot és nem a betű neve/ kell a gyermekkel 
gyakoroltatni.) Látni kell az örömet, amellyel súlyos gyengeelmejüek az olvasastamtas 
kezdetén ezt a játékot játszák, hogy meggyőződjünk róla, mennyire megfelel az az 
ő gyenge képeségeiknek. A betűk és a vezérszók közt levő kapcsolat tartós, í 
a gyermek a játékot egyedül és helyesen el tudja végezni. Ez a játék alkalmas a 
hasonló, könnyen összetéveszthető betűk b, d; n, u megkulonboztetesenek gyakoi lasara 
is. Odadjuk a gyermekeknek a pipa s a dió képét és hozza a P es a D betűket, hogy 
előbb csak egyedül, azután a többiekkel együtt rakja ki őket mindaddig, amíg hib

I7.iMozgási képzetek. Most áttérünk a mozgási képzetekre, amikre az Írott 
beszédnél van szükségünk s ezen képzeteknek a megelőzőkkel való összekapcsolasara. 
Sok gyengetehetségű, akinek ügyetlen a keze, izomérzese tökéletlen, itt akadályokkal 
áll szemiben. Az olvasás-írás egyidejűleg való megkezdésének legkeilelhetetlenebb 
harcosai is tehetetlenül állanak itt. Ilyenkor csak a beható kezugyesito oktatás es 
rajzgyakorlás képesítheti a gyermeket az Írásra. Ajánlatos Montesson-nak dorzsolo-
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ííwít“'t (,hasznalni; h°gy azokon a gyermek ujjait végig húzhassa. Vagy a be.tuket 30 cm nagyságban a nagy táblára felírni és a vonalakat utána 
rajzoltatni. Ami mar most az írott emlékképeknek a többivel, a látási és hallási emlék-

nem iut eszébe ahV ntfltí k°zeppon jaba: megal a gyermek krétával a kezében s nem jut eszebe a hallott hang: eleg megkérdezni „minek a betűje az?“ hogy a vezér
szót es annak kapcsán a betűt emlékezetébe idézzük. gy
a lerfnntodhh°ré«,e tarta}om összekapcsolása. Az olvasás tanításának mondhatjuk ez a legfontosabb részé. A kimondott szó kepzetet visz magával, van tartalma' tehát a 

a kimondott szóval a benne rejlő gondolatot össze kell kapcsolnia. A gyenge- 
tehetsegueknel itt is nagy hiányokat találunk; még akkor is ha csuna olvan szót és 
mondatot olvastatunk és íratunk vele, amelyek a gyermekek felfogókénessé«ét nem 
haladjak meg, ha jellel és szóval a tárgyat vagy f  k é W meg S

/  vesze‘y rfenyeg?í’ h?gy a gyérnek az olvasást céhiak és f é m  eszköznek fogja fel s a verbalizmus tévútjára kerül, sokkal inkább ki van ennek a veszélynek 
teve, muri a normális gyermek. Mivel a gyengetehetségüek az emlékezet tekintetében 
kedvezőbb helyzetben vannak, mint az ítélet tekintetében i S ^ T m e  
számtalan jellemző példát sorolhatnánk fel -  hogy az oívasáf mehanikus része 

normá ,san fejlődik, de a szépen felolvasott szavak értelme egyáltalán nem
szolgá ó3 iltékőkkén fé rfu v nl'teitt’ a ha,son10 bangók (t, d; f, v) megkülönböztetésére szolgáló játékok ep azért kitűnőek, mert arra szoktatják a gyermeket hogv a szót a
tárggyal vagy a keppel kösse össze, miáltal azok olvasáiát is megszokja Ezzel 
áttérünk az olvasási játékok második, sokkal érdekesebb csoportjára.8 

. , Játék gyufadobozokkal. Ezt a játékot dr. Decroly találta fel s éssze rű 
ségénél fogva oly ötletes s annyira a gyermekeknek való, hogy önkéntelenül is azt 
kérdezi az ember: miért nem használták ezt mindig? Ezen kis dobozok segítségével 
Decroly egesz szokat olvastat a gyermekkel. A gyermek megnézi a skatulya tartatmát 
latja a doboz fedelére írt szót is, alni a tartalmat m e g jS I f w g f a S f  Is a tárgy le lS e n  
összeolvad. Eleinte könnyű szavakat olvastatunk, amik a gyermek által ismert betűkből 
vannak osszeteve. Amint a gyermek előrehalad, lassanként nehezebb szavakat is teszünk 
eleje mindaddig, amíg a tanuló mindent el tud olvasni. A játékkal S T I B  
végeztethetünk: vagy megmondatjuk a gyermekkel, mi Van ebben meg Ibban a 

V3I y °^adatjuk  magunknak ezt meg azt a tárgyat; vagy ha mái néhány 
t  j  i elolvasott, kihúzzuk a dobozokat fedelükből, összekeverjük a dobozokat és a 
fedeleket s a gyermeknek a doboz tartalmát a megfelelő fedélbe kell vfssza tenlie 
ami csak úgy ehetseges, ha minden szót elolvasott. A kérdést feltehetjük úoy is hogv á 
g^rm ek heíetét gyakoroljuk, pl.: „add ide azt, amit a levesbe

a tm re tesznek <fa)“ s.tb' 01yan gyermekekkel, akik az olvasást mél „ení kezdtek meg, úgy is gyakorolhatjuk a játékot, hogy a dobozokban levő tárgyakat két 
csoportba oszthatjuk be: egyik csoportba azok M e í S S S  emü¥ S ik b l  
azok, amiket ̂ nem lehet megenni. Fejlettebb gyermekek elválasztok a t S  
tárgyakat a kezzel készítettektől. A dobozokat a mindenkori beszéd-érteleingvakorlatok
ha afűszerekrMfemíín tí: targyakkal> maSuk a gyermekek töltfk meg. Pl.
ha acsfkoíádéU  ̂ T 5??8?’ papn+ka’ bors’ maÍoránna kerül a dobozokba;r t  ohozfkhr1 A rI?Jl k' kaka?bab°t, kakaóport, kakaovajat, csokoládét stb.gyűjtenek a dobozokba. A cserzovarganal tett látogatás után nyers tölgyfakéregoel mepfirfilt 
kereggel, cserhejjal, különféle borfajtákkal telnek meg a dobozok. Idővel ’ így egész 
kis múzeum keletkezik az iskolában, amit maguk a gyerekek̂  hordtak össze /  amelv 
ha szükség van reá mindig rendelkezésre áll. Könnyen elképzelhetjük micsoda öröm’ 
m á f f f F 61"686®«®82 az a haladottabb gyermekek számára, ha jól felfogott ismétlés 
tllp V ismereteket megerősíthetik; többet ér ez, mintha a kezdők S á s á t
tétlenül hallgatnak, vagy vegénélküii leírógyakorlatokat készítenének 
. z, a gyufauoboz-játék alkalmas az érz&ek gyakorlására is, miközben egyszerű 
szokat olvastatunk a gyermekekkel. Pl. ha tanulták a kávé, cskoládé tea szagfes
oíra S ° t S " r " S eZeVélell?ÍSZerek Kgyikét a behunyt szemmel várakozó gyermek orra ala faltjuk, aztan pedig azt is a többi doboz közé keverjük Ekkor adott ielre
.* S " 5 S ' t,4L a r , f ket éS -  r-S“  -  m indéS LeltíLn  toeSSSa rargyat szájáról. így olvas a gyermek, anélkül, hogv tudná: az e»ész inkáhh • 
bujocskanak latszik, semmint olvasásnak, de azért a kívánt dobozt mems csak az ' 
olvasás utján talalja meg. Hasonló gyakorlatok vannak az ízlelésre is: a becsukok 
fVpuFVCTVarak°f° gye™eknek cukrot, csokoládét teszünk a szájába s neki a meg- 
izlelt tárgy nevet a doboz fedelén ki kell keresnie. A hallóérzéket is gvakorolhatiifk
^bozt* megrázzuk kerCa7ták kÍ"’t am^ ek kföf-ü! mindegyik más-más hangot ad, ha a uooozt megrázzuk — aztan ezt is kikerestetjuk a gyermekkel.
olvasási gratoHLaaSfefJ3tmtmielletti 3 ®,okfé-le.’. a gyermekeknek kedves, változatos gy kői latra lesz alkalmunk, de onasi, megbecsülhetetlen előnye ennek a
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módszernek, hogy a szó, amint azt a gyermek elolvassa, mindig a megfelelő targgyat 
van összekapcsolva. Ha elég sok dobozunk van és behatóan foglalkozunk azokkal,, 
akkor elérjük, hogy a gyermek lelkében szokássá válik az a tudat, hogy a szó es a 
tárgy között szoros kapcsolat áll fenn s az olvasás addig nincs befejezve, amíg ez a 
kapcsolat elő nincs meg. Rendkívül érdekes felfogásban tárgyalja a szerző az érzék
szervek gyakorlatát, a tornát, a kézügyesítőt, a rajzot, a beszed- ért. gyakorlatot,, 
a beszédet, a helyesírást, a számolást és az erkölcsi nevelest a fogyatékos gyermekeknél. 
Munkájában különösen is kiemeli a magyar gyógypedagógiai tanárképzőt, melyet 
mintaszerűnek tart.

A . D e sc o e u d re s  : Le développement de l’enfant de deux a sept ans. (A  gyermek 
fejlődése kettőtől hétéves korig.) Collection d’actualités pédagogiques. Delachaud et 
Niestlé, Neuchâtel. 7-5 fr. 332 oldal. — Szerző kisegítő-iskolái tanítónő s a J. J. Rousseau- 
intézet előadója, ebben a munkájában az iskolaköteles kor előtt levő gyermekek 
értelmének fejlődését veszi részletes vizsgálat alá s Bm et nyomán uj probasorozatot 
állít fel Módszere a Binet-féle értelmességmérőnek a tökeletesitese, mert Binet 
próbái inkább az iskolaköteles korban levő gyermekekre vonatkoznak, D. pedig az. 
óvódás gyermekekre veti a fősúlyt, ő az értelmi kort nemcsak evre, mint pl. Dinéi,, 
hanem hónapra számítja ki, olyan próbákat is ad, amelyek az mtelugenciat a beszed 
közbejötté nélkül vizsgálják s végül, hogy a _ különböző néposztalyok gyermekeit a 
környezet szerint más-más elbírálás alá veszi. Alábbiakban részletesen foglalkozun 
D. művével, annak az előadásnak a nyomán, melyet ő maga tartott Gentben 1921-ben 
a svájci gyógypedagógusok XII. értekezletén. . . .  , , ,, , .D. próbái a kézügyességre, a figyelemre, a számfogalmakra, a beszedkepessegre 
és a beszédtől független ítélőképességre vonatkoznak. A kézügyességét egyet en. 
próbával vizsgálta : húsz üveggyöngyöt (szalmagyöngyot)tűzetett fel _ a gyermekkel 
s megmérte az időt, amíg a gyermek a feladattal elkészült. Az ered meny azt mutaij , 
hogy a leányok a kétéves kortól kezdve kézügyességben felülmúljak a iiukm s a 
felfűzéshez szükséges munka időtartama a kor növekedtevel csökken : például a 
2—2Vs éves korban a leányoknál 8, a fiúknál 10 percig, 4 eves; korban _ (at.lag)
3 percig, 5 éves korban 3 percig, 7 éves korban ^  percig tart az. A figyelokepess .̂ 
vizsgálatára Decroly elmés és változatos lottójátékait használta fel a szerző. Az 
lottó szerint 16 képet teszünk a gyermek elé, de mindegyik kép más színű (például 
a cseresznye piros, a kosár sárga, a locsolókanna zöld stb.). Ugyanezt a kepsoroza. 
a kezébe is adjuk s a feladat abból áll, hogy a gyermek mindegyik képét ugyanazzal 
a képpel takarja te. Ennek megfejtése kevesebb időt kivan mint a kővetkezőé, 
melynél egy és ugyanazon tárgy kerül 16 színben a gyermek ele (pl. vörös kék 
sárga stb lámpa) s neki a megfelelő színűvel kell mindegyiket letakarni. Az időt is 
mérte, de azt látta ,hogy ennél a különböző nemek nagyobb elterest mar nem mutatnak 
Hét vagy nyolc másik lottónál az időt nem is merte csak azt vizsgálta, mily korban 
ismerte fel azokat a gyermekek 75°/0-a s azutan megállapította a. 4 - 8  eves 
gyermek figyelmének fejlődését. A számprobakat szinten Beeroly-tol vette at, azokat 
szülők és nevelők is használhatják, mert érdekesek es könnyűek A vizsgalatnál np 
feledjük el. hogy nem tanítunk, hanem csak vizsgálunk s a gyermeket kijavítani vagy 
segíteni nem szabad. A legérdekesebb és legjellemzőbb pl. az e so próba. ’
hogy egy sorozat kisebb tárgyat válogatunk össze (gombokat, filléreket, kavicsokat, 
színes papírpénzeket, diókat stb.) s azt mondjuk a gyermeknek: .»Játszónk a,kavicsokkal 
én kezdem, te meg azt teszed, amit én !“ Erre vízszintes irányban két kavicsot 
teszünk magunk elé s a gyermek ugyanazt teszi maga előtt az asztalra. Nem kell 
kimondani a szót „kettő“ ; megolvasni sem kell a kavicsokat; kerüljük meg a szugge- 
rálását is annak, hogy számokról van szó. A gyermek úgy reagah ahogy tad vagy 
ahogy akar. Ha nem érti a feladatot : újra megmagyarázhatjuk neki, vagy feJ ettebb 
gyermekkel hajtatjuk végre előtte. Aztán feljegyezzük hány kavics .volt a gyermek 
előtt, mielőtt a kettőt kirakta volna es anélkül, hogy dicsernok vagy gancsolnok
gyermeket, fokozatosan tovább haladunk 4, 1, 3, 2, o kaviccsal. töhtwör isHogy biztos eredményt nyerjünk, ajánlatos egy-egy számmal többször is 
kísérletezi! 200 gyermek vizsgálatának eredménye a kővetkező: a 2 U e m g ^ g e k .  
reprodukálják az 1-et és a 2-őt; a 3‘/> eves korúak a 3-at es az 5 eves koruaKa 

■4 et a 6 évesek az 5-t és 6-t; az 5V* éves kortól ritka eset, hogy a gyermekek ne 
tudnák megolvasni a tárgyakat. Ez a próba csak olyan gyernækekgk va o,atak g  
nem tanultak számlálni, (tehát csak az 5 eves korig.,' Ezen egyszerű, de kiváló értelmi 
próbát, a beszéd közbejötté nélkül is használhatjuk, ep azért siketnema, idegen- 
nyelvű, vagy beszédhibás gyermekek értelmi fokának a megvizsgálására is alkalmas az.

A számolás többi próbái ezt az elsőt érdekesen egészítik ki.
Tíz próbán végzett kísérletek bizonyítják, hogy a hallásra támaszkodó sza-  

fóealmák (minők- pl? bizonyos számú kopogás ismétlésé, úgy hogy. a gye™ek 
mondja meg a kopogás számát) később jelentkeznek, mint a látási érzetekben
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gyökerezok. A 2!/s- éves gyermekek nagyobb része 1—2 látott tárgyat ki tud rakni, 
de csak a 3>/2 évesek tudnak egy koppantást ismételni, míg a 41/2 évesek kettőt, az 
5V2 évesek hármat, 5 évvel pedig négyet ismételnek. Bebizonyosodott az is, hogy 
a számok „megnevezése“, kimondása és a számfogalmak fejlődése teljesen független 
egymástól. Olyan gyermekeken, akik nem tudják megolvasni a tárgyakat, sem meg
nevezni az első_ két vagy három számot, különféle kísérletek során bebizonyították, 
hogy mindazonáltal a 2, a 3 vagy a 4 számfogalmával rendelkezhetnek.

A beszédtől független ítélőképesség megvizsgálására szolgáló próbák: 6 hónapos, 
5 eves, 12-, 17-, 39-, 50- és 70-éves, összesen hét személyt kell sorbaállítani. Csak a 
8 evesek képesek erre: a 6 évesek 1—2, az 5 évesek 3—4-et felcserélnek. Másik 
próba: 6 sorozatba tartozó 4—4 (4 virág, 4 emlős, 4 madár, 4 ételnemű, 2x4-féle 
szerszám), összesen 24 képet adunk a gyermek kezébe, összekeverve. A feladat az, 
hogy a gyermek állítsa össze a sorozatokat: „rendezd a képeket négyes sorokba’ 
vagy csoportokba. Tedd egymás mellé azokat, amik összetartoznak.“ A 4l/2 évesek 
csoportosítják a virágokat, az 5 évesek a madarakat az emlősöktől, az 5V2 évesek 
az ételneműeket és csak a 8 évesek különböztetik meg a földmíves szerszámait az 
asztalosétól. Szerző vizsgálatainak legszebb része az, amely beszéddel foglalkozik. Hármas 
próbasorozatával sokkal értékesebb eredményeket állapított meg, mint amilyenekkel eddig rendelkeztünk.

1. Hosszas kikérdezés útján — miközben a szótár szavaival egészítette ki a 
tárgyakon és képeken végzett sok-sok szabad beszélgetést — 3 normális gyermeknél 
megállapította a teljes szókincset. Szerinte a 2 éves 9 hónapos gyermek 650, az 5 éves 
.1950, a 7 éves 2900 szót használ.

2. A beszéd teljes próbáival mind a művelt osztály, mind a nép gyermekeinél 
megállapította a 3—7 éves gyermekek beszédbeli fejlődésének eredményeit. E két 
gyermektípus közt levő külömftség körülbelül egy évre tehető. A „teljes próbák“ 
kepek megnevezéséből, ismert kérdésekre való feleltetésből stb. állanak s egyesek 
a szóbőségre, mások az ismeretekre, ismét mások az Ítélőképességre vetnek világot. 
Az 5—7 éves gyermekek megvizsgálása háromnegyed óráig tart, több időt vesznek 
igénybe a kisebbek, kikkel több ízben kell foglalkozni. E vizsgálatot a szerző 
körülbelül 60 gyermekkel végezte el.

3. E vizsgálatok hosszadalmassága miatt harmadik próbasorozatot készített a 
szerző. Teljes próbasorozatából néhány olyat választott ki, mely a legjobban feltünteti 
a korral való fejlődést, miáltal 9 tagú sorozatot kapott s azokat részleges próbáknak 
nevezte el. Ezzel 10—15 perc alatt megvizsgálhatjuk a gyermek szókincsét. Ezt 300 
gyermeken próbálta ki. A próbák a következők: a) 20 ellentétes melléknév megnevezése 
<a tárgyakat vagy képeket, melyeken ez ellentétek érzékelhetők, a gyermek elé tesszük) 
o) hiányos szövegben 10 hézagot kell kitölt; c) számokat ismétel; d) 6 mesterséget 
megnevez; e) 6 anyag nevét megmondja; f) 6 ellentétes melléknevet-mond a gyermek 
— ezútta1 tárgy nélkül; g) 10 színt felsorol; h) a gyermek előtt vagy általa' végre- 
hajtott cselekvések kifejezésére 10 igét mond; i) megállapítjuk, hány szót ismer a 
25-os szócsoportból (szótárpróba). Alább közöljük a részleges beszédpróba eredményét 
melyet R. nevű ügyes kis 6 éves (pontosan 6 éves 15 napos) fiú vizsgálatánál kapott! 
aki egyszerűen, bál ran felelt a kérdésekre.

I, 
il

III
IV 
V

VI,
VII.

VIII.
IX.

, 6 eves gyermek a beszédpróba szerint, 4 hónappal maradt vissza
a , beszedfejlodesben, de tekintetbe kell venni féléknségét, elfogódottságát is, hisz nagy 
nezoKOzönseg volt a vizsgálatnál jelen. Szerző a vizsgálat megismétlésekor ép ily 
pontos, sót meg pontosabb eredményeket kapott. Meglepő, mily szabályosságot

, szorzószám 37: a teljes beszédpróbasorozat és a részleges próbasorozataranyszama.

. 20 ellentét (tárggyal)

. 10 hiánykiegészítés a szövegben 

. számok ismétlése 

. 6 mesterség megnevezése 

. 6 anyag megnevezése 

. 8 ellentét (tárgy nélkül) 
10 szín megnevezése 
12 ige
szótár (25 szó)

A jó felelet száma 11
» 6„ 4

2
5

„ ' 6
7

„ 9
„ 7

57x37*

megfelel a 6*5 éves kornak 
» 6 „ „
” 4*5 „ „
» 4 5 „ „
„ 5'5 „ „
» 5'5 „ „
„ 5*5 „ „
” ^ „
” 6 „____ „

51 : 9 == .5 év 8 hó
399

171
Hozzávetőleges teljes szókincs 2109 szó
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tüntet fel a beszédkészség, úgy hogy önkéntelenül is felmerül a kérdés: vájjon nem 
nagyobb-e itt a szabályosság, mint a fizikai fejlődésnél.

A következő táblázat alapján állapítottak meg R. beszédkorát. Ezek az ered
mények az alsóbb néposztály gyermekeire vonatkoznak, míg a művelt osztály 
gyermekei valamivel (kb. *ys — 1 évvel) kedvezőbb eredményt adtak.

2-5, 3, 3-5, 4. 4-5, 5, 5-5, 6, 6-5, 7, 7-5, -8-
éves korban

I. 20 ellentét (tárggyal) . — 2 4 5 7 8 — 9 11 13 15 -
II. 10 hézag................1 . 1 — 1 (1) 3 4 — 5 6 7 — 8 —

III. számismétlés. . . . . .  2 3 — — 4 — — — 5 — — —
IV. 6 mesterség................_ _ _ _ _  2 — — — 3 5 — 6
V. 6 anyag....................... — — 0 1 4 — 5 — 6 — — —

VI. 8 ellentét tárgy nélkül . .  — 2 4 — 5 — 6 7 — — — —
VII. 10 s z í n 2 3 4 6 7 9 — — — —

Vili. 12 i g e ................................— 1 4 6 — 7 8 — -  9 — -
IX. szótár (25 szó).......... 2 3 4 — 5 — 6 7 8 9 12 13

A művelt osztály 2—7 éves gyermekeinek fejlődésére vonatkozó eredményeket 
és az eljárást is megtaláljuk a műben, azonfelül sok bájos tudatlanságot, naivitást 
eláruló feleletet és a különféle kérdésekre megnyilatkozó, elragadó gyermeki logikát 
is. Kérdés már most: van-e a különféle eredmények közt korreláció? Ezt a feltevést 
megerősíti a szerző kimutatása, melyből kitűnik, hogy a megvizsgált három gyermek: 
teljes szókincse korrelációban van a teljes próbasorozattal. Igaz, hogy 3 gyermek 
feleletéből végleges következtetést levonni kissé merész dolog, de mivel a 3 gyermeket 
a tanúlmányozás tárgyává tett 2—7 éves életkor alsó, középső és felső fokáról 
választotta ki s mivel a módszer maga is arra enged következtetni, hogy a megállapításnál 
nem tért el a valóságtól: joggal feltehető, hogy az eredmény helyes volt. Azonfelül, 
a teljes próbával megvizsgált 60 gyermek és a részleges próbával megvizsgált 
gyermekek eredményei között, egy és ugyanazon korra vonatkozólag, alig változó 
korreláció vehető észre. Tehát a kétszeres korreláció, mely a teljes szókészlet és a 
teljes próba, valamint a teljes — és a részleges próbák között fennáll; annak dacára, 
hogy a megvizsgált gyermekek száma kicsi — azt bizonyítja, hogy a Descoeudres-féle 
vizsgálómódszer kitűnő s próbasorozata oly gyakorlati és gyors eszköz, mellyel az 
ugyanolyan korú (211a —7 éves) és társadalmi osztályhoz tartozó gyermek értelmi 
fejlettségét könnyen meg lehet állapítani s ezek a megállapítások sokkal pontosabbak, 
mint a Binet—S*mo»i-féle próbák. Nagy előnye, hogy 10—15 percig tartó vizsgálat során 
megközelítő pontossággal megállapíthatjuk a gyermek teljes használt szókincsét. Ez 
az állítás kissé merésznek látszik ugyan, de azért mégis így van a dolog, mert a 
részleges próbával végzett többszöri vizsgálat eredménye mindig megegyezett a 
teljes próbával vizsgált három gyermek eredményeivel és ezeket a lehető legalaposabban 
vizsgálta meg a szerző. Elképzelni is alig lehet, mily nagy jelentősége lesz ennek a 
mérőmódszernek, ha segítségével össze tudjuk hasonlítani a beszéd fejlődését egy-egy 
gyermeknél különböző korban, vagy egykorú de más-más környezetből (faluról, 
pusztáról, városból stb.), különböző faji és nyelvi vidékekről származó gyermekeken.

Alig szükséges a pedagógus, különösen az abnormis gyermekekkel foglalkozók 
figyelmét a hasonló próbák gyakorlati fontosságára felhívni. Előnyei:

1. annak a megállapítása, hogy a gyermek normális-e vagy nem és hogy meny
nyire van előre vagy hátra a tanulmányozott különféle képességek terén;_ meg
jegyzendő, hogy a gyengetehetségű gyermekeink legnagyobb része nem lépi át a 
2—7 éves nívót;

2. egy és ugyanazon gyermek fejlődési fokozatát pontosan megrögzíti, legyen az 
normális vagy abnormális, ha pl. évről-évre alávetjük őt a próbáknak;

3. az ilyen pontos eredmények a különböző etnográfiai és szociális környezetek 
összehasonlítását: a különböző nyelvek, a különböző népek, fajok, a falu és a város,, 
a művelt társadalom és a népréteg gyermekei között levő különbségek feltüntetését 
lehetővé teszik.

Pedagógiai szempontból a próbák:
4. lehetővé teszik, hogy a pedagógiát pszihológiai alapra fektessük, hogy az 

oktatást a kis gyermek fejlettségéhez alkalmazzuk; .
5. különösen fontos a gyógyítónevelés szempontjából, hogy — eredményeinkkel 

már az óvodában (Kindergarten) elválaszthatjuk a normális gyermekeket̂  a vissza- 
maradottaktól. Megnyilvánulhatnának a szétválasztás előnyei már az óvodától kezdő- 
dőleg ép úgy, mint ahogy a népiskola speciális osztályaiban megnyilvánul ez a normális- 
és az abnormális gyermekek javára.

6. A már említett gyakorlati előnyök mellett nagyértékű adatokat nyújtanak a 
gyermektanulmányozónak; ilyen rövid ismertetésben nem sorolhatom fel azt a sok új
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igazságot, melyet ez a tanulmány a kis gyermek lelkét, illetőleg felfedett; pszihológiai és 
pedagógiai szempontból gyakorlatilag hasznos és megbecsülhetetlen dokumentumokat 
kapunk a gyermekről, dokumentumokat, melyekkel a pedagógiának mielőbb számolnia 
kell. Előfordul —különösen ha a megfigyeléseket gyűjtő egyén az erkölcsi és társadalmi 
nevelés kérdései iránt is fogékony — hogy a pszihológiai és intellektuális tények között 
feltűnik egy-egy, mely meglepő módon reávilágít társadalmi életünk néhány 
nézőpontjára és nevelésünk egyik-másik hiányára. Pl. mikor azt kérdeztük a kis 
gyermekektől „miért nem akarjátok, hogy háború legyen“ a feleleteket vizsgálva 
észrevettem, hogy csak a művelt osztály gyermekei felelnek így: „mert meglőnének, 
— mert megölnének — engem, mert felgyújtanák a házunkat“, míg a népréteg 
gyermekei mindig verekedésről, megölésről, gyújtogatásról beszélnek. Kívánatos 
volna, hogy sok próba és sok lecke — mert a fogalmazás és mindenféle iskolai 
feladat alkalmas arra a célra — nyissa fel a szülők és a nevelők szemeit azok iránt 
a sebek iránt, melyek a pénz utáni hajszából származnak és a gyógymód tanul
mányozására, hogy átkos befolyását ellensúlyozhassuk.

Ha minden nevelő, szülő vagy pedagógus és pszíhológus gondosan összegyűjtené 
megfigyeléseit arra a hatásra vonatkozólag, amelyet a környezet a gyermekre gyakorol, 
nem alkothatnánk-e jelenlegi társadalmi és gazdasági helyzetünkről ékesszóló különös 
dokumentumot!*) j,.)

G a u p p  B .  Psychologie des Kindes. (Aws Natúr u. Geisteswelt No 213. Teubner, 
Leipzig) — E kitűnő összéfogalaló munkában a szerző a gyermeki lélek fejlődését 
és működését tárgyalja, röviden és könnyen érthető formában. A mű befejezésekép
a rendellenes fejlődésű gyermekekkel foglalkozik. Többek közt azt mondja......... a
müveit ember magasabb szellemi fejlettségének legkitűnőbb kifejezője a beszéd, 
ebből minden további magyarázat nélkül nyilvánvaló az is, hogy a siketnéma tanítás 
híján gyöngeelméjű marad. A siketnémaoktatás, mely a beszédnek hallás nélkül való 
megértésére és magára a beszédre tanítja meg a siketnémát: annak fejlődését elég 
magasra tudja fokozni. Már a vak, a tapintás, az érzékelés, különösen pedig a beszéd 
útján sokkal könnyeben jut a normálist is megközelítő szellemi tartalmakhoz, mint a 
siket. Pszihológiai szempontból rendkívül érdekes a vaksiketnémák szellemi fejlő
dése, akik vasszorgalom és művészi tanítás által magas szellemi fejlettséget érnek el 
s élő példái annak, mennyire tud magán segíteni az emberi természet, feltéve, hogy a 
magasabb szellemi élethez szükséges nagyagyrészek érintetlenek és munkára edzettek.

( — s —s.)
R o e h fits  G y u la  : A  jelbeszéd tanítása és a jelelés esztétikája (Siketnémák 

közlönye 1923, évf. 7. sz) — A szerző, aki maga is siketnéma, a jelbeszéd felkarolását 
sürgeti a siketnéma intézetekben. Amerika a hangos beszéd mellett már rég bevezette 
a jelbeszéd kötelező tanítását is, ezt sikelnéma tanár tanítja. Véleménye szerint a 
magyar siketnémák is rá vannak utalva erre. A siketnéma tulajdonképeni anyanyelve 
a jelbeszéd. Gondolatköre minden pedagógián keresztül is megmarad siketnémának. 
Szerző véleménye szerint a kis siketnéma gyermek tanítását jelbeszéddel kellene 
kezdeni, mert az ilyenek beszédbeli előmenetele — ha egyáltalán van hajlamuk rá — 
sokkal gyorsabb tempóban menne. (—s —s.)

R . L in d n e r  (Zeitsehr. f. Padag. Psychol. 1913. 6, 7, 8 1le ft.j Az a módszer, 
mely nem halló tanulókat beszéltetve akar a beszédre megtanítani, lehetetlen 
lélektani alapokon indul el. Rochlitz szerint a kis néma gyermek a jelbeszédet (írást- 
olvasást) sokkal könnyebben s minden fáradság nélkül megjegyzi magának, inkább 
mint a természetétől távolabb álló beszédet. (ém)

R . L i n d n e r : Fiír die Artikulation des „S“ Lautes im Taubstummen-Untericht. 
(Az , s “' hang kiejtéséről siketnémáknál. Vox. 24. köt 89—98. I.) — Hogy az „s“ 
hang fizikai hatását szemléltesse, V« méter magas gázlángot mutat a gyermekeknek, 
amely nem mozdul meg ha az „á“ hangot még oly erősen fujjuk vagy kiáltjuk is rá, 
de azonnal jelentékenyen elgörbül a láng, ha az „s“ hangot ráirányozva ejtjük ki. (ém.)

D e  1‘É p é e : Siketnémák oktatása rendszeres jelek utján; amely mű magában 
foglalja egy általános nyelvnek tervezetét, rendszerbe foglalt természetes jelek hásMs 
nálata által. Francia eredetiből fordította Szabó Imre siketnéma-intézeti hittanár. 
Kiadja a siketnéma-intézeti tanárok orsz. egyesülete Bpest 1923. 164 old. — Mind
nyájan elismerjük Abbé de l’Epée nagy érdemeit a siketnémaoktatás területén, 
tudjuk, hogy az egyesület régóta készül a munka kiadására, de tudjuk azt is, hogy 
a mű elavult, Európa egyetlen siketnéma tanintézetében sem használják már a „ter
mészetes jeleket“ (legfeljebb a siketnémák egymás között) — s ha más jelentős

•*) Descoeudres egész vizsgálati rendszerét részletesen közli a Néptanítók Lapjában 
Kenyeres Elemér óvóképző int. tanár. Az ő útmutatásai .mellett megkezdhetők a vizsgá
latok magyar gyermekeken is és ellenőrizhetjük D. eredményét.
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külföldi munka mellől, a mai nehéz időben is ezt a történeti értékű munkát tartotta 
érdemesnek kiadni a STOE: mi csak hálásak lehetünk érette, mert szakirodalmunkat 
új, értékes művel gyarapította. Azonképen hálásak vagyunk Szabó Imrének, â 
fordítónak is, aki a Magyar Gyógypedagógia kiadásában megjelent Amman és Wallis 
munkája után Abbé de l’Kpée munkájával ajándékozta meg a magyar szakirodalmat. 
A műhöz Borbély Sándor egyesületi elnök írt előszót, hogy a nem-szakembereket a 
kiadmány jelentőségéről tájékoztassa. Érdekes, hogy az elnök „siketnémát,“ az egyesület 
pedig a „süketnémát“ ír ugyanabban a munkában. A munkát a francia abbénak és a 
fordító munkatársnőjének arcképe díszíti. (—s —s.)

B in e t  A l f r é d :  Az iskolásgyermekek lélektana. (Le idées modernes sur les 
enfants.) F ordította: Diénes Valéria dr. Gyermektanulmányi könyvtár 6-ik köt. 
Fggenbérger, Bpest 1916. ItF-j-336 old — A nagy francia pszihológus munkájával 
foglalkoztunk már, de annyi új gondolatot találunk benne, hogy újból és újból 
visszatérünk a műre és forgatjuk azt, anélkül, hogy kimerítenők. Ezúttal a siketnémák 
oktatásáról szóló részt idézzük, és alkalmat kívánunk adni az érdekelteknek a hozzá
szólásra. Mert nem tartjuk helyénvalónak, hogyha a magyar irodalomban ily kemény 
bírálat jelenik meg a siketnémaoktatás mai módszeréről, amellett közömbösen 
elhaladjunk. Nézetünk szerint vagy igazat adunk a szerzőnek s akkor a siketnémák 
mai tanítási módját kell megváltoztatni, vagy pedig tényeket kell Binet adatai fölé 
állítani, vagyis azokat meg "kell cáfolni. Azt mondja: „A különleges képesség és 
általános „műveltség“ című IV. fejezetben (a 281—6. oldalon).

„Most fejeztem be egy ankétet dr. Simonnal azokon a szerencsétlen siket
némákon, akiknek egy, ma kedvelt módszer szerint igyekeznek megtanítani a beszédet 
és az ajakról való olvasást. Nyolc vagy tíz évi rendkívül fárasztó, az alanyt demo
ralizáló és tegyük hozzá futólag, nagyon költséges tanulásra van szükség, hogy 
valakit,aki teljesen és születésétől fogra süket, tagolt hangok kimondására képesítsünk, 
melyeket nem hall, vagy, hogy a hozzábeszélőnek ajakmozgásairól kitaláltasunk vele 
egynéhány szót abból, amit ez kimond. Valahányszor meglátogatunk egy-egy siketnéma- 
iskolát, az intézet tanárai nagy igyekezettel mutatnak .siketnéma gyermekeket, akik 
rekedt hangon ejtenek ki egynéhány alig érthető szót és bizonyos ajkakról, a 
tanárukéról, le tudnak olvasni néhány elemi és mindig azonos kérdést, melyek nevük 
és életkoruk körül forognak. De gyanítható, hogy ezek a tanulók, akik bemutatásokra 
szolgálnak, csupán felig süketek, vagy legalább is hallottak valamikor; mert e két 
föltétel mellett könnyebb szóra hozni őket. Meg akartuk tudni, vájjon az iskola 
elhagyása után képesek-e a siketnémák idegenekkel szóbeli társalgást folytatni; 
képesek-e erre legalább azok, akik az igazgatóság véleménye szerint elég jól hasznukra 
fordították a szóbeli tanítást. Másszóval a következő kérdést vetettük fel: vájjon ez 
az oly kínosan megszerezhető, oly költségesen megadható szóbeli tanítás nyújt-e 
valami társadalmi előnyt? Elmentünk vagy pegyven siketnémának magánlakására, 
hogy megvizsgáljuk őket s a következő meggyőződésre jutottunk: Nincs rá mód, hogy 
egy idegen komoly, hasznos társalgást folytasson e siketnémákkal; mihelyt kilépünk 
a névre, korra vonatkozó köznapiasságból, mihelyt nem segítjük magunkat gesztussal 
és mimikával, mihelyt valami pontos adatot, tulajdonnevet, lakáscímet, számadatot, 
műszót akarunk, már írni kell. Következtetésünk tehát ez volt: a teljes és született 
siketnémák szórakozásával próbálkozni merő fényűzés, mely adhat e szerencsétleneknek 
és szüleinek némi morális kielégítést, de gyakorlatilag semmit sem használ, sem arra, 
hogy valami mesterséget tanuljanak, sem arra, hogy azt gyakorolhassák; mert ha 
idegenek közé kerülnek, képtelenek azokat szóbelileg megérteni és velők magúkat 
szóbelileg megértetni.

Miféle- következtetést kellett vonnunk ankétünkből? Azt, hogy a siketnémák 
beszédre tanítását el kell törölni? Kétségtelen, hogy ez a gondolat kínálkozik legelsőnek.

Azonban a szórakozás megmentésére azt vetették ellen, hogy mindent összevéve 
és dacára a gyakorlati eredmények szegénységének, mégis van annak nevelőértéke. 
Itt a tévedés; és anélkül, hogy túlságos komolyan vennők ezt az_ érvelést, mely 
pusztán személyes védekezés a fenyegetett hagyományok megmentésére, egyszerűen 
ennyit mondunk: helytelen és oktalan azt állítani, hogy minden tanítás, bármi legyen 
is, szolgálhat az elme művelésére. Legalább is annyi kell, hogŷ  ez a tanítás eleget 
tegyen egy alapvető követelménynek: alkalmazkodjék az egyén képességeihez. Nyolc 
évet fordítani a beszéd megtanulására és nem boldogulni vele, az nem lehet jó 
gimnasztika. Ez azok közül a pedagógiai tévedések közül való, melyek a legtöbb bajt 
okozták; pedig úgylátszik, hogy némi józan ésszel ki lehetett volna kerülni“, (ém.)

D r. Lechner K áro ly : A z elmefogyatékosságok szerepe a társadalomban 
Természettudományi Közlöny I I .  kötet (19Í9. okt. dec.) 273—286. I. — A nemrég 
elhunyt tudós egyetemi tanár e tanulmányában oly eredeti felfogásban tárgyalja a kérdést, 
hogy jónak láttuk annak rövid ismertetését. Hozzávetőleges számítás szerint a földön 
elő 1600 millió ember között legkevesebb 400 millió fogyatékos elméjű. A fogyatékosok
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e nagy száma a világ társadalmainak nagy károkat okoz. Túlsúlyra jutásuk a társa
dalomban valóságos veszedelemmé válik. Fokozza e veszedelmet a világszerte elégtelen 
erkölcsi nevelés, mely a testi-lelki hiányokat még nevelésbeli tökéletlenségekkel tetézi. 
Szerző felteszi a kérdést: „mi az elmefogyatékosság?“ és így felel rá: A z elmefogya
tékosság nem eyyéb, mint az érzések fogyatékossága, Négyféle érzést szokás meg
különböztetni. Az egyik csoportba tartoznak a külvilági ingerek keltette érzékelések 
(látás, hallás stb.), a másik csoportba sorakoznak a szervezet saját életműködéseinek 
belső ingereiből fakasztott testi közérzetek (éhség, izomérzés, zsigerérzés, ivarérzés stb.). 
Az első csoportbelieknek szövődményes összetevődéseiből észrevevések származnak 
(tér-, idő-, szám-, célérzések stb.). A második csoportnak hasonló szövődményes
ségéből a hangulatos érzelmek (igaz-, szép-, jó-, erkölcs-, jog-, vallásérzések stb.) 
„keletkeznek. Mindezekre az élet- és fajfenntartás céljaira szükségünk van. Hiányuk, 
.elégtelenségük avagy félszegségük, fonákságuk elmefogyatékosságot okoz. Tekintettel 
a négy érzésféleségre, az elmefogyatékosságok négyféle fajtáját lehet megkülönböztetni. 
Hülyeségnek (idiotismus) mondjuk az elmefogyatékosságnak azt a legsúlyosabb alakját, 
amikor az érzésbeli hiányosságot az érzékelés fogyatékossága okozza. A siketnémák, 
vakok, tompaérzékűek mindig fogyatékosak, mert a külvilággal kellő szociális és 
szolidarításos érintkezésre jutni nem tudnak. Kellő neveléssel a kevésbé súlyos alakoknál 
némileg javítható ez az állapot, a súlyosabbak azonban végzetes értelmi hülyeségben 
maradnak és a társadalom számára hasznavehetetlenek.

Ugyanilyen megítélés alá esnek a közérzések fogyatékosságában szenvedő 
bügék, A bügeség (fatuitás, anoia) a saját testének érzéseitől fosztja meg a beteget. 
A bügének nincs éhsége, szomja, fájdalomérzése. Hiányzik nála a kiürülés, az izom
mozgás, az ivarzás stb. érzése, vagy többé-kevésbé eltompult. Ennek a következménye, 
hogy a testi élet szolidarításos folyamatai, a saját egyéniséget illetőleg, veszedelemben 
forognak. Az egyén érzéstelen butaságában élet- és fajfentaríás tekintetében alkal
mazkodásra képtelen. Ezzel a társadalmi szolidarításos munkára szintén haszna
vehetetlen. Enyhébb alakú értelmi fogyatékosságok keletkeznek az észrevevések 
hiányosságaiból. Mindenesetre hiba, ha valaki térben, időben, számokban, a dolgok 
céljaira vonatkozólag, a tárgyak értékét illetőleg stb., kellőképen tájékozódni nem 
tud. Ezt az észrevevésbeli tájékozódási nehézséget elmegyöngeségnek (imbecillitás) 
szokás nevezni. Az elmegyöngék a felismerésben, a megkülönböztetésben, az össze
hasonlításban, a fogalmak alkotásában tökéletlenek. Fogyatékosságuk a külső világ 
megítélésében nyilvánul s ezért szociális szempontból megbízhatatlanok. Társadalmi 
szolidaritásuk is elégtelen, mert a lényegest a lényegtelentől, a fődolgókat a melléke
sektől, a valót a látszattól, a szándékost a véletlentől, a hasznost a haszontalantól 
stb. megkülönböztetni nem bírják. Emiatt a szociális együttműködésben tévednek, 
mulasztanak, károkat okoznak. Veszedelmességük a társadalomra épen a szolidarításos 
együttműködés szükségességének, hasznosságának, értékének meg- nem értéséből 
származik. Még enyhébb értelmi fogyatékosságokat szül a hangulatos érzelmekben 
való szűkölködés. Ez a fogyatékosság a korlátolt elméjüség (debilitás) alakjában 
nyilvánul meg. A korlátoltság az erkölcsös-, igaz-, szép-, jó-, jog-, vallásos érzések 
hiányával vagy. tökéletlenségével jár. Elégtelen vagy fogyatékos náluk a szeretet, a 
kötelesség, a felelősség érzése, egyáltalán fogyatékosak bennük a szociális érzések. 
Homloktérbe tolul az önzés, a közérdek hiánya, az együttérzés nélkülözése. A korlátolt
elméjű egyének jogtalan előnyökre, előjogokra, kiváltságokra, kivételekre törekszenek, 
tekintet nélkül másokra, kíméletlenül törtetnek önző céljaik felé. Önzéssel teli a 
mulatásvágyuk, az érzéki vágyuk, a birtökvágyuk. Önző érzéseik előtérbe tolulása 
miatt egyoldalúan önzők az ítéleteik, a következtetéseik. Nem tisztelik a törvényeket, 
mert azoknak erkölcsi indítékait nem érzik. Erkölcstelenek a nemi életben, fajtalanok 
a szerelemben, sokszor visszás nemi életet élnek. A prostitúció, az alkoholizmus, 
a nikotinizmus, a narkotikus kábulás utáni vágy is ezeknek sorából szedi áldozatait. 
A könnyelműség, a kicsapongás, a hazárdjáték, a tisztességtelen verseny, a tiltott 
kereset, a munkakerülés, a kóborlás, a büntevés hajlamai szintén e korlátolt elméjüség 
talajából csíráznak ki. Karöltve jár velük a babona, a szenvedély, a ravaszság, az 
intrika, az alattomosság mindenféle erőszakos és titkos ösztöne. Következményként 
hozzájuk csatlakozik legtöbbször az egészségtelen élet, az elhanyagoltság, a nyomor, 
a szenvedés, a romlás, a züllés, a rossz társaság. E z a baj az összes elmefogyatékos
ságok között a legveszedelmesebb a társadalomra. Nemcsak a legelterjedtebb, hanem a 
legnehezebben ismerhető fel. Ártalmait öregbíti az a körülmény, hogy épen a leg
enyhébb fokozataiban okozza a legsúlyosabb szolidarításos féktelenségeket. Tetézi a 
bajt a válogatás nélkül használt eszközökkel elért, olykor nagy sikereknek sugalló 
hatása a tömegekre, amely hatás utánzással a kötelességérzésből, a felelősségérzésből, 
az embertársi szeretetből kivetkőzöttek nyomdokaiba kergeti a fogyatékosok nagy soka
ságát. Valamennyien nem érzik a társadalmi szolidaritásnak szükségét és túltéve magukat 
e  szolidaritás követelményein, hideg önzéssel tépdesik a társadalmi jogrend kötelékeit.
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Az értelmi fogyatékosságok felsorolt típusai a legváltozatosabb fokozatokban,, 
részjelenségekben és egymással karöltve fordulnak elő. Az ok, amely őket előidézi, az 
embernél az agyvelő és idegrendszer, valamint a vele kapcsolatos reflexkészülékekben 
hol az anyagbeli, hol annak erőbeli hiányaiban keresendő. De vannak olyanok is, 
akiknél inkább a munkafelosztás tökéletlensége a hibás.“

Ezután a fogyatékosok káros szerepét fejtegeti a társadalmi munkamennyiség, 
és minőség helyes elvégzésénél, a társadalmi munkaerők kellő felhasználásánál, a 
teremtett munkaanyag tömegének, a munkaeredménynek szükségszerinti elosztásánál, 
végül a társadalom átalakulásainál. Megállapítja, hogy a szolidaritás tartja fenn az 
életet és a fajt nemcsak az egyes élőlényekben, hanem a bonyolódott társadalmakban 
is. A szolidaritást létesítő érzések fogyatékossága teszi az elmefogyatékosokat 
veszedelmesekké. Többé-kevésbé nélkülözik a szolidaritás legfontosabb érzéseit: 
a felelősség, a kötelesség és a szeretet érzelmeit. Társadalmi bajainknak orvoslása 
csupán ezen érzéseknek minden egyes egyénre való ráörökítése, abba belenevelése, 
valamint az állampolgárokat a közhöz fűző kötelékeknek megerősítése által bizto- 
sitható. E három biztosíték a fajegészség, a nevelés és az államhatalom fokozása 
révén érhető el. A fajegészség tanai értelmében szervesen rendezett társadalom képes 
volna megakasztani az elmefogyatékosság terjedését és ezzel lassan le tudná törni 
testéről a szolidaritás öröklött béklyóit. Az alkoholizmus, a szifilisz és a tuberku- 
lózis elleni küzdelem, a csecsemő- és gyermekvédelem, a helyes testi nevelés, a 
család és a nő erkölcsi megoltalmazása, a házasságkötések megkönnyítése stb. 
lennének a legalkalmasabb eszközök az elmefogyatékosságok kiküszöbölésére a 
társadalomból. Emellett a nevelés helyes irányításával, a mai fonák iskolarendszerek 
alapos reformálásával a szociális érzéseket tökéletesebben lehetne beoltani utódainkba. 
A mai iskola a tehetségek megölője, az élettől elidegeníti a növendékeket, állam- 
polgári érzéseket nem ápol a tanulókban, sok tekintetben épen antiszociális érzelmeket 
olt beléjük; épen ezért nem alkalmas arra, hogy az elmefogyatékosságokat neveléssel 
enyhítse, sőt ellensúlyozza. Hatalmas tényező a társadalmi szolidaritás megerősítésére 
az államhatalom lényeges öregbítése. Saját polgárait felelőssé tenni, kötelességre 
szorítani, magához szeretettel vonzani csak az igazán gazdag állam tudja, (ém.)

D r .  F o c h e r  L á s z ló  idegorvos, kórházi főorvos: Kísérleti és statisztikai 
adatok a bűnöző fiatalkori'iak pszichopathiájához különös tekintettel az értelmi fejlettségre. 
(Megjelent az orvosi hetilap L  X  V. évf. 32—33. számában. Külön is kapható.) Bpest 
1921. Pápai Ernő műint. — A fiatalkorúak bűnözésének tanulmányozása igen fontos 
kérdés már csak azért is, mert a bűnözés megelőzésére és gyógyítására való eddigi 
törekvéseink vajmi csekély eredménnyel jártak. Szerző nagy alapossággal szól a 
kérdéshez, annak irodalmát behatóan áttanulmányozta. Mindjárt bevezetőben kijelenti, 
hogy „a fiatalkorú bűnözése, bár erősen külső körülmények hatása alatt áll, elsősorban 
mégis a fiatalkorú egyéni tulajdonságainál fogva jön létre, azt bizonyítja egyfelől az, 
hogy egyazon körülmények közt élő fiatalkorúak, igen gyakran egy család együttélő 
gyermekei közül csak egyesek bűnözők; másfelől az, hogy a bűnöző fiatalkorúban 
oly elváltozásokat találunk, melyek az ő rendellenes viselkedésüket megmagyarázhatják.“ 
A rákospalotai leányjavítóintézet 139 növendékét szerző útmutatásai mellett a Binet- 
féle intelligencia vizsgálómódszerrel is megvizsgálták és kitűnt, hogy csak 7,2% ̂ volt 
normális, (ezek közt is csak egyetlenegynek az intelligenciája haladta meg 2 évvel 
életkorát), ellenben á'32°/() gyengeképességü (1 —2 évi elmaradással), 7-92 % kórosan 
gyengetehetségű (2—3 évi elmaradással), Íi*/# gyengeelméjű< (3—6 é«i elmaradással) 
és 39’56°/0 súlyosan gyengeelméjű (6 évnél is több elmaradással). Úgy hogy a 139 
vizsgált növendék átlagos értelmi elmaradottsága 5 'S é  év volt.“ Igen érdekes részlete 
a műnek, amikor a különböző betegségekkel sújtott fiatalkorúak intelligenciabeli 
elmaradását mutatja ki: ezentúl az öröklött vérbajban szenvedők (számszerint 32) 
értelmi képessége szállt legalacsonyabbra, mert átlag 6'48 évvel maradtak el életkorúk
tól. Feltűnő, hogy a 139 leány közül 106-nál talált veleszületett, lueszt (76‘3 ) tbc. 
95-nél volt kimutatható (68’34°/0). A törvénytelen szülöttek száma 2'12-szer volt több 
a bűnöző leányok között, mint a rendes statisztikai kimutatásokban. A törvénytelenek 
tehát jóval nagyobb arányban vesznek részt a bűnözésben, mint ahogy az a törvényesek 
és törvénytelenek közti átlagos aránynak megfelelne. (Mindenesetre érdekes lett volna,, 
ha a törvénytelenek intelligencia-fokát is közli a szerző.) Legérdekesebb és legnagyobb 
jelentőségű mégis a vizsgálatnak az a része, amely az egészségi állapotnak a bűnözéssel 
való összefüggését kutatja. Eszerint a jogtalan vagyon szerzésre irányúló bűnök 
elkövetőinek értelmi elmaradottsága jóval nagyobb, (6 év) mint a sexuális téren 
erkölcsteleneké (4 év), másrészt az értelmi képességet leginkább lefokozó, veleszületett 
bujakórban szenvedő fiatalkorúak bűnözésében a sexuális természetű bűnök a lég- 
gyákoriabbak, míg az értelmi képességet legkevésbé érintő, tuberkulózisban szenvedő 
fiatalkorúak bűnözésében a sexuális természetű bűnök fordulnak elő legnagyobb szám
mal. A fiatalkorúak bűnözésének megelőzésére eszerint sokat tehetünk, ha a felnőttek
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nemi életét erkölcsösebbé tesszük s ezenkívül is mindent elkövetünk a lueszes és 
tuberkulotikus fertőzés elkerülésére. (ém.)

D r. L. Focher: Ergebnisse psydiiatrischer Beobachtungen an jugendlichen Ver- 
wahrlosteé und Verbrechern wahrend dér letzten zwölf Jahre. (Sonderabdr. a. d. Zentralbl. 
f. cl. ges. Neurologie u. Psyckiatrie, Bd. XXXI., H. 7/8.) — E rendkívül tartalmas 
referátumból, melyet szerző a magyar elmeorvosok VII. értekezletén adott elő, sajnos, 
csak rövid ismertetést adhatunk, bár kétségtelen, hogy az joggal nagy olvasókörre 
tarthat számot. A 198 forrásmunkára és szerző kísérletes és klinikai tapasztalataira 
támaszkodó referátum hét fő részre oszlik. Az 1. részben mely a fiatalkorúak (f) 
züllésének (z) és bűnözésének (b) előfeltételeit tárgyalja, szerző megállapítja, hogy a

, ^Érzelm i hajlamosságé” Szociálgazdasági eredetű hajlamosság kriminális kepesseg =  _________ _______ s —______ ______ ___________I______
Értelmi képesség.

A a bünözésellenes, a „—“ a bűnözésre ösztönző hajlamosság előjele. A bűnözési 
készség nyilvánvaló, ha a számláló a nevezőhöz képest igen nagy, vagy ha a nevező 
a számlálóhoz, képest igen kicsiny. AII. a) és II. b) fejezetek a morális insania kérdésével 
foglalkoznak. Szerző az irodalom adatait is figyelembe véve megállapítja, hogy a) az 
értelmi gyengeelméjűség súlyosabb fokai az etikai érzelmek valamelyes inszufficienciáját 
szükségkép maguk után vonják ugyan, de nem szükségszerűen súlyosságuk arányában, 
b) a kérdés második fele, hogy t. i. fordulhat-e elő súlyosabb erkölcsi hiba az értelmi 
képességek tökéletes épsége mellett, ma még határozottsággal el nem dönthető; szerző 
ezen lehetőséget valószínűtlennek látja. A III. a) és III. b) fejezet az érzelmi és értelmi 
zavarok kóroktanával foglalkozik s ezeket kondiciónálisokra és konstituciósokra osztja; 
előbbiek közül főleg a (veleszületett és szerzett) luesznek, a tbc-nak és alkoholizmusnak, 
az utóbbiak közül tőleg a homolog öröklésnek tulajdonít jelentőséget. A IV. fejezet 
a morális fejlettség kísérletes meghatározására irányuló törekvéseket, az V. a terápiát 
és a prognózist, a VI. a profilaxist, a VII. az idevonatkozó intézményeket ismerteti. 
A gyógyításban az orvosságos beavatkozáson kívül döntő fontosságú a pszihés elbánás; 
a fiatalkorú bizalmának megnyerése, pozitív tulajdonságainak gyakorlása. Az asszociációs, 
az éber és hipnotikus, szuggeszciós eljárásokat szerző a maga helyén feltétlen 
hasznosaknak tartja, míg a pszihoanalizissel szemben a legnagyobbfokú tartózkodást 
tartja helyénvalónak. A prognózis az alapbaj szerint változó. A profilaxisban főleg a 
konzervatív eljárások (pályaválasztási tanácsadás, küzdelem a luesz, tbc, alkoholizmus 
és a társadalom sexuális szabadossága ellen, iskoláztatás) híve;, a radikális eljárás 
(sterilizáció) indikációját még nem tudjuk elég határozottsággal felismerni. (a.)

D r. Focher László, idegorvos: A  pszihológiai pályaválasztási tanácsadás 
jelenéről és jövőbeli fejlődésének útairól. (A  pályaválasztási tanácsadás országos meg
szervezéséről tartott szaktanácskozáson előadott referátum.) (Különlenyomat a Gyógyászat 
1922. január 15-iki számából.) 15 oldal, Glóbus nyomása, Budapest 1922. — Szerző 
a munkanélküliség egyik okául a munhakedmélldUiséqet állítja elénk. A munkakedv- 
nélküliség pedig főkép az elhibázott pályaválasztásból keletkezik. Ezzel a megismeréssel 
a munkakerülésnek olyan gyógyító módjára mutat rá, amely még azokban az esetekben 
is alkalmas a lelki zavar kedvező befolyásolására, amely esetek keletkezésére az 
elhibázott pályaválasztás csak mellékes befolyást gyakorolt. A már kiépített német, 
amerikai, francia és angol módszerek ismertetése után a saját „kísérletes-korrelativ“ 
módszerét ajánlja, mint az egyedülit a meglevő módszerek között, mely a módszertani 
hibákat kizárja és minden — a legegyszerűbb és a legösszetettebb — pályára egy
aránt alkalmazható.

A pszihológiai tanácsadás gyakorlati alkalmazásában a legmesszebbmenő 
óvatosság szükséges. Szerző úgy véli, hogy a pszihológiai tanácsadás imperativ soha 
sem lehet, (jelenleg még a pszihológiai diagnózis korlátolt megbízhatósága miatt sem). 
Ezt a fakultatív jellegét a pszihológiai tanácsadásnak azonban meg kell őriznie minden 
időkre azon kedvezőtlen hatás miatt, melyet a hivatáskényszer a személyes felelősség- 
érzetre és az egyéni öntudatra gyakorol. (— s —s.)

E . B rettsch neider : Welcfie Gesichtspunkte sind bei dér Aufstellung eines 
Lephrlanes fúr Schwerhörigen Schulen zu beachten? (Die Hilfsschule, 1914. 17—22. I.) 
— A nagyothallók iskolája az elemi iskola és a siketnéma-intézet között áh s az 
elemi iskolától 3 pontban tér el, ezek: 1. Berendezés. A 3 osztályos iskolához 
előkészítő osztály csatlakozik, amelyben főleg kiejtési gyakorlatokkal foglalkoznak 
s olyan növendékeket vesznek fel, akik nagyothallásuk következtében nem vagy alig 
beszélnek. Az órarenden legalább két órát kell a szaktárgyaknak fenntartani, (ilyenek; 
a kiejtési és hallási gyakorlatok, szájról való leolvasás), az ének nem kötelező tantárgy 
s a kézügyesség a munkaoktatás értelmében gyakoroltatik. 2. A tanítás anyagát a 
közepes tehetségűekre való tekintettel kell megállapítani, mert a gyengetehetségűeket 
külön osztályokban tanítják, a jobbak pedig a normális iskolába maradnak, de azért
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a tanításanyagát az iskolai munkánál tett megfigyelések alapján kell kiválasztani. 
Szemléltető (alkalmi) oktatás útján tapasztalatokat gyűjtetünk a nagyothallóval, amit az 
épérzékű magával hoz az iskolába. Ezért a reáliák tanítása későbbre marad, mint 
az elemi iskolában. A nyelvtanításnál, kevesebbet írnak, mint a norm. iskolában. A 
kiejtési gyakorlatoknál az alsótokon a hallási maradványokra, a felsőfokon az 
ajakról való leolvasásra kell támaszkodni; a hallási gyakorlatok a szakórák 1 /5-ét 
töltik ki, a kiejtési gyakorlatok azonban már csak a jelentkező beszédhibák kiküszö
bölésére szorítkoznak. 3. A szaktárgyak tanmenete a következő: magánhangzók, 
mássalhangzók, hangkapcsolások (kezdő,- középső,- befejező állásban. Kezdő és be
fejező szótagok leolvasása), a leggyakoribb fogalomszók és szóalakulatok, mondatok 
és betanult szövegek. (ém.)

31. I s s e r l in :  Psychyatrie und Heüpádagogik. Zeitschr. f. Kinderforschung 
X X V III . B ánd; Heft 1. Berlin Springer 1920. — A régi jó hírnevű Zeitschrift für 
Kinderforschung (Kinderfekler) megallapitójának és hosszú időn át volt szerkesztőjének 
Trüpernele elhalálozásával szerkesztőt és kiadót változtatott, de megjelenésének rendje 
is más lett. A szerkesztést Isserlin egyet, tanár vette át (München), kiadója J. Springer 
(Berlin) lett s ezentúl időhöz nem kötötten, önálló füzetekben jelenik meg, kb 40 ív 
tesz ki egy kötetet. A most megjelent első füzet a szerkesztő tanulmányát közli az 
„elmegyógyászat és gyógypedagógia“ címen. Azt mondja: „Mivel az elmegyógyá- 
szat, mint orvosi feladat, a betegséget akarja legyűrni, érdekében áll, hogy a határok 
megjelöltessenek, melyek keretében a kifejezetten beteges és minden nevelői befolyástól 
távol álló és távoltartandó jelenségek vannak. Feladata az is, hogy az utat s módot 
megjelölje, mikép alkalmazkodjék "a nevelői munka a beteg egyéniségéhez. A gyógy
pedagógia feladata, hogy a tulajdonképem nevelői munkát átvegye, a módszeres 
eljárásokat részletesen' kidolgozza, az egyén rendellenességeinek megfelelően meg
valósítsa. A gyógypedagógia feladata továbbá, hogy nevelői alapelveivel az elme
gyógyászatra termékenyíiőleg visszahasson.“ Határozottan szembeszáll H'Hlér nézetével, 
aki tagadja, hogy az érzéki fogyatékosok a gyógypedagógia keretébe tartoznak 
s azt mondja, hogy a látás elvesztése igen is idéz elő olyan lelki állapotokat, amelyek 
az elmegyógyászat' keretébe tartoznak. (Utalás a háború vakjaira.) Ugyanez áll a 
siketnémákra is. A siketnémaoktatás módszereiből sok értékes anyagot vehet a gyógy
pedagógia és viszont. Legutóbbi számunkban Hepp munkáját közöltük, most pedig 
Isserlin egy. tanár és A . Descontdres jeles tudósok véleményére mutattunk rá, akik 
a gyógypedagógia ágazatainak összetartozása mellett szállnak síkra. Lassankint az 
egész müveit világon beismerik, hogy a magyar gyógypedagógiai oktatás és tanárképzés 
szervezete a helyes, mert a legcélravezetőbb. (ém.)

D r .  L ,  S z o n d i :  ScTuvachsinn und innere Secretion. (Abhdlgn a. d. Grrenz- 
gebieten d. inneren Secretion. Schriftleit. Dr. L . Szondi. Heft. 1. Budapest 1923. 
Novak, Leipzig, KoeMer. 63 old.) — Szerzőt a.M. Gyp. Társaság tagjainak nem kell 
külön bemutatnunk, ismerjük őt, mint gyp. pszihológiai láboratóriumunk egyik 
jeles asszisztensét, ismerjük tartalmas előadásaiból, amiket ugyanott tartani szokott, de 
sokan ismerik őt értékes szakorvosi tanácsai révén is. Ezen munkájában, mint a 
vérmirigyrendszer- és a belső elválasztás tanának alapos ismerője mutatkozik be. 
Újabban az idevágó tanulmányok sorozatos kiadását határozta el s a sorozatot 
elsőnek fenti munkájával nyitotta meg. A műve első részében általános szempontból 
tárgyalja a kérdést, majd áttér a gyengeelméjűség és a vérmirigyrendszer közt levő 
kapcsolatokra. Bennünket, pedagógusokat a könyvnek az a része érdekelhet leginkább, 
ahol az összefüggést tárgyalja, amely a beteges vérmirigyrendszer és az értelem 
működése között fennáll. Eszerint azok közt a gyengeelméjűek között, akiknek 
vérmirigyrendszere beteg, ritkán találunk kifejezetten nyomott kedélyhangulatot. A 
gyengeelméjűek 33 %-ánál talált vérmirigymegbetegedést. Ezeknek értelme kevesebbet 
ér, mint azoké, akiknek vérmirigyrendszere egészséges, de azért a. vérmirigybeteg 
gyengeelméjűek az olvasásban jobbak amazoknál. Ez utóbbi megállapításból azt 
következteti, hogy a gyengeelméjüeknél a kifejezetten jó látótípus többnyire beteg 
vérmirigyrendszerre! van kapcsolatban s vérmirigyrendszer rendelleneség úgy látszik, 
hogy elősegítik a látótípus kifejlődését. Statisztikai adatokból kiderül, hogy a vér- 
mirigyek megbetegedése néha ép értelemmel, máskor gyengeelméjűséggel van össze
kötve s okozati összefüggés nincs közöttük. A sorozat számait sajnos csak német 
nyelven lehetett megjelentetni.  ̂ (ém.)

K .  B ű i 'k le n : vakok érzékszervi benyomásai“. (A Blindenfreund 1922.) —
Ez a munka az összes eddigi mérésekről beszámol, amelyeket vakokkal végeztek. 
Különös értéket ad a műnek, hogy érzékszervek szerint összefoglalja az eddigi 
méréseket és azok eredményeit. Külön foglalkozik a hallás, tapintás, ízlelés, szaglás, 
egyensúlyérzék-szervének vizsgálati eredményeivel, a vizsgálati módok rövid leírásával, 
készülékekkel, stb. Ugyancsak beszámol a távolságérzéssel kapcsolatos kísérletek 
és mérések eredményeiről is. (3 .)
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E . B iirklen : „A vakok pontírása és taktilis olvasása.“ (Zeitschr. f. angew
Psychologie. Leipzig. 1917.) — A könyv a szerző rendszeres pszihológiai vizsgálatának 
mérési eredményeit tünteti tel. De nemcsak a pontírásra vonatkozó kérdések mérési 
eredményeit közli, hanem a gyakorlásra vonatkozólag is hasznos útmutatásokat és 
újításokat tartalmaz. (77.)

D r. L. Cohn: „Adatok a vakok pszihológiájához“.
W. Steinberg: „A vak mint szem élyiség(Zeitschr. f. angew. Psychologie 

19 17 .) _  a szerzők egyetemet végzett vakok, kik 4—5 éves korukban veszítették el 
látásukat. Munkájukban önmegfigyelés és sorstársaiknak sokoldalú megfigyelése 
révén általános képét festik le a vak pszihének. Munkájuk érdekességét emeli, hogy 
egymással ellentétes alapnézetből indulnak ki és épülnek fel. Dr. Cohn a látók és a 
vakok közt levő nagy különbség lehetőség szerinti megszüntetésére törekszik s ehez 
kapcsolva teszi megfigyelés, tanúlmány tárgyává a vak pszihét. Steinberg elsősorban 
szintén a sok és nagy különbségre mutat rá, ami a vak és látó közt fennáll, de ő 
a vakoknál más fejlődési törvényeket is lát, ennek alapján különálló és meg
különböztetett nevelést követel a számukra. Mindkét munkában a vak pszihét illetőleg 
értékes megfigyelést találunk, amelyeket a szerzők, mint vakok különös megérzéssel 
figyeltek meg és amelyre látó nem is lenne képes. Az érzésintenzitás — érzésfinomság 
s az álomról tett megfigyeléseik fölötte értékesek. (ff.)

F. r . G erhardt: „A vakok lelki életéből.,, (Pszihológiai tanulmány. Frankfurt 
1917.) — Különös értéket ad a könyvnek a szerzőnek az a pontos megfigyeléseken 
és kísérleteken alapuló megállapítása, hogy a vakok gondolkodása túlnyomólag 
szintetikus úton megy végbe. (Hiányzik az optikai, szimultán szemlélet.) Ugyancsak 
állást foglal a könyv amellett, hogy a vakok általános képzetei az egymástól izolált 
halló és tapintó benyomásokból épülnek fel, miáltal gondolkodásuknak egész struk
túrája a normálistól elütő. Végül a felismerést és az orientálódást, továbbá a 
hőmérsérsékletet illetőleg értékes és érdekes megfigyelésekről számol be. (ff.)

E n tz D á v id :  „A tapintó benyomások megjelenési módjai“. (A rostocki egyetem 
pszihológiai intézetének külön kiadása. Rostock, 1920.) — Katz ezen munkájában a 
tapintási benyomások vizsgálatainak mérési eredményeiről számol be s a tapintó 
éizéket hasonló vizsgálat tárgyává teszi, mint azt egy korábbi könyvében („A színek 
megjelenési, módjai és azok befolyása az egyéni tapasztalatra.“ Lipcse, 1911.) 
ismertette. Ép úgy, mint a színjelenségeknél, a színanyag (Farbenmaterie) megkülön
böztetését és a színek megjelenési módjaival állította szembe, most a tapintó anyag 
(Tastmaterie) és a tapintó benyomások módjai közt vont párhuzamot. A színvizsgá
latoknál felső felületszíneket (Oberfláchenfarben), a tapintásnál felső felülettapintást 
talált és ezt a tapintásnál tértkitöltő ingerküszöbnek (raumfüllende Tastquelle) nevezi. 
A színfénoménoknak megfelelően a tapintó fénoménokná! áttapintást (Durchtasten) 
állapított meg. Megállapításait pontos experimentális megfigyelésekre alapítja és a 
vakok oktatásánál sok új szempontra irányítja rá figyelmünket. (ff.)

S z e n tg y ö r g y i  G u sz tá v :  Magyar Gyógypedagógiai Társaság. Gyógypeda
gógiai tanácsadó. „Magyar Közigazgatás“ 1922. évfolyam 31. sz. — Behatóan ismerteti 
Társaságunk intencióit, amelyek a „Tanácsadó-“ megszervezéséhez vezettek. A tanulmány 
értékét nagyban emeli, hogy olyan lapban jelent meg, mely immár 40. évfolyamát 
járja s a közigazgatási hivatalokban mindenütt olvassák. (—s —s.)

Dr. Schneider Ételi: „A  vakok sexuális élete“. (Megjelent a „Deutsche 
Psychologie“ 3. kötetében, 1921.) — Az értekezés a vakok nemiéletét egyszerű és világos 
módon tárgyalja. Szerinte semminemű eltérés sem pszichológiai, sem fiziológiai 
szempontból nem található. Ami az intézetben élő vakok helyes nemi nevelését illeti, 
szerinte a vakok nevelőjének alapos pszihológiai ismeretek mellett erős pedagói és 
szociális felelősségérzetnek is kell lennie. (ff.)

É lte s  31 .: Gyengeelméjűség. (Néptanítók L. 12—13. sz.)'— Szerző részletesen 
foglalkozik a gyengeelméjűség mibenlétével, megnyilvánulásával és Gürtler, lapunk 
f. é. 1—3. számában ismertetett művének bevezető részét bő kivonatban hozza, (a.)

K ia d v á n y a in k .  Lapunk kiadóhivatalától beszerezhetők az alább felsorolt 
művek (amíg a készlet tart):

1. A „Magyar Gyogypedagojuí“-nák 1909., 1910., 1911., 1912., 1913., 1914., 
1916., 1917., 1918., 1922. évfolyamai. A teljes évfolyamok ára: 800 K.

2. Amman: Surdus lo'quens (Beszélő siket) és Wallis: Sonorum formatio 
(Hangképzés). Fordította Szabó Imre. Ára: 400 K.

3. Kirschenheuter Ferenc: A háború vakjai. 200 K.
4. Istenes Károly: A háború siketéi, némái, siketnémái és hibásan beszélői. 

Ára: 200 K.
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5. A magyar gyógypedagógiai tanárok Budapesten, 1910. nov. 26-án tartott 
orsz. kongresszusának jegyzőkönyve és naplója. Ára: 800 K.

6. A gyógypedagógiai oktatást illető törvényes rendelkezések a külföldön. 
Ara: 200 K.

7. Eurhythmikus tornagyakorlatok. Ára: 200 K.
8. „Ajánló lapok" kisegítőiskoláknak, darabja 50 K.
9. Minősítő lapok, ára 100 K.

Gyógypedagógiai tanácsadó.
A  „Magyar Gyógypedagógiai Társaság“ tanácsadóirodája a hozzá

forduló szülőknek 'útbaigazítást ad és elvállalja nehezen nevelhető ideges, 
beszédhibás, gyengébb képességű nagyothalló, rövidlátó, vak, siketnéma, béna 
vagy más hibában szenvedő gyermekeiknek szakszerű oktatását, kezeltetését 
és intézeti elhelyezését. Szakemberek bevonásával elvállalja az ily gyermekek 
otthoni vagy kitelepítő, esetleg cserkészkedő nyár altatását. Bővebb fel
világosítást ad a Gyógypedagógiai Tanácsadó, Budapest, Mosonyi-utca 6., 
Telefon: József 56.

2 , K é rd é s :  „Mi az áttelepítőbizottság?“ (ÁB).
F e le le t : Hogy erre a kérdésre felelhessünk, idéznünk kell az 1868. XXXVIII. 

te. 4. §-át,,mely így szól: „A testileg vagy szellemileg gyenge gyermekeket az iskolai 
szék, a tisztiorvos bizonyítására, rövidebb vagy hosszabb időre felmentheti az iskolába 
járás kötelezettsége alól.“ E szerint az iskolaszék joga és kötelessége, hogy a szelle
mileg gyenge gyermekeket az elemi iskolai tanitás alól felmentse és — ami ezzel 
azonos — áttelepítse az ilyenek számára alapított kisegítő-iskolákba.

A székesfőváros Tanácsa a törvény rendelkezésének eleget akarván tenni, de 
belátva azt is, hogy erre a célra a kissé nehézkesen mozgó iskolaszékek nem alkal
masak, elhatározta, hogy a szellemileg gyenge gyermekek kiválogatását — az iskola
szék helyett — külön bizottság végezze. Megalkotta tehát az „áttelepítőbizottságot“, 
melynek tagjai: az illetékes elemi iskolai szakfelügyelő mint elnök, a kisegítő-iskola 
igazgatója mint előadó, a kerületi tisztiorvos és a kisegítő-iskola kerületébe eső iskola
székek egy-egy kiküldött tagja.

Az áttelepítőbizottság feladata, hogy azokat a gyermekeket, akiket az elemi 
iskolai tanító az áttelepítőlapon gyengetehetségűnek jelzett: felülvizsgálja és ennek 
alapján az elemi iskolábajárás kötelezettsége alól felmentve, átutalja a kisegítő-iskolába. 
Az első ÁB 1913. évben szerveztetett meg és azóta több változás esett rajta. Az 
iskoláztatási kötelezettség teljesítéséről szóló 1921. XXX. te. nem tud ilyen bizottságról 
s így annak létjogosultsága a törvény életbeléptetésével .megszűnt. Megállapíthatjuk 
most már, hogy a gondolat, amely életre keltette az ÁB-ot helyes volt, de az a 
gyakorlatban nem vált be. Egy-egy délelőtt 50—60 gyermeket kellett az ÁB-nak felül
vizsgálnia s egy gyermek vizsgálatára alig'jutott nehány percnyi idő. A felülvizsgálat tehát 
csak futólagos, felületes lehetett, mert arra, hogy az elemi iskolai tanító véleményét — 
aki egy-két évi tapasztalat alapján mondott a gyermekről véleményt — felülbírálják, 
nem percek, hanem legalább is egy óra kell minden tanulónál. De feltéve, hogy ez 
az idő rendelkezésére állott volna az ÁB.-nak, eredményes munkát mégsem végez
hetett, mert a lelki abnormitás megállapításához különösen a határvonalon álló, 
kétes esetekben — elmélyedő, finom pszihológiai vizsgálatra van szükség. Erre pedig 
a népes ÁB (mikor közben beszélgetnek, dohányoznak, járkálnak stb. a tagok), nem 
alkalmas. Utóbbi időben az ÁB működése már csak formalitás volt csupán s abból 
állott, hogy a gyermekek „Áttelepítőlapjait“ a tisztiorvos, vagy annak helyettese aláírta. 
Baj volt az is, 'hogy a gyermekeket többnyire a szülők meghallgatása nélkül vagy azok 
akarata éllenére telepítette át a kisegítő-iskolába, és határozata ellen nem volt feleb- 
bezésnek helye. De azért nagy kár lenne az ÁB-okat megszüntetni, mert ha nem 
kötelező határozatokat hoz, hanem ahelyett arra szorítkozik, hogy tanácsot adjon a 
megijedt szülőknek és igyekszik meggyőzni őket, hogy a gyengetehetségű gyermek 
jól felfogott érdeke az, hogy kisegítő-iskolában tanuljon: ezáltal nagy hasznára lehet 
az ÁB a kisegítő-iskolának. Aztán a gyermekek kilépésekor, a helyes életpályák 
kiválasztásánál, az iparos inasok és munkaadók ellenőrzésénél stb., stb. igen szép és 
fontos szerep vár még az ÁB-ra.

3 . K é rd é s :  Hogyan kerül a gyermek az új törvény értelmében kisegítő-iskolába?
F elelet: A kisegítő-iskolába,“ vagy más gyógypedagógiai intézetbe való fel

vételeknél az új törvény és utasítás szerint legfontosabb szerepe a szülőnek ̂ vagy 
helyettesének van, mert a szülő közvetlenül is beírathatja ide a gyermeket. (Végreh.
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ut. 18. §.) Ha tehát a szülő azt látja, hogy valamelyik gyermeke nem normális és hogy 
gyógypedagógiai oktatásra van szüksége: minden további eljárás nélkül beírathatja a 
megfelelő gyógypedagógiai intézetbe vagy iskolába.

Ha azonban a szülő nem kívánja gyermekének gyógypedagógiai intézetbe vagy 
iskolába való felvételét: ez esetben az eljárás már komplikáltabb. Ilyenkor a gyermeket 
fel lehet menteni (V. U. 27. §.), vagy pedig ki is lehet zárni (V. U. 37. §.) az elemi nép
iskolából. Az eljárás hosszadalmas, különösen ha a szülő ellenkezik. A szülő t.i. felebbez- 
het is a felmentő vagy kizáró határozat ellen, azonfelül a legvégső fórum döntése után is 
megvan az a joga, hogy magánúton tanittatja a gyermeket (V. U. 24. §.). Ép azért ajánlatos, 
hogy mielőtt a gyermeket a kisegítő-iskolába felvennők, az „Ajánlólapot" .a szülővel is 
írassuk alá, ami annyit jelent, hogy a gyermeknek áttelepítését, illetve a kisegítő-iskolába 
való felvételét ő maga is kívánja és kéri.

Vegyes.
Pivár Ignác emlékezetének hódolt kartársainknák a fővárosi intézetekből 

összeverődött lelkes kis csapata, amely az orsz. Siketnéma-Otthon által május 8-án 
rendezett kiránduláshoz csatlakozva elzarándokolt Csobánkára, hogy megkoszorúzza 
a P. I. szülőházára ezelőtt tíz esztendővel elhelyezett emléktáblát. Az ünnepélyen 
kartársainkon kívül nagyszámú közönség vett részt, Sehulmann A dolf igazgató pedig 
gyönyörű szavakban méltatta a derék igazgató, a kiváló szakember, lelkes ügybarát 
és egyszerű szerzetes — Pivár Ignác emlékét.

Gyerm ekügyi k iá llítá s . Kiállított anyag meglepően sok,- de elrendezés, 
áttekinthetőség kevés van benne: már ami az iskolákat illeti. A különféle cégek 
gyönyörű összeállításban mutatják be készítményeiket, nekik ez pompás reklám. 
Láttunk agyag, papir, fa stb. kézimunkákat, női kézimunkát, de pl. ha azt akarom 
megtudni, hogy a különböző iskolák növendékei hogyan készítették el ugyanazt a 
tanmenetet: erre nincs mód, nincs alkalom. Sok nézője akad a siketnémák szegedi 
intézete és az izr. siketnémák intézete gyönyörű kézimunkakiállításának. A székes- 
fővárosi kisegítőiskolák is nagy és éltékes anyagot mutattak be. Igen érdékes az a 
grafikon, amelyen a kisegítőiskolai növendékek értelmességbeli eltérését ábrázolja. 
Az intelligenciakort vízszintes, lassan emelkedő vonal jelzi, míg az életkor állását 
minden gyermeknél más és más pont mutatja. Ezeket a pontokat összekötötték, 
miáltal zegzúgos vonalat kaptak, amely szépen szemlélteti a kisegitőiskolás gyermekek 
életkorának az intelligenciakortól való eltéréseit. Értékes anyagot állított ki a gyógyped. 
pszihol. m. kir. laboratórium is, állandóan sokan tanulmányozták. Nagy kár, hogy 
dr. Juba egy. m. tanár tudományos szempontból szinte megbecsülhetetlen értékű 
anyaga, mely a gimnázisták méréseit foglalta egybe, oly kevéssé érvényesülhetett.

H őm érő vakok s z á m á r a . A Blindenfreund 1920-as évfolyama beszámol 
egy készülékről, melyet 1919-ben Brunnet francia mérnök talált fel. Ez egy mérleg
hőmérő, mely úgy van beállítva, hogy a 0 -pontnál a mérleg karja középállásba 
kerül. Ha a meleg következtében a higany kiterjed, akkor ez lenyomja azt az oldalt, 
amerre terjedési iránya van és ezzel együtt kilendíti a mérleg álló középkarját. 
A mérleg középkarja pedig úgy van megszerkesztve, hogy bármikor, ha a vak akarja, 
egy nyomásra belekapcsolódik a kar mellett közvetlenül elhelyezett fémtáblába,amelynek 
Braille betűkkel írt skálájáról leolvasható azután a hőfok.

Hz izr. siketnémák orsz. intézete június 21-iki évzáró vizsgálata 
ünnepi keretek között, nagyszámú hallgatóság előtt folyt le. Az intézet hat osztályba 
sorozott 73 tanulója osztályonként bemutatta beszédbeli, számolási, olvasási, hittani 
stb. tudását. Külön teremben voltak kiállítva a növendékek írásai, rajzai, kézügyesség!, 
munkái és női kézimunkái. A nyilvános évzárónak propagandacélja is volt: az adakozó 
társadalom megnyerése.

A Miklós-téri székesf. kisegítőiskola 20 éves fennállása alkalmából 
kézügyességi és gyermektanulmányi kiállítást rendezett. Fokozatos sorrendben bemutat
ták a növendékek összes kézügyességi és női kézimunka tananyagát, külön a csoport- 
vezető tanmenetét s a növendékek munkáit: az agyagmintázásokat, papirfűzéseket, 
papirhajtogatásokat, karton-, bádog-, fa-, és háncsmunkákat (kötést, hímzést, horgolást, 
varrást) és a háncsból készült keretmunkákat. Külön csoportban bemutatták a növen
dékek rajzait. Az iskolában tartott gyógytornáról fényképfelvételek és a növendékek 
személylapjai nyújtottak tájékoztatást. Különböző grafikonok az iskola fejlődésének 
a képét állították a szemlélő elé.

Az áll. gyógypedagógiai nevelő-intézet jún. 26-án tartotta évzáró 
ünnepélyét, melynek műsorát szavalatok és kétszólamú énekszámok tették változatossá. 
Petőfi „Falu végén kurta korcsma" c. költeményét dramatizálva adták elő a gyenge-
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elméjüek. Eredeti és jól sikerült szám volt az a tréfás történet is, melynek előadását 
egyik ügyeskezü növendék a táblán illusztrálta.

Siketném ák napja. Aug. 19-én és 20-án újra megjelennek a gyűjtőurnák 
a főváros utcáin s lelkes hölgyeink ezúttal a siketnémák részére gyűjtik össze a 
jólelkű közönség adományait. A gyűjtést az Otthon rendezi s a begyűlt pénzből 
középponti foglalkoztatót akarnak létesíteni munkanélkül maradt sorstársaiknak. Sok, 
sok szerencsét kívánunk az ügyes vállalkozáshoz!

A „ S ik etn ém a in téze ti T anárok  O rsz. E g y esü le te*1 július hó 1-én 
tartotta meg ezidei közgyűlését a vakok kir. orsz. intézetében. Kiemelkedő pontja 
volt a vakok tanáraival való egyesülés, az alapszabályok ily irányú módosítását 
egyhangúlag elfogadták. Nagy Péter igazgató előadást tartott a növendékek tehetség 
és beszédmaradvány szerint való elkülönítéséről. A közgyűlés kéri a Miniszter urat, 
hogy az elkülönítést a snk. bpesti és váczi intézeteiben engedélyezze. B r. Bárczi 
Gusztáv orvos, a nagyothallók isk. vezetője demonstratíve mutatta be a centrális 
hallászavarok javításának a kezelését és az elért eredményeket. A közgyűlés felkérte 
dr. Bárczit, hogy eljárásairól nyújtson be az egyesülethez konkrét javaslatot, hogy a: 
közgyűlés azt továbbvihesse illetékes helyre. A tisztújítás során elnök lett Borbély 
Sándor, társelnök Herodek Károly, alelnökök Nagy Péter és Schannen Péter, titkár 
SehKimarni Adolf, pénztáros Konrád György, szerkesztő dr. Bárczi Gusztáv.

A G yógypedagógiai T anárok O rsz. E g y esü le tén ek  k ö z lem é n y e i  
Július 5. és 6-án volt a Vili. egyetemes tanítógyűlés Budapesten. 16000-re lehet tenni 
ma Csonkamagyarország néptanítóinak számát s ezek negyed része személyesen jött 
fel az egyetemes gyűlésre. A gyűlés résztvevői reggel 8 órára zsúfolásig megtöltötték 
a Vigadó nagytermét: megjelent ott gr. Klebélsberg Kunó közoktatásügyi miniszter, 
Huszár Károly a nemzetgyűlés alelnöke. Mohi a német tanítóegyesület elnöke is. Az 
egyetemes gyűlés első tárgya az illetmények rendezése volt. Az elfogadott határozati 
javaslat szerint az áll. tanítók 20%-a a XI., 20y0-a a X., 209/o~a a IX., 25°/o-a a Vili., 
12%-a a VII. és 3%-a a Vl-ik fiz. osztályokba osztassák be. A nem állami tanító 
illetménye ennél kevesebb nem lehet. A VI. fizetőosztályba e szerint 480 ember 
kerül. Elhatározták, hogy ha kérésük nem talál meghallgatásra, októberben újabb 
egyet, gyűlést tartanak. A gyűléssel kapcsolatosan többen megtekintették a gyógyped, 
intézeteket is: voltak az áll. kisegítő-iskolában, ahol Éltes M., a siketnémák intéze
tében, ahol Istenes K., és a vakok intézetében, ahol Herodek K. és Tóth J. 
kalauzolták őket.

Szerkesztői üzenetek.
Többeknek. Kartársaink és barátaink közül néhányan szíves sorokat írtak 

nekünk abból az alkalomból, hogy a M. Gy. szerkesztését átvettük. Ami ebből a 
szívességből a felelős szerkesztő személyének szólhat, azt ő háláiéit szívvel köszöni 
meg; őt azonban az egészből csak parányi rész illetheti meg. A többiért: a lap fenn
tartásáért, cikkekkel, költségekkel való ellátásáért., küldött elismerést — áthárítjuk a 
Társaság tagjaira és lelkes vezetőire. — ,Cx“ Ön, állítólag tagtársunk s ezt a jog
címét arra használja fel, hogy egyik régebbi cikkírónk írói neve alatt „tanácsot 
kérjen“: „melyik gyógypedagógiai jellegű“ egyesületbe lépjen be. Mikor a tanácsadási 
elvállaltuk nem gondoltuk meg, hogy az néha mily nehézségekbe ütközik. Az On esete 
ilyen. Itt a tanács: Beléphet: 1. A Siketn. int. Tanárok orsz. Egyesületébe. 2. A Sikeín, 
int. Tanárok KANSz alcsoportjába. 3. A Gyógypedagógiai Tanárok orsz. Egyesületébe.
4. A Gyógypedagógiai Tanárok KANSz alcsoportjába. 5. Az állami kisegítő-iskolái 
tanítók, tanárok orsz. Egyesületébe. 6. A székesfővárosi kisegitő-iskolai tanítók, tanárok 
Egyesületébe. 7. A székesf. kisegítő-iskolái tan. KANSz alcsoportjába. De úgy halljuk 
újabb egyesülések is vannak készen vagy készülőben: a hármas képesítésű, az egy
éves, hathetes és a háromhetes képesítésű kisegítő-iskolái szakemberek egyesületei. 
Mindegyik szívesen vesz tagjai sorába buzgó és áldozatkész jelentkezőket. Valamennyi 
nagy eredménnyel dolgozik. — Könyvtáros. Köszönjük a figyelmeztetest. Lapunk 
1918. évi tartalomjegyzékét ennek az évnek a végén elkészítjük. Az 1922. évben 
megjelent füzetünk tartalomjegyzéke megvan a füzetben. — m. m. 1. Igaza van: 
a kisegítő-iskolák felsorolása így teljes: Kispest (Pestszentlőrinc, Wekerletelep), 
Erzsébetfalva (Csepel) A tanácsadóban ezt azért nem emeltük ki, mert a pest
szentlőrinci és a wekeríetelepi a kispesti kisegítő-iskolának, — a csepeli pedig az 
erzsébetfalvainak szórványa. A szórványos kisegítő-osztályokat pedig a fővárosban sem 
sorolhattuk fel. 2. Köszönöm, most nem lehetett._________________________
j^ j^ z e r k m tő~:~ÉLTES MÁTYÁS. ^  Szerkesztőtárs : UNQERMANN JÓZSEF. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VIII. kér., Mosonyi-utca 6. szám alatt.

- -Nyomatott a váci kir. ossz. fegyintézet könyvnyomdájában.


