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A fogyatékosok védelmének jogi és társadalmi
feladatai.*

írta: dr. ROTTENBILLER FÜLÖP államtitkár.

Az 1923. évi október hó 14. és 15. napjain az „Emberi fogya
tékosságok megelőzése tárgyában“ megtartott előadások után sok
szor volt alkalmunk a testi, értelmi és erkölcsi fogyatékosságok 
kérdésével foglalkoznunk, s nekem mindinkább az az érzésem 
támadt,  ̂ hogy az első értekezlet alkalmával elhangzott és hallott 
sok értékes adat nemcsak a kétségtelenül meglévő egyéni és társa
dalmi, végeredményben tehát álladalmi veszedelmekre irányította 
figyelmünket, hanem egy bizonyos fokig alig elfojtható nyugtalan
ság érzését is keltette a hallgatóságban.

A nemi élet veszedelmeire vonatkozólag szerkesztett és muta
tott be itt évekkel ezelőtt egy külföldi cég olyan filmet, amelynek 
propagálását azzal az érvvel kérték, hogy a film hivatva volna a 
fiatalságot megfelelő formában felvilágosítani, s a kicsapongások 
révén szerezhető súlyos betegségek bemutatásával őket erkölcsös 
életre buzdítani.

Ezt a filmet akkoriban nálunk az illetékes körök azon okból 
tartották különösen aggályosnak, mert be voltak ugyan mutatva 
az erkölcstelenség következményeiként jelentkező rettenetes bajok, 
de nem számolt be a kép azokról a lehetőségekről, amelyek e beteg
ségek gyógyulásához vezetnek!

Nem volt. egészen indokolatlan az a félelem, hogy aki ezt a 
rosszul beállított filmet végignézi, azzal a szomorú érzéssel megy 
haza,^ hogy az ezen & téren elkövetett netaláni meggondolatlan 
lépésének következményei elh ári ihatatlanok, s így egy-egy gyen
gébb szervezetű néző esetleg csak az öngyilkosságban találhat 
menekvést földi biinhődésének fájdalmas kálváriája elől.

A két év előtti értekezleten is lehettek olyanok, akik a sok 
és végtelen változatosságot felmutató fogyatékosságokkal szemben 
csak azt hallották, mikép lehet ezeket a fogyatékosságokat meg
előzni és méltán megijedhettek attól a gondolattól, hogy miután 
ezt a megelőzést csak most kezdik erősebben hangsúlyozni, s mi
után ezt a megelőzést a múltba visszamenőleg nagyon lanyhán 
vagy egyáltalában nem alkalmazták, s ennek következtében a 
fogyatékosok valóban nagy számban szerepelnek az emberi társa
dalomban: ezek a meglévő fogyatékosok most már állandó és

* .A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II . Országos Értekezletén 
(1926 jún ius 6-án) ta rto tt előadás.
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elháríthatatlan veszedelmét fogják képezni a társadalomnak és 
önmaguknak, s rettegve kérdezhették, vájjon egyáltalán lehet- 
séges-p és ha igen, milyen módon, a kellő megelőzés hiányában 
reánk szabadult ezt a veszedelmet ellensúlyozni?

Ezért volt valóban időszerű és emberies, hogy a Magyar 
Gyógypaedagógiai Társaság nem elégedett meg azzal, ̂  hogy az 
első országos értekezlet tanúságait levonva, a fogyatékosságok 
megelőzésére vonatkozó kérdéseket azóta állandóan igyekezett 
országszerte minél szélesebb körökben terjeszteni, hanem a most 
ülésező második országos értekezletet főként azon célból _ hívta 
össze, hogy ennek keretében megnyugtasson mindannyiunkat 
abban az irányban, hogy a köztünk lappangó, vagy nyilvánvaló 
fogyatékosok védelme, igen is lehetséges és hogy azt annál fonto
sabb társadalmi és állami feladatnak kell tekintenünk, mert maguk
nak a fogyatékosoknak nyújtott ez az emberbarátig védelem vég
eredményben a társadalomnak, illetve az államnak védelmét is, 
jelenti.

Hogy ezen kérdéskomplexum megoldása körül milyen tapinta
tosan és óvatosan kell eljárnunk, mi sem bizonyítja jobban, mint 
az a kedves, félig komoly, félig tréfás intelem, amivel egy pszichiá
ter professzor barátom egyszer az abnormálisok körül kifejlődött 
heves vitatkozásnak a tiizét azzal sietett lelohasztani, hogy:

„Legyünk egy kissé óvatosak az abnormális jelző adományo
zásával, mert félő, ha népszámlálást rendelnénk el arra nézve, hogy 
hányán abnormálisak és hányán normálisak az emberiség tagjai 
között, nagyon könnyen ahhoz a nyugtalanító végeredményhez jut
hatunk, hogy az abnormálisak vannak voltaképen többségben, 
aminek, ha az abnormálisak tudatára jönnének, akkor a ma ural
kodó sok kisebbségi nyomorúság még azzal is tetőződnék, hogy 
többségük révén az abnormálisak összefognak és minket, a kisebb
ségben maradó vélt normálisokat, csuknák be zárt intézetekbe.“

Jó lesz tehát óvatosaknak lennünk és a vélt normális helyzet 
magaslatáról a társadalmi és állami egyensúly biztosítására szük
séges ellensúlyozó tevékenységet csak okkal-móddal, de minden
esetre kellő időben és hatékonyan kifejteni.

Egy nagyon kedves költői ötletet olvastam nemrégiben ennek 
a sok emberi tökéletlenségnek a magyarázataként Kari Maria 
Rilke „Geschichten vöm lieben Gott“ című munkájában.

A kis mesegyűjtemény első elbeszélésében „a jó Isten kezeid
ről beszél.

A Mindenható áldást osztó szentséges kezei éppen az első 
ember formálásával foglalkoznak, s a Mindenható egész figyelme 
ennek az első ember kialakításának gyönyörű feladatára koncen
trálódik, amidőn arra rebben egy arkangyal, zsolozsmával énekelve 
az tJr dicsőségét, „aki mindent lát“.

A Mindenható nem figyelt oda, csak tovább formálta az első 
embert, s akkor eszmélt csak föl, amidőn már a hatodik, hetedik 
cherub is ugyanezzel a zsoltárhelíyel köszöntötte, hogy: „aki min
dent lát“.

A Mindenható erre tényleg egy percre föltekintett, s megdöb
benve látta, hogy egy kis fokszli kutya abban a percben volt kitéve
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annak a veszélynek, hogy a földgömbről egy könnyelmű ugrással 
a világűrbe zuhanjon le.

Amidőn a kis kutyát megmentendő kinyújtotta egyik kezét, 
az első ember még nem egészen kész állapotban kisiklott másik 
kezéből s mire az Úr a következő pereben szétnézett a földtekén, 
az emberek már úgy élszaporodtak, hogy tökéletlenségüket nem 
lehetett már egészen helyrehozni.

Ez a kissé pogány ízű mese is abból a tudatból fakadt, hogy 
mindannyian gyarlók vagyunk és egymás támogatása nélkül a 
létérti küzdelmet eredményesen lefolytatni alig bírnánk.

_ Ennek a létérti küzdelemnek a nehézségei lépten-nyomon 
eszünkbe juttatják, _ hogy tényleg ideig-óráig kiestünk az Isten 
kezéből, de ha a felületes tudás által nem hagyjuk magunkat meg- 
tévesztetni, a mélyebb kutatás visszavezet Istenhez, akinek a másik 
keze atyai jósággal támogat szakadatlanul és a szívünkbe oltott 
örök szeretet világánál új és új utakat enged találnunk arra, hogy 
a földi száműzetés keserveit enyhítsük és földi életünket az isme
retek és érzések kimeríthetetlen kincsesbányájaként kihasználjuk.

Ezt. az égi oltalmat hangsúlyozza koszorús nagy költőnk, 
Madách is az „Ember tragédiájában“, ahol akkor, amikor az Úr 
visszafogadja oltalmába a megtévedt és megtért embert és ez alá
zatos szívvel kérdi tőle: „Óh, én Uram, ki fog fenntartani, hogy 
megmaradjak a helyes úton“, az Úr azt feleli:

„Karod erős, szíved emelkedett,
Végtelen a tér, mely m unkára hív 
S ha jól ügyelsz, egy szózat zeng feléd 
Szüntelenül, mely visszaint s emel.
Csak azt kövesd.“

Kétségtelenül ez az isteni szózat hangzott el akkor is, amidőn 
az Üdvözítő a hegyi beszédben az irgalmasság testi cselekedeteit 
tette kötelességünkké; amint, hogy ennek az isteni szózatnak a 
jelentőségét ismerte föl az a svájci professzor is, aki rámutatott 
arra, hogy a szer-etet sokkal bölcsebbé tesz, mint bármi más 
tényező.

A szeretet bír csak azzal az igazi átható betekintéssel, amellyel 
az emberek és dolgok igazi lényegét fölismerhetjük s megtaláljuk 
azt az egyetlen helyes utat, amellyel a bajokat orvosolhatjuk.

Ha így akarunk segíteni, az útmutatásokat még a nagy termé
szetben is útón-útfélen fölismerhetjük.

A mindent betöltő, mindent világossággal átitató napsugár is 
mintha egyenes oktatást adna arra, hogyan kell a fogyatékosok 
segítő munkájánál eljárni.

Megvan ezen a téren mindegyikünknek külön-kiilön a maga 
egyéni feladata, de megvan a feladatoknak egy hosszú sorozata, 
amelyeket csak együttesen, karöltve oldhatunk meg.

Az a napsugár, amelyet abból a célból, hogy jobban világít
son,̂  hogy melegítsen, sőt gyújtson, a maga tündöklő fehérségében 
együtt kell tartanunk, sőt gyűjtőlencsével összegyűjtve kell egy 
pontra irányítanunk: ez a napsugár a szivárvány szineire széjjel
bontva, a maga külön-kiilön árnyalataival új csodákat művel, új 
áldásokat fakaszt.

T
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Hogy csak arra mutassak rá, miként teszi a kék szemüveg a, 
hómezők vakító fehérségét elviselhetővé, hogyan teszi a fény
képező gépeken alkalmazott sárga szűrőüveg a kép körvonalait 
tisztábbakká és élesebbeké, hogyan teszi a vörös lámpa lehetetve, 
hogy a fényérzékeny felvevő lemezeken a sötétkamrában a kepé
ket előhívhassuk és megrögzíthessük. Hogyan szolgál ugyanez á, 
vörös szín a, veszélyeztetett hGlyGkGn sokkal messzebbre ható vész*- 
jelként az emberiség érdekeinek. Hogyan lett az ultra-violett 
színű sugárrész a gyógyászatban külön fokozott hatású orvos
szerré, s így tovább, bárhová tekintünk, más-más hatásokat 
fogunk észlelni, ha egyénenként működünk közre, vagy össze
fogunk a társadalom és az emberiség ellenségeinek a leküzdesere.

A földi életben mindeneknek háborúját látjuk mindenekkel 
szemben, de ez a háború nem okvetetlenül azt jelenti, hogy úgv, 
amint az az utolsó világégés alkalmával történt, szakadatlanul 
egymás életére törjünk.

A teremtésben sok kifürkészhetetlen rejtéllyel állunk szemben,, 
s ha valaminek az értelmét véges agyunkkal ma még nem is bír
juk egészen kibogozni vagy megfejteni, az nem jelentheti azt, 
hogy csak azért, mert pillanatnyilag valami nekünk kellemetlen
séget okoz, azt Htunkból tűzzel-vassal elháríthatjuk.

Nagy tanulságot meríthetünk e téren a nem nagyon esztétikus 
s mégis minduntalan látókörünkbe, illetve halloköriinkbe botio 
vakbél szerepéből is. .

A tudósok egy része azt állítja, hogy a vakbél meg növényevő 
őseink révén maradt szervezetünkben és mai élettani vagy más 
rendeltetése nem egészen világos: az azonban kétségtelen, hogy 
egészségünk tekintetében szinte állandóan fenyegető veszedelem.

A sebészeti technika csodálatos tökéletesedésével erőssé vált a 
kísértés, hogy ezt a szegény kis vakbelet a hajnyírás és köröm 
vágás analógiájára szinte szépészeti szempontból is, egyszerűen 
el távolítsák testünkből, mégis a lelkiismeretes belgyógyászok leg
többje csak nagyon nehezen határozza el magát arra, hogy a sebészt 
szóhoz engedje "jutni, s inkább terapikus úton igyekszik a vakbél 
körül keletkező gyulladásos jelenségeket ellensúlyozni, borogatás
sal, más módon elmulasztani. __ / . .

Nem szeret a lelkiismeretes orvos szükség nélkül sebet nyitni 
az ember organizmusán, nehogy az a fertőzés veszedelmének, vagy 
fölös vérveszteségnek tegye ki ápoltját, akit minden, még úgv sike
rült sebészi beavatkozásnál esetleg egy váratlan embólia is fényé- 
gethet. ^

így vagyunk az emberiség között sokszor ki nem mutatható 
eredettel vagy végcéllal mozgó fogyatékosokkal is!

Ha a régi, babonás eljárások mintájára az ilyen fogyatékoso
kat könnyelmű kézzel és szinte gyáva egoizmussal idő előtt meg 
akarnánk semmisíteni, ha ezeket a pogány történeti idők példá
jára a tarpéi szikláról akarnánk a mélységbe taszítani, vájjon az 
emberiség helyrehozhatatlan kárára nem vesztettiik volna-e el 
annak olyan kiváló jótevőit és fáklyavivőit, mint amilyenek gróf 
Széchenyi István, Edison, Herbert Spenzer, vagy a nagy Helm- 
holz voltak. _ .

Ezek a nagy szellemóriások ugyanis, amint arra dr. Kanschburg
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Pál Öméltósága 1923. évi nagybecsű előadásában reámutatott, éle
tük kezdetén inkább az erős visszamaradottság, sőt gyengeelméjű
ség. jelenségeit tüntették fel és lángelméjük későbbi diadalra jutá
sát kétségtelenül annak köszönték, hogy a környezet szeretetteljes 
türelemmel segítette elő az emberi társadalomba való végleges 
elhelyezkedésüket.

Mintha egyenesen az volna a szándéka a Gondviselésnek, 
hogy a rajtunk elhatalmasodni kívánó önzéssel szemben reája- 
ébresszen arra, hogy lehetnek környezetünkben olyan egyének is, 
akiknek testi, szellemi és erkölcsi mivolta eltér, sőt homlokegyenest 
ellenkezik az átlagember adottságaival.

Kell, hogy ezeket észrevegyük, ha az együttélésben a nap-nap 
utáni érintkezésben, a hivatalos vagy magán élet lefolytatásában 
súlyosabb összeütközéseket el akarunk kerülni.

Már magának egy balog vagy suta embernek a jelenléte e<rv- 
egy katonai vagy tornászó, de akár csakis táncmulatságban talál
kozó emberrajban óriási kavarodást, félreértést és zavargást vált
hat ki, ha egyrészt nem sikerül az ilyen balkezes egyént kioktatni 
arra, hogy embertársai ellenkező irányú tömegmozgásához miként 
kell alkalmazkodnia, viszont nem sikerülne éppen a tömegeket 
kellő felvilágosítással előkészíteni arra a lehetőségre, hogy néha- 
néha ilyen balkezes egyénnel is találkozhatnak.

Itt vannak példának okáért a süketnémák, vagy a nagyot
hallók szerencsétlen táborai, akikkel szemben csak a legaggságo- 
sabb és legönfeláldozóbb felebaráti szeretet tudta végre meg
találni azokat, az újabb módszereket, amelyeknek révén meg lehe
tett szüntetni a kevés eredménnyel járt, ordítva való beszélgetést, 
s ma az ajkmozgásról tudják a kellően kioktatott fogyatékosak a 
hozzájuk intézett szólamok értelmét teljes biztonsággal leolvasni.

Az a tény, hogy rájöttek a színvakság létezésére, lehetővé 
tette, hogy az élet mindazon vonatkozásaiban, amikor a színek 
megkülönböztetésének a hiánya katasztrofális következményekkel 
járhatott volna (a vasúti jelzőlámpa és a mozdonyvezető közötti 
kapcsolat), a megelőzés még kellő időben megtörténhetett.

Minél jobban terjedt és terjed a mostani idők legjellegzetesebb 
irányzata, az egyénesítés, annál több vonatkozásban fog mind
egyikünk embertársaink millióiban más és más irányban fogyaté
kosságot felfedezni.

Az egyéniességének öntudatára nem ébredt történeti emberek 
százezrei még könnyebben voltak bizonyos primitív, általános 
vezérelvek szem előtt tartásával kormányozhatok.

Förster szociálpedagógus az ő egyik legszebb könyvében, az 
„Erziehung zum Staatsbürgertum“ című művében helyesen muta
tott reá arra a különbségre, hogy az önkényuralmak idején elég 
volt, ha a nemzetek irányításáért és boldogításáért elsősorban és 
szinte egyedül felelős fejedelem fia, az uralkodásban következő 
trónörökös, nyert olyan nevelést, amely lelkét a felelősségérzés 
teljességéhez juttatta.

Ma, midőn a népek összessége az egyes polgárok rátermett
sége, illetve helyes felelősségérzése révén juthat csak boldog fel
virágzásra: lehetőleg minden egyes állampolgárt úgy kell nevel
nünk, hogy mihamarább felismerje, miként a legsajátosabb önös
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érdekeit is csak úgy fogja igazán haszonnal szolgálni, ha egy 
percre sem felejti el, hogy mivel, mint ember, csakis embertársaival 
karöltve boldogulhat, saját érdekeinek munkálása közepette sem 
szabad sohasem elfelejteni, mivel tartozik a közösségnek.

A messze távolból annyira tévesen megítélt Amerika is, igény
telen nézetem és, sajnos, csak rövid ideig tartott ott-tartózkodásom 
ideje alatt szerzett tapasztalataim szerint is, csodás boldogulását 
éppenséggel nem kizárólag az olyan általános valutamérővé emel
kedett dollárjainak köszöni, mint inkább annak, hogy sehol a vilá
gon olyan gondosan nem figyelnek arra, hogy embertársaival szem
ben milyen kötelességei vannak mindegyikünknek, mint éppen 
Amerikában.

Amerikában jutott kifejezésre a legszemléltetőbben az is, hogy 
a fogyatékosok védelme terén hogyan sorakozik fel először a szabad 
társadalom a maga caritativ kezdeményezéseivel és áldozatosságá
val és hogyan tetőződik be ez a védelem utóbb az állami szervezet 
sáncai között a jogi rendezés szigorúbb szervezettségével.

Nem mellőzhető hallgatólag az az eléggé nem értékelhető döntő 
szerep, amelyet az amerikai nő ezen a fontos szociálpolitikai téren 
az anyaság megszentelt hivatásának ösztönös megérzése és tudatos 
mélyítése révén az egész vonalon betöltött.

Mintha éppen Amerikában, ahol a dollárok utáni verejtékes 
bajsza már-már teljesen az aranyborjú imádatába kergette az em
bereket, mintha épp itt valósult volna meg Madách „Ember Tragé
diájáénak végső soraiban adott az az isteni vigasz, hogy:

„S ha tettdús életed 
Zajában elném ul-az égi szó:
E  gyönge nő tisztább lelkülete 
Az érdekek mocskától távolabb 
Meghallja^ ezt s a szíven keresztül 
Költészetté fog és dallá szűrődni.

Nem hiába tisztelte és tiszteli az amerikai oly kiváló mérték
ben asszonyait, mint ahogy kellene azt voltakép mindenütt mind
egyikünknek tenni, akik- csak édesanyának köszönjük az életünket 
és akik éppen édesanyánknak tartozó bálánk révén kellene, hogy 
asszonyainkat minden bajtól és megpróbáltatástól kivédjük.

Az amerikai asszony tényleg állandóan szétnézett a közélet 
terén, hogy hol lát elhanyagolt társadalmi, illetve emberbaráti 
kötelességeket,® ezeket — a gyermekvédelem, nővédelem és fogya
tékosok védelme terén külön-külön szorgoskodva — a napsugár 
színekre szétbontott hatótényezőiként olyan mesterien oldotta 
meg^ hogy mikor ezeket a kérdéseket az állam törvényalkotási 
erejével végleg szabályozni akarta, a közakarat perzselő fény
kévéjében egyesülve most már mint törvényhozó is igyekezett és 
tudta munkálni.

Éppen^ ezért az amerikai társadalmat nem is illethette az a 
szomorú vád, amely kiváló honfitársunk, Ván Benjámin „Napra
forgók“ című kitűnő munkájának „A társadalom“ címen írt 5. feje
zetéből olyan fájóan kihangzik.

„Vad virágos erdőszélen — írja Ván Benjámin — hatalmas 
hangyabolyt menekvő szarvas szétrúgott. S az ezernyi nép lázas
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sietséggel futkosott szerteszét, de nem menekült egy sem közülük, 
az izgatottság bármily mérvű volt is, kötelességéről egy sem feled
kezett, hanem mentették bábjaikat.“

„Istenem, mily sokra tartja az ember magát — folytatja az 
író —, hogy társadalmat alkot éles esze, benne kiépített szerveket 
s polgárait nagy közösségben, hogy megtartani tudja! Pedig a 
hangyaboly oly tökéletes társadalom, hogy az emberi ész s szer
vező erő soh’sem éri, az mindig szégyennel ülhet a hangyaboly 
mellé s tanulhat tőle bölcs s hatalmas dolgokat.

„A hangya nem menekszik a legnagyobb veszélyben, hanem 
bábjait menti s hordja, cipeli biztos helyre, mert abban él tovább 
csodás társadalma! A báb vivő előtt mindegyik kitér! Majd kez
dődik nyomban az ütött rés tömése, megszervezése és csoportosí
tása a harcosoknak, hogy minden rájuk veszélyt hozható onnan 
távolodjék, s a restaurálás nagy művét végezhessék zavartalanul!

„Másnap arra mentem s jelét sem láttam a szarvasrúgásnak; 
dolgoztak a hangyák, mintha velük misem történt volna. Most nem 
bántotta őket közelségem, mindenik futott s hosszú sorokban folyt, 
hullámzott a dolgozó sereg. Jó távolságra a hangyabolytól elhullott 
mezei pocok teteme feküdt s odáig valóságos sáv húzódott siető, 
majd teherrel birkózó kicsiny állatkákból. Volt olyan, amelyik fél
úton már a terhével nem bírt, ez letette s segítségért szaladt, a 
másik meg emelte, húzta a harmadik, volt olyan, mely másod-, 
harmadmagával cipelte a terhet, de a sürgés-forgás oly egyöntetű, 
oly céltudatos, hogy nem a csodálkozás, de az áhitat mély ihletése 
szállta meg telkemet!“

Ezt az áhítatot szerzőben az váltja ki, hogy az alkotó művé
szetét látja még társadalmunkban is, de fájlalja, hogy emberi 
gyarlóságunk következtében társadalmunk is úgy, mint minden, 
amivel emberileg dicsekszünk, csak árnya annak, aminek az alko
tás szerint lenni kellene.

Az önzés, s az uralom vágya, a szeretet és szolgálat helyén 
összekúszálja a társadalmakat, ezért kell sietnünk, hogy társada
lom és állam összefogva, áthidalja azokat a rettenetes szakadéko
kat, amelyek embert embertől oly messze távolságba sodorhatnak.

A regeneráló munkát kétségtelenül a könnyebben mozgó tár
sadalomnak kell megkezdenie, amely a maga állandóan résen levő, 
írott szabályok által nem kötött őrszemeivel az élet különböző 
alakulataihoz könnyebben és közelebb hozzáférhet.

Jehring, a nagy német jogtudós, a „Zweck im Recht“ című 
nagyszerű munkájában (amely világos, élvezetes irályával egye
nes cáfolata annak a balhiedelemnek, hogy csak az lehet tudomá
nyos, ami homályos) remek beállítással fejtegeti, hogy az emberi 
társadalmat a törvény és az erkölcs szigorú szabályai mellett az 
„on dit“, a közvélemény hagyományai és helyi szokásai is könyör
telenül irányítják.

Ezt a közvéleményt kell megnyernünk akkor, ha olyan tereit 
is meg akarjuk hódítani az emberi együttélésnek, amelyeken eddig 
esetleg az emberi jogok nem voltak teljesen elismerve, vagy egye
nesen félreismertettek.

Nagyon hajlandók vagyunk ezen a téren a távoli megvalósít
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hatatlan feladatkörök ellátására vállakozni és a tőszomszédságunk
ban tátongó hibákat észre nem venni.

Jellegzetes tünemény volt ezen a téren, amikor egész Európa 
a négerek rabszolgasága megszüntetését propagáló „Tamás bátya 
kunyhójáénak hatása alatt állott.

Minden magát idealistának tartó európai ember fölajánlotta 
akkor közreműködését a négerek felszabadításához, mígnem 
Hacklánder az „Europeischés Sklavenleben“ című könyvében fel 
nem hívta honfitársait, hogy ne a feketék sorsa miatt aggódja
nak, akiktől a nehezen áthajózható tenger választja el őket, hanem 
a közvetlen tőszomszédságukban sínylődő fehér embertársaikat 
szabadítsák fel azoktól a rabláncoktól, amelyekben az előítéletek, 
babona, hagyomány és ismeretek hiánya miatt sínylődnek.

Ilyen megrázó és megszívlelendő felszólítást jelentenek a tár
sadalommal és a jogi alkotásokkal szemben a Gyógypedagógiai 
Társulat törekvései és tanulmányai.

Nagy fejlődést kell várnunk különösen azon a téren, hogy a 
fogyatékosságok elleni védelem, ha eredetileg a könyöriiletből 
indult is ki, végeredményben nemcsak a fogyatékossal szemben 
gyakorolt könyörületesség, hanem tulajdonkép a magunk zavarta
lan működését célzó biztosítási intézkedés.

Nem is teljesíti teljesen a maga nemes emberbaráti feladatát 
az a védelmi akció, amely szentimentális alaphangra beállított 
könyörületesség örve alatt voltakép örök gyámkodásban tartja a 
segélyezett fogyatékost.

A helyes védelem úgy a védettre, mint a társadalomra nézve 
kétségtelenül az lesz, hogy ha a fogyatékost olyan helyzetbe hoz
zuk, hogy önmagán tudjon segíteni.

Ezt a megoldást azonban lényegesen megnehezíti, sőt majd
nem lehetetlenné teszi az az általános balhiedelem, hogy a fogya
tékos egyén teljesítményéért még akkor is, ha az a teljesítmény 
az egészséges ember munkájával egészen egyenértékű, kisebb pénz
beli ellenérték jár.

A vakok intézetének igazgatója panaszolta fel nekem, hogy 
mikor a legkiválóbb vak zongorahangoló hangolt valamely zongo
rát, a megrendelő elismerte ugyan a zongorahangolás kifogástalan 
voltát, de hozzátette, hogy „ennyi pénzzel látókkal is meghangol- 
tathattam volna zongorámat“.

Ugyanez a panasz nyert kifejezést a kefe- és kosárárukra 
nézve is, amelyeknek szépségét teljes elragadtatással dicsérték, de 
azzal a hozzáadással, hogy amennyiért a vakok készítik, ugyan
annyiért a látóknál is beszerezhettük volna.

Ezen téves és helytelen felfogás folytán a társadalom a fogya
tékos egyének kiképzésével és foglalkoztatásával foglalkozó intéze
teket nem látja el azzal a munkával, ami ezeknek az intézeteknek 
a létfenntartását biztosítaná.

így ez intézetek nagyon sok ápoltja munka nélkül kénytelen 
élni, s az intézetek, amelyeket a takarékossági szempontok és a 
leépítések szomorú kényszerhelyzetében sínylődő állam segélyezni 
képtelen, arra az útra kell, hogy tévedjenek, amitől éppen a fogya
tékosokat magukat is meg akartuk óvni, t. i. könyöradományokat 
kénytelenek gyűjteni.
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Hogy ezek a gyűjtések milyen általános ellenszenvet váltottak 
ki a társadalomban, azt külön hangsúlyoznom ebben az illusztris 
társaságban, azt hiszem, alig kell, mert valamennyien tudjuk, hogy 
ezeknek a gyűjtéseknek a révén éppen legönfeláldozóbb segítő tár
saink milyen meg nem érdemlett kellem ellenségeknek vannak 
kitéve.

Az anyagi eszközök elmaradása, nézetem szerint, nem kis rész
ben arra is visszavezethető, hogy a fogyatékosokkal foglalkozó 
tudományos szervek és tudományos társaságok sem egymás között,, 
sem egyetemlegesen nem szereztek eddig tudomást egymás műkö
déséről.

Igénytelen nézetem szerint az ügyre kiszámíthatatlan előnyt 
jelentene, ha a fogyatékosokkal foglalkozó tudományos egyesüle
tek és társaságok, nemkülönben a társadalmi szervek egységes gon
dolatmenetben egyezhetnének meg és a tudományos munkásságba, 
valamint a társadalmi működésbe bizonyos határozott tervszerű
ség is hozatnék.

Ezen a téren nagy haladást jelent az az általános érdeklődés, 
amellyel a Magyar Gyógypedagógiai Társaság által az elmúlt két 
év alatt tartott 162 előadás úgy Budapesten, mint vidéken egy
aránt találkozott.

Ezek az előadások, amelyek bizonyos anyagi megterheltetést 
is jelentettek á hallgatók részére, mégis a legkülönbözőbb érdek
köröket közelebb hozták egymáshoz és meg vagyok győződve, neme- 
sítőleg és gazdagítólag hatottak azokra a magán társasági összejöve
telekre is, ahol, sajnos, nálunk még mindig vagy csak a politika 
gyűlölködéskiváltó témáit, vagy pedig a még szomorúbb ember
szólás leghihetetlenebb változatait szokták újra és újra agyon
csépelni.

Milyen kiszámíthatatlan eredményeket remélhetünk többi 
között csak attól is, ha a fogyatékosságok különböző árnyalatait 
megismerö hallgatóság reá fog eszmélni arra, milyen veszedelem 
fenyegeti pl. a mostani ideggyönge, degenerált fiatalságot már csak 
annak az egy mozzanatnak a révén is, hogy a kellő ethikai nevelés 
nélkül maradt fiatal egyének a különben oly nemes hatásokra is 
képes filmvállalatok rikító plakátjain olyanforma címeket olvas
hatnak minden utca sarkon, hogy: „Van-e már babája!“ Vagy 
„Szerelem, szabadság“ stb. stb.

Hogyan tartsuk féken ilyen plakátok közepette azt a fiatalsá- 
got, amely a szabadságot ilyen jelszavak révén valóban a lehető 
legkönnyebben szabadosságnak fogja tekinthetni!

Akik a fiatalkorúak bírósága elé került fiatalkorúak élettörté
netének lapjait tüzetesen tanulmányozzák, azok meg fogják bocsá
tani nekem, hogy a mélyen tisztelt hallgatóság türelmével vissza
élve, oly nehezen tudok zárópontot tenni azon végtelen feladat- 
sorozatra, amelynek megoldásával hazánk további szenvedését bizo
nyára sikerrel enyhíthetnénk.

A nyár folyamán a Városligetben bemutatott „Az ember“ című 
tanulságos kiállítás alkalmából a napilapok szakadatlanul reá mu
tattak azokra a kísérletekre, amelyekből kitetszőleg a vitamin
szegény táplálékon sínylődő nyulak és patkányok ijesztő módon
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elsenyvednek, míg ha nemes vitamintartalmú tápszert kapnak, 
egyszerre magukhoz . térnek és újra visszanyerik életkedvüket.

A szegény fogyatékosok is egyszerre életképesekké válnak, ha 
őket a legnemesebb vitamint jelképező felebaráti szeretettel gon
dozzuk.

Ha rengeteg is az ezen a téren megoldásra váró feladat, úgy 
Molnár Ferencnek azt a tanácsát kellene megszívlelnünk, amelyet 
az „Aruvini erdő titka“ című kedves novellájában Stanley afrikai 
utazó példájából merít.

„A titok nyitja“, Stanley szerint, „az, hogy az erdő csak akkor 
rettenetes, ha egészében ránéz az ember és azt képzeli, hogy egy
szerre kell minden akadályt leküzdeni. Stanley úgy hatolt át az 
erdőn, hogy minden egyes indát külön vágott el, minden egyes 
gyökeret külön-kiilön fűrészelt át, minden egyes kereszt bonfok vő 
fatörzsön kézzel-lábbal kapaszkodott keresztül s így ért végére sok 
havi keserves munka után a rengetegnek. Az egész erdőtől meg 
lehet ijedni, de egyetlenegy gyökértől nem. Stanleyben azt tartotta 
a lelket, hogy mikor ment, sohasem az egész erdőt nézte, sohasem 
az egészre gondolt, hanem mindig csak azzal az egyetlenegy darab 
fával vagy ággal foglalkozott, ami éppen az útját állta. Stanley 
mesterségesen megölte magában az általánosításra való hajlamot s 
kifejlesztette a kis részletek iránt való érdeklődést. Ha minden 
percben az egésszel állott volna szemben, elcsüggedt volna. De mert 
mindig csak a lába elé nézett, megjött a bátorsága, mert így szólt: 
„Ezzel az egy rongyos kiálló gyökérrel elbírok.“ S így bírt el min
den egyes gyökérrel, indával, kődarabbal, fatuskóval, amíg egy 
szép napon azon vette magát észre, hogy átvágta magát a világ 
legrémesebb erdején. És akkor azután visszagondolt az egész 
erdőre. Akkor már megint szabad volt az egészet egyszerre meg
nézni.“

Nekünk is bizonyos tekintetben Stanley módszerét kell kö
vetni, látköriinket néha meg kell szűkítenünk, minden kis dolgot 
fontosnak tartani, lépésről-lépésre, napról-napra haladnunk, s 
akkor biztos, hogy végül elérjük türelmes munkánk legszebb koro
náját, midőn megpróbált, megcsonkított hazánknak annyi és annyi 
új életképes polgárt adunk!

Erre a munkára buzdíthat különben az a kedves kis állat
mese is, amelyet a franciák nagy Fénélonjának könyvéből Don 
Boscó „az elhagyott gyermekinek ez az angyali lelkű apostola 
újra és újra olvasott.

„Egy medvének volt egy kis medvebocsa, amelyik éppen a 
világra jött. Borzalmas csúnya volt. Senkisem hitte volna, hogy ez 
kedves kis állat. Formátlan és visszataszító gomolyag volt. Az 
öreg medve szégyelte, hogy ilyen csúnya fia van és felkereste szom
szédját, a varjút, aki nagy lármát csapott károgásával egy fa alatt.

— Mit csináljak, jó nénémasszony, ezzel a kis szörnyeteg
gel1? Szeretném megfojtani.

— Őrizd meg jól — válaszolta a lármás varjú. — Láttam én 
már más medvét is olyan tanácstalanságban, mint amilyenben Te 
vagy. Vidd haza a barlangodba a fiadat és nyalogasd szelíden. 
Nemsokára megszépül, kedves, és tiszta lesz, örömöd fog benne 
telni és büszke leszel rá.
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Az anya könnyen elhitte, amit fiának előnyére mondtak. Türel
mesen nyalogatta őt sokáig. Végre kezdett formálódni. Az öreg 
medve újra ellátogatott a varjúhoz, hogy jó tanácsát megköszönje.

— Ha nem mérsékelted volna türelmetlenségemet, kegyetle
nül széttéptem volna fiamat, ki ma életem minden öröme. — „Óh, a 
türelmetlenség útjába áll minden jónak és okozója minden 
rossznak!“

*
Ha fenntebb a filmplakátoknak bizonyos faja ellen óvást is 

emeltem, ennek a kis mesének a révén mégis csak egy legújabb 
filmplakáton át szeretnék a mélyen tisztelt hallgatóság szívéhez 
férkőzni.

A filmplakát kiáltó színekkel fordul a közönséghez ezzel a 
darabcímmel, hogy: „Lássuk a medvét“. Bár adná a Mindenható, 
hogy nemcsak a jelenlévő mélyen tisztelt hallgatóság, hanem 
Hazánknak sok-sok olyan honpolgára is, akiknek a fogyatékosok
kal szemben nem ébredt fel még kellőképen megértő könyörülate 
a fenntebb elmondott kis mese révén, a most idézett plakát jel
szavát visszhangozná s a „lássuk a medvét“ jelszóval minél több 
csenevész, fokozott gondozásra szoruló magyar gyermeket venne 
szeretetteljes különleges ápolás alá, hogy így a mostoha felszerelés
sel útnak indított ezek a gyerekek a szeretet éltető melege alatt 
megerősödjenek, testi és lelki fogyatékosságukat fokozatosan lekö
szörüljék- és boldog munkaképes honpolgárokká erősödvén, majdan 
velünk együtt folytassák azt a harcot, amelyik valamennyiünk 
édes anyját, magyar Hazánkat jelenlegi mostoha sorsából ismét 
régi, zavartalan boldogságához segíti vissza.

Isten adja, hogy úgy legyen!

A fogyatékosak gyógypedagógiai védelme 
általában.*

írta: TÓTH ZOLTÁN, a gyógypedagógiai tanárképződntézet igazgatója.

A fogyatékos gyermekek nevelésének és oktatásának történe
tében a siketnémák, vakok és értelmi fogyatékosok oktatásának, 
valamint a beszédhibák javításának „gyógypedagógia“ címén való 
egyesítése korszakot jelző tény volt.

__ Ennek az intézkedésnek reánk nézve azért is van nagy jelen
tősége, mert Magyarország az első, ahol a fogyatékosok e három 
oktatási ága egységes szervezetet nyert és a gyógypedagógiai 
tanárság egyetemleges kiképzése tárgyában is Magyarországon 
történt első ízben intézkedés.

Ha az egyesítés óta elmúlt 25 esztendőt nézzük, akkor e két 
és fél évtized alatt a harcoknak és vitáknak egész sorozatával talál
kozunk, ezért ezt a 25 esztendőt méltán nevezhetjük oktatásügyünk 
harcos korszakának.

* A M agyar Gyógypedagógiai Társaság- II. Orsz. Értekezletén 
(1926 június 6-án) ta r to tt  előadás.
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Vita indult meg: 1. a három oktatási ág összetartozására 
vonatkozólag; 2. a gyógypedagógia területét illetőleg; 3. a tanár
képzés kérdésében. ^

1. A három oktatási terület összetartozására vonatkozó vitat 
különösen befolyásolta az a körülmény, hogy ez időben a fogyaté
kosak pedagógiai védelme, mint a normálistól^ eltérő pedagógiai 
irányzat, főképen a fogyatékosak oktatásának fényére vonatkozott. 
Egyedüli és legfőbb célja az volt, hogy a gyermek fogyatékos álla
potához alkalmazkodó oktatási rendszer keretében a maga különle
ges tanítási módjaival és eszközeivel megfelelő ismereteket nyújt
son és ezenkívül a fogyatékos gyermeket valamely megfelelő élet
pályán előkészítse.

A nevelés a maga különleges feladatait nem találja meg és esz
közei is a normális keretekben mozognak és legfeljebb abban külön
bözik a normális nevelési rendszertől, hogy túlnyomó mértékben 
zárt intézetekben történik.

Mivel pedig a vakok, siketnémák és értelmi fogyatékosak 
oktatása egymástól úgy a terjedelemben, mint a módszerben lénye
gesen eltér, természetesnek kell tartanunk azt, hogy ezt az eltérő
séget látó szakember az egyesítés gondolatától erősen idegenkedett.

Az sem véletlen, hogy a fogyatékosak területeinek a gyógyító- 
nevelés szempontjából való összetartozását nálunk három orvos: 
Nárai Szalu» Sándor, Ransehburg Pál és Sarbó Artúr látták meg 
először, mert előttük az emberi szervezet kóros folyamatainak és 
állapotainak sok szempontból való összefüggése volt a példa, és 
így nem volt nehéz a fogyatékosak egyes területeit szervesen 
összekapcsoló tényező meglátása sem.

Az sem véletlen, hogy a gyógypedagógia egységes fejlődése 
érdekében különösen a fogyatékos értelműek oktatásának és neve
lésének területéről hangzottak el vélemények, mert az értelmileg 
fogyatékos gyermekek testi, értelmi és erkölcsi intellektusában 
egy időben fellépő hibásságok és kóros jelenségek megismerése 
után könnyű volt ráeszmélni arra a tényre, hogy a fogyatékossá
gok nem elszigetelten álló és egymástól elkülönült  ̂jelenségek, 
hanem a gyermek testi, értelmi és erkölcsi fejlődését egyaránt 
érintő hibásságok, fogyatékosságok és kóros állapotok.

Még az a tény sem szolgáltatott döntő bizonyítékot az egysé
ges irányzat számára, hogy a vakok és siketnémák _ között ^elég 
gyakran találunk fogyatékos értelmű vakokat és siketnémákat, 
viszont a fogyatékos értelműek között sem ritka a lefokozott érzék
szervi képességgel sújtott gyermek. Ennek pedig az az oka, hogy 
akár fogyatékos értelmű vakról, vagy fogyatékos értelmű siketről 
kellett az intézetek keretében gondoskodni, előtérbe mindig a,z 
oktatást módosítólag befolyásoló vakság és siketség_ ténye lépett. 
Ez a fogyatékossági tény pedig az oktatás látószögéből nézve,  ̂az 
értelmi fogyatékos vakok és siketek oktatását az epebb érzékű 
értelmi fogyatékosak oktatásának területétől erősen ̂ elválasztotta 
es természetszerűen a vakok és siketnemák oktatási területeihez
vitte közelebb. , , ,

Mivel pedig ez a kérdés még ma is vitatkozás tárgyát ̂ kepezi 
és ez a vita az egységes gyógypedagógiai védelena fejlődését aka
dályozza, szükségesnek tartom azt, hogy az Országos Értekezlet
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keretében a gyógypedagógiai védelem kérdése a különböző fogya
tékossági területek nézőpontjából célszerű megvilágítást nyerjen. ^

Alapgondolatom az, bogy a fogyatékosak gyógyító-nevelésé
nek és oktatásának kérdései a vita folyamán egymástól választas
sanak szét és e szétválasztásban a gyógyítva nevelés célját a 
fogyatékossághoz alkalmazkodó ' szakoktatás céljaitól különít
sük el.

Ez a kettős célkitűzés a vita sorából igen sok zavaró ^körül
ményt küszöböl majd ki és mind <ai két irányelvet képviselők szá
mára egyaránt igazságot fog szolgáltatni.

Ha a fogyatékosak gyógypedagógiai védelmében a gyógyító
nevelés tényét a fogyatékosak oktatásától különválasztjuk és cél
kitűzésünkben első feladatunknak magát a gyógyító-nevelést, majd 
az ismeretek nyújtását, tehát az oktatást tekintjük, akkor oly ada
tok birtokába jutunk, amelyek világosan igazolják azt, hogy a 
„gyógypedagógia“ nem közös névvel megjelölt iskolatípus, sem a 
közös név alatt megszervezett egységes adminisztráció, hanem oly 
nevelési irányzat, amely a fogyatékosak testi, értelmi és erkölcsi 
In bánságait kutatva és megismerve törekszik ezeket a hibásságo- 
kat és fogyatékosságokat a normális érték felé emelni és így a 
fogyatékos gyermeket úgy az oktatásra, mint pedig a normális 
életre kívánja alkalmassá tenni.

Ez a gondolatmenet felel meg leginkább a gyógyítás fogalmá
nak, mert keresi a normálistól eltérő állapotokat és a maga nevelői 
eszközei segítségével törekszik a normális érték elérésére.

A gyógypedagógia eddigi fejlődésében lényeges hiba^ volt az, 
hogy az orvostudomány analógiájára a szakemberek a fő fogya
tékosságot,: tehát a vakság, siketség, értelmi és erkölcsi fogyaté
kosság tényét okozatnak tekintették és figyelmüket főleg a vakság, 
siketség, értelmi és erkölcsi fogyatékosság tanulmányozására for
dították. Az orvostudomány szempontjából ez a természetes, mert 
az orvos feladata a fogyatékosságot előidéző kóros állapotok meg
szüntetése által a fogyatékosságok megelőzése.

A gyógyító-nevelés számára azonban sem a vakság, sem a 
siketség, sem az értelmi és erkölcsi fogyatékosság okozatnak nem 
tekinthető, amelyhez az oktatásnak csak alkalmazkodnia kell. 
A vakság például a gyógypedagógia számára épp oly kórokozó, 
mint a trachoma vagy gonorrhoea az orvostudomány szempont
jából.

A kísérleti pszichológia eredményei, valamint a vakokon vég
zett megfigyelések azt, igazolják, hogy a vakon született, vagy 
korán megvakult gyermekek, sőt még a később megvakultak életé
ben is maga a vakság ténye a vakok lelki és testi fejlődését erősen 
befolyásolja. A siketség mint ok a hangos beszéd kifejlődését aka
dályozza meg és a siketek testi, értelmi és különösen erkölpsi álla
potát befolyásolja kedvezőtlenül. Az értelmi fogyatékosság ténye 
sem tekinthető befejezett okozatnak, mert a fogyatékos értelem 
úgy a testi, mint az erkölcsi intellektusok hibásságainak és fogya
tékosságainak egész sorozatát idézheti elő.

Ha tehát a fogyatékosak gyógypedagógiai védelme érdekében 
a főfogyatékosságot oknak tekintjük és a fogyatékos gyermek 
testi, értelmi és erkölcsi életének fejlődésében és jelenségeiben e
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fogyatékossági okoknak megfelelő okozatokat keressük, akkor 
világosan állnak előttünk azok a feladatok, illetve azok az esetek, 
amelyeknek a normális érték felé való emelését kell első célunknak 
tekinteni.

Az egységes gyógypedagógiai védelem lényege tehát az, hogy 
a vakság, a siket ség és értelmi fogyatékosság nem befejezett álla
potok, amelyekhez az oktatásnak a maga különleges eszközeivel és 
oktatási módjaival egyszerűen csak alkalmazkodnia kell, hanem a 
fogyatékosak további életében igen lényeges kórokozóknak is tekin
tendők, amelyek a fogyatékosak testi, értelmi és erkölcsi állapotá
nak és képességeinek lefokozottságát, hibásságait és fogyatékossá
gait hozzák létre. Ily értelemben pedig a gyógypedagógia nemcsak 
a vakok, siketnémák, fogyatékos értelmiteknek és erkölcsi fogya
tékosaknak pedagógiája, hanem fogyatékosak egész területén a 
testi, értelmi és erkölcsi hibás súgóknak, fogyatékosságoknak javí
tására szolgáló nevelési irányzat, amely a főfogyatékossághoz, a 
vaksághoz, siketséghez legfeljebb alkalmazkodik, azonban a fogya
tékos gyermekeket mindig testi, értelmi és erkölcsi hibásságaival 
kapcsolatban törekszik megismerni és elsősorban is e hibásságok 
és fogyatékosságok kezelése által igyekszik őket a nevelésre és 
oktatásra, majd a normális élet leölésére alkalmassá tenni.

Ezek után nagy hiba volna az, ha azt kívánnánk eldönteni, 
hogy a fogyatékosak mely iskolái és intézetei tartoznak az ú. n. 
gyógypedagógiai intézetek közé, mert a fogyatékosak intézetei
nek a „gyógypedagógia“ szóval való elnevezése igen sok téves; 
véleményre adott már eddig* is alkalmat.

Azt tartanám célszerűnek, ha a fogyatékosak gyógypedagó
giai védelmével foglalkozó vitákkal kapcsolatban azt a» gyógy
pedagógiai irányzatot sikerülne megerősíteni, amely ezt a kérdést 
nem formális szempontból tárgyalja, hanem a fogyatékosak neve
lésében elsősorban is a közös gyógypedagógiai feladatok meg
ismerésére törekszik és arra a kérdésre kíván gyakorlatilag is 
értékesíthető feleletet adni, hogy a siketnémák, vakok, értelmi és 
erkölcsi fogyatékosak stb. nevelésének és oktatásának területein 
a gyógyító-nevelésnek milyen feladatok megoldására kell vállal
koznia?

Az ilyértelmű gyógypedagógiai irányzat megerősödésétől 
várom azt, hogy a fogyatékosak oktatásának egyes területein 
készülőben levő tanterv-reviziőval kapcsolatban a gyógyító-neve
lés tanterve úgy az oktatástól elkülönítetten, mint az oktatási 
anyaggal kapcsolatban megfelelő helyet nyerjen. Mindaddig 
ugyanis, amíg a gyógyító-nevelésre szoruló esetek, a megfelelő 
gyógyítónevelői eszközök és tananyag a fogyatékos gyermekek 
oktatásának tantervében külön hangsúlyozottan helyet nem fog
lalnak, addig a fogyatékosok rendszeres és eredményes gyógy
pedagógiai védelméről beszélni sem lehet.

2. Az Országos Értekezlet keretében azzal a kérdéssel is fog
lalkoznunk kell, hogy az ú. n. gyógyító-nevelés területére milyen 

' fogyatékossági esetek tartoznak.
Már előre is tévesnek kell minősítenem azt a felfogást, amely 

a gyógyító-nevelés területének kérdését oly módon kívánja el
intézni, hogy azokat az eseteket sorolja csak a gyógyító-nevelés
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területére, akiknek neveléséről ú. n. gyógypedagógiai intézetek
ben kell gondoskodni. Az ily módon való elintézés egyértelmű 
volna azzal, hogy az orvos elé csak olyan esetek utaltatnának, 
amelyek kizárólag kórházi kezelést tesznek szükségessé.

E gondolatmenetben a súlyos tévedés az, hogy a gyógypeda
gógiát ezideig igen sokan még a szakemberek között is iskola
típusnak tekintették s az eseteket kizárólag az intézeti nevelés 
szempontjából bírálták el. Ez a felfogás eredményezte azt a szo
morú és kellőképen nem hibáztatható tényt, hogy a gyógypedagó
gia területére ezideig majdnem kizárólag a legsúlyosabb fogyaté
kossági eseteket utalták, míg a könnyebb, de kiválóan javítható 
esetek nagy mennyisége a gyógyító-nevelés számára majdnem tel
jesen elveszett.

A vakok oktatásának keretében pl. még ma sem történik intéz
ményesen gondoskodás a rosszul látókról. A siketnémák oktatásá
nak keretében a nagyothallók vagy később megsiketültek gyógyító
neveléséről pedig csak a legutóbbi években történik gondoskodás.

A gyógyító-nevelés alkalmazása tárgyában a legnagyobb véle
ménykülönbség a fogyatékos értelmű és az ú. n. erkölcsi fogya
tékos gyermekek nevelésének területein tapasztalható.

A fogyatékos értelműek gyógyító-nevelésének területein a 
súlyosabb esetekkel kezdtek eleinte foglalkozni és még ma is ide
genkedés tapasztalható azzal a gondolattal szemben, hogy az 
értelmi fogyatékosságok enyhébb esetei a gyógyító-nevelés szem
pontjából kellően vétessenek figyelembe. A hiba itt is az, hogy a 
kérdést nem a gyógypedagógiai gondolkodás, hanem a gyógy
pedagógiai intézetek nézőpontjából kívánják sokan elintézni.

Elismerem azt, hogy a fogyatékos értelműek súlyos esetei az 
ú. n. gyógypedagógiai intézetekben nevelendők, azonban nagy 
számmal látok oly gyermekeket is, akiknek kisebb értelmi hibás- 
ságai szintén gyógypedagógiai védelemre szorulnak, anélkül azon
ban, hogy őket zárt intézetben kellene nevelni.

Ha arra gondolunk, hogy az értelemnek már kisebb hibás- 
ságai és fogyatékosságai a test, de különösen az erkölcsi intellek
tus területeit mily károsan befolyásolhatják és hogy az ilyen kisebb 
értelmi hibás,‘'ágban és fogyatékosságban szenvedő gyermekek és 
felnőttek a társadalmi rend és közerkölcs szempontjából mily kár
tékonyak lehetnek, akkor  ̂állhat csak előttünk igazán a m aga valódi 
értékében a gyógypedagógiai védelemnek ezzel a fogyatékossági 
területtel kapcsolatos nagy értéke. Gondoljunk csak arra, hogy a 
bűnözők  ̂igen tekintélyes százaléka ezekből a könnyen befolyá
solható és meg-felelő kritikai képességgel nem rendelkező egyének
ből kerül ki és a prostitúció is a fogyatékos értelműek e csoport
jából táplálkozik leginkább.

De nemcsak a társadalmi rend és közerkölcs érdekeit szolgál
juk akkor, ha a rendszeres gyógypedagógiai védelem gondolatát 
a ̂ fogyatékos értelműek fenti csoportjára is, kiterjesztjük, hanem e 
kérdés megoldásához súlyos közgazdasági érdekek is fűződnek.

 ̂ A munkakerülők igen tekintélyes száma ugyanis szintén a 
gyógypedagógiai védelemben nem részesült, vagy csak nagyon 
hiányosan részesült fogyatékos értelműek sorából’ kerül ki, akik



megfelelő nevelés mellett munkaképességük teljességével vehetné 
nek részt gazdasági életünkben.

Igen hasznos munkát végezünk tehát, ha a gyógypedagógiai 
védelem kérdését a fogyatékos értelműek enyhébb csoportja érde
kében is megoldjuk, illetve őket a mai teljesen elhanyagolt álla
potból kiemelve, a többi fogyatékosakhoz egyenlő mértékben 
gyógypedagógiai védelemben részesítjük.

A gyógyító-nevelés területének kijelölése, illetve a gyógy
pedagógiai védelem szempontjából az ú. n. erkölcsi fogyatékos 
gyermekek és fiatalkorúak nevelésének kérdéseivel is foglal
kozni kell.

A mai helyzet ugyanis az, hogy a javító-nevelés területén a 
gyógyító-pedagógia, mint az erkölcsi hibásságok és fogyatékossá
gok külön nevelői rendszere, még mindig nem foglalta el azt a 
helyet, amit a várható eredmény érdekében el kellene foglalnia.

' Sajnos, úgy a mai értelemben vett gyógypedagógia területép, 
mint a javító-nevelés területein még ma is élénk vita tárgyát 
képezi az a kérdés, hogy a gyógypedagógia, mint a nevelés külön 
rendszere, az erkölcsileg fogyatékos gyermekek nevelésénél szük
séges-e, illetve a kívánt eredménnyel értékesíthető-e ?

Elismerem azt, hogy a társadalmi és állami élet kereteit a 
társadalmi szokások, szabályok és törvények határozzák meg. Igaz
nak tartom azt a felfogást is, hogy aki a_ társadalmi szokásokat 
és szabályokat, valamint az államhatalom által hozott törvényeket 
megtartja, illetve azok szerint cselekszik, sem a társadalmi rend, 
sem pedig az állami törvények ellen nem vétkezik.

Elismerem azt is, hogy aki a társadalmi^ és az állami rend 
ellen cselekményt követ el, még erkölcsi fogyatékosnak nem nevez
hető. Az erkölcsi értéket tehát a szabályok és törvények betartása 
egyedül nem határozhatja meg, társadalomellenes cselekmény 
elkövetéséből pedig az erkölcs fogyatékosságára még nem követ
keztethetünk. Szükséges tehát, hogy az erkölcsi élet értékeit vagy 
fogyatékosságait ne kizárólag a cselekményben, hanem mélyen az 
egyén testi, értelmi és érzelmi életének hibáiban és fogyatékossá
gaiban is keressük. Ezért tartom szükségesnek azt, hogy az ú. n. 
bűnöző gyermekanyag a gyógypedagógia szempontjából is meg
felelő értékelésben részesüljön és az erkölcsi élet hibásságainak 
és fogyatékosságainak javítása a gyógypedagógia szempontjából 
is megvilágítást nyerjen.

Az egységes gyógypedagógiai gondolatmenetben tehat a 
testi, értelmi és erkölcsi hibásságok és fogyatékosságok, bár kiilöm 
bűző és változó egyensúlyi állapotban, az elmúlt 25 év alatt min
denkor helyet foglaltak, de célszerű megoldásuk még a jövő 
feladata.

A jövő fejlődésben ne az képezze vitánk anyagát, hogy^ a 
vakok, siketnémák, értelmi és erkölcsi fogyatékosak  ̂nevelése 
gyógypedagógiai feladat-e, mert ez úton eredményt elemi nem 
tudunk, hanem a vakok, siketnémák, értelmi és erkölcsi fogyatéko
sak testi és erkölcsi hibásságainak, fogyatékosságainak megisme
rését és megfelelő módon való javítását tekintsük^célunknak, mert 
ez az a reális alap, amelyen a jövő gyógypedagógiája felépülhet 
és amely út minden szétválasztó és az egységes gondolatmenetet
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részekre bontó törekvést természetszerűleg megakadályoz, a fejlő
dés útját pedig biztosítja.

3. A gyógyító-nevelés területein azonban elméleti és gyakor
lati irányú fejlődés csak akkor várható, ha a gyógypedagógiai 
tanárképzés az egységes gyógypedagógiai gondolatmenethez meg
felelően igazodik.

Ha a gyógypedagógiában nem a különböző fogyatékosságok
hoz alkalmazkodó szakoktatást, hanem a hibásságok és fogya
tékosságok javítására törekvő nevelési rendszert nézzük, akkor e 
nézőpontból tekintve, hibásnak és túlhaladottnak kell minősíte
nünk azt iaiz álláspontot, amely az egyes fogyatékosok területe szá
mára külön-külön kíván szakemberek képzéséről gondoskodni.

Az egyetemes orvosképzés korszakában ma már senki, sem 
gondol arra, hogy az egységes orvosképzés előtt szakorvosokat 
neveljen. Az egységes gyógypedagógiai gondolatmenet sem való
sítható meg máskép a gyakorlatban, mint úgy, ha az összegyén 
hibáinak és fogyatékosságainak felismerése és megismerése alap
ján kereshetjük a gyógyító-nevelés eszközeit, alkalmazásukban 
pedig a legszélsőségesebb fogyatékossági területeken való gyakor
lottság támogat bennünket.

A gyógypedagógiai tanárság képzésében elsősorban azoknak 
az ismereteknek kell érvényesülniük, amelyek a hibásságok és 
fogyatékosságok megismeréséhez és felismeréséhez szükségesek.

Ez az oka annak, hogy a gyógypedagógiai tanárképzés kere
tében e megértéshez és megismeréshez, valamint felismeréshez 
szükséges orvostudományi alapismeretek már 25 év óta megfelelő 
terjedelemben helyet foglalnak. Ezek az ismeretek azonban nem 
elegendők arra, hogy a gyermek hibásságait és fogyatékosságait a 
maguk teljes terjedelmében és okozati összefüggéseiben meg
ismerhessük.

A fogyatékossági kérdések társadalmi hátterét figyelmen kívül 
hagyni nem szabad. Igen nagy hibának tartom tehát azt, hogy a 
társadalomtudományoknak a fogyatékosságokkal összefüggő kér
dései a gyógypedagógia területén működő szakemberek képzésé
ben mindezideig nem érvényesülhettek.

A fogyatékosak jogi és társadalmi védelme címén e nagy- 
fontosságú kérdést állandóan napirenden kell tartani mindaddig, 
amíg e tekintetben is célszerű megoldást nem találunk.

A gyógyító-nevelésnek igen fontos feladata különösen a vakok, 
siketnémák és értelmi fogyatékosak testi hibásságainak és fogya
tékosságainak padagógiai úton való javítása.

A gyógypedagógiai tanárképzés keretében ez ideig nem történt 
kellő gondoskodás arról, hogy a pedagógiai eszközökkel javítható 
és javítandó testi hibásságökkal és fogyatékosságokkal rendszere
sen megismerkedhessünk és az általános testnevelés mellett e 
hibásságok és fogyatékosságok javítását célzó feladatainkat is 
teljesíthessük. Ez a kérdés gyógytorna célszerű alkalmazásával 
lenne különösen megoldható.

A mai nehéz gazdasági viszonyok között â  fogyatékosok meg
élhetésének biztosítása mind nehezebb feladattá válik. Ezért szük
séges volna, hogy a fogyatékosok pályaválasztásának kérdései 
különösen a vakok és fogyatékos értelműek nevelésének területein

Magyar Gyógypedagógia 1926. évi XIV. évf. 7—10. sz. 8
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rendszeresen és szakszerűen szerveztessék meg.
Ha ugyanis a normális ember érvényesülése szempontjából 

a célszerű pályaválasztás szükségességét hangsúlyoznunk kell, 
mennyivel fontosabb és szükségesebb ennek a kérdésnek a mainál 
rendszeresebb és tudatosabb megoldása a fogyatékosok megélheté
sének biztosítása érdekében.

Ezért a pályaválasztáshoz szükséges ismeretekre a jövő gyógy
pedagógus generációnak is nagy szüksége van.

A pályaválasztás pszichológiai keretébe tartozó ismeretek a 
gyógypedagógia területén kiválóan érvényesülhetnek, mert a 
Tanárképző Intézetben rendelkezésünkre álló orvostudományi,, 
társadalomtudományi, elméleti és gyakorlati pszichológiai, vala
mint fogyatékossági a n i alapismeretekre támaszkodó pályaválasz
tási pszichológia e téren hasznos és eredményes tevékenykedést 
biztosít.

A fogyatékosok gyógypedagógiai védelmének feladatait csak 
akkor leszünk képesek a mainál még eredményesebben szolgálni,, 
ha a tudományos fejlődést biztosító alapkérdésekben a védelem 
egyetemleges érdekeit szolgáló álláspontot tudunk elfoglalni és 
ezt az irányelevet a védelem területén hasznosítható ismeretek 
nyújtása által a gyógypedagógiai társaság képzésénél is cél
szerűen tudjuk értékesíteni.

A három évvel eezlőtt. tartott I. Országos Értekezletünkön a 
fogyatékosságok megelőzésének munkarendjét állítottuk össze. 
A II. Országos Értekezlet pedig a fogyatékosak védelmének kérdé
seivel foglalkozott. Az a célunk, hogy úgy a megelőzés, mint a 
fogyatékosak védelme jól átgondolt és előre felállított munkarend 
szerint történjék.

A fogyatékosak oktatásügye annakidején kiilönváltan indult 
el és fejlődésében mindegyik elérkezett ahhoz a ponthoz, amikor 
már egymás támogatása nélkül haladás nem biztosítható. Ezért a 
közös problémák meglátása kényszerít bennünket arra, hogy a 
jövendő haladás érdekében úgy a fogyatékosak oktatásának külön
böző területeiről, valamint a társadalom-, orvos- és gyógypedagó
giai szaktudományok teréről összejöjjünk és az emberi élet leg
szerencsétlenebbjeinek ügyét, a fogyatékos gyermekek védelmének 
alapvető kérdéseit közös erővel megtárgyaljuk.

Gyógypedagógia és gyógytorna.*
írta: dr. HORVÁTH MIHÁLY egyetemi rk. tanár.

A Gyógypedagógiai Társaság I. kongresszusa a testi, értelmi 
és erkölcsi fogyatékosságok megelőzéséről tárgyalt; az előadások 
és az ezekhez fűződő discussiók felölelték mindazon szempontokat, 
amelyeknek sikeres megoldása a fogyatékosok számának apadását 
segítené elő. Abból a körülményből, hogy a II. kongresszus a 
fogyatékosok védelmét s ezzel kapcsolatos kérdéseket tűzött ki

* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén. 
(1926 jún ius 6-án) ta rto tt előadás.
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tárgysorozatára, annak a beismerését olvasom ki, hogy tudatában 
vagyunk mindnyájan annak, hogy a legeredményesebb prophilaxis 
dacára, még mindig lesznek elegen olyanok, akik rászorulnak a 
hatóságok, intézmények védelmére s akiknek puszta léte megköve
teli azt, hogy velük foglalkozzunk.

Az én megbízatásom az, hogy keressem a módokat, amelyek 
alkalmasaknak látszanak arra, hogy a testi nyomorékságban szen
vedő vagy fogyatékos értelmű gyermekek a gyógypedagógiai neve
lés keretében az eddiginél is eredményesebb testi nevelésben része
sülhessenek.

Az egészséges testű és értelmileg is fejlett gyermek mozgásai
ban semmi által sincsen gátolva s az évek folyamán értelmileg is 
fejlődve, mozgásaiban mindig nagyobb összrendezettséget, öntuda
tosságot, célszerűséget és szépséget sajátíthat el. Mindennek ered
ménye pedig a gyermek alkatában, tartásában, ellenállóképességé
nek fokozódásában, szellemének frisseségében s akaratelhatározás
ban való fejlődésében tükröződik vissza s hogy mindezt valóban 
el is érhesse, erről az iskoláztatás egész tartama alatt a törvény 
által is előírt iskolai hintázás s a különféle sportok egészséges 
gyakorlása gondoskodik.

A testileg és értelmileg fogyatékos gyermek éppen fogyaté
kossága miatt képtelen arra, hogy a vele egykorú, de egészséges 
gyermek értelmi és testi fejlődésével lépést tarthasson.

A fogyatékosok nevelése az elérhető legtöbb tudást és képes
séget akkor fogja leginkább biztosítani, ha velük lehetőleg egyé- 
nenkint, de mindenesetre fogyatékosságuk figyelembevételével fog
lalkozunk.

Áll ez elsősorban az értelmi kiképzésüket és jellemük fejlesz
tését célzó gyógypedagógiai nevelésükre, de éppúgy a testi neve
lésre is.

A gyógypedagógiai intézetekben — tudomásom szerint — a 
testnevelés az általános testnevelés és torna keretei között mozog. 
Véleményem szerint az ily rendszerű testi nevelés a fogyatékosak 
intézeteiben nem elégítheti ki az ott gondozásba vett gyermekek 
testi nevelésének céljait. Nem pedig először azért, mert a normális 
testnevelés a fogyatékosaknál sem kvantitative, sem kvalitative 
nem vihető keresztül eredményesen. De nem ragaszkodhatunk a 
testnevelés rendes kereteihez főleg azért, mert a fogyatékosak testi 
nevelésében két iránynak kell érvényesülni, hogy céljának meg
felelhessen: 1. a test általános értelemben vett fejlesztésén kívül 
2. igyekeznünk kell a különféle fogyatékossággal járó s arra jelleg
zetes következményes hibásságokat enyhíteni s — ha lehetséges — 
leküzdeni. Más szóval kifejezve, a fogyatékosak testnevelésében 
helyet követel magának a gyógytorna.

Félreértések elkerülése végett azonban sietek megjegyezni, 
hogy ez alatt nem oly tornát értek,, mely hivatva lenne magát a 
testi fogyatékosságot megszüntetni, gyógyítani; ez eddig is, ezután 
is az orvos feladata marad. Amíg ezt követeli a fogyatékosak 
védelme, addig az ily .gyermeknek gyógyító és nem pedagógiai 
intézetben van a helye. Ennek befejezése után azonban még min
dig számos lehetőség kínálkozik arra, hogy egy, a fogyatékosság
hoz illeszkedő, alkalmazott, individualizáló, tehát gyógytornával

8*
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sokat segíthessünk a fogyatékosak tartásában és mozgásaiban 
mutatkozó hibásságokon.

Áttérhetek ezekután a fogyatékosságokkal járó hibásságok 
ismertetésére, amelyek egyrészt megnehezítik azt, hogy a fogyaté
kosak testnevelését a normális keretekben eredményesen folytat
hassuk, de másrészt egyenesen megkövetelik, hogy — szem előtt 
tartva a fogyatékosak védelmét — a testnevelésben azokat figye
lembe vegyük.

Legkevesebb hiányosságot a süketek és némák testi fejlődésé
ben találunk. Ezeket a különben szintén sajnálatos gyermekeket 
semmi sem akadályozza a testi fejlődésben. Az általános testneve
lés vagy torna kereteiben végzett mozgások náluk is elegendők 
arra, hogy a test fejlődése a normális gyermekével lépést tartson. 
A szabadban való játékban s a legkülönfélébb sportolásban is részt- 
vehetnek; a némák és süketek testi nevelése tehát általában véve 
a normális keretek betartásával eredményesen folytatható.

Különleges megítélést a rájuk jellemző cammogó, csoszogó 
járás igényelhet. A rendes járás gyakorlásával a megjelenésükben, 
a továbbmozgásban egy oly előnyhöz juttathatjuk őket, amely az 
életben való érvényesülésben már számot tesz.

A süketek és némák testgyakorlásában tehát a meneteléssel 
kapcsolatos gyakorlatokra különös súlyt kell helyeznünk.

A hangos beszéd a normális gyermeknél úgy tekinthető, mint 
a tüdő és légutak gimnasztikája, mely nemcsak ezeknek a szervek
nek fejlődését segíti elő, de közvetve az egész szervezetre is előnyö
sen hat.

A hangos beszéddel járó mély légvétel előnyei a néma gyer
meknél nem érvényesülhetnek, ezért ezt figyelembe kell venni az ily 
fogyatékos gyermek testi nevelésénél, s különös súlyt kell helyez
nünk az ú. n. lélekzési gyakorlatokra.

Sokkal nagyobb védelmet igényelnek a testnevelésben a vak 
gyermekek, akik nélkülözik azt, ami mozgásaink végzésében 
nekünk — a látó embereknek — biztosságot, határozottságot biz
tosít s ami lehetővé teszi a mozgások végzésekor kifejtett erő gaz
daságos kihasználását s képesít bennünket arra, hogy a rendszeres 
mozgások intenzív gyakorlásával a testnevelés legfőbb célját, a 
test fejlesztését segítsük elő.

A vak gyermek általában véve kevesebbet mozog, mert fél, 
hogy megbotlik s megsértheti magát, mozgásai tapogatók, minden 
energiát nélkülöznek s ezért izomzatúk fejletlenebb s miután ez 
hatással van a csontrendszer fejlődésére is, ez ellenállóképességé
ben szenved, a szalagos készülékük lazább, petyhüdtebb s ezért az 
ily gyermek elferdülésre is hajlamos.

A világtalan ember előszeretettel választ oly foglalkozást, 
amelynek végzése közben helyét nem kell változtatnia s érvénye
sítheti fejlett tapintó érzését s eközben főleg kézügyességét fej
leszti ki. Ennek gyakorlása közben főleg a felső végtagok haszná
latára. van utalva, ami megint azt eredményezi, hogy a törzsnek 
és vállövnek főleg azon izmait használja a mindennapi foglalko
zása közben, amely a törzsnek előrehajlását, kyphosisát segíti elő.

Már a normális gyermek tartásában és mozgási mechanizmu
sában is megtalálható annak a nyoma, hogy az ember a fejlődése
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folyamán a függőleges helyzetet (két lábon való állást, járást) csak 
később sajátította el, ami pl. a törzs és vállöv izomzatának kedve
zőtlenebb elrendeződésében és aránytalan kifejlődésében is nyil
vánul (Klapp ortogenetikus hiányosságnak nevezi).

A felső végtagoknak a vakok fogyatékosságával járó több- 
használata méginkább érezhetővé teszi a törzset előrehajlító izom- 
zat biológiailag is magyarázható túlsúlyát, ami a törzs tartásának 
rendellenességéhez is vezet, ami a légzést és vérkeringést s ily köz
vetett módon a szervezet egész háztartását is kedvezőtlenül érinti.

Ha tehát már a rendes fejlődésű gyermek tornáztatásában 
különös súlyt kell helyeznünk a törzset feszítő és egyenesítő izom- 
zat erősítésére, kétszeres fontossággal fog ez bírni a vakok testi 
nevelésében.

De nem szabad elhanyagolni az alsó végtagok izomzatának 
fejlesztését sem, miután a világtalan az alsó végtagokat a minden
napi élet keretében csak a legszükségesebb mértékre korlátozva 
használja s alig nyílik alkalma arra, hogy az alsó végtagok izom
zatút a mindennapi életben munka útján, avagy sportolás közben 
gyakorolja.

Vakságuk miatt a mozgásoknak a látó embereknél szokásos 
és bevált módjára, az utánzásra is képtelenek, ami hozzájárul 
ahhoz, hogy a világtalanok mozgásai formátlanok.

A vakok védelme tehát megköveteli, hogy testi nevelésükben, 
a fogyatékosságukból eredő különleges hátrányok leküzdésében 
segítségükre legyünk, amit a gyógytorna keretében vélek leginkább 
megvalósíthatónak.

Annak a nagyon gyakran alkalmazott mondásnak, hogy „mens 
sana in corpore sano“, a megfordított ja is áll s ezt különösen az a 
tapasztalat igazolja, hogy a fogyatékos értelmű gyermekek közt 
alig találunk rendes testi fejlettséget, testformát és mozgásokat.

Az ember teste a legkomplikáltabb gépezet, melynek mozgá
sait csak az egészséges elme tudja uralni.

Amíg a vegetatív életműködések akaratunktól függetlenül 
folynak, a mindennapi életben észlelt egyéb műveletek és mozgá
sok teljesen akaratunk szabályozó befolyása alatt állanak.

Az értelmileg fogyatékos gyermek olyan, mintha fejlődésének 
egy kezdetlegesebb fokán (infantilis habitus) állapodott volna 
meg. Amint a tagolt beszéd egy aránylag újabb szerzeménye az 
embernek s ennek megfelelőleg az imbecilis gyermek beszédében 
is defektusokat találunk, úgy az egyenes állás és járás, a legössze
tettebb izomműködés megtanulásában is kóros visszamaradottság 
jeleivel találkozunk.

Az értelmileg fogyatékos gyermek későn tanul meg egyenesen 
ülni és állani, ritmusosan járni pedig sokszor egyáltalában nem. 
Általában ügyetlenül mozognak, sokszor feleslegesen sok erőt 
adnak bele mozgásaikba, pl. ha valami után nyúlnak, vagy vala
mit fel akarnak emelni, máskor meg mozgásaik erőtlenek, lassúk, 
vontatottak. A célszerű mozgások automatikus elsajátítására az 
agyuk nem eléggé fejlett s miután hiányzik az akarat és az izom- 
tevékenység finomabb, harmonikus összejátszása, ezért, az értelmi
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fogyatékosság nagysága szerint kisebb-nagyobb kieséseket talá
lunk a mozgások összrendezettsége s célszerűségében és az erőnek 
gazdaságos értékesítésében. Ez annyira feltűnő és megszokott 
jelenség, hogy az ily gyermekkel foglalkozó orvos és tanító már 
ebből is észreveheti az értelem gyengeségét.

összefoglalólag azt mondhatjuk, hogy az értelmileg fogyaté
kosaknál két főjelenségben tükröződik mindez vissza: 1. az infan
tilis habitusban, amelyben megtaláljuk a járni kezdő' gyermek 
típusosán előrehajló tartását és 2. a mozgások ügyetlenségében, 
mely úgy a lomha továbbmozgásban, mint egyéb más műveletben 
is szembeötlik.

Mindezenfeliil az esetek egy részében a pajzsmirigy hiányos 
működésével kapcsolatosan az anyagcsere csökkenésének következ
ményeivel, a szervezet dekonstituciójával találkozunk s akkor 
előttünk áll a vérszegény, rachitisre hajlamos értelmileg fogyaté
kos gyermek a maga rossz tartásával, lefokozott testi állapotával 
és formátlan, ügyetlen mozgásaival.

Enkephalitist kiállott gyermeknél még az izomtónus fokozó
dása s főleg a hajlítóizmokban mutatkozó merevgörcsök (spasmus) 
egészítik ki a képet.

Az 'elmondottakban rámutattam azokra a hibásságokra, ame
lyek az érzéki és értelmi fogyatékosságban szenvedő gyermekekre 
jellemzők. Ilyeneknek a normális testnevelés keretei közt végzett 
tornáztatása nem lehet eredményes.

A fogyatékos gyermek testi nevelésében piros fonálként kell 
érvényesülni az individualizálásnak.

„A gyengék, a testi és értelmi fogyatékosságban szenvedők 
leginkább igényelnek tervszerűleg dosirozott testgyakorlást. Igye
kezni kell náluk is a teljesítőképességet fokozni s ezáltal az alkati 
erőt (Konstitutions Kralt) fejleszteni“ — mondja Malvitz. S hogy 
Du Bois Raymond szavaival éljek, „a torna nemcsak az izmok 
gyakorlása, hanem az agyé is“.

Az olyan tornát, amely individualizál s alkalmazkodni képes 
a fogyatékosság mineműségéhez, amely helyét, idejét, eszközeit 
aszerint válogatja meg, amint azt a gyermek alkata, értelmi és 
testi fejlettsége vagy hibája kívánja s amelynek célja nemcsak a 
test általános fejlesztése, de azzal együtt bizonyos és egyénileg 
változó hibásságok javítása, az ilyen tornát én gyógytornának 
nevezem.

Ennek a testnevelésnek a. gyógypedagógiai neveléssel karöltve 
kell érvényesülnie. Ezt kívánja már magábanvéve az a körülmény 
is, hogy az ily gyermekek elhelyezése csak ily különleges célú inté
zetekben lehetséges. Ezek az intézetek — mint Spitzy mondja — 
könnyen szabadulhatnak azoktól a kötött szabályoktól, amelyek a 
rendes iskolákra és intézetekre kötelezők s a testnevelést szabadab
ban és célszerűbben egyeztethetik össze az értelmi oktatással.

Anélkül, hogy a gyógygimnasztika lényegének és metodikájá
nak tárgyalásába belemélyednék, azt kívánom csak megjegyezni, 
hogy a gyógytornáztatás keretében főleg oly mozgások gyakorlá
sára kellene a súlyt helyezni, amelyek alkalmasaknak látszanak a 
fogyatékosságból eredő hibák javítására, hogy ilymódon azok, 
akik a gyógytorna keretében alkalmasakká váltak már a további
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testnevelésre, idővel a rendszeres tornaoktatásban vehessenek részt.
Hozzá kívánom még tenni, hogy a fogyatékosak testi nevelésé

ben kevesebb ülés, nagyobb mozgásszabadságnak kell érvényesülni, 
s gyakoribb, főleg ritmikus testgyakorlásra helyezzük a fősúlyt, 
amelyet rövid ideig, az elméleti oktatás megszakításával, talán 
zene ütemére lehetne végezni, mert a mozgások megtanulásánál a 
ritmus jó hatását nem nélkülözhetjük. A fogyatékos értelmű gyer
mek gyakoroltatásánál az ének, zene, tapsolásnak oly hatása van, 
mint ahogy a dadogó tanításánál az énekhez folyamodunk, hogy 
a beszéd és lélekzés koordinációját elősegítsük.

#

Amint a gyógypedagógiai intézetekben a nevelést és tanítást 
■erre szakképzettséggel bíró gyógypedagógus tanárra bízzuk, épp
úgy a fogyatékosak testnevelésében eredményt csak akkor várha
tunk, ha a gyógypedagógus tanár ebben is szakképzettséget nyer.

Mivel pedig a tanárság a háromévfolyamú Gyógypedagógiai 
Tanárképző Intézet keretében a gyógytorna elméletével és gyakor
latával mindezideig még nem foglalkozott, elsősorban is szükséges 
lenne az, hogy a gyógytorna, mint rendes tárgy, ebben az alkal
mazott formájában vétessék fel a Tanárképző Intézet, tárgyai közé.

^Úgy hiszem, hogy ez már azért sem képezne különös megter
helést, mert a tanárképző hallgatói a bonc-,, élet- és kórtan, vala
mint a kóroktan és a fogyatékosságok körébe vágó ismeretekkel 
-elég részletesen foglalkoznak s így a gyógytorna tudatos elsajátí
tására és alkalmazására ez az alapképzés igen célszerűnek mutat
kozik.

Ha a testileg gyengébb gyermekből a testápolása útján fejlet
tebb, teljes értékű embert lehet nevelni, akkor az értelmi fogyaté
kossággal arányosan testileg is fejletlenebb gyermekből is lehet 
a  ̂megfelelő testnevelés által olyanokat képezni, akik fogyatékos
ságuk dacára az életben mégis jobban érvényesülhetnek.

A testi és értelmi fogyatékosak védelmét szolgálná tehát, ha 
a tanárképző tantervében a gyógytorna tanítása is helyet találna.

A siketnéma gyermek gyógypedagógiai védelme.
Ir ta : MICHELS FOLÖP, a gyógypedagógiai tanárképződntézet előadó tanára.

A siketek kategóriájába tartozó gyermek gyógypedagógiai 
védelmének kérdése igen nagy feladatkörre vonatkozik. E feladat
körbe tartozik elsősorban a gyermek védelme és csak másodsorban 
a siket gyermek védelme.

Tökéletesen keresztűlvitt gyermekvédelem mellett alig lehetne 
siket gyermekről beszélni. Szükségképen nincs sem veleszületett 
siketség, sem megsiketült gyermek. Tényleg azonban megcsonkí
tott .hazánk területén az 1920. népszámlálás szerint 9035 siket 
egyén él, kik közül körülbelül 1500 tanköteles korú. Közülök csak. 
982 részesül a nevelés-oktatás áldásaiban.

Hogy a siketek védelmének kérdését megvilágíthassam, rövi
den foglalkoznom kell, gyógypedagógiai vonatkozásában, a gyér-
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mekvédelemmel. Csak így tudom teljes egészében megvilágítani a 
siketség és a megsiketülés elleni védelem lehetőségeit és a közel
jövő ezirányú feladatait. Csak azután fogom részleteiben is  ̂tár
gyalni a siket, következésképen néma gyermek gyógypedagógiai 
védelmét.

I. A gyermekvédelem gyógypedagógiai vonatkozásban.

A gyermek a legnagyobb nemzeti érték. Hazánk jövő boldogu
lásának alapja: a jelen, testileg és szellemileg ép, fejlődésre képes 
és megfelelő fejlődési lehetőségek között élő gyermeke. A gyermek
ben ma, a bennünket felváltó generáció nemzetgazdasági, kultu
rális és erkölcsi értékét — egy szebb jövőt —■ kell látnunk. A ̂ gyer
mekben erős nemzeti tőkét kell biztosítanunk, ezt a tőkét számon- 
tartanunk és a jövő számára mindenféle károsodás és fogyatékosa 
sák ellen védenünk.

Ennek eszközei:
a) Az ország helyes gazdasági, művelődési és hygieniai politi

kája. Svédországban e három tényező javulásával a tanköteles
korú siketek száma 1900-tól 1920-ig, tehát 20 év alatt 800-ról 600-ra, 
tehát 25 százalékkal csökkent.1 Ez a csökkenés egyaránt vonat
kozik úgy a veleszületett, mint a szerzett siketség eseteire. A sike
tek száma az egyes országokban azt mutatja, hogy annak nagy
sága fordított arányban van az illető országok kulturális fokával.

A gazdasági viszonyok fontosságát az a tény is bizonyítja, 
hogy úgy hazánkban, mint külföldön a nevelés-oktatásban része
sült siketek 80—90%-a a szegény néprétegből került ki. A gazda
sági tényező ugyanis a legszorosabban függ össze a műveltség és 
a hygienia kérdésével.

b) Erős nemzedék biztosítása, számontartása és védelme, köze
lebbről a siketség elleni küzdelem, egy különleges szerv létesítését 
teszi szükségessé. Ezt a szervet egy felállítandó országos gyermek
védő hivatalban látom ma. Ez hazánk orvosi és szaporítandó védő
női karából alakított — a telekkönyvi hatósághoz hasonló — ható
ság volna, melynek hivatása: a) a hazának a gyermekben egészsé
ges testi és lelki értéket biztosítani; b) ezt számontartani és
c) védeni. Hármas feladatköre szerint:

1. A biztosítást illetőleg:
a) házassági engedélyeket ad vagy tagad meg;
b) az új házasokat a szülői felelősségről tájékoztatja.
2. A számontartást illetőleg:
aj az ország minden kunyhójára kiterjedő hálózatával gyer

mekkatasztert vezet;1
b) oly törvényes intézkedésekről gondoskodik, mely a gyerme

ket, bármilyen megbetegedése első jeleinél, orvos kezébe adja. 
A gyermek egészsége államérdek. Ha a beteg gyermek még meg
felelő időben orvos kezébe kerül, akkor a megsiketüléssel járni 
szokott betegségeket is enyhe lefolyásúvá lehet tenni. Így számta
lan megsiketülésnek elejét lehet venni. Intézetünk volt és jelen- 1 2

1 Nordisk T idskrift 1922. év.
2 Lásd dr. M áday István, a családi kataszter kérdése. 1926.



121

légi növendékeinek 57'07%-a különféle megbetegedés következté
ben szerezte a siketséget.1

3. A siketen született és megsiketiilt gyermekek védelmét ille
tőleg a gyermekvédő hivatal:

a) védőnőivel időnként felülvizsgáltatja a gyermekkataszter 
szerint hatáskörébe eső összes gyermekeket;

b) a siketeknek vagy megsiketülteknek bizonyult gyermekek
ről azonnal jelentést tesz a gyógypedagógiai intézetek szak
felügyelőségének ;

c) az olyan gyermekeket pedig, kiknek sérült hallását még meg 
lehet menteni, vagy akiknek megsiketülési folyamatát még meg 
lehet állítani, olyan speciális klinikákba utalja, melynek szék
helyén siketek intézete is van. Erről értesíti úgy a gyógypedagó
giai szak felügyelőséget, mint az illető intézet igazgatóságát, hogy 
a szakszerű gyógykezeléssel egyidőben szakszerű beszédbeli ápolás 
alá is kerülhessenek a megsiketülő vagy megsiketült, már beszélő 
gyermekek. Intézetünk növendékeinek 37'58%-a 2—6 éves korban, 
tehát a beszéd fejlődés előrehaladott, vagy már teljesen befejezett 
stádiumában, megbecsülhetetlen beszédkincs birtokában, siketült, 
illetőleg neműit meg. 380 gyermekről van szó, kik valamikor 
beszéltek és mint teljesen némák kerültek csak a budapesti inté
zetbe. Csonka hazánk intézeteinek volt és jelenlegi növendékei 
közül legalább is 3000-et már mint tökéletesen némát kellett újra,, 
mesterséges módon, beszédre tanítani. Mennyi érték veszett itt 
kárba! Ennek az értékpocseko I ásn ak nagyságát csak gazdasági mér
tékkel, pénzzel mérve, a múltra vonatkozólag és enyhén számítva 
2,400.000 aranykoronában kellett megállapítanom.

Tulajdonképen nem a siketség, vagy a megsiketiilés lényében 
rejlik elsősorban a nemzeti értékben való veszteség, hanem e bajok 
következményeiben, a némaságban, illetőleg a megnémulásban. 
A szakpedagógiai beszédápolással a megnémulásnak elejét véve, 
az illető gyermek egyéni és társadalmi értékét úgyszólván telje
sen át lehet menteni. Ilyen esetekben alig beszélhetünk nemzeti 
értékveszteségről.

E tények szolgáljanak mentségemül. azért, hogy a siketség, a 
megsiketiilés és a megnémulás szempontjából az általános °"rer- 
mekvédelemre, annak létesítendő szervére és e szervtől várt véde
lemre is bátor voltam kiterjeszkedni.

II. A siket, következményképen néma gyermek 
gyógypedagógiai védelme.

A siketség végeredményképen társadalmi rendellenesség kö
vetkezménye. A siketség a társadalom eredendő bűnére mért bün
tetés, melyet azonban elsősorban az ártatlan gyermek és annak szű- 
kebb környezete érez és csak másodsorban a tulajdonképeni bűnös, 
a társadalom. Az örökös némaságra kárhoztatott gyermekben s 
majdan felnőttben nemcsak a hallók és beszélők társadalmából 
ártatlanul kivetett egyént, hanem alacsony szellemi és erkölcsi fej- 3

3 L ásd: Istenes K ároly: S ta tisz tikai adatok a siketném ákról az or
vosi vélemények alapján. 1925.
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lottségen megálló, védtelen és sokszor az emberi gonoszságnak pré
dául dobott, csak állati munkára képes társadalmi terhet, nyűgöt is 
kell látnunk. Ilyen a tanulatlan siketek legtöbbje. Az ilyen társa
dalmi teher mellett a múlt hibáinak ártatlan áldozatában a nemzeti 
közösségre nézve egy-egy emberélet óriási munkaértéke is kárba 
vész. E szempontból érdemes volt megnézni az „Embervédelmi 
kiállításiban a felnőtt, tanult siketek kiváló ipari, iparművé
szeti termékeit és művészi alkotásait.

Igen sok nemzet e tekintetben tág lelkiismerettel könnyít ma
gán. Sőt amikor a trianoni igazság nevében egyes új államalakula
tok, a humanizmus terén mindenkor a művelt nemzetek között 
haladó Nagy-Magyarországtól garmadával kaptak siketnéma- 
intézeteket, amilyenekkel eddig még nem rendelkeztek, azokat 
mint felesleges luxust nagyrészben beszüntették.

A magyar nemzet a múlt hanyagságának következményeit 
mindenkor készséggel viselte. Franciaország, Németország és 
Ausztria után Magyarország, mint negyedik ország létesített inté
zetet siketnémái számára Vácon, már 1802-ben. A világháború 
kitörésekor 15 intézetünkben hazánk összes tanköteleskorú siket- 
némái a modern pedagógiai követelményeknek megfelelő elhelye
ződéit nyerhettek volna, ha a tankötelezettség már ki lett volna 
mondva.

A siketség szociális baj, betegség. Ennek súlyosabb következ
ménye. a némaság. A beállott bajon segíteni már nem lehet, de az 
annál súlyosabb következményeknek elejét lehet és kell is venni.

A siketséget és a megsiketülést követő védelem első feladata a 
némaság, illetőleg a megnémulás elleni küzdelem. E feladat csonka 
hazánk 9 siketnéma-intézetére hárul.

A siketek intézetei nem iskolák elsősorban, hanem beszédre 
nevelő, beszédápoló intézetek. E mondatnál sokan megakadhatnak 
a. szokatlan nyelvhasználat miatt és joggal, mert az ilyen mondat
nak még nincs is tartalma, mely igazolhatná. „A siketek intézetei 
nem iskolák elsősorban.“ Mit értünk alatta?

Azt szoktuk mondani, hogy a halló gyermek magától megtanul 
beszélni, járni, öltözködni, játszani, utánozni, ösztönszerűen raj
zolni, szerszámmal bánni stb., vagy a népiskolát végzett gyermek 
megtanulja a szabó-, a cipész-, az asztalos-mesterséget stb. Egyszó
val a gyermek megtanul alkalmazott au cselekedni. A gyermek 
magától cselekvési képességeket szerez. A hangbeszéd is beszéd
szervekkel való és a lélek tartalmaihoz alkalmazkodó cselekvés.

Ez esetekben a „megtanulni“ igének más az értelme, mint 
mikor azt mondjuk, hogy a gyermek vagy az ifjú megtanul szá
molni, megtanulja Pythagoras tantételét, hazánk történelmét, a 
vegytant, a földrajzot, a csillagászatot, az alkotmánytant, a külön
féle jogokat stb. E tárgyak kapcsán ismereteket szerez a tanuló.

Különféle cselekvési képességeket szerezni mást jelent, mint 
különféle ismereteket elsajátítani. A különféle cselekvések elsajá
tításához a gyermeknek nincs szüksége a felnőtt szándékolt segítsé
gére, oktatására. A véletlen adta példák alapján előbb-utóbb maga 
szerzi meg e különböző cselekvési képességeket. Hogy mikor tanul 
az asztalosinas asztalt csinálni, inaséveinek első vagy utolsó szaká
ban, az csak attól függ, hogy mikor engedi őt mestere e feladattal
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a gyalupadhoz. Ha egy gyermek 5 éves koráig két nyelven meg
tanul beszélni, az nem azért van, mert megtanítják.rá, hanem mert 
a véletlen kétféle beszédkörnyezet beszédpéldáival halmozza el. 
A gyermek magától tanul meg két nyelvet egyszerre.

Hogy a cselekvési képességek elsajátítása tulajdonképen nem 
tanulás, bizonyítja az, hogy alig mondhatjuk, hogy a halló gyer
meket megtanítjuk beszélni, járni, enni, öltözködni, játszani, utá
nozni, szerszámmal bánni stb. Megtanulja azt magától, csak adód
jék neki ahhoz alkalom.

De már az egyszer-egyre, vagy bármilyen számtani, mennyi- 
ségtani, fizikai, vegytani műveletre, vagy földrajzra, történelemre, 
jogra stb. igenis meg kell tanítani azt, aki ezeket meg akarja 
tanulni.

Hogy úgy a képességek, mint az ismeretek csoportjánál egy
aránt mégis tanulásról beszélünk, az azért van, mert e két csoport 
között az emberi közösség még nem vett észre különbséget és a 
nyelvhasználat e tényleges különbözőséghez így nem tudott alkal
mazkodni. Nehéz is észrevenni ezt a különbséget. Mert pl. melyik 
csoportba tartozik az írás és az olvasás? A két csoport között fog
lal helyet. Az ismeretek és a cselekvési képességek egy és ugyan
azon egyenes két végpontja körül gondolhatok elhelyezettnek, 
mely két csoport azonban 'egymásba átmegy. Ennek a tételnek 
megértése rendkívül, nagy pedagógiai horderejű.

Az írásra, olvasásra bizony meg kell tanítani minden gyerme
ket, mert magától el nem sajátítja ezeket. De ha a gyermek egy
szer már megtanult írni és olvasni, ha erre figyelmének elvonása 
mellett is kénes, akkor róla már mint eovszerű, tudatos vagy gépies 
cselekvési képességről kell, hogy beszéljünk.

Mi most az ismeretek és a cselekvési képességek között a jel
legzetes különbség?

Az ismereteket azzal szerezzük meg, hogy megértésükre meg
tanítanak bennünket. Megtanítanak rá vagy a pedagógusok, vagy 
a könyvek. Ha bármely tantételt egyszer már megértettük, már 
örök tulajdonunk marad és más ismeret elsajátításához láthatunk. 
Amikor a pedagógus ismerethez vezeti növendékét, akkor tulajdon
képen csak megértéshez segíti őt, felfogáshoz, appercepcióhoz. 
Egyik appercepció után másikat létesít növendékében. Mindig 
olyan appercepcióról van szó, melynek megszerzésére a gyermek 
magától nem volna képes. Az most teljesen mellékes, hogy hiszen 
ezeket az ismereteket a gyermek hangbeszédével ki is fejezi, hogy 
az ismereteket csak kifejezésre jutásuk által köthetjük meg. Az 
ismeret szerzésének módja a fontos, ez pedig a megértés. Ezt 
elérve, megállhat a pedagógus, munkáját elvégezte.

A cselekvési képességek csoportjánál, a megértésnél nem lehet 
megállni, sőt a megértés sokszor elő sem forduló tényező, vagy ha 
előfordul, mellékes tényező, mint amilyen az előbbi csoportnál a 
hangbeszédbeli kifejezés.

A gyermeknek nincs szüksége előzőleges megértésre, hogy 
állni, járni, enni, öltözködni megtanuljon, hogy játsszon, utánoz
zon, ösztönszerűen rajzoljon. Még a hangbeszédhez sem a tulajdon- 
képeni megértés útján jut el a halló gyermek, t. i. ahhoz, amit mi 
beszédnek nevezünk: a beszédszervek összrendezett, alkalmazott
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mozgásához, fizikai folyamatához. Ami ezt a folyamatot meg
indítja: a lelki tartalom, az már az ismeretek kategóriájába tarto
zik. A gőgicsélésnél, gagyogásnál, mint beszédszervekkel való 
játéknál, az echoláliánál, mint a beszéd szervekkel való utánzási 
törekvésnél semmi szerepe sincs a megértésnek, tehát a felfogásnak, 
az appercepeiónak. A minőségében és mennyiségében megfelelő 
gyakorlat vezet egy-egy cselekvési képességhez és nem a megértés.

A fenti értelemben a hangbeszéd szintén nem más, mint kül
sőleg megnyilvánuló cselekvési képesség, fizikai folyamat. Ha 
pedig a tulajdonképeni hangbeszédet, mint pszichofizikai folyama
tot vesszük, akkor annak elsajátításához a környezet beszédének 
megértését ugyan kikerülhetetlen állomásnak kell tekintenünk, de 
mégis csak átmeneti és nem végállomásnak. A megértés csak 
kiindulópontja az értelmes beszédhasználatnak, bár a beszéd- 
megértést megelőzőleg is nekikészülődik már a gyermek a hang
beszéd valamikori uralásához. Az 1—2 éves korú gyermek még nem 
tud beszélni, bár a beszédmegértésen úgyszólván már túl van. 
A beszédmegértést megelőző és különösen az azt követő 3—4 évi 
alkalmazott beszédszervi gyakorlat képesíti csak a gyermeket a fel
nőttek beszédével hangtani Ing is, grammatikailag is megegyező 
beszédre. A nyelvalakok, hangkapcsok, igeragozási táblák stb. tuda
tossá tételének szükségességét hirdetői itt botlottak meg. A minő
ségileg és mennyiségileg megfelelő beszédgyakorlat vezeti a sike
teket a hangbeszéd birtokába és nem a beszédről szóló tudás. 
Az átmeneti állomásként szükséges beszédmegértés más dolog, 
szükséges tényező, és nem olyan szükségtelen és időt pocsékoló 
valami, amilyen a hangkapcsokról, a nyelvalakokról stb.  ̂szóló 
tudás, a tanulókat azokra eszméltetni akaró törekvés. Elég, ha 
ezeket a pedagógus ismeri, a növendéknek nem kell róluk tudnia.

A beszéd megértése sem beszéd még, bárha ez a beszédmegértés 
tökéletes is. A nyelvétől megfosztott felnőtt nem tud beszélni.

A beszédhez hasonló külső cselekvési képesség az írás, az olva
sás, a gyorsírás is. A megértésen átvezető, de azon túlmenő, 
azt követő megfelelő izomgyakorlatok vezetnek ezekhez a cselek
vési képességekhez. Ha ezeket egyszer már megszereztük, akkor 
bármikor automatikusan is rendelkezésünkre állanak.

Összegezve a tanulságot: Az ismeretek csoportjánál megértést 
közvetít a pedagógus, megokol, oktat, tanít és ezzel elvégezte a 
munkáját. A képességeket magától szerzi meg a gyermek, vagy az 
ember és Csak annyiban szorul idegen segítségére,_ amennyiben a 
megértés útbaejtésével lehet csak hozzájuk férkőzni. A  képessége
ket, a megértést megelőző, de különösen azt követő saját megfelelő 
izomgyakorlattal kell elsajátítani. Az ismeretek megszerzésének 
eszköze: az idegen segítséggel közvetített megértés. Itt a „miért ?“ 
kérdésre kapott felelet a fontos. A képességek megszerzésének 
eszköze a saját gyakorlat. Az ismén1 leket tanítani, tanulni kell. 
A képességeket nem tanítás, tanulás, hanem utánzás és gyakorlás,. 
mondjuk belenevelődés útján szerzi meg a gyermek, minden ember. 
Ttt a „hogyan is csinálod?“ és ennek utánzása és nem a „miért?“ a 
lényeges.

A beszéd tehát nem ismeret, melyet tanítani kell és melyet a 
megértéssel már megtanultunk, hanem képesség, mely megfelelő
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körülmények között kifejlődik minden gyermekben, melybe min
den gyermek természetszerűleg belenevelődik.

Megérthető most már, hogy a hangbeszédre képesítő siketek 
intézetei nem tanintézetek, iskolák, mint az elemi- és középiskolák, 
amelyekben főképen megértést, ismereteket közvetítenek. Hát 
akkor micsodák?

A siketek intézetei igenis ápoló, beszédápoló, beszédfejlesztö 
intézetek, sokkal tiszteletreméltóbb intézmények, mint a siketek 
jelenlegi iskolai intézetei.

A siketek beszédápoló intézeteiben a hangbeszédbelileg tehe
tetlen néma gyermekeket segítik hangbeszédhez. A siketek tanárai 
és tanárnői ezzel nem válnak ápolókká, hanem a természetes, egész
séges beszédfejlődési lehetőségektől megfosztott siket gyermekek 
beszédorvosaivá, teremtő művészekké. Egy betegség okozatának 
utóköyetfeezményét kell ezekben a beszédápoló intézetekben eltün
tetni, a némaságot.

A siketek tanárnője és tanára a beszédápolás szükségének meg
felelően átszervezendő intézetekben megfelelő minőségű és meny- 
nyiségű olyan beszédgyakorlathoz segíti siket ápoltjait, védenceit, 
mint amilyenek révén a halló gyermek szerzi meg beszédképes sé- 
gét. Ezt a beszédgyakorlatot nem órarend keretében és kivétel nél
kül a hét éves kortól kezdődőleg nyújtja ápoltjainak orvosság
képpen, hanem kinek-kinek szükség szerint. A megsiketült rászo
rulónak akár a kétéves kortól is, a siketen született némának a 
négyéves kortól, a nap minden szakában. Az ilyen beszédápo
lás mellett, 4—5 év alatt, minden siket gyermek megtanul beszélni, 
jobban, mint ahogyan megtanul most nyolc év alatt. A siket gyer
meknek ilyen beszédápolással egészséges, emberi beszédbeli reagá
lási képességet adunk a hangbeszédben és a különben megbénuló 
elméjének mozgó szervet, szárnyát, mellyel az emberré levés útját 
úgy tudja majd megjárni, magának a világról képet alkotni és e 
világfelfogás szerint emberi létét a közösség számára értékessé 
tenni, mint minden gyermek.

Fantazmagória! Utópia! Nem új dolog!
Nem új dolog, mert Medgyessy János is vetett már fel hasonló 

gondolatot. Elégtételt kap abban, hogy ez a gondolat nálunk már 
nem új. És nem utópia, mert programúi, nálunk még csak meg
valósítandó és meg is valósuló, de a Garett nővérek óta, 20 év óta, 
Amerikában már számtalan és Anglia egy-két magánintézetében 
megvalósult programúi.

A siketek beszédápoló intézeteiben a siketek tanárnője és 
tanára nem lesz éjjel-nappal egy-egy gyermekcsoport mellett, 
hanem mint az orvosok kara egy-egy klinikán, egymást fogják fel
váltani a munkában mint beszédorvosok, nemes hivatásuk igazi 
légkörében. Természetesen, akkor nem lesz elegendő csak a fone
tika, mint főtudomány, hanem a fonetika, fontosságának 
megtartásával, minit melléktudomány fog szolgálni az egyéb szük
séges melléktudományok mellett a beszédre nevelés ■— és nem taní
tás — főtudományának.

A siketek intézetei csak elsősorban beszédápoló intézetei a 
néma, vagy a különben megnémuló gyermekeknek. A beszédbeli
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feladatot elvégezve, de e feladattal már párhuzamosan is, a siket 
gyermekeik tan- és általános nevelő intézetei is.

Intézeteink főfeladatuk megoldásának tényezőit illetőleg 
most összehasonlíthatók nedves, sötét pincében elhelyezett növény
házakkal, melyekben a hangbeszéd magvát ugyan elvetik akkor, 
amikor ez az elvetés a természet rendje szerint idejét múlta, — 
amelyekben a hangbeszédet a hétéves kortól tanítani kezdik —, 
de amelyekből a levegőszükséglet: a beszédpélda- és a beszédgya
korlatszükséglet, valamint a napsugár: az anyaszív hiányzik 
ahhoz, hogy a magból kikelt csira terebélyes fává, a siketek ajkán 
a hangbeszéd anyanyelvvé, emberi társadalmi kötelékké fejlőd
hessék.

Meg kell érteni, hogy a felelősség nélküli ember- és intézmény
kezelés ideje elmúlt. Az emberi értéket már nem pénzzel mérik. 
A némák igazi jajkiáltását a szakembereknek, a felsőbb- 
ségnek, a társadalomnak, ,a pénzügyi kormányzatnak már meg 
kell értenie. A néma, vagy a szóval még mindig csak küzdő 
siket ajka és kifejezésre vágyó lelke már régóta azt kiáltja 
annak, kinek kiáltása szívébe nyilai: „Segítsetek korábban 
és jobb hangbeszédhez, segítsetek bennünket kivétel nélkül 
emberi léthez! Siketségiinkért és némaságunkért nem mi 
vagyunk a felelősek. Siketségünk mellőzése nem kívánt volna 
annyi áldozatot és energiát, mint amennyit kíván meg
felelő megszólaltatásunk. De a megszólaltatásunkhoz szükséges 
energiához és áldozathoz bejelentjük teljes igényünket. Beszélő 
emberekké akarunk válni. Ezt nem kívánjuk ingyen. Siketek 
maradunk továbbra is, de dacára ennek, produktív, hasznos pol
gárai akarunk lenni mi is édes hazánknak!“

A siketnek társadalmi létre vágyó fájdalommal teli, beteg lelke 
kívánkozik beszédápolói intézetekbe, modern, levegős és napsugaras 
beszédotthonokba. Aki gyermekével egy idegen nyelvet akar elsa
játíttatni, az azt egy idegen ország klimatikus helyén fekvő, meg
felelő nevelőintézetébe küldi legalább is egy évre. A közösség köte
lessége a néma gyermeknek is megadni a szükséges beszéd fejlődési 
lehetőségeit.

Egy-egy beteg testeket gyógyító, ápoló kórház költségével a 
siketek megnyilatkozásra vágyó beteg lelkét hangbeiszéddel gyó
gyító, ápoló egy-egy intézetét szintén fenn lehet tartani. A siketek 
iskoláinak most kijutó dotáció a siketek beszédápoló intézeteinek 
nem elegendő. Ilyen intézetek gyógyító- és ápolóköltségtöbbletre 
szorulnak.

Ha ezeket a szakember megérti ma, akkor a pénzügyi kor
mányzat meg fogja érteni már holnap. Nálunk is lesznek majd 
modern gazdasági és kulturális viszonyok, igaz, hogy annál későb
ben, minél későbben látjuk be ennek szükségességét.

A siketek intézetei nem iskolák elsősorban. Ápoló-, nevelő 
intézetek ezek, melyekben lelkes szakembereink, mintegy üvegház
ban, nemzeti létünk alapját, a zengzetes magyar beszédet, a hang- 
beszédet ápolják, fejlesztgetik, nemes hivatásuknak és nemzeti fel
adatuk nagyságának tudatában. A siketek intézetei beszédtherápiai 
intézetek. Ez intézetek tanársága: „Nyelvében él'a nemzet“ jeligé
vel, a társadalom hibájának súlyos következményeit tünteti el,
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mikor teremtő munkájával a némákat és megnémultakat megszólal
tatja és tanult és beszélő, vagy ismét beszélő siketekben meg
becsülhetetlen munkaértékű állampolgárokat ad a hazának.

_ A siketnéma és a megsiketült gyermek legjobb gyógypedagó
giai védelmét akkor oldjuk meg, ha őt a hangbeszédeit: megértő, azt 
kellemesen beszélő, művelt, munkaképes, önálló emberré és öntuda
tos állampolgárrá neveljük. Intézeteink és szakembereink e célt 
ismerik és megvalósításán lelkesen fáradoznak. Csakhogy még 
igen sok, rajtuk kívül eső tényezőn múlik a hathatós védelem kér
dése. Ilyenek:

1. siketek és megsiketültek tankötelezettsége, mely bár 
nálunk félig-meddig ki van mondva, még nincs megvalósítva.

A siket gyermek beiskolázása igen nagy nehézségekbe ütkö
zik. A nagyobbá,ra műveletiem szülő, a siketek intézeteiről alig hal
lott, még valamit és ha hallott is róluk, tőlük épp úgy fél, mint a kór
házaktól. De még a művelt szülő is elfogult és bizalmatlan e tekin
tetben. Egy vidéki tanító csak azután határozta el magát, hogy hat
éves, — a négyéves korban megsiketült, teljesen megnémult gyer
mekét intézetünkbe adja,, miután nevelés-oktatási eredményeinket, 
az itt folyó növendékéletet töviről-hegyire megismerte. „De 
hogyan fogja majd megnyugtatni a feleségét!“

A beiskolázás másik akadálya, hogy a siketnéma, tanköteles^ 
Korú gyermekeknek közigazgatási úton történendő kötelező beje
lentése a gyakori felszólítás dacára is rendszeresen elmarad. A köz
ségek a szegénysorsú siketnéma gyermekeket — a községet terhelő 
esetleges neveltetési költségektől előre félve —■ egyszerűen nem. 
jelentik be. így egyáltalában nem, vagy csak igen elkésve kerül
nek az ilyen gyermekek a megfelelő intézetekbe. A közigazgatás 
mentségére legyen mondva, hogy a siketnémák nyilvántartása, 
vagy a siketség megállapítása nem is lehet az ő feladáta. Ezt a fel
adatot csak egy létesítendő országos gyermekvédő hivatal oldhatná 
meg tökéletesen.

A tankötelezettséget a megsiketült gyermekekre nézve a 2—12 
éves korra, a siketen született, vagy nagyothalló gyermekekre 
nézve pedig a 4—14 éves korra kellene megállapítani és kimondani.

A kétéves korban megsiketült gyermek már olyan beszéd- 
készséggel rendelkezik, melyet feltétlenül meg lehet menteni és 
melyet az e korban különösen erős hangbeszédösztön alapján, 
könnyűszerrel teljesen ki lehet fejleszteni.

A siketen született gyermekek beiskolázása már a négyéves 
korban is indokolt, amint azt az angol tapasztalat bizonyítja. 
A hangbeszéd nem ismeret, hanem kifejezési képesség. A négy
éves siketnéma gyermeket nem tanítják, hanem játékos foglalkoz
tatás kapcsán, egyéni kezeléssel, utánoztatás és szájról olvastatás 
útján, természetes kifejezési vágyának felhasználásával és az ő 
természetének megfelelően a hangbeszédben megszólaltatják. 
Beszédpéldával, a hozzá leereszkedni képes mama, a tanárnő egy 
négyes-ötös gyermekcsoportot négy-öt év alatt tökéletesen megszó
laltat, mielőtt a természetes megnyilatkozási vágy, jelbeszédben 
utat tört volna magának és mielőtt a beszédszervek a tétlenség 
következtében a hangbeszéd visszaadására szükséges hajlékonysá
gukat elvesztették volna.
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A tankötelezettség megvalósításának legnagyobb akadálya az 
állami költségvetés. A legeslegnagyóbb akadálya azonban az, hogy 
a pénzügyi kormányzat a siketek intézeteit iskoláknak tekinti, 
igen költséges iskoláknak.

Az iskolák ép, egészséges gyermekanyagból formálják a szebb 
jövőt. A siketek intézeteiben egy betegség következményét kell 
eltüntetni, a némaságot. Az egészség fenntartása ̂ anyagi áldozattal 
nem jár. Egy megbetegedés és ennek következményei, ezek költsé
gei sokszor nyomorba döntenek egy egész családot. A hallók isko
láihoz mérve’ óriási költséget emésztenek fel a siketek intézetei. 
Ugyanis nem természetes, hanem csak teremtett feltételek mellett 
képesíthetik a siketeket a beszédmegértésre és az értelmes beszéd- 
használatra. Megszólaltatott növendékeit egy-egy intézet _ ismét 
csak ilyen termett feltételek mellett nevelheti és oktatathatja: ön
álló, öntudatos honpolgárokká és emelheti emberi méltóságra. Az 
ilyen intézetek fenntartása természetesen nagy anyagi áldozattal 
jár, de az általuk nyújtott ellenérték, gazdasági szempontból is 
többszörösen felülmúlja a rájuk fordított költséget. Siketnéma- 
intézeteink összes volt növendékei a hallókkal egyenrangú helyet 
foglalnak el a dolgozó társadalomban. Percy angol közoktatásügyi 
miniszter a Siketek Nemzetközi Nevelésügyi Kongresszusán, Lon
don 1925, büszkeséggel állapítja meg, hogy: „az angol siketnéma 
intézetek, a siketek társadalmosítása terén és a siketek ipari kép
zését illetőleg magasan felette állanak a hasonló korú, halló gyer
mekekkel, azok nevelés-oktatásával foglalkozó szakintézeteknek. 
Story* azt mondja: „A siket gyermekek védelme, nevelés-oktatása 
amellett, hogy a leggyümölcsözőbb nemzetgazdasági befektetések 
egyike, a humanizmus szolgálatában végzett legnemesebb munka 
legnemesebb része.“

2. A sikdt és a megsiketült gyermek, szülőivel szemben is véde
lemre szorul. Védelemre szorul a szülői szubjektivitással és tudat
lansággal szemben.

A szülő, kivétel nélkül, szereidével ösztönszerűleg mintegy 
kárpótolni törekszik gyermekét siketségéért és némaságáért. 
E tényékért érzett felelősségének súlyán túlzott szeretetével akar 
könnyíteni. Ezzel pedig gyeimeke helyes fejlődése szempontjából 
többet szokott ártani, mint amennyit használni akarna.

A siketnéma gyermek védelme e tekintetben, a siketnéma gyer
mek ¡természetes fejlődési lehetőségeit és annak feltételeit nép
szerűén ismertető és a szülőknek hivatalból, a létesítendő gyermek
védő hivatal közvetítésével megküldendő könyvecskével már meg 
is volna oldva. Nincs olyan szülő, aki ne akarna gyermekén segí
teni, csak tanítsuk meg annak módjára, egyszersmind vigasztaljuk 
is és biztassuk, amire ¡szegény annyira rászorul.

Az ilyen könyvecskéből a szülő azt olvasná, hogy az ő siket 
gyermeke éppen olyan értelmes, okos, ügyes és felhasználható, mint 
bármelyik hasonlókorú halló gyermek, ha nem is tud hangosan 
beszélni; hogy mindarra felhasználható és segítsége igénybe 
vehető, amire a halló gyermek képes. A szülőnek meg kell tudnia, 
hogy siket gyermekét játékában, szabad mozgásában, utánzásában,

# A. J.Story: The present position of the E ducation of the D eaf in  
Great B rita in , 1925.
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pajtások felkeresésében, segíteni akarásában nem szabad korlátozni, 
bogy becézéssel, korlátozással és kíméléssel^ nagyobb kárt okoz 
gyermeke lelkén, mint amilyen csapás a némaság. Hadd tudja 
a szülő, hogy siket gyermekének egy-két rossz szokása, mint amilyen 
evés közben a csámcsogás, az ajtócsapkodás, a csoszogó járás, az 
egyszeri figyelmeztetésre, ismétlődés esetén a szigorú ránézéssel 
egyszersmindenkorra eltűnik. Tudja meg a szülő, hogy gyermeke 
még nem rossz, ha véletlenül valamiben kárt tesz, ha örömében 
túlságosan hangos. Lelki vigasz a szülőnek, hogy gyermeke, ha 
türelemmel beszélnek hozzá, és pedig mindig egész mondatban, a 
beszélő száj látott mozgásaiból csakhamar megérti a beszédet és 
hogy az ilyen gyermek az intézetben hamarább is megtanul 
beszélni. Meg kell tudnia azt is, hogy gyermekének ilyen beszéd- 
megértése' kedvéért sohase taglejtésekkel beszéljen hozzá, _ hanem 
mindig úgy, mintha halló gyermek volna. Ha a szülő azt is meg
tudja, hogy gyermekét templomba ép úgy el kell vinni, mint 
alkalom esetén a temetőbe, népünnepélyekre, vagy ki _ a 
mezőre, hogy gyermeke siketségén nincs miért szégyenkeznie, 
hogy siket gyermeke éppen siketsége folytán, szakszerű nevelés- 
oktatás révén sokkal boldogabb életfeltételek közé kerül majd, mint 
otthon maradó halló gyermeke, akkor miniden esetben testileg, szel
lemileg és erkölcsileg helyes irányban fejlett növendékeket kap
nak a siketek intézetei még a tankötelezettség ^kimondása, vagy 
megval ó sí tás a nélkül is. Mert ilyen könyvecskéből azt is megtudja 
a szülő, hogy gyermeke csak a hétéves korig hasonlítható^ össze 
a halló gyermekkel, hogy természetes fejlődésében itt megállapo
dik és megfelelő nevelés-oktatás nélkül önmagával tehetetlen, 
örökké gyermek marad, ki nyűge lesz a családnak, botránytárgya 
és kukája annak a községnek, melynek területén él.

3. Á siketek védelme szempontjából igen fontos, a növendé
keknek fejlődési lehetőségek és a meglévő képességek szerinti cso
portosítása is. __

A megsiketült gyermekek egészen más beszédbeli ápolásra szo
rulnak, mint a született siketek. Ezeknél ismét más hangbeszéd- 
therápiát kell foganatosítani, mint â  nagyothalló gyermekeknél. 
Még a szellemi képességek szempontjából is számolni kell külön
bözőségekkel. A háború előtti években kevés intézkedés történt 
nálunk e tekintetben. Ez összes kategóriájú néma, vagy félignema 
gyermekeket egy kalap alatt intéztük el közös osztályban, közös, 
a tulajdonképpeni siketnémákhoz szabott előrehaladás mellett. 
Mennyi értékpocsékolás! Ez még jobban szembe fog tűnni, ha az 
esves gyermekkategóriák nevelés-oktatási szükségleteit külön-külön 
szemügyre vesszük,

A beszédfejlődéis szakában, a 2—5 éves korban megsiketült 
gyermek ajkáról az idejeben alkalmazott, megfelelő beszedkezeles 
mellett, a kifejezésre vágyó lélek természetes energiájával, mint 
forrásból előbugyogó, lelketüdítő hangbeszédeit meg lehet menteni. 
Az ilyen megmentett beszéddel rendelkező gyermekek a szajrol- 
olvasás útján, kisebb létszámú osztályokban,^ a fejlődés normális 
gyorsaságával részosiilliGtriók a nevolos-oktatas össizos aldasaiban.

Ezekkel szemben a siketen született, tehát néma gyermekek 
társadalmosítása, igen nehéz és csak igen lassú előrehaladás mel-

Magyar Gyógypedegógia 2926. évi XIV. évf. 7—10. sz-
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lett megoldható feladat. A gyermeki mozgékonyságban és a szem
mel való éles megfigyelési képességben kapott természetes fejlődési 
eszközök birtokában, a siketnéma gyermek a szellemi és erkölcsi 
fejlődésnek csak a gyermeki fokára tnd felemelkedni. A némaság 
nem engedi tovább. Minél később kerül az ilyen gyermek megfelelő 
intézetbe, annál nehezebb ezt a megállt fejlődést újra megindítani, 
de annál kevesebb, a hangbeszéd elsajátításához szükséges termé
szetes lelki energiát, beszédösztönt is hoz magával. Ugyanis idő
közben a természetes kifejezési vágy jelbeszédben már megterem
tette a maga tökéletlen kifejezési formáját. Az ilyen jelbeszéd: 
amellett, hogy határt szab a, szellemi és erkölcsi fejlődésnek, a 
hangbeszéd elsajátításának szükségérzetét teljesen kitörölte a siket 
gyermek leikéből. Jespersen, Language its natúré, developement and 
origin. London 1925, című munkájában azt mondja: „A gyermek 
a születés utáni években képes a legnagyobb fejlődésre. Minél 
inkább eltávolodik rohamos fejlődésének időszakától, annál nehe
zebben tanul meg elmulasztottat és alkalmazkodik új szokásokhoz.“ 
Ez teljes mértékben áll a siketnéma hangbeszédbeli fejlődésére. 
Minél későbben kerül beszédápolás alá a siketnéma, annál inkább 
fejlődött ki és gyakorlódott be nála a jelbeszéd, annál kevesebb 
belső energia marad a hangbeszédhez. A hétéves korban meghatá
rozott felvételi korral mindig csak ilyen, vagy még rosszabb 
beszédbeli fejlődésre képes siket-némák kerülnek az intézetekbe. 
Az ilyen gyermekek megszólaltatása már sziszifuszi munkát 
igényel.

Ugyanis a beszédszerveket a hangbeszéd egyes hangjainak,, 
hangkapcsainak visszaadására kell először képessé tenni és a 
gagyogó hangoztatástól kezdve, az egyszómondaton át, a hangbeszéd 
engedelmes eszközeivé tenni, teremtett feltételek mellett, annyi 
gyakorlattal, mint amennyi beszédszervi gyakorlatot szerez magá
tól is a halló gyermek az ötéves korig, éber állapotának minden 
pillanatában. Áz ehhez szükséges munkamennyiség nagyságáról 
fogalmat adni, meg sem merem kísérelni. E sziszifuszi munkában, 
a kis siketnéma épp úgy kiveszi a maga részét, mint a szakember. 
A megszólaltatás munká jánál kezdetben egyáltalában nem támasz
kodhatunk a kis siketnéma beszédelsajátítási szükségérzetére. Mun
kánkban eleinte egyedül az ő tapintási és különösen látási benyo
másaira irányított éles és fejlett megfigyelőképessége segít ben
nünket. A nehéz küzdelem árán elért kicsi eredmény sikerérzésé
nek fokozott mértékben való élveztetésével fejlesztjük ki azután 
fokozatosan a kis siketnémában a hangbeszédelsajátítás kedv- és 
szükségérzetét is. Az így vezetett kicsi siketnémák azután csodára 
képesek. Nyolc évi szakadatlan nehéz munka árán a siket tanuló 
a hangbeszédet tökéletesen elsajátítja és szemével meg is érti azt 
a beszélő szájmozgásokból. Sokkal tökéletesebb beszédbeli ered
ményt érünk el gyermekkorbeli siket növendékeinkkel, mint ami
lyen a gimnáziumi tanuló nyolc év alatt szerzett latin beszédképes
sége. A maturál® emellett sem a magyar, sem a latin nyelvet nem 
képes szájról olvasni.

A nagyothalló, vagy hallási maradvánnyal rendelkező gyer
mek beszédbeli fejlődése már sokkal gyorsabb tempóban halad
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előre, hiszen az ugyancsak szemmel való éles megfigyelőképessége 
melléit, bizonyos mértékben a fülére is tud támaszkodni.

A megismertetett három főbb gyermekkategória beszédbeli fej
lődése az időben való előrehaladás tekintetében is, a szakszerű 
munka szükségletet illetőleg is, nagy mértékben különbözik egy
mástól. Ezeket vétek közös csoportban megszólaltatni, nevelni és 
oktatni. Az északi országok példáját, mely már évtizedes beyált 
gyakorlatra mutat vissza, nem követtük. E téren nálunk még sok 
a pótol ni való. De egy új szempont érvényesítésével, még a külföld
nek is példát mutathatnánk, a szakszerű növendékelválasztás terén. 
Ez a szempont a koedukáció kérdésének helyes megoldása.

A beszédfejlődés fokán, az egykorú fiúk és leányok együttes 
megszólaltatása, nevelés-oktatása nemcsak indokolt, hanem szük
séges is. De az ismeretnyujtás fokán a koedukáció már káros. 
A 10—14 éves fiuknak más az érdeklődési körük, mint az ugyan- 
azonkorú leányoknak. Más ismeretekre is van szüksége az egyik 
nemnek, mint a másiknak. E körülményeket figyelmen kívül 
hagyni, pedagógiai vétek volna. Mihelyt a megfelelő hangbeszéd- 
beli képesség birtokában, a főképen ismerétszerzés fokára kerülnek 
a isiket növendékek, nevelés-oktatásunk kapcsán — ami az 
V. osztálytól kezdődik — a növendékek nemük szerint is külön 
osztályokba csoportosítandók.

A növendékek beszédmaradvány, hallási képesség és nemük 
szerinti osztályozása, egy szakfelügyelői rendelettel és központilag 
intézett beiskolázással, minden különösebb költségek nélkül 
is megvalósítható. Meglévő nyolc állami intézetünk mind
egyike és a fővárosi nagyothallók intézménye a siketek kategóriá
jába tartozó egy-egy gyermekkategória beszédszükségletének kielé
gítésére és nevelés-oktatására volna csak kijelölendő. Az a pedagó
giai norma játssza itt a főszerepet: Adjuk meg minden, a siketek 
kategóriájába tartozó gyermeknek azt a fejlődési lehetőséget, mely 
őt hajlaminál és összes képességeinél fogva méltán megilleti!

Nem a szülő, sem az intézet szubjektív érdeke, hanemha gyer
mek érdeke kell, hogy vezessen bennünket. Ez újítással járó zavaró 
momentumok csak kicsinyes, múló természetűek lesznek és nem 
jár velük annyi felesleges energiaveszteség, mint amennyinek oka 
a jelenleg gépies, megszokott és gondolkozás nélküli beiskolázás.

4. Védelemre szorulnak a siketek intézeteinek alsóbb osztályú 
növendékei a felsőbb osztályúakkal szemben. Jelenleg úgy fest a 
helyzet, hogy az alsóbb osztályokban, hol a beszédfejlesztés sziszi
fuszi munkája, folyik, 15-ös növendékcsoportokkal foglalkoznak. 
A felsőbb osztályokba, különböző körülményeknél fogva, ezekből 
már csak 8—10-es csoportok kerülnek, ahol pedig már tisztán isme
retközvetítésről kellene, hogy szó legyen. A fordított növendék- 
létszám volna a helyes.

A beszédfejlesztés individuális therápiát igényel, mely leg
feljebb 6—8-as gyermekcsoportok keretében oldható meg eredmé
nyesen az alsóbb osztályokban. A IV—VI. osztályokban 8—15-ös 
gyermekcsoportok is oktathatók már, még akkor is, ha azok tökéle
tesen siketek. A nagyothallókból és beszélő siketekből e fokon 10— 
20-as csoportok is alakíthatók. A két legfelsőbb osztályokban a 
tényleges siketekből 12—16-os, a nagyothallókból és beszélő sike-

6*
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tekböl 20—25-ös csoportok is eredménnyel nevelhetők és oktathatók, 
amint azt Anglia példája mutatja.

Egy ilyeniféle intézkedéssel — melynek természetesen az átme
neti állapottal számolnia kell — az alsóbb fokok növendékei több 
és al kaim ázottabb beszédápolásban részesülhetnének és hat év alatt 
a hangbeszédet tökéletesen elsajátíthatnák. A még hátralevő éveik 
azután kizárólag az ismeretnyujtásra volnának szentelhetek.

Ezt a védelmet költség- és szakemberszaporulat nélkül, a már em 
lített központi beiskolázással el lehet érni akkor, amikor a ma még 
nagyon is egyéni nevelés-oktatási eljárások értékei, megfelelő intéz- 
kérdésekkel: kötelező hospitálással és a szakembereket tovább
képző tanfolyamokkal már általánosabbakká váltak.

E helyen újra rá kell mutatnom arra, hogy a siketek intézetei
nek alsó osztályaiban beszédfejlesztő és nem tanítási munka 
folyik elsősorban. Az intézetek szervezetét tehát úgy kell átalakí
tani, hogy a siket tanuló ne csak a tanórán belül, hanem reggeltől 
estig a tanórákon kívül is, megfelelő beszédkörnyezetben és a hang
beszédhasználat szüksége alatt lehessen. Ez jelenleg még olyan 
hiány, melynek eltüntetése az államnak további anyagi megterhe
lése nélkül nehezen érhető el. Az egyéb kínálkozó megoldások, mint, 
a siket gyermekeknek hallókkal közös inteirnátusi elhelyezése, vagy 
a siketeknek a hallók iskoláinak egy-egy termében való oktatása, 
hogy legalább az óraközökben lehessenek halló kortársak között, 
ma még igen nagy előítéletekbe ütközik.

5. Egy nálunk még kényes kérdés megvilágításával is szolgál
nom kell a siket tanuló gyógypedagógiai védelmét.

A siketek intézeteinek speciális feladata, egyedüli létjogosult
ságuk, a siketek megszólaltatása. A ¡siketek intézetei, hangbeszéd
ben anyanyelvet adnak kis némáiknak. Csakhogy intézeteinkben az 
anyanyelvet még mindig az apák, a tanárok nyújtják a kis siketek
nek. Angliában, Amerikában és az északi művelt országokban: 
Dániában, Svédországban és Norvégiában már évtizedek óta csak 
a tanárnő, az anya, tehát természetes energiaforrás élesztgeti, fej
leszti, ápolja a siketek hangbeszédét és nem az ápolásra, beszéd- 
ápolásra, természetes hajlammal nem bíró tanár, apa. Az anya, vagy 
a gyermekleány reggeltől estig beszél a halló gyermekhez a lélekből 
fakadó egyszerűséggel, tiszta kiejtéssel, gyermekiesen, érzelgős 
hangsúlyozással, nagy szóáradattal és mégis minden szót a maga 
helyére tesz. Csodálatos, hogy hogyan tudják beadni egy és ugyan
azon beszédformákat a legváltozatosabb módon, pl.; Most meg
mossuk a fejecskéjét, most meg a fülecskéjét, most meg a szemecs- 
■ kéjét, most meg stb. stb...“ Az ilyen beszéd lélekből faltad és lélek
hez ragad.

Ha a tanárnő hasonló módon szólaltatja meg a kis siketnémá
kat, akkor csakis beszédápolásról beszélhetünk, ellentétben a taná
rok kiejtési oktatásával és beszédtanításával.

Jespersen szerint: „Ha a férfinak kellene a gyermeket ápolnia, 
ehhez sohasem használna annyi szót, mint a nő, de a gyermek alig 
iŝ  tanulná meg a beszédet olyan rövid idő alatt megérteni és hasz
nálni, mint női ápolás mellett.“

Jespersen idevonatkozólag ezt a szép költeményt citálja, melyet 
kezdetleges kísérlettel íme visszaadni törekszem:
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A nő ism eri a gyermekkezelés, m ódját; boldog,
S lelket üdítő egyszerű víg  szavakkal elragad;
Értelm ük alig  van; szelíd ügyes fortéllyal csókol 
Teli ta rta lm at különben üres beszédáradatba.
Klárisszemekkel, — komoly apa szemében ' semmiség —•
D íszíti lelke hasonm ását s emeli értékét.
Szeretete ünnepet ül gyermeke játékában,
F árad h ata tlan  szent ösztönnel növeszti, árnyékában, 
így  tesz az anya. Az apai szeretet sem kisebb,
Jól tudom; m ért bár nehézkesen, az enyém szeretett,
Komolyan, felelősségteljesen, méltóságosan
Nem, m int az anyai szív, oly bölcsen, buzgón,, bolondosán.

Browning E.
A fentemlített országokban a felsőbb osztályok életre-nevelési 

és ismeretközvetítési munkáját, valamint az adminisztrációs mun
kát továbbra is a tanárok végzik és e szempontból is, valamint a 
szaktudományok ápolása szempontjából is nélkülözhetetlenek.*

6. A siketek védelmének kérdése a modern ipari élet követel
ményeinek mégfelelő alapos gyakorlati és az ehhez szükséges 
elméleti technikai kiképzés megvalósítandóságára is figyelmeztet 
bennünket. Hazánkban a siketek, a gyakorlati ipari kiképzés terén 
előnyben vannak a nyugati ipari államok siketnémáival szemben. 
A kisiparos útján nyert alapos gyakorlati kiképzés előnyeit ott 
alig tudják pótolni a siketek számára felállított ipari technológiák, 
miután a kisiparosság eltűnt. A modern technológiai ismeretnyuj- 
tás terén azonban korántsem végzik el a siketek iparostanonc- 
iskolái a tőlük várt feladatot. A siketek tanonciskoláinak tanterve 
a modern ipari követelményeknek megfelelően reformálandó.

7. A. siketek védelme az ő tökéletesen sikerült társadalmosítá- 
sukkal még nincs teljesen megoldva. A kultúra áldásainak élveze
tére, a modem emberi élet nemes kihasználására is képesíteni kell 
őket, mint minden honpolgárát az országnak. E célból továbbkép
zésükről és magasabb képzésükről is intézményesen kell gondos
kodni a jövőben és a modern államok ebbeli törekvéseit és Amerika 
elöljáró példáját megvalósítandó célunkul kitűzni. Hogy művészi 
és szellemi téren is mire képes a tanult siket, arról objektív képet 
ad Klug Péternek ,,A siketnéma, mint a közműveltség munkása, 
1915.“ című munkája.

8. A felnőtt siketek keresett ipari munkások. Aránylag keve
sebb közöttük a munkanélküli, még a mai nehéz kereseti viszonyok, 
mellett is, mint a, hallók között. Dacára ennek, indokolt, hogy a 
siket munkanélküliek munkaszükségleteinek kielégítésére az állami 
munkaközvetítő hivatalok figyelme felhivassék addigra is, míg a 
felnőtt siketek Cházár András Otthona tervezett munkatelepének 
megvalósításával a kölcsönös segítés eszközeivel még nem tud raj
tuk segíteni.

9. A siketek jogi helyzete, különösen állampolgári joguk, még 
nincsen megfelelően rendezve. Ha a tanult és intézeti végbizonyít
vánnyal az életbe bocsájtott siketek tolmács nélküli kihallgatásától 
a bíró ma még idegenkedik is, a beszédképességgel, közhasznú 
ismeretekkel, szakszerű ipari képzéssel és állandó foglalkozással

* Lásd: Michels Fiilöp, Nemzetközi Siketném a Nevelésügyi Kon
ferencia. Különlenyom at a „Siketném ák és Vakok O ktatásügye“ c. 1. 1925.
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rendelkező siketek állampolgári jogaik gyakorlásában még igen 
sok indokolatlan korlátozásnak vannak alávetve.

10. Nem tartozik ide a siketek orvosi védelmének kérdése, de 
mégis ki kell térnem arra a követelményre, hogy a siketek inté
zetei ma már speciális fiilorvos nélkül alig állhatják meg helyüket.

#

A siketek védelmének csak a legfontosabb kérdéseit világít
hattam meg. Ezeket is csak nagy általánosságban. De mielőtt elő
adásom végeredményéül a jövő programmját összefoglalnám, a 
tanult siket nemzetgazdasági és kulturális értékét szeretném még 
egy-két adattal megvilágítani.*

Hazai intézeteinkből kilépett siket férfiak 80%-a mint első
rangú iparos, 12%-a gazdasági téren keresi meg kenyerét. A többi 
mint magánzó, vagy középiskolát is végzett hivatalnok, szakisko
lát végzett iparművész, vagy művész szolgál a köznek. A tanult 
siket leányoknak csak 58%-a keresi meg kenyerét ipari munkájá
val, a többi 42% saját háztartásra talált. E számokból a tanult 
siketek nemzetgazdasági értéke tűnik ki elsősorban. Ford, a híres 
automobilgyáros előszeretettel alkalmaz munkatelepein tanult sike
teket, mert a 100%-os munkateljesítményt egyedül tőlük kapja meg.

A siketek közművelődési értéke még nincs kihasználva, dacára 
annak, hogy már siketen született egyetemi tanárról, egyetemet 
végzett vegyészekről, mérnökökről és elsőrangú művészekről is 
számolhatnánk be. Az Ember című kiállítás siketek csoportjánál 
nem egy hazai siket művészünk alkotása keltett feltűnést és tette 
ismertté alkotója nevét.

Klug Péter előbb említett munkájában azt mondja: „A siket 
növendékek 60—70%-a nagy hajlandóságot, sokszor határozott 
tehetséget mutat az alkotó munkára. . .  A siketek bevonása a nem
zetet. fenntartó erők és a közműveltség tényezői közé nem is annyira 
emberbaráti kötelesség, mint inkább közgazdasági és kulturális 
érdek.“

Javaslataim:
1. Állíttassák fel egy országos gyermekvédő hivatal.
2. Mondassák ki, hogy a siketek intézetei elsősorban beszéd- 

therápiai intézetek.
3. A siketek tankötelezettsége a megsiketült gyermekekre a 

2—12 évre, a siketen születettekre vonatkozólag pedig a 4—14 évre 
valósítandó meg.

4. Szerkesztendő egy, a siketnémák természetes fejlődési lehe
tőségeit és okszerű házi nevelését népszerűén tárgyaló könyvecske 
és az a siketek szülői körében hivatalból terjesztendő.

5. Hazai intézeteink növendékei a beszédmaradvány, a hallási 
maradvány, a teljes siketség, a szellemi képességek szempontjából, 
valamint a négy felsőbb osztályokban a nem. szempontjából is 
egyenlő kategóriájú növendékcsoportokba osztandók és mindegyik 
csoport külön tantervben megszabott követelményekkel egy-egy 
arra rendelt intézetben részesíttessék nevelésoktatásban.

6. Az alsóbb osztályokba kisebb, a felsőbbekbe nagyobb 
növendékcsoportok állítandók be.

* L.: Klug' Péter, A siketnéma m int a  közműveltség m unkása. 1915.
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7. A szaktanárnőben rejlő természetes beszédfejlesztési energia 
a jövőben teljes mértékben érvényesítendő.

8. A siketek tanonciskoláinak tanterve revideáltassék.
9. A siketek továbbképzése és magasabb kiképzésük tűzessék 

ki a közeljövő megvalósítandó céljaként.
10. A felnőtt siketek munkaszükséglete az állami munkaköz

vetítő hivatalok révén is biztosítandó.
11. A siketek jogi helyzete, különösen állampolgári joguk új 

rendezésre szorul.
12. Hazai siketnéma-intézeteink mindegyikénél fülspecialistát 

is kell alkalmazni.
Megindokolt tiszteletteljes javaslataim elfogadását és a,zok 

megvalósítására minden hivatott egyén jóindulatú támogatását 
kérem, hogy így a siketnémákból is minél több jóravaló honpolgárt 
biztosíthassunk a honpolgárokban is annyira megcsonkított 
hazának.

A vakok orvosi védelme.*
írta: CSAPODY ISTVÁN dr. egyetemi m. tanár.

Mélyen tisztelt Értekezlet! A vakok intézeteinek küszöbén át 
lép a pedagógia oltalmába, akinek látását az orvosi tudomány meg
menteni vagy visszaadni nem tudta. Az általános felfogás s_ sok
szorosan a gyakorlat szerint is az orvos szerepe ennél a küszöbnél 
véget ér, pedig folytatódnia kellene, a gyógyítva nevelés pedig 
csak itt kezdődik, noha hamarább is szükség volna rá. ^

Ezért a vakok védelméről szólva, előbb  ̂a vakságra váró 
gyengelátásúak, a megvakulok védelméről beszélek, azután a már 
megvakultak védelméről. Az elsőknél az orvos nem lehet el a peda
gógus segítsége, illetőleg pedagógia ismeretek nélkül, az utóbbiak
nál, a már vakoknál, a pedagógus helyes lelkiismerete az orvos 
meg nem szűnő segítségét kéri.

A megvakulok pedagógiai védelme.
Mi-szemorvosok sokszor érezzük, hogy hivatásunk oly felada

tok elé állít, melyeknek megoldása a nevelők tapasztalatait, tudá
sát várja. Nem járunk helyes úton, ha azt hisszük, hogy a vakság 
fenyegető veszedelmét egyszerűen tagadnunk kell, ha a szerencsét
lent addig áltatjuk, míg hisz nekünk, hogy aztán más  ̂és újra más 
orvos biztassa tovább. Ez az eljárás kényelmes, sablonos, de sok
szor kárát látja a beteg. A megvakulás ideje súlyos és drága idő. 
Javai, a megvakult francia szemorvos, a legelítélőbb szavakat 
használja az olyan orvosok ellen, akik elmulasztják betegüket 
figyelmeztetni, hogy még meglevő, veszendő szemükvilágál valami 
foglalkozás s a vakok írásának elsajátítására használják fel. Igaz, 
a vakságra való előkészítés nehéz feladat. Az egész igazság közlése

* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén
(1926 jún ius 6-án) ta r to tt  előadás.
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egyszerre kegyetlenség volna. Az emberek nem szeretik egyformán 
az igazságot; van, akit csak az nyugtat meg, ha mindent tud; van, 
aki nem tud lemondani. Annyit azonban legtöbbször mondhat az 
orvos, hogy hosszas bajról van szó, eltilthatja a szem használatát 
s fokozatosan rávezetheti a beteget arra, hogy alighanem lesz egy 
olyan idő, mikor minden szemmunkát el kell tiltania. Készüljön 
tehát a beteg arra, hogy ezt az időt foglalkozással tudja kitölteni. 
De az orvos is vigyázzon, hogy ne mondjon ki olyan ítéletet, amely
ben nem egészen bizonyos és ismerje el, hogy a vakság kérdésében 
is tévedhet.

A másik teendő a még látókkal szemben, hogy megtanítsuk 
kímélni a szemüket. Ez nemcsak akkor jó, ha a vakságot várjuk, 
hanem sokszor valóban megelőzésre is alkalmas. A szemorvos 
kötelessége, hogy a betegét megtanítsa, hogyan vegye le a terhet 
szeméről más érzékszervek munkábaállítása útján. Írja elő ponto
san, mennyit olvashat s ügyeljen rá, hogy felolvastatással, emlé
kezete rendszeres gyakorlásával mentesítse szemét a fölösleges 
munkától. Az emlékezet gyakorlásával sokat lehet elérni.

A harmadik orvosi feladat ezen a téren a következő: Vannak 
olyan állapotok, mikor a szemét ért súlyos ártalom,^ sérülés vagy 
gyulladás a látóképesség értékesebb részét, az éleslátást szolgáló 
közepi ideghártyarészeket elpusztította ugyan, de a baj itt meg
állapodott, az ideghártya többi részét nem fenyegeti. Rendszeres 
gyakorlással aztán olykor el lehet érni, hogy ezeknek a tompább 
látású, szélibb ideghárty áré széknek érzékenysége fokozódik s a 
látás- javul.

A vakok világába való bevezetés nagy feladatát az orvos szí
vesen osztaná meg a pedagógussal, ha erre nagyobb kórházi, kli
nikai osztályokon alkalmat lehetne adni. II.

II. A vakok orvosi védelme.
Szemorvosra szükségük van a vakoknak is. Szükségük lehet 

kezelésre, szemük állapotát figyelemmel kell kísérni, szemorvosi 
tanácsokra szorulhatnak.

1. Ami az esetleges kezelést illeti, tudnunk kell, hogy a látást 
maradandóan akadályozó kóros folyamat a vakság bekövetkezése 
után még haladhat, különböző gyulladásos, izgatottsági tüneteket 
okozhat. Pl. az egyik leggyakoribb vaksági ok, a genyes kötőhártya - 
gyulladás, mely a szaruhártya elpusztításával teszi tönkre a látást, 
a szemtekének hol tágulását, hol meg zsugorodását okozva s ebben 
az állapotban a szemfolyadék föl-fölhalmozódhat s fájdalmas, ú. n. 
glaukomás rohamokat támaszthat. Az ilyen forradásos szemeken 
gyakran támad kikopás, fekély, ami átszakadhat^ stb. Mindez; 
orvosi beavatkozást kíván. Máskor, pl. trachoma után, a szemhéj- 
bélés, a kötőhártya zsugorodása okoz, már a vakság bekövetkezése 
után, szemhéjbefordulást s a pillák befelé kerülve, gyulladást kelte
nek. Zöldhályogban megvakultak gyakran csak akkor egyeznek bele 
szemük eltávolításába, ha többszörös fájdalmas rohamot éltek meg, 
miken egyéb orvosi beavatkozás nem tudott tartósan segíteni.

2. Szemorvosnak kellene irányítani és ellenőrizni a vakok 
szemének ápolását. A szem, illetőleg az üres szemüreg tisztán tar-
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tása sok kellemetlenségtől, sőt bajtól kíméli meg a vakokat. Tisz
tátalan szemkötőkkel, szemük dörzsölésével sokat árthatnak ma
guknak. Titokban vagy nyiltan népies szereket, kuruzslók készít
ményeit használják. A vakok kénytelenek sok mindenféle tárgy
hoz hozzányúlni, mert tapintásukkal pótolják látásukat s amihez 
hozzányúlnak, nem láthatják meg előre, nem piszkos-e. Ilyen kéz
zel szemükhöz érve újabb bajt, pl. járványos kötőhártyagyulladást 
olthatnak szemükbe. Orvos dolga felügyelni arra is, hogy a taní
tás eszközei, különösen a vak-írással írt könyvek, fertőtlenítése 
időről-időre megtörténjék. Fertőzések forrása lehet, ha a vakok a 
vakírás olvasása közben megnyálazzák az ujjúkat, mit szívesen 
megtesznek, hogy érzékenyebbé tegyék.

3. Szemorvosnak kell figyelemmel kísérnie, nem támadnak-e 
a vakokon olyan szemtünetek, amikből általános egészségi állapo
tukra vagy alaphajukra lehet következtetni. Szemizombénrüások 
és szemtükörrel felfedezhető szemfenéki változások tartoznak ide. 
Volt rá eset, hogy egy vakok intézetebeli ápoltnak fejfájásai fel
hívták a figyelmet arra, hogy látóidegsorvadása nem gyógyítha
tatlan, mert még meglevő gyulladásos folyamat következménye. 
A gondos szemorvosi és idegorvosi vizsgálat (Szondi dr.) most már 
rátalált a vakság igazi okára, az agyfüggelék (hypophysis) buja
kóros daganatára. Az ellene megindított kezelés egyik szem látá
sát még vissza tudta adni.

4. A vakok többnyire szeretik, ha orvos törődik a szemükkel. 
Szubjektív tünetek, látási hallucinációk nyugtalaníthatják őket s 
ilyenkor szívesen mutatják meg szemüket szakorvosnak. Némely 
vak semmi tárgyat nem lát ugyan, de fényt még észrevesz, az ablak 
irányát meg tudja mondani. Ez a csekély látás is elborrühat, ha 
a szemteke a szemfolyadék felszaporodása miatt megkeményedik. 
Ilyen esetekben a szemorvos mindent elkövet, hogy a szemtekét 
megpuhítsa, mert ezzel a beteg egyetlen vigasztalását, meglevő 
fényérzését visszaadhatja. Ha a másik szemén jól látó egyénnek 
támadna ilyen baja, szóba jönne a beteg és fájdalmas szem eltávo
lítása is.

5. Fontos szerepe lehet a szemorvosnak a vakok házasodása 
kérdésében. Nem akarok a dolog szociális vonatkozásaira kitérni. 
A vak ember, mint a legtöbb megpróbált ember, jó házastárs szo
kott lenni. Több fölemelő példáját ismerjük a vak férjét gondozó,, 
hűséges, látó feleségnek. Mint szemorvos csak arról szólok most, 
hogy mennyiben kell az orvosnak a házasság kérdésében tiltó szó
val élnie.

Első csoportba veszem ebből a szempontból azokat a vakokat, 
akiknek vakságát szerzett fogyatékosság okozza. Pl. kétoldali 
szemsérülés. Ez, mint az élet folyamán szerzett hiba, nem örökít
hető, át. Tehát akár két ilyen okból vak egyén házassága ellen sem 
lehet orvosi szempontból kifogást tenni.

Második csoportba sorolom azokat, akik vakságának oka. 
figyelmessé feszi az orvost, valamely alapbajra: bujakórra, kan kora 
vagy gümőkórságra s a. házasság megengedését ettől kell függővé 
tenni.

, A harmadik csoportot alkotják az öröklődő szembajok. Itt csak 
azok jönnek szóba, melyek vakságot, illetőleg nagyfokú látásrom
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lást okozhatnak, de az érett kor elérésével nem összeférhetetlenek. 
Gyakoribbak férfiakon, mert a nők sokszor, mint ú. n. konduktorok, 
indirekt módon, apáról fiunokára örökítik át a bajt s maguk épen 
maradnak. Épp az ilyen recessiv módon átörökölhető fogyatékos
ságok szempontjából veszedelmes vérrokonok összeházasodása. 
A továbböröklés veszedelmét a család nőtagjai hordozzák. Recessiv 
módon szokott öröklődni az ideghártyának festékes ̂ elfajulása, az 
öröklődő látóidegmegbetegedés. Direkt^ módon öröklődik, rendesen 
apáról fiúra, anyáról leányára a zöldhályog, a nagyfokú közellato- 
ság. A szürkehályog átöröklődéséről Grósz Emil professzor gyűj
tött nagyértékű adatokat. Ifj. Imre professzor derítette ki, hogy 
a zöldhályog a belsőelválasztású szervrendszer hibájával kapcso
latos, úgyhogy az átöröklődés útja is valószínűleg ez.

Az átöröklés kérdése az utolsó két évtizedben nagy lépésekkel 
jutott előre, a terhelt családok megfigyelése, számontartása még 
sok értékes adatot fog hozni.

6. Végül kötelessége a szemorvosnak, hogy ne szűnjön meg 
a vakok meggyógyítására, látásuk legalább egy részének vissza
adására próbákat tenni. Rendszeres újravizsgálásuk, új tünetek 
jelentkezése kideríthet oly, eddig rejtve maradt vaksági okot, mely 
elhárítható. Erre példát már említettem. Máskor egy talán vak
merő műtét, mellyel a szemorvos legfeljebb azt kockáztatja, hogy 
az állapot marad a régiben, segít valamit a beteg látóképességén. 
Hiszen, ha annyi látást bírunk is csak visszaadni, hogy az ujjait 
meg tudja számlálni, ez is nagy segítség; már nem szorul annyira 
a mások'segítségére. Fő, hogy vakmerő reményeket ne támasszunk.

Nem szabad lemondanunk arról, hogy még eljut a szemorvosi 
művészet legalább odáig, hogy az átlátszatlanná vált szaruhártyát 
más szemről vett szaruhártyával tudja átültetés útján kicserélni. 
Biztató kísérletek folynak s nem is szabad belenyugodni abba, 
hogy vakon maradjanak azok, akiknek látószerve' teljesen ép, de a 
fényt elszürkült szaruhártyájuk rosszul ereszti át. A vakok 45%-a 
tartozik ide.

Ennél a pontnál megint ki kel] emelnem, hogy a szemorvos a 
pedagógia segítségére szorul. Ha valakinek, aki talán egy-két év
tizede a vakok világában él, látást ígérünk, de javaslatunkhoz 
hozzá kell tennünk, hogy ez csak kísérlet, mely csak talán sikerül, 
lehet, hogy vonakodik a próbától s vakságába egyszer beletörődve, 
nem akarja a világot rövid időre újra látni, hogy azután esetleg 
megint annyi lelki kínnal veszítse el. „L’aveugle qui refuse de 
voir“, erről írt egy eset kapcsán Cerfvol 1771-ben. Hasonló eset
nek voltunk tanúi az Imre-klinikán mi is. Tehát a vak lelki nyu
galmát kímélve, de mégis az ő érdekükben folytatja a szemorvos
tudomány a próbákat a szaruhártya átültetésére, hogy legalább a 
vakok egy részén valamikor segíteni tudjon.

Mélyen tisztelt Értekezlet, elérkeztem javaslataim megtéte
léhez.

I. A vakok orvosi védelme szükségessé teszi, hogy az iskola- 
orvosi intézmény úgy, ahogy Végh János dr. tiszti főorvos úr 
Öméltósága a fővárosi iskolákban nagyszabású programmja alap
ján megalkotta, megszerveztessék az érzékszervi, értelmi fogyaté
kosok valamennyi intézetében i§, ahol szem,-, fül-, orr-, gége-, ideg-
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szakorvosokra nélkülözhetetlenül szükség vim. Kötelességük volna 
az intézet tagjainak állandó orvosi ellenőrzése, rendszeres szak
orvosi vizsgálatuk, szükség szerint kezelésük, egészségtani okta
tásuk.

II. A  gyógypedagógia tanítása az iskolaorvosok képzésében, 
különös tekintettel a fogyatékosok orvosi védelmére.

III. A vakok országos nyilvántartása abból a célból, hogy mi
előbb intézeti elhelyezéshez juthassanak, ahová korábban kerülhet
nek, ha ott szakorvosi kezelés is vár rájuk.

A vakok gyógypedagógiai védelme.*
írta: SCHREINER FERENC, a gyógypedag. tanárképző előadó tanára.

Vaknak lenni: rettentő gondolat. A vakság az élet legnagyobb 
■csapása, mert a vakság egyúttal szegénység, nyomorúság.

E hármas teher nem kapcsolódott mindig együvé. Volt idő, 
amikor a világtalan megkülönböztetett tiszteletben részesült. A tár
sadalom érzelmi megnyilvánulásának ez az aranykora azonban 
nem tartott sokáig. A piedesztál fénye után jött a nyomor. Koro
nás fők udvarának dísze után fokozatos süllyedés a koldustarisznya 
rongyáig, szemetjéig.

A. történelmi múltnak egy metszete ezt a hanyatlást élesen 
megvilágítja. Az ókorban a vak tudója és terjesztője a népkölté
szetnek. Az ősök dicsőségét zengi, ébreiftartja a lelkesedést, raj
zolja a jövőt. Ápolója a nemzet lelkének és ez a lélek benne találta 
inkarnációját. Majd később már csak mint rhapszódok ott szere
pelnek, ahol a kultúrával való érintkezés csekély, ahová a nyomda 
terméke még el nem hatott. Következik egy újabb periódus: a vak 
már csak árusítója a nyomtatott daloknak, majd utcai rikkancs, 
végül sarki koldus.

Ez állapotjában ismeri a vakot a mi korunk is. Tehetetlennek, 
nyomorultnak. Mert egy-kettővel elég gyakran találkozik az uccá- 
kon, a köztereken. De ritkán találkozik azoknak tömegeivel, kiket 
az iskola megmentett, kik a nappalt a műhelyekben töltik munká
val a maguk, sőt családjuk önálló megélhetése érdekében. És hogy 
erre képesek, az az iskolának, a tanításnak ékesen szóló eredménye. 
A vakok intézeteinek céltudatos tanítási- és munkarendje meg
segíti őket szerencsétlenségükben. Tudást, erkölcsi világnézetet, 
lelki tartalmat ad nekik. Munkára tanítja, jövedelemhez juttatja 
őket, miáltal egyéni értéküket, önérzetüket fejleszti. S míg a tanu
latlan koldusvak testileg és szellemileg magába roskadva csak kö
nyörögni tud, addig a tanult vak ajkáról e büszke szó hangzik: 
én nem vagyok vak, csak nem látok.

Le a kalappal ily szép eredményt biztosító intézmény előtt! 
Hódolat és tisztelet illeti ezért a vakok intézeteit. És amikor a 
Vakok országos -intézete néhány nap múltával fennállásának száz-

* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén
(1926 jún ius 6-án) ta rto tt előadás.
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éves fordulóját ünnepli, akkor zengjen ezen illusztris társaság 
részéről is az elismerés szava feléje, mert ennél tárgyi] agosabb, 
ennél szebb hódolat nem fogja érni.

A vakok oktatásának eredményei tehát szépek, értékesek. Azon
ban mi még többet akarunk elérni. Lelkesedés és idealizmus bizto
sította a százéves múlt sikereit: e lelkesedésnek és idealizmusnak 
továbbra is kell érvényesülnie. Mind a kettőnek útja van. Ki kell 
küszöbölni a meglévő elavultat egy eszményi jobbal, a meglévő jót 
pedig fokozni a legnagyobb lelkesedéssel. E kettőnek együtthatása 
az a védelem, melyet a mai munkanapunkból kifolyólag gyógy
pedagógiai védelemnek nevezünk.

A vakok gyógypedagógiai védelmének területe: a vak élete a 
bölcsőtől a koporsóig. Ennek az életnek nagy drámáját akarjuk 
számára megkönnyíteni, élvezetesebbé tenni, hogy maga is minél 
alkalmasabb legyen az életre, mert joga van hozzá.

I. A tanköteleskor előtti védelem.
Társadalmi viszonyaink tökéletlensége folytán a vakság majd

nem kizárólag a legszegényebb, egyben a legtudatlanabb népréteg
ből szedi áldozatait. A nehéz törődés, a családi élet nyomora úgy 
alkuszik meg a bajjal, hogy egy sarkot jelöl ki a piciny vak szá
mára, hol baj, veszedelem nem éri, de az élet hulláma sem éri. 
Tengődve éli sötét világát magára hagyatva és csak hallja, .hogy 
körülötte hangos a munka, zajos az élet, szava van embernek, állat
nak, elégedetlenségnek, játszi jókedvnek. S miután szegényes, szűk 
a világ, mit két kicsi kezével könnyén átfoghat, megtapogathat, 
azért szívesen figyel arra a messzebb világra is, melyet át nem fog
hat ugyan, de hangok, tetsző, érdekes hangok jönnek felőle. Tet- 
szőek, érdekesek, azonban tartalmatlanok.

El lehet képzelni, hogy a szűk tapogatóéi kör. és a tartalmatlan 
hangzó világ mily szegényes hatású lehet arra a lélekre, mely most 
nyitná kanuit. Kevés egyformával telik, és azért tartálmatlannak 
mutatkozik a hasonló korú látóéval szemben.

Azonban nem ér többet e szempontból annak a kis vaknak 
lelke sem, ki a. családi viszonylatban egy másik végletnek részese. 
A magára való hagyatással szemben a mindenoldalú isfápolásnak. 
Kit a szülői túlzott szeretet megkímél minden mozdulattól, az a cse
lekvés hiánya miatt tapasztalathiányban is szenved, annak a lelke 
is tartalmatlanabb, mint a hasonlókorú látóé.

A tanköteleskor előtti kis vakoknál szinte kizárólagosan ez a 
két szélsőséges családi hatás érvényesül, mely előkészületlenül 
hagyja a lelket az iskoláztatás korára. Tetézi a bajt, hogy ennek a 
tartalomban szegény léleknek nagyszerű hangja, szava mutatko
zik. Azonban a szó nagyszerűsége csak látszólagos, megtéveszti a 
járatlant. Mert az asszociációs vizsgálatok, karöltve az analóg 
képzetek természetére vonatkozó vizsgálatokkal, megállapították, 
hogy a kis vak gyermek legtöbb szava mögött nem rejlik tárgyi 
képzet. ígv üres a beszédje is, miként üres a lelke.

A pedagógia korán felismerte itt a beavatkozás szükségessé
gét. Szülői tájékoztatók küldettek szét, azonban eredmény nem 
mutatkozott nyomukban, mert rendszerint el sem jutottak az érdé



kelt szülőkhöz, megakadtak a közvetítő hatóságoknál. Tájékoztatók
kal ma sem tudunk eredményeket elérni. Ahhoz csak egy mód 
kínálkozik: az a buzgó munkálkodás, mellyel a Gyógypedagógiai 
Társaság szolgálta a gyógypedagógiai munka népszerűsítését és 
ismertetését.^ Tóth Z. kezdeményezésére a felvilágosító előadások 
egész tömegét rendezte szerte az országban és a megkapó, eleven 
közvetlenséggel,^ a kézzelfogható érdekes bemutatásokkal elegyes 
előadások, hozzásimulva az egyes társadalmi rétegek igényeihez, 
mindenütt serkentették a szívet és értelmet. Ez megbecsülhetetlen 
haszonnal járt a tanköteleskor előtti vak gyógypedagógiai védelme 
szempontjából. És a védelem e tekintetben nem kívánhat semmit 
sem inkább, mint hogy ezen előadások a jövőben is folytatódjanak, 
ha kell: jelentős állami segítéssel támogatva. Hiszen embermentés
ről, aẑ  embermentes munkájának sokszoros megkönnyítéséről 
van szó, a produktív ember alakításának célzatosságával. Már 
pedig lia pl. a méhészet és selyemhernyótenyésztés érdekében ki
fejtett felvilágosító munka érdemes az állami támogatásra, akkor 
a leendő^produktív ember még érdemesebb, még fontosabb. A pro
duktivitás alapján e támogatás az államnak nemcsak erkölcsi 
szükségkielégítést, de gazdaságos tőkebefektetést is jelent.

Kívánatosak és szükségesek ezen felvilágosító és ismertető 
előadások ama közvetett cél szempontjából is, hogy a gyermek 
vaksági állapotával, szoros érdekeltségi viszonyban állók, mint 
amilyenek az orvosok és pedagógusok, szintén szerezzenek tudo
mást fontosabb gyógypedagógiai védelmi teendőkről, mert néme
lyiknek elvégzése hivatásuk kötelességi területére tartozik, másik
nak _ foganatosítása meg munkájuk humanisztikus minőségét 
érinti. E kívánalom annyival is inkább kér sürgős megvalósulást, 
mert nem egy orvos és pedagógus akad, ki nem tud gyógypedagó
giai beavatkozásokról, még gyógypedagógiai intézményekről sem.

II. A tanköteleskor alatti védelem.
Tankötelezettség.

Az állami magasabbrendűséget a jog és kötelesség benső köl
csönhatása szabja meg. Kulturáltsági minősítést csak ott élvezhet 
egy bizonyos közösség, hol az egyéni jog a közösség kötelessége, az 
egyéni kötelesség pedig a közösség joga. Egyik részről tehát: élni 
a joggal, mert az kötelességem; a másik részről pedig: kötelessé
get teljesíteni, mert jogom van hozzá. Ez a két viszonylat a maga- 
sabbrendűség kifejezője.

A gyógypedagógiai védelem, ha ilyen látószögből mérlegel
jük, egy igen fontos  ̂kívánalommal lép az állami kormányzat elé. 
Annyira fontos kívánalommal, hogy teljesítése a védelem alap
kövét jelentené.^ Nevezetesen: a magyar kormány a mi társadal
munk megértő áldozatkészségével és bőkezűségével megteremtette 
a fogyatékosok intézeteit. Ezzel jogot adott minden érdekeltnek, 
hogy éljen az intézetek által nyújtott előnyökkel. Kultúrmagasla- 
tunk azonban olyan, hogy az egyedek nagyszámú tömegei még 
nem ismerik el kötelességüknek e joggal való élést, kiváltképen 
azért nem, mert hiányzik e mozzanatban a diszciplína, mely kény
szerítő hatásával ránevelné az egyedet a jognak kőtelességszerű
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gyakorlására. Azért fölöttébb szükséges, hogy kötelezővé tétessék 
minden fogyatékos részéről a tanulás, a tankötelezettségnek tör
vényben vaíó megszabásával.

Régi kívánsága ez már a gyógypedagógia^ munkásának. Igaz, 
voltak és vannak intézkedéseink, melyek e kívánságból eredtek, 
de ezek egyike sem szól kötelezettségről, csupán beutalásról. így 
legutóbb az 1921. évi XXX. t.-c. és a 130.700/1922.  ̂sz. miniszteri 
rendelet alatti végrehajtási utasítás. A kötelezettség gondolata e 
törvénytől távol áll még, épp úgy, amint távol áll a szülőktől, 
kiket szándékukban a fogyatékos gyermekük iránt érzett, sokszor 
egészen rendkívüli ragaszkodás és szeretet vezet. Szinte azt mond
hatnám, hogy amily abnormális a gyermek, oly abnormális a szü
lőnek a gyermeke iránt érzett szeretete is. Nem akar megválni 
gyermekétől, mert úgy érzi, az a meggyőződése, hogy sehol senki 
nem tudja úgy megérteni fogyatékos gyermekének sajátlagos lel- 
kületét, amiként ő tudja. Az országos intézet körzetébe tartozó 
tanügyi hatóságok a tavalyi év folyamán 50 tanköteleskorú vak 
gyermeket jeleztek és ebből nagynehezen alig 12 volt rábírható 
arra, hogy intézetbe adassák. A többi tanulatlanul tengi otthon 
életét, jóí-rosszul nyilvánuló szeretettel körülvéve még ma, de 
egyúttal a legsívárabb holnapnak a fenyegetésével. Mert nem 
örökéletű a féltő szülő sem. Koldusbot vagy kegyelemkenyér vár 
a dédelgetettre azonkívül, hogy kereset képtelensége ̂  számottevő 
kiadás a község, az állam háztartásában. Némely szülő fogyatékos 
gyermeke iránti szeretetében annyira túlzó, hogy csak egy rebbenő 
kívánság, egy szeszélyes óhaj, s legyen bármilyen balga az, telje
síti. Ha kell:' erején felül, ha kell: mindeneknek kárára. Nem ritka 
az olyan eset, hogy a gyermek már 2—3 éven át növendéke az 
intézetnek. Hirtelen egy játékos gondolat, egy alaptalan óhaj, 
talán csak kíváncsiaskodó kísérlet, hogy ö többé nem akar az inté
zetben tartózkodni, — és a szülő kiragadja őt a megindult fejlesztő 
hatások közül, s mitsem sejtve, beletaszítja a vak számára valóban 
sötét bizonytalanságba.

Ez elkeserítő, szinte elviselhetetlen a gyógypedagógusi lelkű
iéinek. Ezen segíteni kell tanár és növendék érdekében. A segítés
nek határozott a formája: meg kell alkotni a normálisak mintá
jára a fogyatékosok tankötelezettségének törvényét.

Ezzel együtt azonban el kell érnünk azt is, hogy hozzáértő, 
pontos lelkiismeretességgel készüljön el egy, az összes vakokat 
nyilvántartó kimutatás. Az a kataszter, melynek alapján az intéző 
szakkörök mindenkivel szemben a legmegfelelőbb időben  ̂érvénye
síthessék a legmegfelelőbb gyógypedagógiai védelmi eljárást.

Lelki védelem.
A vakság mint fogyatkozás, nemcsak szervi hiányt, de sui 

generis a rendestől eltérő lelkületet is jelent. Azért vakság és 
abnormális lelkűiét egymást fedő fogalmak.

A vakságnak, mint lelki fogyatkozásnak, igényei vannak. 
Ezek két csoportra tagolandók. . ,

a) Külsők, miket fizikai igényeknek is lehetne nevezni, es 
amelyeknek akkor teszünk eleget, ha e fizikai sajátossághoz alkal
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mazkodunk, midőn különleges írási módot, olvasási eljárást, külön
legesen szerkesztett térképeket, számológépeket, szerszámokat 
veszünk igénybe.

E külső, fizikai igények kielégítése feladatunknak kisebbik, 
igénytelenebbik része.

Kétségtelen, hogy befelé, mecbanikai voltuknál fogva igen 
jelentős a szerepük, ámde kifelé való hatásuk sokszor túlszárnyalja, 
szinte mondhatnám: túlburjánozza a belső, valós értéküket, azt a 
látszatot keltve, mintha e külső, fizikai igényt kielégítő vonatkozá
sokban mutatkoznék a tanítás jellege, specialitása. Meglehet, hogy 
talán éppen mert külső igénykielégítési momentumok, azért tud
nak a látszat csalókás erejével hatni. Pedig ezekben és ezekkel a mi 
munkánk még csak sablon. Ez a mi munkánknak mechanikai terü
lete; eddig a munkánk még csak mesterség.

b) A vakság igényeinek második csoportjába tartoznak a 
belső vagy lelki igények. Ez a nehéz terület, ez a művészet terü
lete. Ez az a terület, mely rendkívüli felkészültséget, ennél is 
nagyobb munkakészséget kíván, amellett ellensége, kíméletlen 
ellensége minden sablonnak. Ez a gyógypedagógia területe. Ezt 
kell felfedeznünk a mi tantermeinkben, ezt kell munkálnunk, mert 
ez a vakok oktatásának alfája, ez az igazi, a fontos, az el nem 
hanyagolható belső igény, ez a vakok oktatásának gyógypedagógiai 
igénye. Aki ezt ismeri, mivel azt fedezte fel a vakok oktatásának 
lényege gyanánt, annak pl. a Braille-írás egészen természetszerű 
valaminek fog tűnni, normának az abnormalitásban és az nem a 
különleges eszközöket fogja hangsúlyozni, hanem a munkát: a vak 
leikével és lelki sajátosságaival foglalkozó munkát.

Ezeket az igényeket, melyek így a kettős tagozódás alapján 
megmutatkoztak, ki kell elégítenünk, mert csak ezáltal jutnak a 
vakok képzéshez, munkához, tudásuknak és tehetségüknek meg
felelő álláshoz a társadalomban. De ki kell elégítenünk azért is, 
mert bennük tömörül minden védelemnek pozitivuma, minden 
védelem célzatosságának biztosítása.

Kérdés most már, hogy hol nyerhetnek kielégítést ezen vak
sági igények 1 A felelet egyszerű, világos: gyógypedagógiai irány
elveit, szerinti tantervben.

Már ezen elnevezés is kettős feladatot ró reánk. Egy kimon
dottan tantervbelit, mely a tananyagnak megállapítója, elrende- 
zője, tehát a tananyagnak foglalatja. Azután pedig egy kimondot
tan gyógypedagógiait, mely az elveknek, megvalósítási módoknak 
megszabója, tehát a sajátlagos módszertani utasításoknak tartal
mazója. Így a gyógypedagógiai irányelvek szerinti tanterv nem
csak egyszerű, rideg tananyaggyüjtemény, hanem megszabója 
egyúttal a kivitelnek, a munka irányának és milyenségének.

A tantervnek pedagógiai eljárásokat tartalmazó utasítása 
ellen kifogás merülhetne fel olyan megállapítás alakjában, hogy a 
módszer a tanárképzés feladata. És amennyiben ez feladatát min
denkor híven teljesíti, a korszerűség magaslatára emelkedve, úgy 
semmi szükség arra, hogy a pedagógus keze külön, gyógypedagó
giai ágazatokhoz szabott és tantervileg külön megállapított utasí
tásokkal köttessék meg. Ez igaz mindaddig, míg tehetség, tudás, 
pedagógiai érzék, de főképen gyógypedagógiai lelkűiét gyógy
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pedagógusokká avatják a fogyatékosok tanárait. Ezeknek nemcsak 
utasítás, de még csak tanterv sem kell. Azonban a mai kor realitása 
mellett sokan az eszmei mivoltot, az önzetlen lelkesedést — a gazda
sági és társadalmi viszonyok jelentős változásai alapján mai 
elavult ideológiának minősítik. Tudnak lelkesedni, tudnak dol
gozni, de csak a „kapok-adok“ arányának elve szerint. Ilyenkor 
egy, a tantervben megállapított módszeres utasításokban rejlő 
hogyan ?-nak és mennyi'?-nek mintegy szerződéses volta tudja csak 
megállapítani a munka kvantitását, de intenzitását is. Bizonyos, 
hogy ez roppant munkatöbbletet jelent. De a gyógypedagógia 
munkaterülete csak. munkakrőzusokat ismerhet. Nálunk az iskolai 
eredmények szempontjából csak az boldogulhat, ki lukulluszi kész
ségekkel' teríti a fogyatékosok szellemi asztalát.

A vakok pedagógiájának megalapítói — lleller szerint 
lényegében megelégedtek azzal, hogy a látók oktatásának methodu- 
sát egyszerűen átültessék a tapinthatóba. Ez az optimizmus, mely 
az oktatás első periódusát jellemzi, a sok tévedés és csalódás foly
tán lassan átalakult. Rájöttek, hogy a vaknak pszichikus mivolta 
— a legfontosabb érzékszerv kiesése által — alapjában másként 
alakul, mint a látóé. Felfedezték a vak ,sajátlagos lelki életét es 
ezzel kezdetét vette az oktatásügy második periódusa, mely a 
jelenig tart. . ,

Mostani tantervűnk már a vak lelki  ̂életenek es sajatlagos 
jelenségeinek ismeretével és figyelem bével eleivel készült. Nagy 
munka volt, mert akik tantervűnket megalkották, azok a vak lelki 
■életének területén még járatlan utakon haladtak, az ösvényeket 
maguk vágták. Dicséret illeti őket ezért, hogy a semmiből korszerűt
tudtak alkotni. _

Ámde az idő e korszerű munka felett is eljárt. A vak  ̂ lelket 
külső jelenségeiben ismerték, és nem ismerték ezeknek ok és oko
zati összefüggését. Csak megnyilatkozásaiban ismerték, nem pedig 
abnormális voltában. Ehhez a megnyilatkozáshoz alkalmazkodott 
minden beavatkozási megállapodás úgy, hogy a beavatkozás iránya 
ma is pontosan meghatározható. Kívülről befelé hatott. így a nor
mális lélek közeledett az abnormálishoz.

A lelki jelenségek ok és okozati összefüggésébe hatoló, pszicho
lógiai vizsgálatokból merített tanulságok es azoknak alkalmazása 
ma a vakok oktatásának egy harmadik periódusát nyitják meg. 
Érzi ezt a mi tantervűnk is, mert talán éppen azok, akik a meg
lévőt készítették, azok hangoztatják legkifejezőbben a réginek tart
hatatlanságát. A szándék nagysága mellett azonban a kivitel 
minéműsége még igen csekély. Hiszen még nagy átfogó irányelvek 
sem alakultak ki. Azért jó szolgálatot vélek teljesíteni, ha a gyógy
pedagógiai védelem egyik sarkalatos szükséglétében tájékoztatót
nyújtok. _ y

A jövendő tantervének gondolatiránya éppen ellenkezője kell 
legyen a mostaninak. A gyógypedagógiai védelem eredményessége 
azt kívánja, hogy minden belülről hasson■ kifelé. Ez azt jelenti, 
hogy megtalálva a vak abnormális lelkületét, azt a normális lelkü- 
lethez közelítsük, a normális lelki életre tegyük alkalmassá. Az 
abnormálisnak normálissá alakításának szándéka nem más, mint 
gyógyítás. Tehát gyógyítani kell a lelket, hogy egészségessé váljék.
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A lélekgyógyítás ennélfogva a jövendő tantervének vezérlő
gondolata.

Egy fölöttébb fontos kérdés, hogy a tantervi legfőbb célt 
szolgáló lélekgyógyítást hogyan foganatosíthatjuk, vagyis egysze
rűbben: hogyan elégíthetjük ki a vakság igényeit?

Úgy, miként azt Tóth Z. állapította meg a modern pedagógia 
útján haladva, midőn keretet ad egész gyógypedagógiai jövendő 
munkásságunknak, mondván: hogy a vaknak a normálisokhoz 
viszonyított különlegességeinek kiegyenlítésére kell törekednünk 
egy külön gyógypedagógiai therápiával. Megállapítja azonban azt 
is, hogy ennek a therápiának alkalmazása ma még a kezdet nehéz
ségeivel .küzd.

Nem lehet ennélfogva értékesebb -feladatot elgondolni, mint 
tartalommal telíteni e keretet és azon lenni, hogy a különleges 
gyógypedagógiai therápiának kezdeti nehézségeivel minél hama
rább, mentői teljesebben tudjunk megküzdeni.

Részemről azzal vélem a különleges therápia alkalmazásának 
módját részleteiben kiépíthetni, ha feleletet adok először e kér
désre: mit kíván a gyógy pedagógiai therápia az értelmi nevelés 
szempontjábólf

1. A gyógypedagógiai therápiában érvényesüljön a tökéletes 
•munkaiskola, gondolata, tehát az aktivitás elvén alapuló tanítás.

Az aktivitás lehet fizikai és pszichikai. És amikor e két moz
zanatot, benne felismerem, egyúttal megerősítettnek érzem magam 
az alap célszerű és helyes megvetésében, mert e két tényező kon
gruens a vak fogvatékossági igényeinél megállapított két kiindu
lási faktorral: a külső és belső igénnyel.

a) A fizikai aktivitás meglehetősen érvényesült már eddig is, 
különösképen azért, mert az általános methodika keretében az 
épérzékűek között is feltűnő készségekhez vezetett. Ámde nem 
érvényesült kielégítően, mivel nem ismertük nagy horderejét. 
Hiszen eddig csak a tudásgyűjtés szolgálatában állott s lényege a 
képzetek kvantitatív alakulásában domborodott ki. A vakok 
gyógypedagógiai therápiája ennél fontosabb értéket lát benne. 
Hordereje a mi szempontunk szerint a tárgyi képzetek alakulásá
ban nyilvánul. Tehát nálunk nem mennyiségi, hanem alakító, 
keletkeztető tényező. És hogy fontos szerepének jelentős eredmé
nyeit érlelhesse, csupán csak egy kívánalma teljesítendő. Az neve
zetesen, hogy minden érzékszerv igénybevételével mindent a gyer
mekek készítsenek. Minél többoldalú a foglalkozás, annál nagyobb- 
számú és annál intenzívebb lesz a tárgyiképzet alakulása. Ez a 
fizikai aktivitásban rejlő lehetőség egy rendkívül megnyugtató 
biztatás az olyan lélek megmunkálásával szemben, mely a képzet- 
és fogalomalakítás legfontosabb szervének hiányával igen szegé
nyes és tökéletlen, azonkívül sokszor téves észrevevések által tar
talmatlan, hamis. Ha ilyen lelkűiét kerül elénk, akkor semmi sem 
lehet elsőbb és sürgősebb, mint gazdaggá tenni ezt a kongó sze
génységet. Bele kell helyezni a legkülönbözőbb élményi körökbe. 
Azért, amíg eddig a koncentrikus elv alapján csak bizonyos meg
szabott körökben kevés fogalomnak elég magas kiépítését nyerte 
a vak szegényes lelke, addig ezentúl sokféle körnek kevésbbé kiépí
tett alapvető fogalmait kell kezdetben nyújtanunk. Hiszen a vak

Magyar Gyógypedagógia 1926. évi XIV. évf. 7—10. sz. 10
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lélek szegényes voltának alapoka is e pszichológiai megfigyelésben 
rejlik, hogy kevés egyformát sokszor érzékel. Ha gazdaggá akar
juk tenni, akkor sok különbözőnek kell hatnia reá; kezdetben nem 
kiépítetten, csupán alapvetően. Sziikségképeni azért, hogy már az 
alsó fokban szerepeljen a fizika, az ipar, az ásványország, egy szó
val a reáliák világa a maga elemeivel, midőn könnyed játékosság
gal, hozzányúlással és tevékenykedéssel, azonban mindig céltuda
tos tervszerűséggel ismerkedik, gyűjt és gazdagodik a kis vakna.k 
lelke. Ezzel azonban megdől a régi tantervnek egy uralkodó elve. 
Az nevezetesen, hogy míg eddig a szonáns, a hangzó elem vitte a 
túlsúlyt az alsóbb tagozatokban, most a fizikai aktivitás révén az 
öntevékenykedő szenszualizmusra, a sokoldalú érzékészrevételre 
esik a nyomaték. E túlsúlyváltozásnak a lélek tartalmasságán kívül 
az is az előnye, hogy alapot kapunk a felsőbb tagozat tanulmá
nyai számára, melyre könnyebben lehet rá- és továbbépíteni az 
egyes tárgykörök igényei és tantervi követelményei szerint.

b) A pszichikai aktivitás eddig egyoldalúan nyert megvalósí
tást. Annyira egyoldalúan, hogy tulajdonképen nem is érvénye
sült a maga lényegében, egy kél pedagógus munkáját kivéve.

A pszichikai aktivitás alatt általában a növendék figyelmét, 
felfogási készségét, emlékezeti és reprodukálási képességeit, 
illetőleg az azok révén megnyilvánuló teljesítményeit értjük. Ezek 
pedig a tanulás, vagyis az ismeretek szerzése és alakítása szem
pontjából passzív lelki tényezők s mint ilyenek tehát egyáltalán 
nem sorozhatok az aktivitás gondolatkörébe.

A tanítás pszichikai aktivitása ott kezdődik, ahol a tárgyi 
képzetek tartalmas szóképekbe sűrűsödnek. Mielőtt a tárgyi kép
zetek ki nem alakulnak, addig tartalmas szóképek nem is kelet
kezhetnek. Sziikségképeni ennélfogva, hogy a szóképekkel való 
munkát, tehát a pszichikai aktivitás megkezdésének lehetőségét 
előzze meg a tárgyi képzeteknek kialakulása, vagyis a fizikai akti
vitás. íme, azért indokolt, hogy a reáliák előzzék meg a humaniá- 
kat; hogy az alsóbb osztályainkban inkább a reális ismeretek 
uralkodjanak túlnyomórészt.

Ha egyszer tartalmas szóképek keletkeztek, akkor ezek, mivel 
tárgyképzeteknek a sűrítői, tehát helyettesítői is a tárgykénzetek- 
nek, annyira, hogy átveszik azoknak funkciós sajátosságait s a 
fejlődés folyamán már a szókép válik eszközzé, mellyel új ismere
tet nyújthatok, új távlatokat nyithatok. Hiszen az erejükhöz 
jutott, jól kialakult szóképek egy új pszichikai periódust jeleznek. 
Jelzik az elvont, elméleti gondolkodás időszakát és akkor kerülhet
nek csak sorra a humániák teljes egészükben, nagyszerű lélek
fejlesztő hatásaikkal.

Amennyiben a tartalmas szókép helyettesítője a tárgyképzet
nek, akkor, miként a reáliákban mindenre magától kell rájönnie 
a gyermeknek, úgy a humániákban is mindent magának a gyer
meknek kell felfedeznie, kitalálnia. És ez így is van. Ez a tanítás 
pszichikai aktivitásának a megnyilatkozása. Nincs a humániáknak 
olyan kényes területe, melyen a magamunkájával ne tudná a gyer
mek az eredményt, a szükségest kitalálni, természetesen kellő veze
tés mellett. Egy-két jelentéktelen kivétel azonban mégis leszöge
zendő. T. i. a történeti és földrajzi tárgyak némely sajátos része
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kiesik az aktivitás köréből. Ilyenek pl. a véletlen, a szeszély, vagy 
a kiszámíthatatlanság jellegével bíró események. Egyedül ezek 
maradnak meg a közlés számára, viszont már a következményeiket 
a gyermek pszichikai aktivitása tudja megoldani.

Egy példa magyarázzon közelebbről! A verstan tanítása alkal
mával szerzett ismeretek és hatások alatt mindig akad a látók 
között egy-két növendék, ki tudását a gyakorlatban alkalmazza. 
Próbál költeményt írni. Ez már pszichikai aktivitás. De csak 
elvétett megnyilatkozása ez az aktivitásnak, melynél az egyéni 
hajlam veszi át a főszerepet. Tehát nem a tanítás céltudatosságá
nak  ̂eredménye, még kevésbbé olyan módnak, melynek általános 
hatásúnak kellene lennie. A pszichikai aktivitás céltudatosnak 
csak akkor mondható, amikor például az egész osztály egy adott 
költemény-feladatot old meg öntudatosan, amikor mindenki be
hozza a maga által örömmel készített költeményét. Hát ilyent a 
normálisak iskoláiban ma még lehetetlen elképzelni. A vakok 
egyik osztályának mind a 23 növendéke — megfelel a polg. isk. 
I. osztályának — kivétel nélkül végrehajtotta a feladatot, ezt az 
aránylag nehéznek látszó feladatot. S miéi-P? Mert a tanítás folya
mán mindenki maga jött rá a költemények elemeire, maguk szed
ték rendszerbe az egész verstant és aktivitás útján ismerkedvén 
meg az elemek minden sajátosságával: a tudás vérükbe ment át s 
ilyen tudással megoldották azután , a nekünk szinte lehetetlennek 
látszó feladatot is.

Az_ eddigiek összegezésében megállapítható, hogy az akHintás 
élve hét körét szabja meg a tanítási folyamatosságnak. Az egyik 
« tárgyképzet köre, a másik a szóképzet köre. Alkalmazásukban 
és érvényesülésükben ez a két kör nincsen élesen elválasztva egy
mástól, azonban az időrendűségi egymásutánjuk feltétlen figyelem
mel méltatandó.

2. Az alkalmazott gyógypedagógiai therápiának részletkérdé-. 
seit értékelő megfontolásunk szükségesnek tartja, hogy az aktivi
tás elve mellett teljes tájékozást szerezzünk a therápiának egy 
további igényéről, a homolog-sorok szerepéről.

A homolog-sorok Pestalozzi elvét építik. Azt nevezetesen, 
hogy „a szemlélet minden megismerés abszolút alapja“.

A megismerés a tárgyi képzetek alakulásából indul ki s ameny- 
nyiben e képzetek határozottságára, hűségére hatni tudunk, úgy a 
homolog-sorok ebben rendkívüli segítségünkre lehetnek.

Mik a homolog-sorok elemei? Sok pedagógus és pszichológus 
foglalkozott mivoltukkal, de ezúttal Tóth Z.-nak nemsokára meg
jelenő pszichológiai munkájában foglaltaknak ok és okozati fejte
getéseivel óhajtom a kérdést megvilágítani. ,.A képzetek fejlődésé
nek két fontos tényezője a homogenitás és heterogenitás. Ezek a 
vak gyermek iskolázáselőtti éveiben nagy egyensúlyi különbsége
ket mutatnak és ez az oka annak, hogy a kis vak sok olyan dolog
ról beszél, amiről nem tudja, hogy milyen; vagy beszédjének oly 
olmetartalom felel meg, mi a valóságot csak nagyon hiányosan 
fedi. A képzetek fejlődésének végcéljául azt kell tekinteni, hogy 
a szavak mögött egész képzetkomplexum legyen, tehát hogy 
ne csak a heterogén elemek érvényesülése* és a heterogén képzetek 
föl idézésének lehetősége 1 biztosíttassák, hanem feltételezi azt, hogy

10*
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a heterogén elemekhez tartozó képzetsorok, mint homolog-sorok, 
vagyis mint az azonos képzetek sorai, midéi több taggal vegyenek 
részt a gondolkodás és emlékezés folyamatában. szavak az 
egész homolog-sort jelentik és beszédünknek igazi értékét az a 
tény adja meg, hogy az egyes szavak mögött a homolog lelki tar
talom mily mértékben fejlődött ki.“

A homolog-sorok ennélfogva a képzetek határozottságát, tel
jességét, a tárgyképzetek helyettesítésére való szóképzetek tartalmi 
tökéletességét szolgálják. Heller már 1884-ben kiváló fontosságot 
tulajdonít nekik, midőn megállapítja, hogy „a homolog-sorok tapin
tása eljuttat oda, hogy minőségileg gazdagodik az ismeret, miáltal 
kiegyenlítődik a vak fogyatékosságából származó mennyiségi hiány 
és szükséglet. A homolog-sorok felhasználásával szolgálhatjuk azt 
a plasztikus tapintást, melynek célja lelki akaratlagossággal telí
teni a tapintás mechanikus motívumait.“

Ily fölöttéb fontos feladatra hivatvák, elengedhetetlen: hogy 
alkalmazásuk a legnagyobb mértékben és változatban szolgálja a 
gyógypedagógiai therápiának leglényegesebb elvét, az aktivitást.

3. Míg a helyesen alakult tárgy- és szóképzetek a vak tudat- 
tartalmát építik és megsegítik őt a lelki folyamatok normális és 
kifogástalan lebonyolításában, azonközben a feltámadt képzet- 
éhsége egy speciálisan érdekes, de egyben az elért pozitívumokat 
veszéllyel fenyegető pszichikai működés igénybevételére ösztökéli. 
Nevezetesen nem lehetünk eléggé körültekintők és óvatosak, hogy 
a szóbeli közlés alkalmával tartalmatlan vagy kevésbbé telített szó
képek ne érjék a vak tudatát. Akaratlanul is élünk velük. És a 
realizálást már megszokó vak azután a maga elgondolása szerint 
tölti meg azokat, vagy meg sem tölti, hanem az asszimilációk 
révén oly régebbi képzeteket hoz az ismeretlen érzetekkel kapcso
latba, hogy az így keletkezett új képzet a valóságot meg sem köze
líti, attól lényegesen eltér. Ezek a képzetek, melyek a vak részéről 
tartalmatlannak mutatkozó hangérzetek, szóképek megtestesítésére 
valók, melyekkel mintegy pótolja a meg nem levőt, az általunk 
nem nyujtottat, ezek mint pót- vagy analógképzetek, igen könnyen 
csak látszólagos tudást teremthetnek. Hamis műveltséget, mely
nek veszélye folytonos. „A látszólagos műveltség — mondja Zech 
(1913) — a fantázia képzeteiben gyökerezik s akkor származik, ha 
a tanítás szóbeli közlésen, szóképeken és hallási érzeteken alapul. 
Ekkor keletkeznek egy és ugyanazon tárgyról egyénenként a leg
változatosabb, legeltérőbb pótképzetek, miáltal teljesen felbomlik 
a lelki együttesség.“ Ez nagy veszélyt jelent a munka, egyöntetű
sége, a haladás tervszerűsége szempontjából, mert a tévedések 
egyéni volta és sokasága szerint szétágazik minden tanulóegyed, 
széthull az osztály.

A gyógypedagógiai védelem tehát itt fontos munkafeladatra 
talál, hiszen' a lelki fejlődés rendje és helyessége alapvető kívána
lom. Azt pedig javarészt a képzetek helyes voltának^ megalapozá
sával, folytonos gondos ellenőrzésével és felülbírálásával érhet
jük el. Ha pedig analógképzetekre mégis szükség mutatkoznék, 
mint ahogy elég gyakran mutatkozik, akkor is újból a gyógypeda
gógiai therápia elvei szerint nekünk kell a sorompókban államink, 
hogy célszerűt, megfelelőt nyújthassunk az egyénien önkénykedő
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helyett. Ilyen munkafeladat közepette kívánatos, hogy az analóg- 
képzetek természete a legtüzetesebb megfigyelés és vizsgálat tár
gyává tétessék a vakok therápiája érdekében.

4. A gyógypedagógiai therápia megkívánja, hogy ismerked
jünk meg közelebbről azon érzéki észrevételek természetével, me
lyek szubtilis működési voltuknál fogva szinte fel sem tűnnek, 
észre sem vevődnek. Természetesen ezáltal el is hanyagolódnak, 
tanítási hatóerejüket nélkülözzük, holott nagyon fontosak. Fonto
sak azért, mert noha nem is látjuk őket, mégis jelen vannak és 
ellenőrizetlenségükben kényük-kedvük szerint befolyásolják mun
kánkat. Ilyenek: a hő- és fájdalomérzetek, az erő- és izom- vagy 
mozgási érzetek, a távolérzés és az érzékvikariatus, vagyis az érzé
kek kapcsolódásának, helyettesítésének jelensége.

Mindegyike a lélek alkotótermészetének fontos eleme, ténye
zője. Ha ellenőrizetlenek, akkor ott támadják munkánk eredményes
ségét, ahol az önkényes tevékenységnek legalkalmasabb talajára 
akadnak. Ez a vak fantáziája. „Hogy e területen a lelki életnek 
e szabadon tevékenykedő tényezői mit alkotnak, sőt mit kell alkot- 
niok, micsoda fogalmakat, az könnyen belátható. Szomorú képek, 
zord szavak, elégedetlenség és meghasonlás az eredményjelzőik. De 
ha fejlesztjük és céltudatosan felhasználjuk őket, akkor az irányt 
nyert képzelőtehetség révén a megismerés, a szép élet és öröm leg
magasabb fokáig is eljuthat a vak.“ (Bürklen, 1924.)

Ha azonban a fentiek szerint az imént említett hő-, erő- stb. 
érzetek oly fontos szerepet viselők, akkor mennyivel fontosabbak 
azok a folyamatok, melyek e felsorolt képzeteknek láncolatossága, 
egybekapcsolódása alapján a lelki élet magasabbrendűségérőí 
tanúskodnak. Mily fontosak a képzetek asszociációi, reprodukciói 
és appercepciói a vak lelki sajátosságának szemszögéből tekintve! 
A külföldi speciálpedagógiai irodalomban már bámulatos értéke
lést és megvilágítást nyertek, azért szükségképeni, hogy a vakok 
magyar tanára is teljes tájékozottságban éljen megnyilatkozásaik 
közepette, mert enélkiil munkánk csak intenciós természetű marad 
s nem emelkedik a tudatosságnak könnyű tájékoztatást nyújtó 
magaslataira. Nekünk sok fölösleges munkánk és erőnk pazarló- 
dik az eredmények nehéz elérésével. Pedig hol lehetnénk, ha ezzel 
is fokozhatnék munkánk eredményét.

5. A gyógypedagógiai therápia megkívánja, hogy minden tan
tárgy ne csak az értelmi képzés, hanem a legteljesebb értelmi neve
lés szolgálatában álljon. Ma még általában az értelmi nevelés 
fogalma a tudásnyujtás egyoldalúságában merül ki. És amennyi
ben az ész fejlesztésén kívül szükségesnek mutatkozik az érzelmi, 
akarati és erkölcsi életnek fejlesztése is, úgy erre külön disciplinák 
életbeléptetésével törekszik a normálpedagógia. Ilyen disciplinák 
szolgálatában állanak többek között a különböző ifjúsági egyesüle
tek, körök, cserkész-alakulatok stb. is. A gyógypedagógiai therápia 
az értelmi nevelésbe a lelki összhang megteremtésének elvét helyezi. 
Az ismeretlen nemcsak tudáshalma'zt, hanem átfogó erőt, össze- 
tartási energiákat akar nyújtani, melyek pl. az érzelmi életre épp 
úgy hassanak, miként az értelmire, s melyek pl. az akarati meg
nyilvánulásokban is mindig tanujelét adhassák annak: ime, egy oly
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lélek akaratnyilvánulásáról van szó, mely belátással, értelemmel 
szabályozza kívánságát.

E fontos elv alapján az értelmi képzés nem a tárgyi ismeretek 
puszta nyújtásával szolgálandó, hanem ama összhangosító erő 
segítségével, mely a tárgyi ismeretek révén és azokból eredöleg az 
egész lelkületre kiterjeszkedőnek mutatkozik. Hogy legalább 
néhány egyszerű vonással világosítsam e szándékot, rövidesen 
egy két példát sorakoztatok.

Egészségtanban: pl. tisztálkodás, mosdás. Alkalmas arra, hogy 
a kényelemszeretet fölött való uralkodást érlelje, segítse az irtózat- 
leküzdést (hideg víz!), fejlessze így az akaratot és a testi tisztulás 
révén a lelki tisztuláshoz is vezessen.

Stilisztikában: pl. szabatosság. A kellő kifejezések megítélésé
nél gondosságot teremthetek. A megfelelők válogatása által lelki- 
fegyelmezettséghez juttathatom a gyermeket. A magyar beszéd 
találó, egyszerű szabályozottságának felismerésével felelősségi 
érzetet plántálhatok belé magyar mivoltjával szemben. E felelős
ségi pozitívum érteti meg vele a magyar múltat, biztosítja a 
magyar jövőt.

Nyelvtan: pl. igenevek. Élő bizonyítékot szolgáltathatok a 
növendékeknek arra, hogy mindenre rá lehet és rá kell jönnie a 
gondolkodó gyermeknek magától is. (önbizalom!) Fejleszthetem 
általuk a gondolkodás élességét. Eszméltethetek az elméleti tár
gyak közvetett hasznára. Szolgálhatom általuk a megértés világos
ságát, a találékonyságot, az öntevékenykedés útján termelt okadato
lás kitalálásában, helyességében való örömet.

Ily értelmű vonatkozások és átfogó erők minden tantárgy 
minden részletében fedezhetők fel, csak fel kell kutatni s meg kell 
látni őket.

6. A tökéletesség szempontjából megkívánja a gyógypedagógiai 
therápia, hogy a vakok tanítása a maga aktivitásával terjeszked
jék ki lehetőleg minden ismeretterületre, mert eddig meglehetős 
egyoldalúságot mutatott az ismeretforrások köré való telepedésé- 
vel. Sok az osztálymunka, sok a műhelymunka és ezzel szemben 
igen-igen kevés a természetben, az életben és társadalomban való 
tanulás. Pedig mily értékes, mily bőforrású területek ezek. Igaz: 
a mának sok nehézségébe ütközik ennek megvalósítása. Mai körül
ményeink közepette talán egészen lehetetlen. Ezért e kívánalomnak 
leszögezése is inkább csak azért történik, hogy mentői gyakrabban 
eszméltessen s érlelődjék, hogy mihelyt elérkezik a megvalósítás 
alkalmas, vagy tán inkább „gazdasági“ pillanata, már megérett 
formában kéznél legyen.

7. „A vakokat nem lehet egységes csoportnak tekinteni a 
pszichológiai vizsgálatok szempontjából, mert nemcsak a meg- 
vakulás ténye: a vakság, hanem a megvakulás időpontja és a vak
ság mellett fellépő egyéb kórokozók is lényeges befolyást gyako
rolnak a vakok lelki világának fejlődésére.“ (Tóth Z. 1926.)

Ha a vakokat a pszichológiai vizsgálatok szempontjából sem 
lehet egységes csoportnak tekinteni, akkor elképzelhető, mily nagy 
a differenciálódás a nevelés érdekéből tekintve, amikor az előbbeni 
okokhoz járul még a vaksági fok, a hallási képesség, a hajlam, a 
szenzibilitás, világnézet stb.
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Ezeknek a típusokká alakult vakoknak különválasztása és 
lelki alkatukhoz mért különoktatása elsőrangú érdeke nemcsak a 
gyógypedagógiai therápiának, hanem a szóban forgó típusokat 
alkotó vakoknak is külön-külön és egymásra gyakorlandó hatá
sukban.

8. A teljesség szempontjából kívánatos, hogy a gyógypedagó
giai therápia érvényesítse fejlesztő erejét mindazokkal szemben is, 
kik életkörülményeiknél fogva az iskolából való kilépés után isme
reteiket meg nem tarthatják, éppenséggel nem fejleszthetik. Az 
életmentésnek eredményes munkája sárbahányt garasként elvész 
s lassanként visszasüllyednek abba a lelki világtalanságba, mely
ből az intézet kiragadta őket. Ezek nyári vagy téli ismétlőtanfolya
mok által könnyen és eredményesen megmenthetők, amiért a 
gyógypedagógiai therápia ilyeneknek szervezését kívánatosnak 
tartja.

E pontokban tárgyalt sokoldalúságnak végső értéke gyanánt 
lássuk most már a feleletet e kérdésre: mit is eredményez az aktivi
tás által áthatott gyógypedagógiai therápia?

Az épérzékűek nevelése a régebben annyira munkált értelmi 
képzés helyébe a mindenoldalúlag képzett, teremteni és alkotni 
tudó embert: a munkaembert állítja. Nekünk is ezt kell elérnünk 
a vaksági állapothoz mért képzőeszközök pszichologikus alkalma
zása által. Ezt a vakok gyógypedagógiai therápiája biztosítja, 
annyival is inkább, mert különben is hajlamos a vak arra, hogy 
a munka tökéletes emberévé fejlődjék. Hiszen érzi és megérti a 
munka mentő voltát a lelki elkeseredés és anyagi nyomorral szem
ben. De az aktivitás elvének célzatossága már az iskola padjában 
is a munkaeredményben való gyönyörűséghez vezette és ebben a 
gyönyörűségben úgy megaeélozódott kedve, öröme a munka iránt, 
hogy ez a komoly területeken: az életpályákon is értékekhez fogja 
őt juttatni. Meg fogja ismerni a munkában társadalmi lényének 
megalapozóját, tetszetős erkölcseinek biztosítóját és a külső világ
hoz való viszonyának javítóját.

Midőn a gyógypedagógiai therápiáról eddig elhangzottak az 
értelmi nevelés szempontjából fölmerült kívánságokat tárgyalták, 
következnének azok az igények, melyek az érzelmi és akarati neve
léssel kapcsolatosan merülhetnek föl.

Merem hangoztatni, hogy a gyógypedagógiai therápia, — ami
kor a vak gyermek belső szükségletéből indul ki, amikor valóság
gal a gyermekből nő ki, annak természetében gyökerezik —■ nem is 
ismeri az érzelmi és akarati területnek különhatároltságát. Hiszen 
realizált példákon nyilvánvalónak bizonyosodott, hogy minden 
értelmi vonatkozás már hangsúlyozottan érzelmi és akarati viszony- 
latú is, és amennyiben folytonosan és következetesen csak értelmi 
nevelésről beszélek: a nevelés már magában foglalja az érzelmi és 
akarati motívumokat. A karöltöttséget itt nemcsak a gyermeki 
lélek alkati természete indokolja, hanem az a tény is, hogy a kar- 
öltöttségben növekedik kölcsönösen mindegyiknek egyenként és 
együttesen értéke és ereje.

A lelki területek egymásba szövődöttségéből következik, hogy 
mindaz, ami az értelmi nevelés újszerűsége gyanánt megmutatko
zott, ugyanaz értéket jelent az egyéb területeken is, és ami az
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egyiknél növelőnek mutatkozott, az éppúgy hat lendítőleg az 
összes érintkező és kapcsolódó jelenségekre, amiként a rombold 
hatás is mindenfelé érezteti pusztító erejét. Azért minden tekin
tet, mellyel a növendékek felé fordulunk, hordozza magában a 
tanítás és nevelés együttes szándékát s akkor megoldhatjuk, sőt 
megoldottuk az értelmi nevelés nagy ható- és átfogó erejével az 
érzelmi és akarati nevelés kérdését isi

Így cselekednünk egy másik, közvetett ok is parancsolja. Az. 
nevezetesen, hogy igen kevés külső tényező tudja a vak érzelmi 
életének alakulását befolyásolni, és e kevésnek hatását is csök
kenti az internátusi élet a maga zártságával. Azért minden e keret
ben kínálkozó eszközt, alkalmat föl kell használnunk és azért paran
csoló követelmény az összes tantárgyaknak értelmet és érzelmeket 
érintő kezelése.

E beállítás mindenesetre egyoldalúan tünteti fel az érzelmi 
élet ingereinek forrásait az osztálytevékenykedés révén. Holott a 
legzártabb intézeti nevelés is sok alkalmat kínál az osztálymunkán 
kívül érvényesülő hatások számára. A szabad időnek szabadon 
tevékenykedő lelke érzékeny és alkalmas talaj a döntő és messzire 
ható ingerek befogadására. Tekintélyes ez az idő, mely ilyenek
nek érvényesüléséhez rendelkezésre áll. A nappalnak sok órája,, 
az alkony pihenéses percei, a reggeli új erőkre ébredt szándék 
pillanatai, a hangulatos ünnepnapok mennyisége, a szünidőknek 
néha egész láncolatos terjedelme: mind bőséges alkalom fontos, 
igen fontos hatóokok keletkeztetéséhez, érvényesüléséhez. Ha 
ilyenkor magára marad a vak, ha ilyenkor nincs mellette valaki, 
aki bölcs szeretettel és jóindulatú határozottsággal, mérséklettel 
és a bizalom szuggesztív erejével körülölelje, támogassa és vezesse, 
akkor veszélynek szalad, megsebesül, s ha tán be is hegednek a 
sebek: a kellemetlennek, a csalódásnak forradása ott fog éktelen
kedni lelkén örökre. Nagy tehát a felelősségi érzet a szabad idők 
vakjával szemben. Ezt a felelősséget nem lehet bárkire hárítani. 
Ehhez komolyság és tapasztaltság, mély böleseség és emelkedett 
világnézet, kristályosodott szeretet és megállapodott jóság kell. 
E kérdésnek elintézése tehát nem merülhet ki egy idő- és alkalom- 
szerűleg nevelői állásért jelentkezőnek félfogadásával és beállítá
sával. Nem! Mert ez komoly ügy, ez elhivatottságot és felkészült
séget kívánó és követelő nagyhorderejű ügy. Csak az vállalkoz- 
hatik reá, aki legméltóbb és legalkalmasabb e legfontosabb felada
tok egyikének elvégzésére. Nézzünk egyszer szemébe e kérdésnek 
s legyen bátorságunk úgy nyilatkozni, hogy az intézeti nevelői 
munka igen fontos feladatára csak igen érdemes, képzett gyógy
pedagógus alkalmas. Nem kell több, csak egy pillantás az intéze
tünk belső életébe és szembeötlő, hogy mily más a komoly apácák 
gondosságára, körültekintő jóságára bízott leányok lelkületű, mint 
a bár jószándékú, de tapasztalatlan, még bizonytalanul tevékeny
kedő, ifjú egyetemi hallgatók felügyeletére bízott fiúké.

íme, mindenütt, minden vonatkozásban egy oly intenzív 
munka előtt áll a vakok tanára, hogy annak végrehajtása rend
kívüli követelményekkel terheli, szinte olyanokkal, hogy lépten- 
nyomon revizió alá kell vennie a tegnapi meggyőződést, mert mái" 
holnap talán nem helytálló az. Oly nagy, oly lendületes az újabb
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és újabb nézetekhez való jutás; oly nagy és őszinte a gyógypeda
gógusnak segítővágya, készsége. Á megvalósításokkal járó nehéz
ségek azonban lekötik, lefoglalják őt s míg vizsgálná elveinek 
helyes voltát, elszállt az idő fölötte az újból újat hozó jövendő 
felé s míg halad is, egyúttal marad is. E terhes sziszifuszi munká
ban meg kell a vakok tanárát is segíteni úgy a saját produktivi
tása érdekében, valamint a gyógypedagógiai therápia igényeinek 
érdekében. A segítés módja közelben áll: gondoskodni kell meg
felelő módon továbbképzéséről kötelező, rendszeresített tanfolya
mok vagy előadássorozatok által, melyek könnyed áttekinthető
séggel foglalatját adnák mindazon elméleteknek, kísérleti és gya
korlati eredményeknek, melyek az ügy érdekében nagyobb és 
könnyebb sikerhez vezetnek.

Testi védelem.
A vakság jellegzetes a vak külső habituszában is. Minél 

korábbi a megvakulás ideje, annál jellegzetesebb lesz az a vonás, 
melyet a vakság ad. Félre nem ismerhető sajátságok mutatkoz
nak tekintetének, testtartásának és mozgásainak elváltozásaiban. 
Magára hagyatva magába süllyed, állása nélkülözi a feszes tartást. 
Az ok az izmok petyhüdtségében keresendő, melyet a kellő gya
korlás hiánya eredményez. Ügyetlensége és bizonytalansága is 
egyrészt ebben gyökerezik, másrészt a mozgásokat ellenőrző szem
nek a hiányában.

E fogyatkozásokon lehet és kell segíteni. Segíthetünk céltuda
tos, fokozatos, minuciózus izomfejlesztéssel, az épérzékűeket sok
szorosan felülmúló sok-sok tornagyakorlattal, melyek a fejlesztés 
végrehajtása szempontjából külön vak-tornát igényelnek. Ma csak 
az épérzékűek igényeit másoljuk sok jóakarattal, de még mindig 
nem elég tényes haszonnal. Mert ebben is kívülről közelítjük meg 
a vak igényeit, jóllehet, a vakságszülte igények természetéből kel
lene kiindulnunk, mikor el kellene jutnunk egy funkciós, speciáli
san izomfunkciós tornához, amelyet talán legmegfelelőbben plasz
tikus tornának lehetne elnevezni. Ennek az lenne a feladata, hogy 
pontosan kiépített gyakorlatsorozattal helyettesítse a szem hiá
nyát a mozgásokban és teremtsen a normálisokhoz hasonló fej-, 
törzs- és végtagmozgásokat. Tüdő, szív és egyéb belső szervek fej
lesztése e plasztikus gyakorlatokkal kapcsolatosan igen jól oldható 
meg, különösképen akkor, ha a normálisok megfelelő tornagyakor
latait is állandó figyelemben részesítjük.

Ily torna révén növekednék a vak lefokozott életenergiája, 
egyben ellentállóképessége betegségekkel szemben.

Azonban nagy haszna mutatkoznék a plasztikus tornának egy 
másik vonatkozásban is. A tökéletesebb mozgási képesség közelebb 
hozná őt a látók sajátosságaihoz és az a társadalmi tömeg, mely 
ügyetlen tehetetlensége miatt az alamizsnára szorultat látta eddig 
a vakban, más szemmel és más szívvel fog reá tekinteni. Szíveseb
ben fog közeledni hozzá és gyakrabban, egyúttal az öntudatos, 
munkabíró vak önérzetének, nemes büszkeségének megfelelőbben. 
Túlontúl nagy sajnálkozásában eddig megkímélte a társadalom a 
vakot a munkától és így akaratlanul is könyöradomány elfogadó-
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sára kényszerítette. Ha a bizalom csökkenteni fogja túlzott sajnál
kozását, akkor megnövekedik majd a munkakínálat, s a mi vakunk
nak nyert ügye lesz.

Futólag érintettem fentebb, hogy a plasztikus torna növeli a 
vak ellenállóképességét betegségekkel szemben. A statisztika szo
morú képet fest a vakok gyenge testalkatáról, betegségi eseteiről 
és nagy halálozási számáról, melyekben feltűnő a ragályos beteg
ségek okozta pusztulások mennyisége. A halálozási esetek több 
mint felénél tuberkulózis az ok.

Itt is ím tere kínálkozik a gyógypedagógiai védelemnek. És 
ha semmit, de egyet legalább sürgősen kellene megvalósítani. Meg 
kell teremteni a vak gyermekek számára is a nyaraltatás lehe
tőségét.

Gyógypedagógiai védelmi vonatkozású a testi védelemnek az 
a kívánalma is, hogy részesedjenek igen gondos és lehetőleg ered
ményes szemorvosi kezelésben azok a vak gyermekek, kiknek 
szemük még a folyamatos gyulladásos állapotnál tart. Mert az 
állandóan fájó szem annyira irritálja a növendéket tanulási mene
tében, hogy a visszamaradása, sokszor érthetetlenül improduktív 
viselkedése tisztán e szervi bántalomnak tulajdonítható. Másrészt 
a genyes váladék fertőzőleg hathat, az egészséges növendékekre, 
tanárokra. Egy —- meglehet — könnyen eliminálható baj így ket
tősen hátráltatja a gyógypedagógiai védelem szándékát.

Ugyancsak e helyen említendő annak a régi kívánalomnak 
szükségessége, hogy a vakok minden intézetében találjon alkal
mazást egy-egy f ül orvos is, mert értékes kincsek lennének meg
mentenünk a hallószervnek a vakok között oly gyakran észlelt 
pusztulása következtében. Eltekintve attól, hogy intézeteinkben 
igen sok a nagyothalló, évről-évre tudnánk beszámolni olyan ese
tekről, mikor néhány hét, néhány hónap leforgásával szembe
ötlően pusztult a vakok egyik legdrágább szerve, a fül. III.

III. A tanköteleskor utáni védelem.
A vaksági állapot okozta különleges lelki alkat nem változik 

meg az iskola elvégzésével. A vak vaknak marad életefogytáig. 
Az iskola csak megsegíti őt korlátozottságában, azt megszüntetni 
nem képes. Különleges lelki alkata mellett azért a felnőtt vak is 
gyógypedagógiai védelemre szorul. Igaz, hogy a védelem therápiás 
jellege itt már tünedezik, háttérbe kerül, bár meg nem szűnik, meg 
sem szűnhetik sohasem. Azért a védelem a therápiás jellegről egy 
más pólusra hajlik. E pólus, mely a felnőtt látónak is értékmérője, 
tekintélybiztosítója, életcélmegszabó ja : e pólus egyedül és kizáró
lagosan a munka. Munka, a maga testi és lelki formáiban, fajaiban.

A felnőtt vak az iskolai céltudatos hatásoknak megtestesítője, 
mondhatnám: teremtménye. Az iskolában a „munkaembert“ akar
tuk belőle fejleszteni. Az eredmények tanúsítói annak, hogy ez, ha 
több-kevesebb intenzitással is, de minden esetben sikerült. A jövő
ben a gyógypedagógiai therápia által alapozott aktivitásos taní
tási mód mellett még inkább kell sikerülnie. Ez bizonyos! És ha 
bizonyos, akkor a gyógypedagógiai védelem eljutott a végső, a 
legszebb eredményhez: elérte azt, amiért védelmi erejét kifejtette.
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A munka szeretetének megalapozásával, a benne való gyönyörű
ség felismerésével elvezette a vakot a hivatásos munkához, annak 
szívvel-lélekkel való műveléséhez, tehát a boldog élethez.

De míg a munka a maga fajaival háttérbe szorítja a gyógy
pedagógiai védelmet therápiás voltában, azért mégis a felnőtt vak 
is igényli azt. Mert az élet sokszor megtámadja. Emóciók érik, 
melyek csak a felnőtt kor folyományai s ilyenkor a pedagógus
nak, mint védő lelkiorvosnak, mint nevelőnek, barátnak és bizal
masnak mellette kell állania. Avatott kéznek kell e vak-lelkület- 
tel foglalkoznia, még ha felnőttben lakozik is. De itt is újból csak 
munka segít át a sötét órákon. A szép, a nemesítő, a szórakoztató 
és tudást kínáló testi-lelki munka. Ez elűzi a régi rosszat, teremt 
új szépet, megbékéltet és kiengesztel s újból elvezeti ez a tevé
kenységünk is a vakot a boldog élethez.

Gyógypedagógiai védelem, így járd meg utadat!

A nyomorékok orvosi védelme.*
írta: dr. ZINNER NÁNDOR sebész=főorvos.

Amikor a szervezőbizottság megtisztelő felszólítását kaptam 
ezen előadás megtartására, annak dacára, hogy már címét is 
készen kaptam, dilemmában voltam előadásom tárgyát illetőleg. 
A nyomorékok orvosi védelme, ha az egyes nyomorékfajták, típu
sok védelméről, gyógyításáról beszélek, tisztán orvosi tárgy, mely 
talán nem érdekelné kellőleg illusztris hallgatóságomat. Elhatá
roztam tehát, hogy a nyomor ékvédelem általános, de egyben orvosi 
vonatkozású szempontjával fogok foglalkozni, annál is inkább, 
mivel ezek elválaszthatatlanul szövődnek a nyomorékvédelem 
szociális és paedagógiai problémáival.

Nézzünk egy kissé vissza a múltba, hogyan is fejlődött ki a 
nyomorékvédelem azokban az országokban, ahol már szinte töké
letesen megoldottnak látszik a nyomorékkérdés és látni fogjuk, 
mik a mi kötelességeink és tennivalóink e téren a jövőben.

Témám történetét természetesen nem kezdhetem a Thaigetos 
hegyén, ahonnan a régi görögök oly radikálisan intézték el a nyo
morékkérdést. Még egy évszázad sem múlt el azóta, hogy a mai 
nyomorékvédelem első kísérleteit felfedezhetjük és pedig Német
országban. Ezen működés elinte tisztán humanitárius volt és abból 
állt, hogy egyes kolostorok, papi szervezetek elhatározták, hogy 
menedékházaikba nyomorékokat is felvesznek és őket életfogytig
lan ellátják. A következő lépést 1832-ben tette Johann Nepomuk 
von Kurz, aki Münchenben nyomorékgyermekek számára paeda
gógiai intézetet alapított, abból a célból, hogy itt nyomorék fiúkat 
iskolailag kiképezzenek és valamely iparágra kitanítsanak. Ez 
volt az a mag, amelyből a mai nyomorékvédelem hatalmas fája ki
nőtt, első sorban Bajorországban, bár ez egész 1877-ig tisztán

* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén 
11926 jún ius 6-án) ta r to tt  előadás.
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paedagógiai úton igyekezett megoldani a problémát és csak akkor 
nyitották meg a már kétszáz ágyas intézet mellett a hetven ágyas* 
klinikát, miután belátták, hogy az orvosi és pedagógiai működés- 
egyaránt fontos a nyomorékvédelem terén.

nemes példa számos követőre talált és a múlt évszázad 
közepén egymásután alakultak úgy Németországban, mint a mű
velt nyugati és ^északi államokban a nyomorék-intézetek, melyek 
egyrészt pedagógiai, másrészt orvosi úton, némelyek mindkét 
módon siettek segítségére a nyomorékoknak. (Az első orvosi inté
zet a ludwigsburgi A. H. Wernersehe Kinderheilanstalt 1841.) 
Franciaországban különböző egyházi testületek, Angliában jóté
kony társadalmi egyesületek hívták életre a nyomorék-otthonokat 
és a speciális nyomorék-iskolákat, melyekbe a város különböző 
részeiből külön omnibusz szállította reggel a nyomorék gyerme
keket és vitte vissza este a lakásukba.

A nyomorékkérdést legjobban Dánia oldotta meg legelőször a 
hetvenes években, ahol egy Hans Knudsen nevű pap először egy 
poliklinikát alapított, melyben minden nyomorékot ingyen vettek 
kezelés alá, majd ezek számára iskolát létesített, műhelyeket állí
tott fel, gondoskodott, hogy ipari produktumaikat jól és saját 
hasznukra értékesíthessék. 'Áz állam szabad vasúti- és hajójegyek
kel könnyítette meg a nagyarányú munkát, mely utánzásra kész
tette a többi északi államot és Északnémetországot épp úgy, mint 
a távoli európai államokat : Olaszországot, Svájcot, Hollandiát, 
Ausztriát és Magyarországot, ahol egy jótékony társadalmi egye
sület 1903-ban megalapította a mai napig is egyetlen magyar 
„Krüppelheimot“ : a „Nyomorék Gyermekek Országos Ott-honát“.

Ezen intézet már alapítása óta hármas célt szolgál: gyógyít, 
tanít és kiképez ipari szakmákra. Alapításakor mindössze 6 fiú 
I lefogad ásóra volt alkalmas, 5 évvel később már 36 férőhelye volt, 
a világháború kitörése előtt a saját modern épületébe költözött és 
80 nyomorék fiút tudott elhelyezni. A háború alatt azonban leg
nagyobb része hadikórházul szolgált. A legutóbbi években az eddi
ginél is nagyobb súlyt helyez a nyomorékok orvosi védelmére, gyó
gyítására, férőhelyeinek számát 120-ra szaporította, melyek közül 
50 tisztán orvosi kezelést igénylő, gyorsabban gyógyítható testi 
fogyatékosság számára van fenntartva, miáltal betegforgalmát az 
utolsó 4 évben, mióta leány-otthonát is megnyitotta, megnégysze
rezte. Ma modernül felszerelt orthopaed kórházán, elemi- és pol
gári iskoláján kívül 5 ipari üzeme van a nyomorékok szakszerű ki
képzésére.

Ez. így valószínűleg elég szépen hangzik, de hogy mily kevés 
ez a szükséglethez képest, meglátjuk a következőből. A legutóbbi 
30 évben a testi fogyatékosságok ellen küzdő, azokat gyógyító 
orvostudományi ág, az orthopaed-sebészet hatalmas fejlődésnek 
indult és figyelme különösen húsz év előtt Németországban, teljes 
egészében a nyomorékkérdés megoldására irányult. A német 
orthopaedtársaság 1908-i kongresszusán a főtéma volt a nyomorék
kérdés, miután már 3 évvel azelőtt Leonhard Rosenfeld ajánlatára 
megbízták Biesalski professzort, hogy a birodalom nyomorékjai
ról. statisztikát készítsen. A statisztika elképzelhetetlenül nagy és 
nehéz munka volt, hiszen elsősorban azt kellett elhatározni, hogy
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kit tekintsenek nyomoréknak. Az a régebbi megállapítás, hogy 
nyomorék az, akinek testi hibája feltűnő vagy természeténél fogva 
munkaképtelenséget okoz, nem volt kielégítő. Megállapodtak 
abban, hogy csak a 15 éven aluli nyomorék gyermekeket fogják 
összeszámolni és kategorizálni abból a szempontból, hogy fogya
tékosságuk akkora foku-e, hogy speciális intézetben való elhelye
zést igényel-e vagy nem. A számlálást megfelelő és egységes szá
molólapokon orvosok és tanítók végezték a hatóságok segítségé
vel. A statisztikából megdöbbentő adatok derültek ki, melyekből 
a  kérdés megvilágítása céljából kénytelen vagyok egy-kettőt, fel
sorolni. Megtartom Biesalski eredeti rövidítéseit:

N. nem nyomorék otthonba való.
H. a ny. o.-ba való.
Nb.-vel jelzi azokat, akik tévesen kerültek a statisztikába, 

nem nyomorékok (süket, stb.)
No. nem nyomorék, hanem beteg.
Nk. akin nem lehet segíteni.
Ht. akit csak speciális intézetben végzett kezeléssel lehet gyó

gyítani. __
Hg. akit speciális intézetben lehet csak tanítani és kiképezni.
Hu. akit sem gyógyítani, sem tanítani nem lehet, menhelyre 

való.
A nyomorékok ezen kategorizálása nemcsak orvosi, hanem 

pedagógiai és szociális szempontból is történt. Hogy példával éljek: 
egy jómódú iparos 14 éves fia, aki a népiskolát elvégezte, lia 
egyik aIszára amputált és művégtaggal jár (Nk.) nem tekinthető 
ezen szempontból nyomoréknak, míg egy napszámos V éves fia 
ugyanezen fogyatékossággal (Hg), mivel nem tud iskolába járni, 
nincsen alkalma magát képeztetni, nyomorék. Jómódú szülők 6 
éves gyermeke, akinek egyik lába béna, de gyógyítható (No.), nem 
nyomorék, mert, szüleinek módjában van kezeltetni, ugyanezen 
baj miatt egy szegény, árvagyermek nyomorék (Ht,.), mert a hó
napokig tartó kezelést csakis erre berendezett intézetben kaphatja 
meg.

Sajnos, nekünk hazai állapotainkról még mindig^ nincsen 
statisztikánk, tehát megengedik-e nekem, hogy a nagy német sta
tisztika egynéhány adatára hivatkozzam, hogy a nyomorékság 
megdöbbentő elterjedtségére rámutathassak? Németországban, 
ahol a közegészségügyi viszonyok jobbak mint nálunk, 1.5 ezrelék 
a nyomorékok számaránya. Abszolút számban az annyit jelent, 
hogy minden kétezer lakosra 3 nyomorék jut, az akkori 50 millió 
német közül tehát 75 ezer volt nyomorék és ezeknek több mint a 
fele 42 ezer a H. csoportba tartozó, tehát, intézetbe való. Ha ezen 
számokat Csonkamagyarország 8 millió lakosára vonatkoztatjuk, 
nekünk 12 ezer nyomorékünk van és ebben a számban még nincs 
escompiálva az, hogy pl. a nyomorékságot okozó betegségek közül 
a csont és izületi tbc, az angolkór nálunk sokkal elterjedtebb, mint 
Németországban, nincs eseomptálva, hogy nálunk az egészségesek 
között is mennyivel több az analfabéta, tehát aki, ha még nyomo
rék is, már emiatt is megfelelő intézetbe kell hogy kerüljön. Hogy 
állunk már most a férőhelyekkel? Biesalski statisztikája szerint 
42 ezer nyomorék, otthonba való gyermek szülei közül csak 15 ezer
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kívánta a gyermeke elhelyezését, de ezek számára akkor csak 3 
ezer hely volt a Kriippelheimokban. (Vg). Nálunk becslésem szerint 
ennek alapján kb. 3 ezer nyomorék kérne elhelyezést, ezzel szem
ben egyetlen nyomorék-otthonunk csak mintegy 100 növendéket 
tud elhelyezni. A férőhelyek száma csak 730-ad része a szükségle
teknek! 3 ezer pusztulásra, legjobb esetben koldulásra ítélt sze
gény, ártatlan, magyar gyermekiéiek! Ez hatalmas agitációs 
anyag, követelni lehetne ezek számára a sürgős elhelyezést, de 
szerény véleményem szerint e szegény, nyomorékká tett hazában 
hiábavaló követelés lenne most 30 százágyas nyomorék-otthon épí
tése és felszerelése. A nyomorékügynek nem tennék szolgálatot e 
fantasztikus követeléssel, meg keli hát találnunk a módot, hogy 
addig is, míg ezen otthonok közül egynéhány felépül, ideiglenes, 
de hathatós rendszabályokkal segítsünk a veszendőnek indult nyo
morék gyermekseregen.

Nézzük először is orvosi szemekkel, melyek azok a betegsé
gek, amelyek testi elnyoniorodáshoz vezetnek, mik az okai az el 
nyomorodéinak. A testi hiba az esetek mintegy 12%-ában már 
világrahozott, még a méhenbelüli fejlődés zavarából eredő. Ezek 
közül legfeltűnőbbek a részleges vagy teljes végtaghiányok, össze
nőtt ujjak, a befeléfordult u. n. dongaláb, a ferdenyak és a csípő- 
ficamodás. Kezelésükre vonatkozólag jegyezzünk meg annyit, 
hogy egyikre sem szabad azt mondani, hogy majd kinövi a gyer
mek, mert ez egy esetben sem következik be, hanem minél hama
rabb, esetleg már egy-kél hónapos korban juttassuk őket a defor
mitások gyógyításában jártas orvos kezéhez és a legtöbb esetben 
meg fogjuk akadályozni maradandó elnyomorodásukat.

A fejlődés első éveinek betegségei közül az u. n. angolkór, a 
rachitis 9'5%-ban oka a nyomorúságnak. E népbetegség gyógyít
ható, mielőtt a csontok lényeges elgörbülésére vezetne, de bármily 
nagyfokú is a végtagok angolkóros elgörbülése, ez megfelelő mű
tétekkel mindig korrigálható, sohasem gyógyíthatatlan.

A legnagyobb népbetegség a tbc, ha a csontokat és Ízületeket 
támadja meg, pupossághoz, sántasághoz vezet és 18%-ban lesz 
oka a nyomorékságnak, holott idejében megkezdett helyes keze
léssel mindezen szerencsétlenek is megkímélhető!; lennének sor
suktól.

Az iskolaévek alatt kifejlődő elferdülések közül — különösen 
leánygyermekeknél — a gerincoszlop elferdülése mintegy 12%-ban 
oka a nyomorékságnak, melyen, ha már kifejlődött, segíteni alig 
lehet, tehát kétszeresen fontos már csirájában gátat vetni e lassan 
fejlődő baj pusztításának.

A balesetek következtében elvesztett végtagok szintén nagy 
— 14%-al növelik a nyomorékok számát.

A legsúlyosabb, egyben legáltalánosabb oka az elnyomorodás- 
nak a különböző okokból eredő bénulás, mely mintegy 20%-ban 
oka a nyomorékságnak és így első helyen áll e szomorú statisztiká
ban. Tudni kell róla, hogy a legtöbb esetben nem is maga a bénu
lás, hanem az elhanyagolás következtében beálló zsugorodások, 
elgörbüfések okai a súlyos nyomorékságnak, melyeket helyes keze
léssel meg lehet akadályozni és a legsúlyosabb bénát is műtétek
kel, támasztó készülékekkel járó- és munkaképessé lehet tenni.
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Általában át kell menni a köztudatba annak, hogy a nyomorékság 
gyógyítható ! Gyógyítható a legtöbb esetben legalább is annyira, 
hogy az egyén munkaképessé lesz. És ez a nyomorékvédelem leg
főbb célja, mely fogalomra nincs még megfelelő magyar kifejezés 
és nagyon hálás lennék érte, ha e kongresszus tagjai közül valaki 
megtalálná ezt. Németül így mondják — „Entkrüppelung“.

E fogalomban benne van első sorban a nyomoréknak lehető
ségszerinti gyógyítása, az orthopaed-sebészet eszközeivel a lehető 
legmagasabb fokig, benne van lelkének és szellemének megfelelő 
kiképzése, tudásának fejlesztése a pedagógia minden eszközével, 
melyek közül ne hiányozzék ügyességének fejlesztése sem, a gyógy
torna és sportok űzése által, benne van ezenkívül kenyérkereseti 
pályára való alapos kiképzése, hogy a létért való küzdelemben 
megállhassa helyét az egészségesekkel szemben is.

Ez ideális célt megközelíteni csakis olyan intézetben lehet, 
mely orthopaed-kórházból, gyógypedagógiai, iskolából és ipari 
műhelyekből áll. A m^omorékok gyógyítása nem könnyű feladat 
és hosszú időt, sokszor éveket igényel. Ha ezt az időt bármily ki
váló közkórházi osztályon vagy klinikán tölti a gyermek, amellett, 
hogy mérhetetlenül sokat nyer a kiváló és szakszerű orvosi kezelés 
által, egyben veszít is, mert nem járhat iskolába, elmarad a kor- 
társaitól és ha nem teljesen gyógyítható, nem szívesen alkalmaz
zák ipari üzemekben sem inasnak. Láthatjuk, a végcél e kérdés 
megoldására nem lehet más, mint nyomorék-otthonok létesítése, 
melyekben az Entkrüppelung elérhető, sőt amelyeknek külön osz
tályuk van a gyógyíthatatlan és képezhetetlen szerencsétlenek 
számára is, akik az összes nyomorékoknak mintegy 5‘5%-át teszik.

A mi intézetünk rendje szerint a felvételre való alkalmassá
got egy bizottság bírálja el, melyben helyet foglal az orvos, a pe
dagógus és az intézet vezetősége, mint a szociális szempontok el
bírálója. Szellemi defektusos gyermeket, gyógyíthatatlanokat és 
képezhetetleneket nem veszünk fel, mert az hátráltatná a többiek 
oktatását, fertőző betegeket nem vehetünk fel, sőt tartózkodunk a 
gyógyultalak látszó tbc-és nyomorék felvételétől is, mert ezek baja 
gyakran kiújul, fertőzővé lesz és veszélyezteti a különben is gyenge 
szervezetű többi nyomorékot.

Az orvosi munkát úgy osztjuk be, hogy az iskolai tanítást ne 
zavarja. Épületünk beosztása megengedi, hogy a betegek már 
néhány nappal a rajtuk végzett műtét után akár gipszkötésben 
vagy gipszágyban fekve hallgathatják az előadásokat és a tanév 
végén sikerrel levizsgázhatnak. Ha az elemi iskolát elvégezték, 
testi és szellemi képességeik szerint vagy tovább tanulnak vagy 
valamelyik —- szabó, cipész, bőrdíszműves, gépkötő, kertész — 
üzembe kerülnek inasnak, ahonnon szükség esetén vissza-vissza 
térnek a kórházi részbe, esetleges korrektiv műtétek elvégzésére, 
avagy, ha valami acut betegség támadja meg őket.

Akinek a nyomoréksága tisztán orvosi eszközökkel gyógyít
ható, gyógyulása után elhagyja az intézetet. Ilyen az utolsó négy 
évben Í69 volt. Aki nem teljesen gyógyítható, azt csak akkor bo
csátjuk el, ha valamely ipari üzemben felszabadult, önálló kenyér
keresetre képes.

Sajnos, a szükséglethez képest nagyon kevés a férőhelyünk,
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sőt nagyon kevés azon köz kórház és klinikai osztály is, ahol á nyo
morékok legalább orvosi kezelésben részesülhetnek. Nem is él még 
kellőleg a köztudatban, hogy a nyomorékot gyógyítani lehet és 
kell. A felvilágosítómunka, ami e téren történik, úgyszólván egyet 
len embernek, Horváth Mihály professzor úrnak a munkája, aki 
szent lelkesedéssel, ügyszeretettel :és a tudomány minden fegyve
rével vértezve áll szinte 30 év óta a felvilágosítás szolgálatában, 
aki felé e helyről is meg kell hajtanom az elismerés zászlaját. Egy 
ember munkája azonban elvész a tudatlanság tengerében és én fel
kérem a kongresszus tagjait, hogy szertemenve -a hazában, legyenek 
heroldjai a nyomorékvédelem ügyének, hirdessék, tanítsák, hogy 
nyomorék gyermek nem gyógyul meg magától, de nem is gyógyít
hatatlan; gyógyítható^ beteg, akit orvoshoz kell vinni.

Ezzel rátérek konkrét javaslataimra a nyomorékvédelem ideig
lenes megoldását illetőleg:

1. Hasson oda a kongresszus, hogy szervezete által a testi 
fogyatékosokról — esetleg a többi fogyatékosokkal együtt— 
statisztika és kataszter készüljön.

Ezt úgy képzelem el, hogy az iskolákban tanítók, orvosok — 
esetleg az iskolaorvosok, hatóságok, körjegyzők segítségévek álla
pítsák meg a fogyatékosságot megfelelő központi szerv utasítása 
és számlálőlapja szerint.

2. A leginkább rászorulókat, akik gyógyíthatók, küldjék azon
nal kórházba. Minden nagyobb körzetnek van egy kórháza, 
melyben szakképzett orvos van, aki vagy maga lehet a 
nyomorék segítségére vagy megállapítja, hogy melyik más 
intézetben lenne mód a gyógyítására.

3. Kérje meg a Népjóléti Minisztérium útján a kongresszus 
a Nagyméltóságú Kereskedelemügyi Miniszter urht, hogy 
a nyomorékok és kísérőik számára vasúti szabadjegyekkel 
tegye lehetővé a közlekedést, testi épségük keresését.

4. Írjon fel a kongresszus a Népjóléti Minisztériumhoz, hogy
törvényben szabályozzák a nyomorékügyet, mint Német
országban 1920-ban. (Bejelentési kötelezettség.) Addig is 
engedje meg a Nagyméltóságú Népjóléti Miniszter úr, a 
kormány, vagy a törvényhozás, hogy a szegény nyomoré
kot ne csak a túlzsúfolt nyilvános közkórházak, hanem a 
speciálisan e célra berendezett magánkórházak, intézetek 
vagy kórházi osztályok is felvehessék az Országos Beteg- 
ápoiási Alap terhére. (Úgy, mint az Egyesült Államokban 
van, ahol például Minnesota állam már 1897-ben törvényt 
hozott, melyben feljogosította az állam egyetemét, hogy 
tíz mérföldnyi körzetben minden kórházban felvehet min
den nyomorékot, aki egy év óta lakik az állam területén és 
azt ingyenes kórházi ellátásban. és kezelésben részesítheti. 
Ezzel a rendelettel Minnesota és hasonlóan Pensylvánia és 
New York is megoldotta a nyomorékok orvosi védelmének 
kérdését, amíg nem áll m eg le lő  számú speciális intézet 
rendelkezésére. 1

5. A tüdőbeteggondozó mintájára állíttassanak fel, 'nyomo
rékgondozó dispensairek, lehetőleg a nagyvárosok forgal-
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más, könnyen megközelíthető pontjain, melyekben tanács
osai látják el a nyomorékot, hogy bajával mit kezdjen, hová 
forduljon. Esetleg ezek mellé ambulatóriumok szervezhe
tők a könnyebb esetek ambuláns kezelésére a nyomorék^ 
ság megelőzése céljából. Továbbá hajtassanak végre azon 
egyéb javaslatok, amelyeket e célra az első kongresszus el
fogadott.

Nem állítom egy szóval sem, hogy ezzel megoldható a nyomo
rékkérdés; ez csakis a nyomorék-otthonok útján lehetséges végle
gesért, de addig is, amíg'ezek építésére a megnyomorított hazában 
sor kerülhet, ezekkel segítségére kell sietnünk a veszendő nyomo= 
rékságnak. Belekiáltom szerény szavamat ez Országos Kongresszus 
megafónjába, hogy meghallja a Minisztérium, a kormány, a tör
vényhozás és mindenki, akit csak illet. Ne sajnálják a fáradságot 
és azt az aránylag csekély áldozatot,, amit javaslataim teljesítése 
igényel. Bőven behozza ezt az eredmény, hisz az állam .a társadalom 
alamizsnájára szoruló koldusok helyett így munkaképes, dolgozó, 
tehát adófizető polgárokat nyer, ami évenként egy egyénnel 1000 
aranykorona különbséget, 12.000 nyomoréknál 12 millió aranyko
rona' többletet jelent. És ne feledjük el, hogy a csonka hazaiak 
minden, a csonka és béna munkásra is szüksége lesz egyszer, hogy 
egésszé épülhessen !

A beszédhibások és a beszéd gyógypedagógiai
védelme *

írta: SCHULMANN ADOLF.

Szellemi életünk legmagasabb kifejezési eszköze a hangbeszéd. 
Természetes tehát, hogy az ember, aki nagy gondot fordít testének 
és szellemének ápolására, hangjának és beszédének a célszerű 
védelmével és fejlesztésével is kell, hogy törődjék. A tapasztalat, 
sajnos, azt mutatja, hogy a legtöbb ember alig gondol erre, a szü- 
lök nagy része nem tudja, miként védje és ápolja gyermeke iejlodo 
beszédét. Az iskola sem értékeli még kellőképen a hang és beszed 
szükséges védelmét. Általában pedig nem vétetnek megfelelően 
figyelembe, avagy félreértetnek ama testi és lelki jelenségek, ame
lyek valamely súlyosabb beszédzavar, például a dadogás folyo
mányaként fellépnek és károsan befolyásolják a gyermeket egyéni
ségének és szellemének fejlődésében. __ _ . .

Gyógypedagógiai védelem alatt én nemcsak a gyógypedagógiai 
szaktanár eljárását értem, de értem ezalatt az összes gyógyítva- 
nevelő hatásokat is, amelyeket a szülő és egyéb környezet a gyer
mekkel szemben kifejt. _

A hang és a beszéd védelmének kérdésében három főidoszakot 
különböztethetünk meg, és pedig:

1. az iskolaköteles kor előtti időszakot,
2. az iskolaköteles kor alatti időszakot,
3. az iskolaköteles kor utáni időszakot.
* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén 

(1926 jún ius 6-án) ta r to tt  előadás.
Magyar Gyógypedagógia 1926. évi XIV. évf. 7—10. sz, 11
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1. Az iskolaköteles kor előtti időszak.
Mielőtt ez időszakot bővebben taglalnám, elöljáróban szüksé

gesnek tartom megemlíteni a következőket: Mielőtt a gyermek 
anyanyelvét jól beszélné, a beszédfejlődésnek több szakán esik át: 
kiált, gagyog, pöszén beszél, hangokat és szókat ismétel, végre 
beáll a tudatos beszéd szaka. Ha a beszédfejlődési kezdő szakok 
báimelyikében az átlagos időn túl is megmarad a gyermek, úgy 
ez már nem rendes és egészséges állapotot, hanem a beszédzavar 
kezdetleges megnyilvánulását, de legalább is a beszédfejlődés kés
lekedését jelenti.

a) A gyermek beszédfejlődésének első szakát a kiáltás képezi. 
A kiáltás az első hetekben monoton és panaszos. A második hónap
tól a kiáltás hangjának terjedelme és színezése nő, változatossá 
lesz és vele a gyermek kedvtelenségi és kedvtelési érzeteit, vala
mint vágymegnyilatkozásait fejezi ki. A csecsemő kiáltási tevé
kenysége aggodalomra nem adhat okot, mert ez természetadta szük
ségesség és az ő normális tevékenységeihez tartozik, amit az a tény 
is igazol, hogy a hülye gyermekek csecsemőkorukban alig kiabál
nak, hanem érzéketlenül és mozdulatlanul feküsznek.

Vannak azonban esetek, amidőn a csecsemő mértéktelenül 
kiált, magát rekedtre ordítja, a gyermek* elkékül, tagjai sokszor 
vonaglanak. Ez az állapot sokszor aggasztó lehet és orvosi beavat
kozást igényelhet, mert egy kezdődő epilepsziának, vagy a hang
szalagokban legtöbbször rachitises alapon fellépő görcsnek lehet 
a jele. A baj leküzdése itt tisztán orvosi feladat.

b) A beszédfejlődés második szaka a gagyogás, amely az ötö
dik hónapban kezd kibontakozni. Már a kiáltási szakban is külön
bözőképen színeződött a gyermek hangja, a gagyogási szakban 
pedig a gyermek ̂ figyelmének és utánzóképességének növekedése 
folytán a hangok és hangcsoportok mindinkább önálló alakot vesz
nek fel és fellépnek a rendes beszédhangok. A gyermek beszéd- 
méchanizmüsának fejlődésével a hangok, hangcsoportok színezése 
tisztul és terjedelme nő. A gagyogási szak a tulajdonképeni beszéd 
előgyakorlatának tekintendő. Nagyon indokolt tehát, ha e szak
ban kiváló gondot fordítunk a gyermekre és gondos figyelemmel 
kísérjük őt. Az anya • értékesen lendíthet a gyermek gagyogási 
kedvén, ha  ̂vidám arckifejezéssel, türelemmel hallgatja őt, ha 
alkalmas módon, kellemesen és tisztán csengő hangokkal örömét 
adja tudtul gyermekének, mintegy társalogva vele. Az anya így 
nemcsak a gyermek gagyogási kedvére hat jótékonyan, de meg
figyelő és megnyilatkozó képességét is emeli és kellemes hangula
tot támaszt lelkében.

c) A gagyogási időszak vége, a második életév táján, tulajdon
kénen már átmenet a szó,, a beszéd tudatos használatára. Ha a 
gyermek â  hangokat már értelmes kapcsolatokban, szavakban 
használja, úgy a beszédfejlődésben oly időszak következik be, ami
dőn a szülő és a környezet különösen sokat tehet a jó beszéd védel
mében. Tudvalevő, hogy az első életévekben a gyermek hibásan, 
pöszén képez sok hangot, továbbá, hogy legtöbb ismeretét a saját 
megfigyelésével ̂  alátámasztott utánzási képességéből meríti. Ha 
most rossz példát kap a gyermek, természetszerűleg rosszat utánoz
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és rosszat gyakorol be. Különösen veszedelmes a rossz beszédpélda 
az érzékeny és ingerlékeny idegrendszerrel bíró gyermekekre. 
A hadaró beszéd például igen veszélyes a dadogásra hajlamos 
gyermekre. De a rossz beszédpélda a legenyhébb esetben is pösze- 
beszédet okozhat.

A legfontosabb tanács, amely minden fellépő beszédhiba le
küzdésénél a legnagyobb szerepet viszi, az: hogy a gyermeknek 
mindig tiszta és jó beszédbeli példát adjunk. Az úgynevezett 
becéző beszéd feltétlenül kerülendő, arra semmi szükség nincsen, 
mert károsan befolyásolja és késlelteti a jó beszéd megtanulását. 
Érdekes példát említhetők itt fel oly kettősbeszédű^ gyermekekről, 
akik az iskolában eltanulván a helyes kiejtést, ott jól beszéltek, de 
otthon a szülők becéző beszédének hatására ismét pöszén beszéltek.

A jó beszédpélda azonban nemcsak a tiszta kiejtésre, hanem 
az előadás módjára és a mondatalkotás formájára is vonatkozik. 
A gyermeknek ugyanis rendszerint több a mondanivalója, mint 
amennyit szóval ki tud fejezni, gondolatai gyorsabban követik 
egymást, semhogy a még nem eléggé gyakorolt beszédszervével 
ezeket éppoly gyorsan ki is tudná mondani. A kifejezési képesség 
és a beszédtartalom között fennálló aránytalanság különösen a 
dadogni kezdő gyermeknél bír nagy jelentőséggel a beszédzavar 
súlyosbításában. A példát adó beszédnél ezekre a körülményekre 
a környezetnek nagy figyelmet kell fordítania.

Minél: egyszerűbb és rövidebb mondatokban beszéljünk a 
gyermekhez. Beszédünk olvadjon össze a tartalom lényegével, 
fölöslegessel ne terheljük a, gyermeket. Beszédünk legyen tiszta, 
rövid és főként nyugodt, grammatikailag pedig tökéletes. Különö
sen a mondatok egyszerűsége, könnyen érthetősége és a beszédmód 
kellemes nyugodtsága ellen vétenek sokan. Sajnos, ifjúsági ira
taink nagyon sokszor túlhosszú mondatokat, nehezen érthető szöve
geket tartalmaznak, hogy általuk csak a beszédképesség és tarta
lom asszociációja szenved. Különösen a képes verseskönyvek 
szövege vét sokat az egyszerűség és megérthetőség ellen.

Ha azt vennék észre a szülők, hogy a gyorsan lefolyó és túl- 
gyorsan váltakozó gondolatok a hiányosan begyakorolt beszéd- 
szerveket fokozott és mohó tevékenységre — dadogásra —- kény
szerítik, úgy felette indokolt a. megfelelő közbelépés. De nem úgy, 
hogy türelmetlenül folyton figyelmeztetik a gyermeket, avagy 
szigorú rendreutasítással akarnák erről leszoktatni, mert ez, bár 
segíthet egyes esetekben, a legtöbbször csak árt és az erőlködés 
révén csak jobban fokozza a hibát. Semmi sem mozdítja elő job
ban a beszéd összrendezettségének a zavarát, mint a türelmetlenül 
történő folytonos figyelmeztetés vagy parancs. A gyermeket a 
helytelen figyelmeztetés, a környezet türelmetlensége és kinyilvá
nított elégedetlensége ébreszti a tökéletlen beszéd tudatára. A gyer
mek a hibás beszédet hamarosan leküzdeni nem tudja és ezért 
félénkké válik, ami a zavart növeli és az állandósulás veszélyének 
teszi ki. Ily esetekben napi több-kevesebb ideig való megfelelő 
foglalkozás ajánlatos olyképen, hogy a gyermeknek könnyen ért
hető és jól illusztrált történetet mondunk el, nyugodtan és lassan 
beszélünk hozzá: figyelmét, érdeklődését és gondolatait egy őt 
érdeklő tárgyra koncentráljuk és előadásmódunkkal hatván á

ll*
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gyermekre, őt hasonló nyugodt beszédmodorra — amelyben a 
képesség és tartalom arányos - •  késztetjük. Kisebb gyermekeknél 
nagyon jó ilyenkor a Faragó-féle „Mindentudó képeskönyv“; az 
egyes tárgyak megnevezendők és azokhoz kérdések és kis mesék 
fűzendők tiszta és nyugodt kiejtéssel, a gyermek pedig lassú fele
letre szoktatandó.

„Hogy kellő elővigyázatlal és megfelelő eljárással mily hibá
ról szoktathatjuk le gyermekeinket, bizonyítja az életből vett 
következő példa is. Egy bíró barátom mesélte, hogy hároméves 
fiacskája, ki már elég jól beszélt, egyszerre csak azt a szokást vette 
fel, hogy egyes hangzókat ismételni kezdett, pl. mama helyett azt 
mondta, hogy m, m, m, mama stb., azaz dadogott; barátom úgy 
szoktatta le erről néhány hét alatt gyermekét, hogy jutalmat ígért 
neki, ha ezt a szokást abbahagyja; játékját a gyermek csak akkor 
kapta meg, ha azt tiszta beszéddel kérte stb. A gyermek figyelmé
nek, akaratának helyes reáirányítása eredménnyel járt és azóta a 
gyermek sohasem dadogott többé. Ha ez esetben az apa nem törő
dött volna gyermeke beszédhibájával, ez egy állandó beszédhibá
nak szolgált volna alapjául, amely a gyermek iskolai előmenetelét 
nagyban hátráltatta volna.“ (Sarbó.)

Michels kartársam szívességéből közlöm még a következő 
jellemző esetet: „Hároméves kis fiam egyszerre elkezdett dadogni. 
Elfoglaltságomban csak napok múltán tűnt fel a beszédhibája. 
Élettani dadogásra gondoltam s ezért a magánhangzók nyújtására, 
nyugodt, lassú beszédre tanítottam be egész családomat. A magán
hangzók nyújtása könnyen ment kisfiámnál, de hiába, beszédbeli 
elfogódottsága nem szűnt meg, a beszéd folyékonysága nem tért 
vissza. Dadogása mindig nagyobb méretet öltött. Ennek okát nem 
ismerve, tanácstalanul állottam e jelenséggel szemben. Egyelőre 
azt az utasítást adtam, hogy fiam minden kívánságát lehetőleg 
teljesítsék. Egyszer véletlenül hallottam, hogy a nagymama valami 
erkölcstelen kifejezések miatt korholta kis unokáját, kinek jó- 
neveltsége egyik főéletörömét képezte. A dadogást kiváltó okkal 
most már tisztában voltam. A fiam által használt és a nagymama 
által eltiltott kifejezéseket most már én kezdtem felvenni a fiam
mal való beszélgetés kapcsán, a nagymama jelenlétében, fiamat 
pedig azok használatára így felbátorítottam. Ennek szükségessé
géről felvilágosítottam a mamát, nagymamát, valamint a házbeli 
ismerős családokat is, kiknél fiam mindennap megfordult, önér
zete emelkedett, elfogódottsága s a dadogása is rövidesen meg
szűnt, eltűnt azokkal a kifejezésekkel együtt, amelyek eltiltottsá- 
guk miatt benne a beszédfélelmet és a beszédzavart kiváltották.“

Ha a gyermek nehezen találja meg a gondolat kifejezésére 
alkalmas szót, úgy segítsünk neki szinte észrevétlenül és nyugod
tan; mentsük meg attól a küzdelemtől, amelyet neki a helyes ki
fejezés keresése okoz. Könnyen történhetik meg ily esetben 
ugyanis, hogy a gyermek erőlködvén, önmagának szuggerál vala
milyen görcsszerű jelenséget. A gyermeket csak akkor hagyhatnék 
teljesen magára, ha beszédszervének motoros teljesítőképessége 
már nem okoz nehézséget. Ugyanilyen nehézségek jelentkezhetnek 
a mondatalkotásnál is. Vannak gyermekek, akik egyszerűen túl
teszik magukat ezen nehézségeken és helytelenül alkotott monda
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tokban beszélnek (agraminatismüs). Mások ellenben küzdve és 
erőlködve keresik a helyes viszonyítást. A gyermeket itt is segíteni 
kell a nehézség síma leküzdésében.

Általában nagyon ügyeljünk mindig arra, hogy a gyérmékét 
a beszélni tanulásban ne károsítsuk. Egyetlen mód vezet, itt célhoz 
és ez a nyugodt és helyes beszédpélda mellett a célszerű serkentés. 
Serkentés és követelés két egymástól nagyon távoleső fogalom. Amíg 
a, célszerű serkentés bátorít, hangulatot, kedvet és bizalmat ébreszt, 
addig a követelés bizalmatlanságot, félénkséget és zavart ered
ményez.

A szülők és a környezet helytelen példaadásánál még sokkalta 
veszedelmesebb, ha beszédfejlődésben — így élettani pöszebeszéd- 
ben, élettani dadogásban — lévő gyermekek állandósult beszéd
hibában szenvedőkkel (pöszébeszédűekkel, kadarokkal, dadogók- 
kal) érintkeznek. Ilyenkor maga az utánzás fokozottabb mérték
ben válhatik a gyermek élettani beszédhibájának a megrögzí tőjévé. 
A beszédhibástól való elkülönítés nehézségbe ütközik, ha az törté
netesen családtag. Ilyenkor kétszeresen fontos az, hogy a beszéd
hibás családtag maga is beszédhibájának a meggyógyíttatására 
utasíttassék.

A beszédfejlődésben azonban az úgynevezett fejlődési szakok 
beállta előtt is történhetik valamelyes megakadás. A gyermek sír 
és kiált ugyan, de nem beszél; néma marad, mert nem hall. Ebben 
az esetben siketnéma vagy nagyothalló a gyermek és siketnémák 
vagy nagyothallók intézetébe utalandó.

Vannak esetek, amidőn a gyermek hall ugyan, de mégsem 
beszél, vagyis hallónéma. A hallónémaság a késői beszédfejlődés
ben leli okát. Az iskolaköteles kor eléréséig rendszerint el szokott 
múlni, de visszamarad egy nagyfokú pöszebeszédűség és „a gram- 
matizmus“, vagyis a gyermek képtelen helyes mondatok alkotá
sára. A hallónéma gyermekek szakszerű kezelésével a beszédhibák 
javítására szolgáló állami gyógypedagógiai intézmény foglalkozik. 2

2. A beszédhibások védelme az iskolaköteles kor alatti időszakban.
Az iskolaköteles korban lévő beszédhibás gyermek védelmét 

főként a két leggyakrabban előforduló beszédhiba szempontjából 
tárgyaljuk; ezek a pöszebeszéd és a dadogás.

a) A kis gyermek élettani pöszebeszédétől — a kiejtés és 
beszéd tisztaságának zavara, amidőn egy vagy több, vagy vala
mennyi hangzó hibásan, avagy helyettük más hang képez!et ik — 
azonban lényegesen különbözik az iskolaköteles gyermek pösze- 
beszéde. Az iskolás gyermeknek ugyanis anyanyelvének minden 
hangját már jól kell tudni kiejteni. Ha ezt nem tudná, úgy beszéd
hibája állandósult és a tiszta és jó beszédpélda egyedül már nem 
elég a hiba kiküszöböléséhez. Ez esetben már szakszerű kezelés és 
hangjavítás szükséges és az ily gyermek beszédhibák javítására 
szolgáló tanfolyamra utasítandó.

b) Súlyos kihatású beszédzavar, amely: a gyermek életében és 
későbbi életútjain is sok bánatot okoz, a dadogás. A dadogás oka 
a központi idegrendszer oly berendezésén nyugszik, amely eltér a
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rendes, átlag-idegberendezéstől. A beszédfélelem gyávává és ember
kerülővé teszi a dadogót. Az állandósult dadogás _ a gyermek 
figyelmében, kedélyében és egyéniségében káros hatásokat okoz, 
amelyek idővel fokozódnak. ., ,

Az a kérdés merül most fel, hogy mi történjek az iskolába jaro 
beszédhibásokkal, főként a dadogok kai"!

Általában véve azt kell kívánnunk, hogy az iskola tanítója, ta
nára az ily gyermekeket szakszerű megvizsgálásra és megfelelő szak- 
kezelésre utasítsa. Felmerül még az a kérdés is, vájjon a beszéd
hiba gyógykezelése idején iskolába járjon-e a gyennek, avagy meg
felelő intézetbe utalandó-e gyógykezelése tartamára f, Errevonat- 
kozólag eltérőek a vélemények. A pöszebeszédes a kezelés tartama 
alatt mindenesetre tovább látogathatja az iskolát. Liebmann azt 
vallja, hogy a dadogó is járjon el iskolába, hogy a kezelés tartama 
idején alkalma legyen az életben megedződni és kipróbálni magat. 
Mások viszont a zárt intézeti kezelést hangoztatják. Rothe Bécs- 
ben külön nyilvános jogú iskolákat szervezett dadogó tanulók 
részére. Ilyen speciális iskolák Hollandiában is vannak. Fröschéls 
a súlyosabb eseteket zárt intézeti kezelésre, a könnyebb eseteket 
ambuláns kezelésre utalja. Sarbó is hasonlóan cselekedett. Az am
buláns kezelés egyenkint és csoportosan történhetik meg. Hazánk 
viszonyait tekintve, meg kell állapítanunk azt, hogy ezidoszerint 
Budapestet kivéve, egyetlen városban sem működik beszédhibák 
javítására szolgáló gyógypedagógiai intézmény. _

A hazai állapotokat tekintve tehát, kevés kivétellel az az eset 
forog fenn, hogy a dadogok túlnyomó többsége minden külön 
szakkezelés nélkül látogatja a nyilvános iskolát. Felette fontos 
ezért, hogy a tanító, tanár legalább is nagyjában tájékozott legyen 
oly irányban, miként bírálja el a dadogó gyermeket és miként 
bánjék vele? A tanítónak tisztában kell lennie azzal, hogy tulaj
donképen rendkívül érzékeny, lűl ingerlékeny, tehát beteg ̂ ideg- 
rendszerű gyermekkel van dolga, akinél sokszor a legjelentéktele
nebb esemény izgalmat, túlingerültséget vált ki és ennek követ
keztében beszédbeli összrendezetlensége, dadogása fokozódik. 
A felelésre szólít ás. a tudás számonkérése pedig nem is oly csekély 
dolog, mert ez még a legjobb, normális beszédű tanulót is izga
lomba ejti. Mi itt a tanító teendője? Mindenekelőtt ne szólítsa a 
dadogó gyermeket sohasem hirtelenül felelésre, szólítsa fel nyu
godtan és hallgassa meg tökéletes nyugalommal és türelemmel fele
lését, ha néhol súlyosabb megakadás fordulna elő, úgy inkább 
segítse ki egy-egy közbevetett szóval, mert ezzel csökkenti beszéd
félelmét és a kifejezés és gondolat koordinációját támogatja benne. 
Kérdéseit lassabban, nyugodtan intézze a dadogóhoz, ezzel példát 
adván neki a jó beszédhez, egyúttal jótékony hatással van lelki 
állapotára és beszédbátorságát emeli. Igen alkalmas a lassúbb 
nyugodt beszéd elérésére a magánhangzók bizonyos mérvű nyúj
tása (Sarbó, Liebmann). Ne tűrje m.eg a tanító, hogy osztálytársai 
csúfolják, kigúnyolják, ellenkezőleg azoktól is követelje meg, hogy 
a dadogó gyermeket nyugodtan hallgassák meg és ők is lassabban, 
nyugodtan beszéljenek hozzá. A tanító utóbbi intézkedése és 
a saját eljárása arra is alkalmas, hogy a többi tanulókat az után
zástól és vele a baj megszerzésétől megóvja. Ugyanily eljárásra a
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szülők is kioktatandók. A vázolt eljárás betartásával és követésé
vel az iskola nemcsak a dadogóval, de az összes normális beszédű 
tanulókkal szemben is jót tesz.

Mint természetes követelményt, meg kell még említenem, hogy 
akár pöszebeszédes, akár hallónéma, vagy dadogó gyermekről 
legyen szó, az illető beszédhibás minden esetben szakkezelésre 
utasítandó.

A beszédhibások és a beszéd gyógypedagógiai védelméhez kell 
sorolnom még az alábbi kívánalmakat :

c) Minthogy a beszédhibás gyermeknek helytelen a beszéd- 
lélekzése is és mivel a tanulni kezdő gyermek beszéde még nincs 
teljesen kifejlődve, ezért nagyon ajánlatosnak tartom, hogy az 
iskolai oktatás első évében naponta kétszer 5—5 percig tartó lélek- 
zési gyakorlatok végeztessenek. Ezek a gyakorlatok nem zavarják 
az oktatás menetét, viszont jótékonyan fegyelmező hatást gyako
rolnak, a gyermek és a beszéd védelmének is értékes szolgálatot 
tesznek.

cl) A tanulni kezdő gyermeknél nagy kívánalmat állít fel a.z 
iskola az írás és olvasás terén azzal, hogy ezt a két bonyolult mű
veletet egy év alatt akarja a gyermekkel jól elsajátíttatni. A tanító
nak ez a sietése azonban nincsen arányban a gyermek képességei
vel. Úgy a beszéd, mint az írás és olvasás egy hosszantartó, bonyo
lult és összrendezett működés eredménye, viszont ebben a korban 
a gyermeknél a beszédkészség és beszédtartalom között sokszor 
jelentékeny aránytalanságok lépnek fel. A folyékony olvasás 
siettetése ezt az aránytalanságot növeli, a gyermeket szellemének 
és beszédszervének megfeszített használatára, erőltetésére készteti, 
amely beszédhibára, pl. dadogásra hajlamos gyermeknél az álla
potot súlyosbítja. A lassúbb és nyugodt ütemű haladásnak külö
nösen az olvasás tanításánál van értékes gyógyítva-nevelő hatása.

e) Az iskolaköteles kor felső határán jelentkezik a mutatio. 
Ennek különös jelentősége van a beszédhibás gyermeknél, mert a 
velejáró élettani változás a gyermek hangterjedelmének erős növe
kedésében is megnyilvánul és a dadogó állapotát ezzel súlyosbítja. 
A mutatio egyik következménye lehet a tai'tós fejhang is. Á nruta- 
tio idején alkalmazandó óvóintézkedéseket röviden ezzel jellemez
hetjük: kíméljük úgy beszéd, mint ének közben a hangot. Ez ter
mészetesen nem jelenti a hangadó szerv teljes tétlenségét, de 
jelenti azt, hogy ebben az átmeneti időszakban a hangadó szervet 
folytonos, de óvatos gyakorlással megbővült működésére készítsük 
elő (lélekzési- és hanggyakorlatokkal),

3. A beszédhibások védelme az iskolaköteles koron túli 
időszakban.

Elég gyakran előforduló beszédhiba, amely a férfikorban kelet
kezik, az úgynevezett működéses hanggyengeség (phonasthenia). 
Hivatásos énekeseknél, szónokoknál, tanítóknál, lelkészeknél és 
vezénylő katonáknál rendszerint nagyobb hangtevékenység követ
keztében gyakran oly jelenségek lépnek fel_, amelyek a hangbeli 
tevékenységet megnehezítik, sőt, lehetetlenné is teszik; bár az ének
lésre képtelenné vált hivatásos énekes, vagy vezénylésre képi e
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lenné vált katonatiszt ebbeli képtelensége mellett egészen rendesen 
tudhat társalogni. Fiáim  a működéses hanggyengeséget a kunéra- 
lés betegségének nevezi. A főok a túlerőltetésben rejlik, amelynek 
elfáradás a következménye. Az elfáradáshoz mint súlyosbító körül
mény sokszor a beszéd sikertelenségétől való félelem, tehát pszichés 
zavar is társul.

A hanggyengeségben szenvedő egyénnek állandóan kímélnie 
kell beszédét.'Főként arra kell ügyelnie, hogy beszédét lágy kez
déssel indítsa meg, a kemény kezdést kerülje. Beszédében általá
ban a közepes hangmagasság érvényesüljön. Feltétlenül kívánatos 
azonban, hogy amidőn valaki hanggyengeség fellépését észleli 
magán, úgy haladéktalanul vizsgáltassa meg magát és vésné magát 
alá szakkezelésnek, mert a hanggyengeségnek a könnyű állapottól 
a súlyos állapotig sok változata van.

Áz iskolaköteles koron túl lévő egyének — főként pöszebeszé- 
desek, dadogok és fonaszténiások —■ beszédhibája rendszerint csak 
szakszerű kezeléssel javítható és gyógyítható. A beszédhiba _ le
küzdése csakis egyéni módon történhetik meg, az egyén konstitu- 
ciójának, hang- és beszédszervi állapotának és a bántalom minő
ségének megfelelően. A beszéd leghatékonyabb védelme azonban 
a beszédhiba kifejlődésének a megelőzésében van erről már szó 
volt a Magyar Gyógypedagógiai Társaság két év előtt tartott 
országos értekezletén és az erre vonatkozó általános érvényű sza
bályokat a jelen dolgozatban az előző fejezetekben is említettem 
szükségszerűen és ezek általában minden beszédzavar megelőzésére 
és leküzdésére vonatkoznak. *

A beszéd védelmére, tehát a beszédhibás védelmére is, össze
foglalásképen újból felsorolom röviden az általános védelmi szabá
lyokat:

a) Minden beszélő egyénnek jól kell tudni lélekzeni. (Lélek- 
zési gyakorlatok.)

b) A beszéd lehetőleg mindig lágy kezdéssel induljon meg. ̂
c) Beszéljünk lassabban és nyugodtan. (Dadogok a magán

hangzókat kevéssé nyújtsák!)
d) Beszédben a közepes hangmagasságot használjuk; ez érvé

nyesüljön a hivatásos szónokoknál, lelkészeknél stb.-nél is. (Beszéd- 
gyakorlatok.)

e) Okszerű testgyakorlással a közérzés, mellbőség fejlesztendő.
f) Okszerű testedzéssel védekezzünk a meghűlés ellen, (Re

kedtség.)
g) Szeszes italok és a dohányzás mértéktelen élvezete a tisz

tátalan levegő kerülendő.
h) Ruházatunk legyen hygieniküs-.

#
Hogy a beszédhibások védelme, a beszédhibák leküzdése mily 

fontos kérdés, azt a következő legújabb statisztikai adatok élénken 
igazolják. A folyó évi május hó folyamán Budapest székesfőváros 
községi iskoláiban megejtett összeírás szerint összesen van 2251 
beszédhibás tanuló. Ezek közül dadogó 632, pöszebeszédes 1619. 
Ez a nagy szám igazolja, hogy a beszédhibások védelme és a
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beszédhibák leküzdése" ily képen nagy társadalmi érdek, meri 
amellett, hogy a beszédzavarban szenvedő egyén súlyos lelki fáj
dalmakban szenved, a beszédhiba jelenléte nemzetgazdasági érté
ket is csökkent.

Dolgozatom alapján végül a következő határozati javaslatokat 
bátorkodom a mélyen tisztelt Értekezlet elé terjeszteni, azzal, hogy 
elfogadás esetén ezek végrehajtására a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság kéressék fel.

a) Minthogy a beszédhibás gyermeknek helytelen a, beszéd- 
léiekzése is és mivel a tanulni kezdő gyermek beszéde sincs még 
teljesen kifejlődve, beszédegészségtani szempontból kívánatos, hogy 
az iskolai oktatás első évében naponta kétszer 5—5 percig tartó- 
rendszeres lélekzési gyakorlatok vezettessenek be.

b) A beszédhibások statisztikája azt igazolja, hogy a ̂ beszéd
hiba túlnyomó százalékban a gyermek beszédfejlődése idején, 3—6 
éves korban, továbbá az iskolai tanulmányok idején 6—8 és 10—12 
éves korban lép fel. A védelem szempontjából szükséges, ezért, hogy 
egyrészt a szülők tájékoztassanak népszerű úton arról, miként véd
jék és ápolják gyermekük, fejlődő beszédét, másrészt pedig a tanítói 
és tanári hivatásnak lényeges kelléke a beszéd egészségtanának 
és a beszédhibák kór- és gyógytanának gyakorlati ismerete. Ezt a 
célt szolgálta a Sarbó-féle „Népszerű útmutatás“ c. írás, amely 
sajnos, már teljesen elfogyott. Tehát újat kellene megjelentetni. 
A tanító- és tanárképzők tanulmányi rendjébe pedig be kellene 
illeszteni a. beszéd egészségtanát.

ej A beszédhibásokra vonatkozó statisztikai adatok igazolják, 
hogy a súlyos dadogásban szenvedő egyének a rendes  ̂iskolai tanul
mányaikban gyakran visszamaradnak, mert ez a beszédhiba, amely
nek oka a központi idegrendszer bántalmazottságában rejlik, károsan 
hat a gyermek figyelmére és egyéniségére, a rendes iskolai tanítás 
pedig nem alkalmazkodhatik teljesen a súlyos dadogó állapotához. 
Bécsben és Hollandiában a súlyos dadogó gyermekek számára 
külön elemi- és középfokú iskolát szerveztek, ahol szaktanárok ta
nítanak és ahol természetesen a gyógypedagógiai eljárás teljes egé
szében érvényre juthat. Nálunk Budapesten is szükséges volna egy 
ily iskola szervezése. A székesfőváros illetékes ügyosztálya ez ̂ ügy
ben nagy megértést tanúsít és elvben készséggel ígérte a kérdés 
realizálását. A vidékiek és súlyos dadogásban szenvedők elhelye
zésére igen alkalmas a Nagyothallók ^„Török Béla“ internátusa, 
amelynek igazgatósága a jövő évben már felvesz súlyos dadogókat, 
A súlyos dadogóra az ottani elhelyezés jó lelki hatással van, mert 
a tapasztalat igazolta, hogyha a dadogó nálánál kisebb értékű egyé
niséggel érintkezik, úgy beszédfélelme csökken, bészédbátorsaga 
nő. A nagyothallókkal pedig jól elbeszélhet, kiabálni neny szüksé
ges, mert a beszédet, a szájról olvassák le. Kívánatos tehát, hogy 
a mélyen tisztelt Értekezlet az ő erkölcsi súlyával támogassa ezt a 
kérdést.

cl) Yégül pedig természetes szükségként kell még javasolnom, 
hogy a mélyen tisztelt Értekezlet támogassa a beszédhibák'javítá
sára szolgáló központi intézet vezetőségének ama törekvését, hogy
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a vidéki nagyobb városokban egy-egy állandó tanfolyamot tartó 
intézmény szerveztessék a beszédhibák kezelésére.

Hiszem, hogy ebből az Értekezletből kifolyólag is sikerülni fog 
az illetékes körök, a társadalom és a szülők nagyobb érdeklődését a 
kérdés iránt felkelteni és ez a nagyobb érdeklődés szüli majd a több 
cselekvést a beszédhibások ügye javára.

Magyarázó-rajz és gyógypedagógia.*
Irta: FÜZESI ÁRPÁD, a gyógyp. tanárképző intézet előadóstanára,

I.
Magyarázó-rajz alatt olyan rajzot értünk, melynek célja, hogy 

a mozgás érdekességével a figyelmet lekösse és tartalmával a tiszta 
képzetek kialakulását, vagy a hangulat megteremtését előmozdítsa. 
Tágabb értelemben ide tartoznak mindazok a rajzok, melyek a 
könnyebb megérthetőséget mozdítják elő. Azonfelül ide sorozzuk 
a magyarázó rajz ikertestvérét, a plasztikailag megjelenő magya
rázó slöjdöt is, mely csupán a speciálisan vakokat szolgáló harma
dik dimenziójában különbözik, de végeredményében ugyanaz.

A magyarázó-rajz értékét , s. elsajátíthatásának dokumentív 
okait a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1922. évi december 
17-én tartott gyűlésén volt szerencsém rögtönzött rajzok kíséreté
ben részletesen kifejteni.

A inai előadásom nem a részletekkel, hanem a magyarázó-rajz 
egyetemes didaktikájával van hivatva foglalkozni, más szóval arra 
az útra óhajtanék rámutatni, mely felé. a gyógypedagógiai ered
mények mélyítése céljából a magyarázó rajzot fejleszteni célszerű
nek vélem.

Hogy ezt megtehessem, először is tisztázni szeretném azt, hog}̂  
miként látom a rajzolás széles területén a magyarázó-rajz elhe
lyezkedését.

A rajzolás ösztöne mindenkiben megvan kisebb nagyobb mér
tékben. A kutatók (Lewinstein, Kerschensteiner, Meumann, Nagy 
László stb.j a gyermeki rajzolás korszakainak megállapításánál 
leszögezték azt, hogy az amorf- és sematikus koron minden normá
lis ember áthalad. A 10 éves kor táján a rajzolás határmesgyéjé- 
hez jut. Egyeseknél a természetszerű rajzolás veszi kezdetét, mely 
további fejlődőképességet jelent, míg másoknál a rajzolás képes
sége a stagnáció korába jut.

A rajzolás terén fejlődőképes egyén a természetszerű rajzolás 
korszakába ér, hol a rajzokban nem a tudás, hanem a látás, vagyis 
az objektumoknak az egyénre ható impressziói nyilatkoznak meg. 
Ügy rajzolja, ahogy látja a tárgyat. Ezt a korszakot a polgári- és 
középiskola állandó, gyengébb vagy erősebb tréningben tartja, 
míg a szakiskolák és főiskolák kifejlesztik (technika, képzőművé
szeti, iparművészeti stb.), illetve eltekintenek felette, mint szük
ségtelen felett (jogi, orvosi, stb.).

Ha a 10 éves kor táján a művészi meglátás elmarad, ami igen
* A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II . Orsz. Értekezletén (1926 

jún. 7-én) ta r to tt  előadás.
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nagy százalékban történik (rajzolási antitalentum), úgy az egyén 
átlagosan a gyermekkor sematizáló képességein túl alig emelkedik, 
dacára a művészi rajzolás felé törekvő rajzóráknak. Ezeknek az 
egyéneknek a rajzfejlődésük művészi szempontból egyenlő a sem
mivel. Itt haladásról nem beszélhetünk.

Ez a magyarázata annak, hogy a felnőtt emberek rajzolás 
szempontjából három csoportba oszthatók: 1. a képzettek; 2. el
hanyagoltak; 3. antitalentnmok csoportjába.

Ivari Reumuth „A sematikus gyermekrajzok pszichológiai és 
logikai jelentősége“ című munkájában rendkívül frappánsan álla
pítja azt meg, hogy bár az emberiség nagy többsége sematikus 
rajzoló, a sematikus rajzolást, a fogalmak rajzolását nem kulti- 
válják rendszeresen. Pe
dig (mondja Reumuth) a 
reáltárgyak tanításánál 
nagy fontossága van, 
mert pl. valaki a dinamó
gépet látszatilag képte
len lerajzolni, ellenben 
Sematikusan jól rajzolja.
S ez a képessége nagyje
lentőségű. Valaki mes
tere lehet a sematikus 8DEO£,R 
rajznak, de egy szivar
skatulyát perspektiviku
san megrajzolni képtelen.

Reumuth vizsgálatai
val kimutatta, hogy a se
matikus rajzolás (fogal
mak rajzolása) és a lát
szat szerinti (tulajdonké- 
peni rajzolás) között mi 
az alapvető különbség. T.
i. a séma azt akarja fel
tüntetni, milyen az a 
tárgy, míg a rajz azt mu
tatja, hogy milyennek 
látszik. Ezt Wundt úgy fejezi ki: „ideografikus“ és „fiziografikus“ 
rajzolási mód. Ideografikusan rajzol a gyermek a legfiatalabb kor
ban. Ez valóságos rajznak nem nevezhető. Ezért látszanak tehát a 
gyermekrajzok oly mereveknek, mert rajzolási nézőpontból vizsgál
juk őket. Ez a rajz az értelem, a tudás rajza és nem az impresszió, 
a látszat kifejezési formája. Ha visszaadom tehát a Írelső lelkivilá
gomat rajzban, ha azt kivetítem, nem teszek mást, mint az álta - 
lám tudott dolgokat mással közlöm, neki megmagyarázom. Ez a 
„magyarázó-rajz.“ E kifejezési mód tökéletesbítése, annak tech
nikai és pedagógiai tanulmányozása adja a magyarázó-rajzot, 
mint tantárgyat. Ha ezt a belső kivetítést három dimenzióban 
valósítom még, úgy a magyarázó slöjdről •> beszélhetünk.

Végeredményében tehát látjuk azt a nagy távolságot, mely a 
magyarázó-rajzot a „művészettől“ elválasztja. Vagyis más alap,
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más irányelvek azok, melyek a magyarázó-rajzban kell hogy érvé
nyesüljenek. Látjuk továbbá azt is, hogy a magvarázó-rajz ott kap
csolódik' bele az értelmi alapon álló rajzolásba, ahol a művészi 
értelemben vett fejlődés lehetősége már nincs meg.

Ma a magyarázó-rajznak a pedagógiában eminens szerep jut. 
Dacára nagy fontosságának, csaknem minden vele foglalkozó peda
gógus a magyarázó-rajz terén az autodidakta szorgalmára van 
utalva. Miért? Mert tanító- és tanárképzőinkben a módszeres

át jutottak és jutnak az aktív gyógypedagógia területére. A gyógy
pedagógiai tanárképző reformjával a magyarázó-rajz is tanszéket 
kapott s ma e tárgyon keresztül az ifjú tanári generáció már mint 
természetes segítőeszközt kezeli a rajzot. Ez a nemzedék ebben a 
tárgykörben hellyel-közzel már önálló propagandát is fejt ki, 
mind a gyakorlati működése által, mind a módszeres értekezlete
ken tartott önálló előadása útján. Jóllehet az idő azt fogja ered
ményezni, hogy egyre több és több gyógypedagógiai tanár lesz,̂  aki 
a magyarázó-rajzot természetesen és szakszerűen fogja használni, 
mégis meggondolást kíván, vájjon ezt a folyamatot nem lehetne-e 
elősegíteni azáltal, ha a kartársaknak betekintéssel szolgálnánk a 
magyarázó rajz elméletének és gyakorlatának egész területére, 
mely által munkájuk könny ebbé,.gyakran egyszerűbbé, kedvesebbé 
válhatik. Nem kétlem, hogy ennek megtörténte éreztetné jótékony 
hatását a gyógypedagógia összes ágazataiban.

TI.

eljárásokkal kapcsolat
ban (a gyakorlati tanítá
sok alkalmával) előfor
dul, mégsem foglalkoznak 
különlegesen ezen irányú 
rajzolási képesség fej
lesztésével, mert primi
tívnek látszó voltánál 
fogva magátólértetődő- 
nek tetszik. Ennek követ
kezménye, hogy a tanítás 
szolgálatában vagy túlsá
gosan szépen és sokat 
igyekszik rajzolni a peda
gógus, vagy a másik szél
sőségbe esik s elkedvetle
nedve meg nem értőjévé 
válik a rajzolásnak.

A normális pedagó
gia területének ifjú nem-

ÍPElDAŰjOdjQA I tanárképzőkből jut a gya
korlati pályákra, míg a 
gyógypedagógusok ezek 
elvégzése után a gyógy
pedagógiai tanárképzőn



A magyarázó-rajznak a neki predesztinált, szerepet kell .bizto
sítani a gyógypedagógiai oktatásügy terén, általánosítani

A  Miagyar (í vágy pedagógia i Társaság propagandaelőadásai 
kapcsán az ország különböző részeiben 100-nal több előadást volt 
szerencsém tartani a magyarázó-rajzról. Örömmel jelenthetem, 
hogy várakozásomon felüli meleg érdeklődést tapasztaltam az 
ifjúság, szülők, pedagógusok, sőt a nagyközönség részéről is. Alig 
volt eset arra, hogy a szakemberek annak a kívánságuknak ne 
adtak volna kifejezést, adjam meg nekik a lehetőséget, hogy ezzel 
a kérdéssel mélyebben foglalkozhassanak. Ebből azt a következte
tést vonom le, hogy a magyarázó-rajz a normálpedagógiának és 
gyógypedagógiának olyan 
közös érdeke, és értéke, 
melyet kiaknázatlanul 
hagyni nem volna ész
szerű s úgy a saját, vala
mint az . általános peda
gógia érdikében már a 
tanító- és tanárképzőknek 
keretébe kellene beleil
leszteni a magyarázó-raj
zot. Természetesen ez nem 
képzelhető el máról-hol
napra. Addig az időt fel 
kell használnunk arra, 
hogy a magyarázó-rajz 
terén képzett generációt 
neveljünk,' mely később 
hivatva lehet esetleg a ta
nító- és tanárképzőkben e 
tárgyat előadni.

Ma még azonban ott 
tartunk, hogy az extenziv 
munkálkodásánál sürgő
sebb az intenzív munka.
A magyarázó-rajz megle
hetősen új irányzat, mely ma még a kezdet nehézségein alig van túl. 
A normális gyermekrajz vizsgálatok alapjain nyugszik, mert ebből 
kell kiindulnia. De ez az alap csiszolást vár, átépítést a fogyaté
kosak pszichológiájának megfelelően, az itt végzett és végzendő 
kísérletekből leszűrt igazságok alapján. Hogy csak példát említ
sek fel: itt azokra a vizsgálatokra kell utalnom, melyek e téren 
dr. Ranschburg vezetése alatt a gyógypedagógiai pszichológiai 
laboratóriumban folytak. Ugyanitt dr. Schmidt Ferenc a rajzolás 
legalsó határainak megállapítása terén végzett kiváló munkát. 
A  magyarázó-rajz szemszögéből vizsgálva is sok érdekes adatot 
találunk az úttörő Schreuder, „A rajzbeli tehetetlenség okaival“ 
foglalkozó Meumann, aj siketnéma gyermekek rajzain morál- 
pszichológiai kutatásokat végző Linder, majd Anna Martin, 
Levinstein, Kersehensteiner, Kooc, Muth stb. stb. vizsgálataiban. 
Úgyszintén sok anyag van a külföldi irodalomban a magyarázó

175

P&WMŰMLffiüDAD ILft[B®[RATJ. 

©ODStEFEttó



174

rajz technikai részére vonatkozólag is. Pl. Exner, Weber, van 
Dijk vagy Löfler, Schimpf, Lindemann műveiben. Nem szólván 
Seinigről, kinek utópisztikusán szép gondolatai és gyakorlati u ta
sításai vannak a magyarázó-rajzzal kapcsolatban.

III.
A magyarázó-rajz alatt értett kifejezési eszköz azonban nem 

csupán a tanítás hathatós támogatója, hanem a gyógypedagógia 
szélesebb társadalmi feladatainak megvalósításánál is fontos esz
köz lehet. Ha csupán a tanítás területeit vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy sok zseniális ötlet, melyet a kartársak ügyszeretete és szak
szerű gondolkodása vetett fel, megsemmisül, mert a megoldása — 
főleg anyagi okoknál fogva — egyelőre lehetetlennek látszik. Tan
szerek születnek így meg, sajnos, csak elméletben. Tanintézeteink 
falait még mindig a régmúlt időkben készült, ma már kevés peda
gógiai értékkel bíró szemléltető képek borítják. Tankönyveinkről 
nem is szólva. Ha pedig a tudományos életünk és *társadalmi 
működésünk területeire pillantunk, azt látjuk, hogy sok szak
szerűen lefolytatott és feldolgozott vizsgálat búvára primitív esz
közökkel időtrabló módon, de végeredményében a belső értékhez 
gyakran méltatlan formában kénytelen grafikonjait elkészíteni. 
Magánszívességek, az egyén anyagi áldozatai jelzik az e téren 
dolgozó ember útját. Vagy szóljak-e az Embervédelmi kiállításról, 
ahol a gyógypedagógiai oktatásügynek minden intézménye külön- 
külön igen nagy anyagi áldozatok árán volt kénytelen reprezentáns 
formába önteni értékes vizsgálati anyagát.

Önkéntelenül felvetődik tehát az a kérdés, vájjon nem lenne-e 
helyes a gyógypedagógia területén egy olyan technikai intézményt 
teremteni, ahol a pszichológiai és pedagógiai vizsgálatok eredmé
nyeit, modern tanszerek első modelljeit, modern szemléltető 
képeket, magyarázó-rajzokat s a siketnémák, vakok, értelmileg és 
erkölcsileg fogyatékosak oktatását érintő minden egyéb technikai 
megoldást kívánó gondolatot szakszerűen, minimális anyagi áldo
zatokkal lehetne reprezentáns formába ölteni s visszajuttatni azok 
kezébe, kik az eredeti gondolat értelmében azt kiválóan fel is tud
nák használni.

E téren igen szerencsés helyzetben lennénk, mert igen sok 
olyan kartársunk van, akik erre predesztmáltattak a sorstól s ma 
az iskolapadok előtt nagy technikai szaktudásuk alig érvényesül.

A próba a legszerényebb keretek között indulhatna meg, nem 
kellene hosszú idő hozzá, hogy a gondolat életrevalóságát, vagy 
használhatatlan voltát a gyakorlat igazolja.

Előadásomat bátor vagyok a következőkben összefoglalni és 
javaslat formájában előterjeszteni:

1. A gyógypedagógiai oktatás egész területén arra kell tőre- - 
kedniink, hogy a magyarázó-rajz elmélete és technikája a kartár
sak számára hozzáférhetővé tétessék (tanfolyamok, vándorelőadá- 
sok stb.) azzal a céllal, hogy általa jelenlegi és jövendőbeli ered
ményeinket fokozhassuk.
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2, Helyénvalónak látszik egy olyan intézmény alapjainak 
lefektetése, mely hivatva lenne a gyógypedagógiai oktatásügy 
egész területén mind gyakorlati, mind tudományos és társadalmi 
munkánk intenzitásának támogatására. Ez a technikai intézmény 
a tudományos és gyakorlati eredmények grafikonjait magyarázó 
rajzokat, új tanszerek, ötletek első modelljeit kivitelben is szak
szerűen, minél minimálisabb anyagi áldozatok árán dolgozná fel, 
illetőleg készítené el.

Az értelmileg fogyatékosok gyógypedagógiai
védelme.*

írta: ÉLTES MÁTYÁS.

Mielőtt tárgyamhoz hozzáfognék, a hála és köszönet szavaival 
fordulok a Népjóléti m. kir. Miniszter Úrhoz és a székesfőváros 
tek. Tanácsához, mint akik a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
első Országos Értekezletén elhangzottak után megalapították az 
értelmi fogyatékosok  ̂gyulai intézetét, továbbá a székesfővárosi 
rakosfatyai, Miklós-téri és Toldi Ferenc-utcai gyógypedagógiai 
intézeteket.

Előrebocsátom továbbá, hogy a ftanschburg professzor úr 
által a tegnapi megnyitó beszédben hangoztatott beosztást teljes 
mértékben magamévá teszem és eleve kijelentem, hogy az úgyneve
zett normális korlátoltakat nem tartom gyógypedagógiai elbánásra 
szorulóknak.

*
Akit â  sors megkímélt tőle, el sem tudja képzelni, mily rette

netes  ̂csapást jelentenek ezek a szók: „gyengeelméjű gyermek!“
Életkoruk nő, testük fejlődik, ellenben értelmük fejletlen 

marad; a felnőtt korban is az óvodás gyermek értelmi fokán álla
nak s_ környezetükhöz alkalmazkodni nem tudnak. Számuk a leg
utóbbi népszámlálás szerint 10.000-re tehető csonka hazánkban. 
... -A mindennapi életben különböző elnevezéssel foglalják össze 
okét: hülye, gyengeelméjű, gyengeteJietségű, amely elnevezések 
1 okozatbeli eltéréseket is jelentenek. Sokszor találjuk a gyenge
elméjűséget kretinizmussal, epilepsziával, erkölcsi fogyatkozással 
párosulva, ami a bajt még súlyosabbá teszi.
, _ Osztályozásuknál Gocldard amerikai gyógypedagógus felosz

tását fogadtam el. E szerint értelmi tekintetben a legalacsonyabb 
színvonalon vannak a hülyék, A hülye értelme annyira fejletlen, 
hogy legfeljebb a kétéves normális gyermekét éri el. Az ilyen 
gyermek az őt fenyegető külső veszélyekkel szemben védekezni 
nem tud. A hülyeség legmagasabb fokán állók is legfeljebb járni, 
egy keveset beszélni tudnak s megkülönböztetik mi ehető és mi 
nem.

A gyengeelméjűek valamivel jobbak a hülyéknél; Goddard 
szerint értelmi tekintetben a 3—7 éves gyermekek: az óvodások és

.A .M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  II. Országos Értekezletén 
(1926 nm ius 7-en) ta rto tt előadás:
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1. elemisták értelmi fokán állanak: kisebb házimunkákat.elvégez
nek, de külső munkára nem alkalmasak, zárt intézetekben azon
ban felhasználhatók.. ' .... ■ .

A hülye és gyengeelméjű gyermek folytonos felügyeletre, 
gondozásra szorul, egy személyt állandóan lekötve tart magának, 
mi által egyik hozzátartozóját elvonja a napi keresettől, ,s a család 
megélhetését megnehezíti. _ : A .

A hülyékről és a gvengeelméjűekről való gondoskodás, mivel 
ezeket a társadalomba beilleszteni sehogy sem lehet, régóta nagy 
gondot okoz az emberbarátoknak és a _ nemzetgazdászoknak.^ Az 
angol társadalmi egyesület, a plymouthi^ polgármesterrel az élén, 
a hülyék fájdalommentes kivégzését helyénvalónak tartja, ha 3 évi 
intézeti kezelés mellett sem adják jelét visszatérő értelmi képesse
güknek. Ugyanezt a nézetet vallotta a háború előtt dr. Meltzer. 
de azóta megváltoztatta véleményét és azt mondja, hogy a hülyék 
elpusztítását nem szabad megengedni. Ezt a keresztjét a társa
dalomnak viselnie kell, mert az élet elpusztításának megengedé
sével az emberiség óriási értékeket tenne kockára.1

A hülyék és gyengeelméjűek védelméről minden kultúrállam 
külön intézetek felállítása által gondoskodik. Mintaszerűen van 
éz az ügy Németországban megszervezve, ahol 175. zárt intézetben 
20—25 ezer hülvét és gyengeelméjűt gondoztak. Ezenfelül még 61 
olyan intézetet (vakok, siketnémák, nyomorékok  ̂intézeteit es 
elmegyógyintézetet) mutatnak ki, ahol külön osztályok állanak 
fenn a gyengeelméjűeknek. Ezek az intézetek általában hármas 
tagozatnak, úgymint:

I. a nevelő-
II. a foglalkoztató

i n .  az ápoló-tagozat (penzió).
Aki ezekbe az intézetekbe bekerül, az ott maradhat élete 

fogytáig. Ezeket nem a külső életre, hanem főleg az intézetben való 
foglalkoztatásra nevelik.

A német intézetek a hülyék- és gyengeelméjűékben rejlő fizikai 
és értelmi erőket az intézet fentartása érdekében kívánják minél 
jobban kifejleszteni. Arra törekszenek, hogy maguk termeljék meg 
és állítsák elő mindazt, amire az intézetben szükség van: az élelmi
szert, ruházatot, stb. Gyönyörűen megoldották ezt pl. az alster- 
dorfi, a kückénmühlei, az ecksbergi, Melefeldi stb. intézetekben, 
ahol az intézet körül nagy földterületeket művelnek, miközben 
a hülyéket és gyengeelméjűeket is a lehető legnagyobb mértékben 
felhasználják. Van intézeti iparuk is, amelyben a közszükségleti 
cikkeket állítják elő. Erre gyönyörű példát láttam az ecksbergi 
intézetben, ahol az elnyűtt ruhákat szétszaggatják, tépést készíte
nek belőlük, ebből pedig, jó anyag hozzáadásával, fonalat fonnak, 
a fonalat megszövik, kiszabják, megvarrják, úgyhogy az intézeti 
elhelyezettek ruháját, az elhelyezettek közreműködésével,_ maguk 
készítik. Nem divatos az ilyen öltöny, de a célnak igen jól meg
felel és alig kerül valamibe az egész ruházkodás.

1 Dr. med. Ewald Meltzer: Das Problem  dér A bkürzung „lebensim- 
werten“ Lebens. C. M arhold, H alle a. S.
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Az értelmi fogyatékosok csoportjában a legenyhébb fogyat
kozást az úgynevezett gyengeteheíségüek képviselik. Ezek állnak 
legközelebb a normálisokhoz, de' azért a rendes elemi oktatásban 
haszonnal ezek sem vehetnek részt.

Értelmi képességük a 8—12 éves gyermekek színvonalán 
mozog. Kellő felügyelet és irányítás mellett ezek bonyolultabb 
munkára is alkalmasak. Egyszerű géppel végzett munkákra, álla
tok gondozására jól felhasználhatók. A megszokott munkákat fel
ügyelet nélkül is ellátják, kezdeményező képességük azonban nincs.

A gyengetehetségű gyermekek a rendes elemi iskolában nem 
maradhatnak meg, mert

1. értelmük korlátoltsága miatt a normális képességű gyer
mekekkel együtt haladni nem tudunk.

2. ideges bántalmaik és testi hibáik miatt állandóan zavarják 
a tanítást;

3. megnehezítik a normális gyermekek nevelését, s azok erkölcsi 
érzékét tompítják;

4. annak a veszélynek is ki vannak téve, hogy a meg nem felelő 
környezetben társadalomellenes hajlamok fejlődnek ki náluk;

5. túlságosan lekötik a tanítót, elvonják tulajdonképeni fel
adatától, a normálisok oktatásától s a tanító idegeit mértéken felül 
próbára teszik.

Ezek részére teremtették meg Németországban az úgynevezett 
kisegítő-iskolákat, amik nem. egyebek, mint externátusos gyógy
pedagógiai nevelőintézetek, kevésbé súlyos fogyatkozásban szen
vedő, értelmileg fogyatékos gyermekek számára.

Ezeknek az úgynevezett gyenge!ehetségűeknek költséges zárt 
intézeti nevelésre nincs szükségük, legfeljebb akkor, ha nehézkor, 
vagy erkölcsi elmezavar mutatkozik náluk, vagy ha környezetük 
olyan, hogy abban meg nem hagyhatók.

A legújabb kimutatások szerint Németországnak 534 városá
ban létesítettek külön iskolákat gyengeelméjű gyermekek számára, 
ahol körülbelül 25.000 osztályban, közel félmillió gyengeelméjű 
gyermeket nevelnek. A kisegítőiskolákból kikerült gyermekek 
75%-a válik náluk teljes keresőképessé, 15—2'i§| félmunkaerő, a 
többi pedig visszaeső. Ezt az eredményt az intézetből kikerültek 
meg sem közelítik.

Az úgynevezett kisegítő-iskolának megadják a módot rá, hogy 
a szegényeknek ruhát és élelmet, a rászorultaknak napközben élel
met, otthont nyújtson, mi által az intézet védő berendezését is meg
valósítják a nélkül, hogy a gyermeket elvonnák a családi körből.

A németek a kisegítő-iskolát tekintik a gyengeelméjűek neve
lése legjobb módjának, mert ezzel érik el a legszebb eredményeket 
a nélkül, hogy a társadalomnak túlságos kiadásokat okoznának.

Különös tekintettel vannak ezek az iskolák még arra is, hogy 
a gyengeelméjűek pályaválasztását megkönnyítsék és az iparos- 
mestereket a velük való bánásmódokra kioktassák, s őket megjutal
mazzák.

Sok helyen műhelyeket tartanak fenn a gyengeelméjűeknek, 
hogy munkaalkalmat adjanak olyanoknak, akik erre rá vannak 
utalva. Ezzel aztán meg is teremtették mindazt, amit az életre nevel-

Magyar Gyógypedagógia 1926. évi XIV. évf. 7—10. sz. 12
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hető és nevelendő gyengeelméjűek részére ideális elgondolás mel
lett megteremteni kell. *

Ezekután lássuk mi történt hazánkban eddig, a szegény értel
mileg fogyatékos gyermekek érdekében.

Az 1868. évi XXXVIII. t. c., mely megteremtette a kötelező 
népoktatást, a gyengeelméjű gyermekekkel szemben elutasító állás
pontra helyezkedett, amennyiben kimondotta, hogy a testileg és 
szellemileg gyenge gyermekeket az iskolafentartó az iskolábajárás 
kötelezettsége alól felmentheti, a tompaelméjűeket pedig kizárja 
a nyilvános népoktatási intézetekből. És ez így helyes is, mert ezek 
a gyermekek nem a rendes elemi iskolába valók. A baj csak az, hogy 
a törvény, mikor az elemi iskolából kirekesztette őket, semmikép 
sem gondoskodott róluk. Az 1921. évi XXX. t. c. kimondja, hogy 
ezek is tankötelesek és be kell Íratni őket az iskolába, vagy egyene
sen a nekik való gyógypedagógiai intézetbe, de egyébként a régi 
törvény felmentő és kizáró intézkedését ez is jóváhagyja, A nép
oktatási törvények elzárkóznak a fogyatékosok elől, és ezek alap
ján a gyengeelméjűek, s általában a fogyatékosok iskoláztatására 
Magyarországon senki sem kötelezhető. Kivételt képez mégis az 
1878. évi V. t. c., mely kötelességévé teszi az igazságügyi kormány
nak javító-intézetek létesítését.

És ha mégis létesültek az idők folyamán gyógypedagógiai inté
zetek, értelmi fogyatékosak, vakok, siketek, nyomorékok, stb. szá
mára ez nem a népoktatási törvény alapján, hanem annak ellenére 
történt.

Létesültek, mert követelte őket az élet. Az állam pedig, mikor 
belátta, hogy a szerencsétlen fogyatékosokkal szemben a törvény 
nagyon is szűkkeblűén járt el, maga kezdett nekik intézeteket állí
tani és a meglevőket támogatni. így létesült, kettő kivételével, vala
mennyi hazai gyógypedagógiai intézetünk. Így vette át az állam 
a Hülyék magánintézetét, majd létesítette a borosjenői foglalkoz
tatót. így állította fel a budapesti állami kisegítő-iskolát és többi 
hozzá hasonló iskolákat szellemileg gyenge- vagy tompaelméjű 
gyermekek számára.*

Téves állítás az, hogy ezen intézmnéyek akármelyiké is nép
oktatási intézmény lenne, vagy a népoktatási intézmények közé 
bárhova is beilleszthető volna.

A törvény a népoktatási intézetek közül kizárja őket. A nép
iskolai hatóságok nem kötelezhetők velük szemben egyébre, mint
hogy a fogyatékosokat a népoktatási intézetekből kizárják.

Ügyeiket is külön osztály intézi a minisztériumban.
Ennek így kellett lennie, mert a törvény értelmében máskép 

ezt a kérdést megoldani nem lehetett. Világosan kitűnik a mondot
takból, hogy a gyógypedagógiát Magyarországon abból a célból 
létesítették, hogy a népoktatási intézetekből kizárt fogyatékosok 
oktatásáról gondoskodjék.

*Csonka hazánkban m a 4 zárt intézet (Budapesten 1 állam i, 2 szé
kesfővárosi. Gyulán 1 állam i) és 10 állam i jellegű kisegítő-iskola (Buda
pest, Csongrád. Debrecen, Eger, Kecskemét, K iskunhalas, K ispest, 
Pesterzsébet, Szeged. Újpest), azontúl 57 székesfőv. jellegű kisegítő- 
osztály működik.
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Gondoljuk csak meg, hogy a minisztérium ezelőtt 25—26 esz
tendővel az állampénztár terhére elvállalta volna-e a gyengeelméjű 
gyermekek kisegítő-iskolájának felállítását a fővárosban és nem 
kötelezte volna-e inkább a fővárost ezekre a teendőkre, ha a tör
vény értelmében ezt megteheti?

És állított volna-e a minisztérium vidéki városokban, ahol a 
község vagy a felekezet az iskolafentartó, állami kisegítő-isko
lákat ? Hiszen sokkal könnyebb lett volna ezeket kötelezni a gyenge- 
elméjűek oktatásáról való gondoskodásra! Miért nem tette meg ezt 
a minisztérium?

Azért, mert a törvény szerint az iskolafentartókat erre köte
lezni nem lehet. Hiszen láttuk a múlt években, hogy a székesfővá
ros tek. tanácsa, aki különben nagy megértéssel szokta kezelni eze
ket az ügyeket, egy tollvonással megszüntette az általa alapított 
és fentartott gyengeelméjű gyermekek iskoláinak nagyobb részét 
anélkül, hogy ebbe bárki is beleszólhatott volna.

Ez azt bizonyítja, hogy a fogyatékosakról való gondoskodásra 
az iskolai hatóságokat kötelezni nem lehet, mert ezt a köte
lezettséget — épen a népoktatási törvények értelmében — bármi
kor lerázhatják magukról. Ezzel nem mondjuk azt, hogy ily 
feladatkört az iskolafentartók ne is vállaljanak, de azt igen, hogy 
ha valamilyen gyógypedagógiai feladatot elvállalnak, azt aztán 
kötelezően tegyék s vállalt teendőiket egyszerűen le ne rázhassák 
magukról, hanem legyen abba az illetékeseknek is beleszólása.

A. fogyatékosok oktatásának ellátására épen a törvény mose 
tohasága miatt alapították meg a gyógypedagógiát és a gyógy
pedagógiai intézményeket abból a célból, hogy ez gondoskodjék a 
népoktatási intézetekből kizárt, vagy nem oda való fogyatékos ma
gyar gyermekek nevelőoktatásáróí.

És én meg tudom érteni, bár méltányosnak nem tartom, ha a 
népiskolai hatóságok nem akarnak gyógypedagógiai intézeteket és 
iskolákat létesíteni, őket ez alól a törvény elvégre is felmentette; 
megtehetik, de erre kötelezni őket nem lehlet.

De hogyan értsem meg azt, mikor mi magunk, gyógypedagógu
sok, a gyógypedagógiai oktatásügy munkásai jelentjük ki azt, 
hogy a gyengetehetségűek oktatásügye nem gyógypedagógiai 
intézmény?! Hát nem az elemi népiskolából kizárt vagy kizárandó 
gyermekek nevelőoktatására létesítették a gyógypedagógiai intéz
ményeket ? Yagy az értelemfogyatékosokat nem zárja ki a törvény 
a népoktatási intézetekből? tígyebár, hogy igein. Tehát nem is tar
tozhatnak máshova, mint a gyógypedagógiai intézmények közé.

És mégis magunk, gyógypedagógusok közt találkozunk lép- 
ten-nyomon azzal a felfogással, hogy az enyhébb fogyatkozású, az 
életre nevelhető, aránylag olcsón megmenthető értelmi fogyatéko
suk ügye nem gyógypedagógia. Ezek nevelését, oktatását minden
áron az elemi népoktatás keretébe akarjuk átutalni, holott tud
nunk kellene, hogy ezeket ez alól felmenti a törvény. De még ezt 
az álláspontot is — ha helyeselni nem is — legalább megérteni 
tudnám, ha látnám, hogy ebben a felfogásban következetesek va
gyunk és az enyhébb fogyatkozások kezelését sehol sem tekintjük 
gyógypedagógiának. Ha azt mondanók pl., hogy a súlyosabb

12*
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fogyatkozásúakkal foglalkozó, teljes gyógypedagógiai intézetnek 
elismert siketnémák intézetei mellett a nagyothallók iskoláját is 
népoktatási intézménynek deklaráljuk: ezt az állásfoglalást, bár 
elfogadni nem, de legalább megérteni tudnám. _

De nem így van! A nagyothallók iskoláit pl. elfogadjuk — 
megjegyzem, nagyon helyesen — gyógypedagógiai intézetnek és 
ugyanakkor a gyengébbtehetségűek iskoláit népoktatási intézmény
nek akarjuk deklarálni, ami lehetetlen álláspont.

És itt még ki kell térnem egyébre is. Én mindig a legnagyobb 
elismeréssel vagyok eltelve a székesfőváros^ tek. tanácsa és tan
ügyi vezetői iránt, akik igen sokszor adták tanú jelét megértő 
emberbaráti érzésüknek. Nem sajnálom azt a pár állami szak
embert sem, akiket a kultuszkormány a székesfőváros intézőkörei
nek kérésére a nagyothallók intézményének kölcsön adott. Helyes 
volt és talán szükséges is volt.

De azóta a székesfőváros több új gyógypedagógiai intézményt 
létesített már és nem kért több szakembert kölcsön. Ellenkezőleg, 
a székesfőváros az állami intézetektől — a mai nagy tanerőhiány 
idején — egyszerűen átvette a jelentkező szakembereket, akikre 
pedig nagy szükség volt az állami intézeteknél.

Az állami gyógypedagógiai intézeteknél tanerőhiány állt be, 
de a szükséges szakembereket nem a kölcsönadottak visszakérésé
vel pótoltuk, hanem elvontuk azokat a gyengeelméjűek állami 
iskoláitól, onnét, ahol azokra nagy szükség volt, miáltal azok nagy 
veszteséget szenvedtek.

Mélyen tisztelt értekezlet! Amikor a gyengeelméjűek gyógy
pedagógiai védelméről kell beszélnem, ezeket nem hallgathatom 
el. Nem egyéni sérelem ez, hanem az ügynek, a szakszerűségnek a 
védelme.

Hogy mennyi meg nem értéssel kell az értelmileg fogyatéko
sok iskolainak megküzdenie, bizonyítja az is, hogy sokszor maguk 
a szülők kelnek ki ellene s a kisegítő-iskolát okozzák, mint amely 
megbélyegzi fogyatékos gyermekeiket. A „kisegítő“ szóba kapasz
kodnak bele, mintha az volna az oka gyermekeik értelmi fogyaté
kosságának és mindenáron igyekeznek kivenni abból gyermekűk
kel. Pedig az a „kisegítő“ szó eltakarja a gyermek^ fogyatkozá
sát, mert igazság szerint „gyengeelméjűek“ iskolájának kellene 
azt elnevezni. Az ilyen szülő inkább tűri, hogy gyermeke 6—7 éven 
át járjon az elemi iskola I. vagy II. osztályába, csak ne kelljen 
azt a neki megfelelő tanító- és nevelő iskolába adni.

De nemcsak a szülők, hanem sokszor a tanítók is ellenzik a 
kisegítő-iskolát, pedig az arra törekszik, hogy a nem odavaló ele
met elvonja és az osztály egyöntetű előrehaladását biztosítsa.

Az iskolai hatóságok meg nem értése pedig a felszerelés 
hiányos voltában és a költségek meg nem felelő összegében nyil
vánul meg.

Akárhogy vesszük is a dolgot, annyi bizonyos, hogy az értel
mileg fogyatékosak ügyét csak a magasabb kultúrával bíró álla
mok oldották meg. Ezek különválasztottan való nevelése fejlett 
népoktatást, tökéletesebb iskolai rendszert jelent. A Magyar 
gyógypedagógiai Társaság sem járulhat hozzá, hogy hazánkban



181

—■ nagylelkű kezdeményezők fáradozásait és sikereit mellőzve —• 
visszaesés álljon be.

Az alábbi határozati javaslatot bátorkodom beterjeszteni:
1. Mondja ki az országos értekezlet, hogy a hülyék és gyenge- 

elméjűek számára megfelelő nevelő- és foglalkoztató-intézetek 
létesíthessenek, ahol azok a szerencsétlenek, szükséghez mérten, 
életük fogytáig is otthont nyerhessenek.

2. Minden városban, ahol a tanköteles gyermekek száma az 
1000-et meghaladja, külön iskolák állítandók értelemfogyatékos 
gyermekek számára,.

3. Mondja ki az Országos értekezlet és ezen határozatának 
igyekezzék minden faktor előtt érvényt szerezni, hogy az értelmi
leg fogyatékosok számára alapított intézmények valamennyien, 
teljesen egyenlő gyógypedagógiai intézetek.

4. Mondja ki az országos értekezlet, hogy sürgősnek tartja, 
mikép az 1921. évi XXX. t.-c. 7. §. intézkedése, amely így hang
zik: „A nyilvános iskolából kizárt gyermekekre nézve a iskoláz
tatás kötelezettsége fennmarad, oktatásuk ügyét a vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter az érdekelt miniszterekkel egyetértőleg ren
deletben szabályozza“ — végrehajtassák.

5. Minden községben, ahol intézet vagy iskola van gyenge- 
elméjűek számára, köteleztelek az elemi iskola, hogy az ilyen 
gyermekeket oda irányítsa s az iskolák ezen működése ellen
őriztessék.

6. Az erkölcsi fogyatkozásban szenvedő, bűnöző vagv arra 
hajlamos, züllött stb. gyermekek részére az 1921 : XXX. t.-c.-ben 
kontemplált javítóiskolák mielőbb szervezi essenek meg.

7. Az epileptikusok részére, akik tudvalevőleg minden inté
zetből ki vannak rekesztve, megfelelő gyógyító-nevelő intézet 
létesíti essék.

GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT. * I.
A kézügyesség tanításáról.

ALICE DESCOEUDRESmek, az Instiut I. I. Rousseau tanárnőjének, „L’éducation 
des enfants anormaux“ c. kitűnő műve nyomán.

I. A kézimunka előnyei. A kézimunkát az értelemfogyatéko
saknál fejlettebb kézgimnasztikának is mondhatjuk. A kézi
munkát már Comenius követeli, J. J. Rousseau a tanítás közép
pontjává 'teszi, Pestalozzi szerint ez a feltétele jobb emberfaj 
kialakulásának, Goethe úgy véli, hogy a munkálkodás teszi bol
doggá az embert, Jean Paul pedig így ír: „Csak a munka tesz 
vidámmá és boldoggá!“ Pabst a kézimunkaoktatás lélektani és 
pedagógiai megokolásáról írván, azt mondja,* sokan vannak,

* Pabst: Die psychologische und paedagogische B egründung der 
Notwendigkeit des praktischen U nterrichts. K inderforschung und 
Heilerziehung, 1907.
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akiket pedagógiai okokkal nem lehetett meggyőzni, de a gyakor
lat meggyőzte őket. Descoeudres mondja, hogy mielőtt a gyógy
pedagógiai oktatás terére lépett, a normális gyermekekkel nem 
végeztetett kézimunkát, ezért azt az időt, amit a gyengeelmé- 
jűeknél ezekre a munkákra fordítottak, ha nem is egészen 
elveszett, de sok tekintetben felesleges fáradságnak tekintette. 
Később aztán, mikor belátta ezen tanítási ág fontosságát, ered
ményét és nagy értékét a gyengeelméjűeknél, így kiált fel: 
hova juthatnánk a normálisokkal, ha ezt a kitűnő pedagógiai 
eszközt ezeknél is bevezetnék.

A kézimunkaoktatás előnyeiről sokat lehetne beszélni.
1. Mindaz, amit lélektani és élettani szempontból a tornával 

kapcsolatosan a mozgás és az értelem fejlődésének kölcsönös 
vonatkozásairól elmondottunk, áll a kézimunkákra is. A kézi
munka a gyermekben élő cselekvési vágynak annyira megfelel, 
hogy ha a kézimunkába elmélyed, fegyelmezésre nincs szükség. 
Tapasztalatom szerint a kézimunkaoktatás a gyermeket inkább 
leköti, mint a tornaóra, ideértve még a ritmusos tornát is. Moz
galmasabb tornaóra végén a gyermekek, kis szünet után, kézi
munkára térnek át s a fegyelem rögtön helyreáll. Megesett, hogy 
az agyaggyúrást megszakítottuk, hogy zenés tornára térjünk át; 
közben egy pillanatig kénytelen voltam a tornát abbahagyni, 
hogy valakivel egy-két szót, váltsak s a gyermekek ezt az időt is 
arra használták fel, hogy mintázó-asztalu'khoz térjenek vissza és 
mindegyik teljes csendben elmerült a maga munkájában.

2. Erkölcsi szempontból a kézimunka kedvezően befolyásolja 
a figyelem, az érdeklődés és az akarat fejlődését. Valamely tárgy
nak pontos megfigyelése és elkészítése által vonzóerőt gyakorol 
a gyermekre; a gyermek és a tárgy közt kapcsolatot hoz létre s a 
gyermek önkénytelenül is annak szenteli minden figyelmét; mivel 
így az izomműködést kellemes érzetek kísérik, a tárgy maga 
kelti fel érdeklődését és a gyermek az önkénytelen figyelemről 
az akaratlagos figyelemre megy át. Az izomrendszer fejlődésére 
kedvező hatással van a kézimunka, az akarat fejlődésére szintén. 
A petyhüdt, elernyedt izomzat, úgyszintén a gyenge akarat is, 
az agy hibás működése következtében áll elő. Azáltal a pontos
ság által, ami a tárgy elkészítésénél szükséges, neveli a kézi
munka a lelkiismeretet, világosságra és becsületességre készteti 
a gyermeket. Később pedig a siker önbizalmat önt belé. Pahst 
azon a nézeten van, hogy a kézimunka, elhanyagolása a fő előidéző 
oka korunk ifjúsága idegességének, élvezetvágyának és energiát- 
lanságának.

3. Pedagógiai szempontból is számos a kézimunka előnye. 
Először is pontos megfigyelésre, aztán gondolatainak érzékelhető, 
szabatos és minden kétértelműséget kizáró tonnában való kifeje
zésére ösztönzi a gyermeket. Goethe mondotta: „Wo die Begriffe 
fehlen, da stellt ein Wort zűr rechten Zeit sich ein“ — és lesz 
még rá alkalom, hogy a gyengeelméjűek oktatásában a verbaliz- 
mus veszedelmeire rámutassunk. A kézimunkánál nem lehet 
szóval elütni a lényeget, itt hiábavaló a bizonytalanságot és a 
nem tiszta fogalmakat szavakkal eltakarni; a gondolatoknak 
szabadon való ábrázolása az a biztos próba, melynek segítségével
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megállapíthatjuk, hogy a gyermek a neki nyújtott tudást elsajá
tította-e vagy sem. A kézimunka azért is hasznos a gyenge- 
elméjűeknél, mert a tanítás menetét meglassítja, a káros sietség
től visszatart s a túlterhelést meggátolja.

4. Gyakorlati szempontból a kézimunka kezének szabadabb 
és ügyesebb használatára vezeti a tanulót. Különösebb megfigye
lés nélkül is megállapíthatjuk, hogy a célszerű mozgások szem
pontjából az igen elmaradtak, ha egyáltalán tudnak öltözködni, 
sokkal tovább készülnek el vele, mint a normális gyermekek. 
Egyik kis tanulóm, aki a beszédben — de csakis ebben — igen 
előrehaladt, 8 éves korában alig tudta felvenni a kabátját; a 
legtöbbször megfordítva, — t. i! a hátulját elül — vette fel; vagy 
pedig úgy, hogy a gallér alulra került. Azért, ha a gyengé
éi rn éj üek oktatójának valahol szüksége van türelemre, itt elkerül
hetetlen az. Legtöbbször hasznos vagy tetszetős tárgyakat készít
tetünk a gyengeelméjűvel és ezek a látható, megfogható ered
mények hatalmas emelők arra nézve, hogy a gyengeelméjűekből 
mindent kivegyünk, ami csak kivehető. A kézi ügyességben való 
előrehaladásnak nagy jelentősége van a gyengeelméjű életpályá
jára is, aki mással, mint valami kézimunkával, alig tudja kenye
rét megkeresni. Ezáltal részben visszaadják majd a társadalom
nak mindazt, amibe külön neveltetésük belekerült.

II. A különböző kézi foglalkoztatások. Milyen kézimunkák 
alkalmasak a gyengeelméjűeknek, főleg pedig azoknak a leg
gyengébbeknek, akiknek mozgási ügyetlensége és értelmi fogyaté
kossága még azt is kétségessé teszi,, hogy lehet-e értelmük ala
csony színvonalának megfelelő foglalkozást találni? Mihelyt a 
gyermekek néhány fogalmat és némi ügyességet elsajátítottak, 
az óvodákban használatos kézimunkákban értékes foglalkoztatási 
eszközöket találunk a részükre. De be kell látnunk, hogy más, 
különleges foglalkoztatást kell találnunk az olyan hétéves gyer
meknek, akinek 17 perc kell 20 középnagyságú gyöngy felfűzé
séhez, másik 10 évesnek, aki nem tud a tűbe befűzni, mint az 
olyan gyermeknek, aki nem képes rá, hogy a rajz körvonalaira 
gombokat rakjon, mert annyira ügyetlen, hogy hármat lelök, 
míg egyet sikerül rátennie, vagy olyannak, akinek annyira remeg 
a keze, hogy a tűt durva kanavász nagy lyukaiba sem tudja 
betűzni.

A mindennapi élet gyakorlati foglalkozásai elsősorban alkal
masak arra, hogy ezek útján a gyermeket nehezebb munkákba 
bevezessük. Itt a tanárnak sokszor magát kell nevelnie. Amikor 
látja, hogy az ügyetlen kis ujjacskák mennyire erőlködnek 
egy-egy ruhácska begombolásánál, kis doboz kinyitásánál stb., 
első törekvése ösztönszerűleg is odairányul, hogy a tehetetlen 
gyermeknek segítsen. De kis megfontolás és tapasztalat után 
csakhamar rájön, hogy a legjobb segítség, amit adhat, épen 
abban áll, hogy a gyermek maga végezze el ezeket az egyszerű 
teendőket. Sőt oda kell hatni, hogy a szülők és a gyermek-lányok, 
akik otthon a legritkább esetben szokták ezeket a kis műveleteket 
a gyermekkel magával elvégeztetni, hasonlókép járjanak el. 
E tekintetben a szegényebb gyermekek sokszor jobb helyzetben 
vannak, mint a jobbmódúak. Néha az udvarias barátokat és
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iskolatársakat kell a segítéstől visszatartani. Az alacsonyabb 
fokon álló gyengeelméjűeket tékát a felöltözésben, a levetkőzés- 
ben, a cipő ki- és befűzésében, csomó kibogozásában, stb., kell 
állandóan gyakorolni. Monchamp kisasszony, Decroly egyik jeles 
munkatársa, a gyermekek értelmének erejét úgy  ̂is gyakorolja, 
kogy könnyebben vagy nehezebben felbontható csomóval az 
asztalhoz vagy a székhez köti őket és azt mondja nekik: „Segítse
tek magatokon, ha ki akartok szabadulni“. Bútorok letörlése, 
edény megtöltése, megtöltött edény elvitele,^ gyümölcs) zöldség 
megl ián Hízása, levélnek, levelezőlapnak borítékba tevése, csoma
gok bekötése és kibontása, gyufadoboz kiürítése*' és megtöltése, 
valamely tárgynak■ erőművi úton bekapcsolása, begombolás, fiók 
kiürítése, aztán minden tárgynak a helyére visszahelyezése, álta
lában az iskolai életben kínálkozó ezerféle kis munkák elvégez
tetése: mindez hozzájárul az ügyesség és erő _kifejlesztéséhez. 
Ügyelni kell, hogy ezeket a munkákat ne a legügyesebbel tetes
sük meg, akik azt jól és gyorsan elvégezhetik, hanem olyanokkal, 
akiknek azzal legjobban használhatunk. Általános szabály, hogy 
a tanár ne végezzen el semmi olyast, amit a gyermekek is meg
tehetnek. A szekrény, a fiók kitakarítása a gyermekeknek nem
csak kézügyességét fejleszti, hanem helyes útmutatást ad_ nekik 
a rendre vonatkozólag is, amit ezek másutt ^talán egyáltalán^ neon 
kapnának meg. Az olvasási, számolási játékok, amikről később 
lesz szó és különböző tárgyak (magvak, héjak, levélbélyegek stb.) 
osztályozása; pálcikáknak, lapocskáknak, kockáknak, stb.-nek 
rajzok szerint való utánzása és elkészítése, mindez kitűnő foglal
koztatás a gyengeelméjűek kezében.

A legjobb kézimunkák egyike, amit már korán megkezdhe
tünk és époly kitűnő eszköz a kézügyesség, mint_ â  szellemi fejlő
dés előmozdítására az agyagm unkaegyúttal kiváló eszközéhez 
uj ¿gimnasztikának is. Ez az egyedüli a könnyű munkák között, 
amely lehetővé teszi, hogy a tárgyakat hármas kiterjedésben elő
állítsuk. Ez okból meg kell előznie a rajzot, a kivágást éŝ  más, 
két dimenzióbeli ábrázolásokat; azért ajánlatos a mintázást a 
heti leckék elejére tenni. Különböző színű plasztilinból, vagy 
paraffinnal kevert porfestékkel (olajfestékkel), yagy végül bor
szeszben feloldott és aztán agyaggal (Tón) kevert színekkel gya
korolhatjuk az agyag színezését is, miáltal csinos hatásokat lehet 
elérni.

Agyagmintázás közben némelykor érdekes megfigyelésekre, 
kínálkozik alkalom. Érdekes megfigyelni, hogy egyik-másik gyer
mek — kétségkívül azért, mert a rajzot sokkal _ előbb kezdte 
tanulni, mint a mintázást — az agyaggal kezd rajzolni, jóllehet 
a tárgynak minden kiterjedésben való elkészítése egyszerűbb 
szellemi munka, mint a rajzzal való ábrázolás; van, aki rajzol 
házat, asztalt, embert úgy, hogy annak agyagból készített kör
vonalait rakja ki. Olyan munkára is akadunk, amelyik átmenetet 
alkot a. három- és a kétkiterjedésű ábrázolás közt.^ _

Pl. egyik 8 éves gyengeelméjű fiú, akinek térképzetei hiányo
sak, úgy mintázta a palackot, hogy az  ̂alapja_ kört képez, akár 
csak á valóságban, míg az üveg felsőrészét kiszélesített trapéz.; 
körvonalaival formálta ki.
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Egyik kislány,, mikor a mamáját megmintázta, így járt: el: 
Két hosszú lábat csinált két lap közé, mely a szoknyát ábrázolta; 
hosszú karokat, óriási kezeket készített neki, a fej jobbról van 
feltéve a testre, oldalnézetben, az egyik fület a hátsó részén 
helyezte el s az egész igen vékony. Ama hajlandóságon kívül, 
hogy a képet két kiterjedésre vezesse vissza, két gyakori hibát 
is találunk itt: elhibázott arányokat, pl. kutyafejet, óriási nagy 
nyelvvel, vagy egy tyúkot lábakkal és tarajjal, de az utóbbi 
nagyobb, mint a tyúk egész teste.

A beszéd- és értelemgyakorlatok köréből vesszük a mintá
zandó tárgyakat. Jól értsük meg, nem a képekről, hanem valósá
gos tárgyakról mintáznak. Németország némely városában, de a 
német Svájcban is, amennyire én megfigyelhettem, az a szabály, 
hogy a lemintázandó tárgyat a tanítási óra elején előbb a tanár- 
maga, \ai gyermekek szemeláttára elkészíti és közben a szükséges 
útmutatásokat is megadja. Jóllehet, ezt az eljárást olyan szak
emberektől láttam, akiknek a gyengetehetségűek oktatása köré
ben nagy gyakorlatuk van, a magam részéről mégsem követtem 
őket: helyesebbnek tartom, ha a megbeszélt tárgyat „in natura“ 
tesszük a gyermekek elé, őket a tárgy jellegzetes tulajdonságai
ról, alakjáról, arányairól kikérdezzük, aztán a tárgyat kézről- 
kézre adva köröztetjük; de még ennél az eljárásnál is jobb az, ha 
a könnyen beszerezhető tárgyat a gyermek elé odatesszük, 
úgyhogy minden gyermek kezébe egy-egy eredeti minta jusson. 
Ha aztán a gyermekek figyelmét az általuk készített tárgy és a 
minta közt, mutatkozó különbségre felhívom: csak ritkán fordul 
elő, hogy hibájukat nem veszik észre és nem javítják ki. Miköz
ben így a gyermekek szabad elhatározására bíztam, hogy az ala
kot úgy ábrázolják, ahogy ők gondolják, többször megfigyeltem, 
hogy egyik-másik gyermek munkaközben sokkal leleményesebb 
módokat eszelt ki azoknál, amilyeneket én kigondoltam.: az eljárá
sok sokfélesége mindig igen érdekes.

Alábbiakban különféle kézimunkaágakat mutatunk be, ame
lyek a gyengeelméjűek iskoláiban használatosak.

A leggyöngébbekkel is könnyen elvégeztethető munka a szál- 
tépés. Ennél főleg arra kell ügyelni, hogy a kiválasztott és a gyer
mekek kezébe kerülő anyag tiszta legyen s hogy a gyermekek 
munkaközben csukják be a szájukat. A kihuzgált fonalakat tű
párnák, babapárnák stb. megtöltésére használjuk fel; a zöldszíníí 
tépéseket zöld fűnek, rétnek stb. használhatjuk fel. Ügyesebb 
gyermekekkel változatosabb munkát és szebb hatásokat érünk el, 
ha csíkos vagy kockás anyagot veszünk és csak egyik színű sza
lagokat húzzuk ki, vagy ha egyszínű anyagból csak egyes szálakat 
ráncigáltatunk ki, amelyek a szövetben rámát, szalagot vagy négy
szöget alkotnak: így készíttethetünk függönyt, szőnyeget, vánkost, 
zsebkendőt, babakötényt stb.

Különböző nagyságú fa-, porcellán- vagy üveggyöngyök 
fűzése; lehet szalmából készült darabokát is felfűzni, ezeket ma
gunk is félvagdalhafjuk s így nem is drágák, de igen könnyen 
összétöredeznek; legjobb a spanyolnádból készült gyöngy. A fel
fűzésre alkalmas a pamut vagy a vasdrót; így készíthetünk gyűrű
ket (foglalattal vagy anélkül), szalvétagyűrűket (10 gyűrűt készí
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tünk egyénként 25 gyöngyből s egy szalagra ráfűzzük őket), óra- 
láncokat. A gyöngyöket felhasználhatjuk különböző számok és 
színek kombinálására is; lehet gyöngyöt és nádat, vagy pedig két- 
háromféle gyöngyöt összekeverni. Az olvasás tanításánál is fel
használhatjuk: a gyermek kockás bristol szöveten japán náddal ki- 
varrja a betűket.

Teszt. A gyöngyfűzés arra is alkalmas, hogy vele a gyer
mekek kézi iigyességbeli előhaladását évről-évre megmérjük. 
Általában véve a legnagyobb gyorsaságot az első vagy a két első 
év végén mutatják a gyermekek, úgy látszik, hogy egy vagy két 
évi munka mellett a gyermek eljut a kézi ügyesség legmagasabb 
fokára. Pl. Emg. egyik mongoltípusú gyengeelméjű GVÁtől 10'A 
éves koráig az alábbi fejlődést mutatta (20 gyöngyszem felfűzését 
véve alapul):

16'57" 4'57" 3'48" 5'30" 5'10"

Kiszurkálás. Ennél a munkánál árral vagy vastag tűvel a) 
nagy lyukakat lyukasztanak a gyermekek valamilyen egyszerű 
rajz körvonalain jó nagy távolságban elhelyezett, jól látható pon
tokra. Így gyakoroljuk az izomérzésnek a látással való összeren
dezését; ez olyan gyermekeknél, akik mozgásaikban nem normáli
sok, igen nehéz feladat.

b) A rajz körvonalaira lyukakat szurkáltatunk, de a szúrások 
helyét nem jelöljük meg pontokkal. Eleinte egymástól több milli
méter távolságra szúra.tjuk ki a. lyukakat, aztán fokozatosan min
dig kisebb távolságokat hagyunk köztük, úgy, hogy majdnem 
egymást érjék a lyukak. Az így kiszurkált rajzot kézzel is könnyen 
ki lehet tépni, ezáltal az egyszerű alakok kivágását olyan időben 
megkezdhetjük, amikor a gyermek ollóval még nem tud bánni.

c) Igen csinos hatást érhetünk el, ha előbb a tárgy körvona
lait a papír egyik oldalán kiszurkáltatjuk úgy, ahogy azt ab)  alatt 
elmondottuk; aztán ha a körvonalakkal elkészültünk, az egész 
lapot megfordítjuk és a rajz körvonalain belül a felszínt sűrű 
szúrásokkal kitöltjük, azokat t. i., amelyek a valóságban is érdesek 
(makktányér, földi eper, dió stb.) s ezek a szúrások a rajz másik 
lapján érdes, magvas felszíneket képeznek.

d) Ha a gyermekek a vastag kartonon való átszurkálást elvé
gezték (lásd a) alatt) s a lyukak legalább 1 cm távolságra vannak 
egymástól, akkor az elkészített tárgyakat ki is varratjuk velük.

e) Ha a gyermekek a vastag karton átszurkálását befejezték 
(lásd az aj pont alatt), úgyhogy az egyes szúrások közt legalább 
1 cm legyen a távolság, akkor az így előkészített tárgyat előöltések- 
kel ki is varratjuk. Mivel a gyermeknek ez nehéz, hogy munkáját 
megkönnyítsük, a karton hátlapján is megrajzoljuk neki a tárgy 
körvonalait, úgy, hogy az átszúrt pontokat összekötjük egymással. 
Eleinte csak igen egyszerű alakokat választunk ki: asztalt, almát, 
levelet, zászlót, s a nehezebb formákat (minők fa, madár, négylábú 
állat stb.) később vesszük elő. Csinos gyakorlat a betűk, számok 
vagy más rajzok közbeöltött gyöngyökkel való kivarrása. Ezek a 
munkák ösztönzést adnak a gyermeknek a tűbefűzésre, csomó
kötésre, hurokkötésre és így a kötés és a varrás első gyakorlatául
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szolgálnak. (Lásd még dr. Decroly-Monchamp: l’Initiation című 
művét, 54. old.)

Levelezőlapok feldolgozása. Ez folytatása az átszúrási gyakor
latoknak s az elhasznált levelezőlapokból különféle hasznos tárgyat 
lehet készíteni. Ha két levelezőlapot összeragasztunk, abból elég 
erős kartont kapunk; erre 14 cm-re a szélétől pontokat szúrunk ki 
rajta úgy, hogy egymástól is (4 cm távolságra legyenek; a lyukasz
tást egyik ügyesebb gyermekre bízzuk, nehogy a tanár egész 
munkáját elrontsák. Erre aztán átforduló öltéssel varrnak. Két 
dupla (összeragasztott) levelezőlapot a hosszabbik oldalon össze
varrnak s ha közbe néhány papírlapot teszünk, kész a jegyzőkönyv 
(notesz), ha a hátára kartonlapot ragasztunk s elül szalagot 
teszünk, amivel összeköthetjük, akkor kész az irkatartó, a levelező- 
laptartó. így lehet még kereteket, gyufadobozokat, különféle 
kosárkákat készíteni. Köztük a legszebb az, amely hatoldalú ala
pon, hat darab ötoldalas, ferde oldallappal készül; ezeket az oldal
lapokat összeragasztjuk, ha mind a két oldaluk képes és ha még arra 
is vigyázunk, hogy a képek összefüggésben legyenek egymással, 
kedves, szép tárgyat kapunk. Más kosárkák házalakúak; a tetői
két meghajlított fal képezi. Mindezeket a munkákat alacsony fokon 
álló gyengeielméjűek végzik; ezek minden részt átfordító öltéssel 
kivannak jobbról-balra, azután balról-jobbra; egyik ügyesebb 
tanuló vagy a tanár összeilleszti az egyes részeket ; a kész tárgyak 
nagy örömet okoznak a gyermeknek, sokszor a szülőknek is; ez az 
első munkája gyermeküknek, amely elismerésreméltó eredményt 
mutat.

A Fröbel-anyag az ő testecskéivel, lapocskáival, pálcikáival 
itt sok ösztönzést ad utánzásra, feltalálásra, kombinálásra, számok, 
alakok, színek, helyzetek stb. felismerésére. Ezeket a gyermek- 
kertekből ismeretes gyakorlatokat nem részletezzük, csak annyit 
jegvzünk meg, hogy abnormis gyermekeknél őrizkednünk keli a 
mértani alakoknak tulságba hajtásától. A feltaláló- és teremtő
tehetség fejlesztésénél pedig a képzelőerőnek a gyengeelméjűekre 
jellemző hiánya áthághatatlan akadályként áll elénk.

Éiltelemfejlődési szempontból vizsgálva., ezek a gyakorlatok 
többféle fokozatúak: a) a különböző tárgyakat (ú. m. bélyegeket, 
borsókat, pálcikákat, gombokat, pamutfonalakat stb.) rárakják a 
rajzra; itt az értelem munkája kisebb jelentőségű, csakhogy itt 
kézimunkáról van szó, ami sok gyengeelméjű képességét meg
haladja, mert tagjainak önkéntelen és ügyetlen mozgásaival több 
tárgyat eltaszít a sorból, mint amennyit oda kirakott; b) a tárgy 
alakját az asztalra tett; vagy a táblára rajzolt minta szerint kell 
kirakni; c) a tárgy alakját emlékezetből kell visszaadni. A kirakás 
gyakorlására ajánlhatók Audemars és Lafendel játékai (J. J. 
Kousseau-int. Genf.).

A papírhajtogatás, ami szintén közismert és rendkívül vál
tozatos foglalkoztatási mód, kezdve az egyszerűen behajtott s ház
tetőt ábrázoló papírlapon, a legkomplikáltabb alakokig, díszítő- 
motívumokig és használati tárgyakig. Mértani alakokat itt se 
alkalmazzunk túlságosan nagy számban. Egyik-másik ügyesebb 
tanulóval célszerű a kézimunkát gondolkodtató gyakorlattal is 
összekötni s papírhajtogatásnál kitaláltatjuk a gyermekkel, milyen
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alakok, vagy alakkapcsolatok keletkeznek a behajtáskor. Pl. a 
gyermekkel, aki a négyzetet átlósan összehajtja, kitaláltatjuk az 
Összehajtás előtt, hogy két derékszögű háromszög keletkezik, és ha 
a másik (függőleges) tengelye körül hajtjuk be, két téglaaíak, — 
ha pedig a vízszintes tengely körül is behajtjuk, négy egyenlő 
négyzet keletkezik. Ebben a sorozatban a hajtogatáskor hozzá
kapcsolhatjuk a papírvágást; hajtogattatunk, aztán vágatunk és a 
gyermekeknek a kibontás előtt ki kell találniok, mit csinál az olló. 
Ez ugyanaz, amit Bűneit az „Expérience de decoupage“ elnevezés 
alatt ajánl. Kitűnő gyakorlat ez a látási és mértani képzelőerő, fej
lesztésiére, aminek később egyes életpályáknál nagy hasznát vehe
tik. Mivel a tárgyak hasznossága a gyengeelméjűekre mindig nagy 
vonzóerőt gyakorol és azt az érzést kelti bennük, hogy ők hasznos 
dolgot tudnak csinálni, azért a hajtogatásnál más alakok mellett 
előnyt adunk a hasznos tárgyaknak: fedőknek, irkavédőknek, kere
teknek, négyszögletű és hosszúkás dobozoknak (fedővel vagy 
anélkül, fiókokkal vagy anélkül), kosaraknak és más kis tár
gyaknak.

A redözés a papírhajtogatás másik fajtája, ami abból áll, 
hogy a papirost fedőkbe hajtogatjuk, legyezőmódra összefogjuk,, 
ez úton lehet lámpaernyőket, virágeserép-borításokat, babakalapo
kat készíteni.

A papír szag gatás a kivágás előgyakörlata olyan gyermekek 
számára, akiknek még nem lehet ollót a kezükbe adni; de azért a 
gyengeelméjűek ügyetlenségét nem szabad túlságba vinni és az 
esetleges veszedelem miatt mindenáron megakadályozni, hogy 
vágóeszköz kerüljön a. kezükbe. Sokszor adtunk járatlan és ügyet
len gyermeknek ollót anélkül, hogy azt meg kellett volna bánnunk. 
Kétségtelen, hogy vannak gyermekek, akik az ollóval való vágás 
mozdulatát még nem tudják, az ilyenek számára a papírnak — 
fokozatosan mindig keskenyebb — szalagocskákra való szaggatása 
igen jó ujjgimnasztika. Ezeket a. papírszalagokat, amelyeket a 
papírlap leghosszabb részén át ferdén szakítanak keresztül, aztán 
pedig összegöngyölgetnek, a szemléltető oktatás keretében igen jól 
fel lehet használni ecsetnek, portörlőnek, fáknak stb.

A kivágás és felragasztás szintén általánosan ismert kéz-, 
ügyességi ág, amit a szemléltető oktatásnál igen sokfélekép fel lehet 
használni. Ha az olló használata nehézségeket okoz, azok a gyer
mekek, akik nehezen mozgatják ujjaikat, előbb üresen gyakorolják, 
az ollónyitás és becsukás mozdulatait, csak azután ’tanulják a 
rendszeres papírvágást. Eleinte - vastag, könnyen látható vonalak 
mentén vágnak, aztán könyvkereskedők árjegyzékeiből derékszögű 
képek körvonalait vágják ki, ezek könnyen láthatók a világos ala
pon. Aztán kerek alakok kivágására térünk át. Ennyit az előkészítő 
gyakorlatokból; ám a kivágás legnagyobb, haszna az oktatás köré
ben tárgyalt dolgok ábrázolásából áll.

Ezeknél a1 gyakorlatoknál a gyermekek fejlődéséhez mérten 
fokozatokat lehet felállítani: - •

a) kezdőknél előbb a rajzokat készítjük el, aztán minden gyer
meknek különékülön megmutatjuk a kivágást, az ügyetlen kezecs
kéket' szükséghez mérten vezetjük, hogy az ollóval való bánást
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megtanulják; hasonlókép járunk el a papírforgatásnál, hogy a kör
alakú vonal mentén megtanítsuk a gyermeket vágni stb.;

b) haladottabb gyermekekkel lehet a tárgy körvonalait 
kivágatni, vagy a kívánt tárgyat kartonból elkészíteni és a gyer
mek azt segítéssel vagy anélkül körülrajzolja ceruzájával, így már 
a kivágás előtt elvégzi egyszer a mozgást;

c) járatosabb gyermekek, mielőtt ők maguk lerajzolnák a tár
gyat, a mintával lenyomatot csinálnak, aminek a gyakorlati élet
ben sokféle alkalmazása van. (E célra az alakasztal mintáit fel
használhatjuk.)

d) a gyermek maga keresi ki az ábrázolandó tárgy alakját, az 
Audemars és Lafendel kisasszonyok szellemes és értékes anyagá
nak segítségével; később lerajzolja annak körvonalait és ki 
is vágja;

ej az értelem fejlesztése szempontjából legértékesebb, de a 
gyengeelméjű gyermekek többségére nézve sokáig elérhetetlen 
egyik gyakorlat abból áll, hogy a lemásolandó tárgyat természet 
után szabadon, vagy emlékezetből lerajzolják, azután pedig kivág
ják; sok gyengeelméjűnek sikerült ez úton hajók, használati tár
gyak, sőt virágok természet után való ábrázolása.

Ha egyszerű dolgokról van szó, amiket egy színből lehet 
kivágni, ezeket a tárgyakat egyszerre készítjük el; ha több rész
ből áll a tárgy, ajánlatosabb mindegyik részt külön kivágni. 
Mindez kitűnően alkalmas a rajzolás és a térérzék fejlesztésére, 
különösen, ha a gyermek az egyes részeket helyes arányokban 
elkészíti és a megfelelő helyre beilleszti; az egész kicsinyeknek, 
akiknek kézügyessége még fejletlen, nagyon jó értelem fejlesztő 
gyakorlat ez, mert sokszor lehet ismételni, mielőtt a felragasztásra 
megyünk át. Sokszor csak ezen munkák közben derül ki, meny
nyire fogyatékos a gyermeknél a tárgy és részei fekvésének a 
felfogása.

A fűzés igen jó ujjgyakorlat, ha szerszámmal, ha a nélkül 
végzi a gyermek; vagy külön e célra készült fűzőlapokat hasz
nálunk, amit lehet vásárolni, vagy pedig magunk vágunk ki 
szalagokat, amelyekből különféle apróságokat (olvasójegyeket, 
szalvétagyűrűket stb.) készítenek.

Fonás pamuttal, (szalmával) vagy hánccsal, különösen az utóbbi 
igen kedvelt és olcsó; a munkát vonzóbbá tehetjük, ha a háncsot 
megfestjük (pl. a húsvéti tojások módjára). Még a leggyengébb 
gyermek is tud egyszerre két vagy három szálat (fonalat) össze
sodorni, amelyeket aztán a haladottabbak megfonnak; ezek eleinte 
három, később négy és öt fonállal fonnak. A kész fonásokból a gyer
mekek lábtörlőket, kosarakat, kalapokat, papucsokat stb-it varrnak 
össze a gyerekek.

Az enemű munkák közé tartozik a kötél- (zsinór) készítés is, 
amit a gyermekek egy-egy cérnahenger segítségével fonnak, mely
nek a végébe 4 szeg van beverve. Svájc németnyelvű intézeteiben 
ugyanezen eljárással, de durvább szerszámmal és vastagabb kötöző 
spárgával erősebb köteteket készítenek, amiből cipőtalp, szőnyeg 
lesz, stb.

Különféle: tárgyak készítése papírból, kartonból, gyufadoboz
ból, stb. Ezek a munkák három kiterjedésben ábrázolják a tárgya-
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kát: ez a nagy előnyünk a kivágással, stb-vel szemben. Sok mintát 
találunk ezekre a Tirpák-féle füzetekben. Például gyufadobozokból 
készíthetők: a dobozból, ha fogója is van, kosár lesz, oldalait 
tetszés szerint díszíthetjük; ha a fedődoboznak egyik keskeny olda
lát eltávolítjuk s két fogót teszünk rá, iskolatáska lesz belőle, amit 
szintén tetszés szerint díszíthetünk; ha a skatulyának két végére 
megfelelő kartonokat ragasztunk, bababölcsőt kapunk; ha a ska
tulya rövidebb végét levágjuk és hegyes tetőt csinálunk rá, katonai 

.őrház (faköpönyeg) lesz belőle; ha tengelyt, kereket vagy más 
részeket illesztünk rá, kocsi, tolókocsi, vágón, szánkó, stb« lesz 
belőle; nagyobb számú dobozból boltot, fiókos szekrényt (sublótot), 
lépcsőt, stb. készíthetünk.

A különböző munkák közt felemlítjük még a művirág készítést 
vasdrótból és színes papírból; a bútor gyártását háncsból és pálci
kákból. Internátusokban, ahol elég régi anyag van kéznél, kitűnő 
gyakorlat lesz a gyermek öntevékenységének és feltaláló képessé
gének fejlesztésére, ha tehetsége és tetszése szerint elkészítheti ked
ves tárgyait: kanalakat, késeket, kalapokat, cipőket, stb., mindenből, 
ami kezeiigyébe kerül.

Gazdag kincsesbánya, mert igen sok ösztönzést ad, a nevelő
játékoknak a növendékekkel való elkészítése, miáltal a kézügyes
ség a tanításra nézve is hasznot hajtóvá lesz; akár az érzékszervek 
gyakorlásához, a számoláshoz, az olvasáshoz vagy a helyesíráshoz 
szükséges tanszerekről van szó, akár másról, amit a tanár maga 
gondolt ki, hogy növendékei fogyatkozásain segítsen. A kézimunka 
szempontjából különösen a kivágás, a felragasztás fontosak, de 
gyakran azért mások is; értelmi szempontból ezek a játékok kifogy - 
hatatlan forrásai különféle, érdekes és vonzó, az értelem fejleszté
sére kiválóan alkalmas gyakorlatoknak. Leginkább a kézimunkában 
már némileg járatos gyermekek lesznek azok, akik a legfiatalabb és 
leggyengébb gyermekiek oktatásához szükséges játékokat előállítani 
tudják; az az érzés, hogy ő most hasznos munkát végez, morális 
szempontból felette értékes, mert a gyermek önbizalmának kifej
lődéséhez nagyban hozzájárul. Néha megeshetik, hogy a játékokat 
azokkal a gyermekekkel készíttetjük el, akik azokat használják, 
ebben az esetben a játékoknak eddig felsorolt előnyeihez még az az 
öröm is hozzájárul, hogy munkájuk gyümölcsét ők maguk élvezik, 
így ez a játék gyakran arra szolgál, hogy a gyermekkel a gyakor
latot többször is átismételtesse, ami egyszerű kézimunka órán csak 
egyszer történik meg; pl. ha az olvasást, a számlálást vagy a cél 
irányát tanulják. A játékot az egész osztály közösen is elkészítheti; 
ha annak előállítása sok időt venne igénybe és túlságosan terje
delmes; de egyéni játékokat is adhatunk fel a gyermeknek, hogy 
ezek segítségével otthon egynémely tökéletlenül elsajátított olvasási 
és számolási fogalmat átismételjen. Pl. a már ismertetett gyufa- 
dobozjátékot minden gyermek elkészítheti, ezáltal azt a gondolatot 
keltjük fel benne, hogy a játékot otthon gyarapítsa s az osztályban 
megkezdett gyűjteményéhez új anyagot és új szókat fűzzön.

A varrást, horgolást és kötést, amit iskoláinkban jóformán tel
jesen a leányok részére foglaltak le, Európa északi országaiban 
már bevitték a fiúiskolákba is; ugyanígy történt a gyengeelméjűek 
iskoláiban és intézeteiben Svájcban. Azokon az előnyökön kívül,
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amit ez a foglalkozás és kézügyesség fejlesztése tekintetében nyújt, 
nagy hasznot is jelent a fiúknak, mert képessé teszik őket arra, hogy 
ruháikat, ha mindjárt felületesen is, maguk foltozzák meg; sokan 
közülük olyan családokból származnak, ahol az édesanya napi mun
kája mellett nem mindig ér arra rá, hogy a rongyos ruhákat mind
járt megfoltozza.

Mint a többi tárgyat, a kézimunkát is, a legegyszerűbb felada
tokon kezdjük a gyengeelméjűekkel, lassan haladunk előre, any- 
nyira, amennyire a gyermekek értelmi fejlődése és ügyessége ezt 
lehetővé teszi. Ez a két tényező majd az egyik, majd a másik irány
ban érezteti hatását és ezért nem is tudja némelyik gyermek a ki
varrást megtanulni, mert térképzeteik hiányosak; ellenben a kötés
nél vagy a varrásnál beválnak, mert itt egyszerű, gépies munkáról 
van szó; gyakran megesik az is, hogy gyengeelméjű fiúk a kötést 
és^a varrást gyorsabban megtanulják, mint sok normális tehetségű 
leány. Más gyermekeknél^ megvan a megértés, de hiányzik az ügyes
ség; másoknak meg a látásuk hibás; ép azért nagyon fontos és 
nagyon vigyázzunk rá, hogy az ilyen munkák a gyermek számára 
károsak ne legyenek, mert vannak köztük olyanok is, akikben meg
van a jóakarat s szemük kifáradását talán észre sem veszik.

A kosárfonás, a kartonmunka és a faragás már nehezebbek, de 
az az előnyük megvan, hogy a nyersanyagbeszerzés nem kerül sokba 
és hasznos tárgyakat lehet belőlük készíteni, e mellett a megfigyelés, 
a szemmérték, az ízlés és ítélet fejlesztésére igen alkalmasak.

Nem lehet eléggé ajánlani még a szalmafonást és a színes 
szalmamunkákat. A szaknafonatokból, ha vastagabbak, lábtörlőket 
lehet készíteni, míg a 3-as ,4-es stb. fonásból pedig szalmakalapo
kat, piaci kosrrakat, házicipőket stb. fonnak.

A színes szalmamunka abból áll, hogy a különböző színnel fes
tett _ szalmaszálakat lesímítjuk, a simítás mentén hosszában ketté
vágjuk és az így kettévágott Szalmaszálakat vékony papírra fel
ragasztjuk (különböző színűeket egymás mellé: egy szál pirosat, 
egy szál kéket, zöldet, sárgát, stb-it. Az így leragsztott szálakat 
keresztbe vágjuk, mi által tarka-barka szalagocskákat kapunk. 
Ezeket a szalagokat, ha keménypapír-, vagy fadobozokra ragaszt
juk: szép mozaik-mintás színeket kapunk.

Hasonlóképen egyszerű, de a mellett szép és kedves munka a 
hálókötés. Nem kell hozzá egyéb, mint a sajátos tű és fonal. Kézi- 
kosarakat, hátizsákokat, tenniszhálókat, iszákokat stb-t lehet belőle 
készíteni.

_ Végül meg kell említeni a kertészkedést, ami minden fokon a 
legjobb ̂ eszköz a megfigyelő képesség, a beszéd s az ítélőképesség 
fejlesztésére, egyúttal a gyermek testi fejlődését is előmozdítja, 
amiről már â  testi neveléssel kapcsolatosan is beszéltünk. .A ker
tészkedés segítségével a lelki képességeket, a kézügyesség előre
haladását, a szép- ési gazdasági érzék fejlődését, a rend és a mód
szer szellemét, a hanyagságot, a kitartást és a következetesség 
hiányát könnyen megítélhetjük, ha az egyes tanulókat kertjük gon
dozásánál figyeljük. A kert a tanulóknak egyúttal üdülőhely is, 
mely alkalmat ad a munkára és a tanulásra. Itt szórakoznak, de 
egyúttal tanulnak is. A gyermekek gondoskodnak a növényekről és 
figyelik azok fejlődését. Mindegyiknek van kis kertje, amelyet a
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maga módja szerint gondoz. Némelyik türelmetlen és alig tudja ki
várni, hogy fáradozásának gyümölcsét élvezhesse,' kihúzza a 
növényt, mihelyt kidugja zöld fejecskéjét; de aztán csalódik, ha 
látja elpusztulni kis földjét; így tapasztalatból tanulja meg, hogy 
máskor türelmes legyen. (Deux Ecoles-Types, Bruxelles.)

A saját külön kertecske nyivánvaíóan az ideális megoldás, 
de ha ilyent szerezni nem tudunk, az esetben közös területen dol
goznak a gyermekek, miközben mindegyik a neki legjobban meg
felelő munkát végzi el. Némely alacsony fokon álló gyengeelméjű
nek még a kertben is nehéz alkalmas munkát találni, mert annyira 
részvétlenek, hogy még a földre sem akarnak lehajolni; de ép ez 
mutatja, mennyire hasznos nekik az ilyen munka. A nagyobb ta 
nulóknak az elvégzett munka és a növények fejlődése közben tett 
megfigyelés oly jó alkalom a kifejezések és ábrázolások gyakorlá
sára, hogy ahhoz hasonlót keresve sem találunk. Közli: Éltes M.

S Z A K I R O D A L O M .
Klug' P é ter és Simon József: A magyarországi gyógypedagógiai 

intézetek működése az 1925—26. tanítási évben. Az intézetek igazgató
ságainak jelentései alapján összeállították —. Budapest, 1926. 91. oldal. 
— Régi óhajt te ljesíte tt a szakfelügyelőség, m ikor ezt a közös értesítő t 
kiadta. Most együtt ta lá lja  m indenki a gyógypedagógiai intézetekre 
vonatkozó adatokat. Érdekes adatok tá ru ln ak  az előttünk fekvő értesí
tőbőrszem eink elé. Legnépesebb intézeteink: a vakok Józisef nádor orsz. 
intézete 207 növendékkel és 20 tanerővel, a budapesti áll. kisegítő-iskola 
181 növendékkel, 11 tanerővel, 100—150 növendéke van a siketném ák 
váci, budapesti, szegedi intézetének, a vakok központi és az ifjú  vakok 
intézetének Budapesten, a budapesti áll. gyógypedagógiai nevelőinté
zetnek, a kispesti és pesterzsébeti kisegítő-iskoláknak. 50—100 növendéke 
van a siketném ák debreceni, kaposvári, kecskeméti, soproni, bxulapesti 
izr., a beszédhibások budapesti, az ifjú  vakok szombathelyi intézetének 
és a debreceni, kecskeméti, szegedi, ú jpesti kisegítő-iskolának. 25—50 
közt van a létszám  a siketnénia fiúk váci foglalkoztatójában, a nagyot
hallók iskolájában, az ifjú  vakok szegedi intézetében, a csongrádi, egri 
és kiskunhalasi kisegítő-iskolákban. 25-ön alul van  a  létszám a siket- 
néma leányok foglalkoztató-intézetében (Vác), a lov. W echselm ann-féle 
vakok intézetében, a vakok m iskolci foglalkoztatójában, a rákosfalvai 
és a M iklós-téri székesfővárosi gyógypedagógiai intézetekben. Össze
gezve az egészet, a siketném ák intézeteiben 943, a  vakok intézeteiben 478,* 
az értelm ileg fogyatékosok intézeteiben 189, a kisegítő-iskolákban 1171, 
a nagyot hallók intézetében és iskoláiban 33 gyerm eket tan ítanak . Vég
összegben 3485-öt. Az értesítőben sem a nyomorékok, sem az erkölcsileg 
hibás gyermekek intézeteiről nincsen szó. Rem éljük, hogy a jövőben 
ezekről az intézetekről is közöl adatokat az értesítő. (ém.)

Herodek K ároly: Emlékkönyv a Vakok József nádor Mr. orsz. 
intézete 100 éves fennállásának ünnepe alkalmára. (Budapest, F rank i i n- 
tá rsu la t, 1926. Á ra 4 pengő.) — A vakok hazai oktatásügyének 100 éves 
fordulója alkalm ával hatalm as ereje m utatkozott a betűnek. A vakok 
oktatásának m últja, a v ilágtalanok jelen állapota s jövendő sorsuk
nak m ikéntje mélyen nyú lt az érző lelkekbe s az ünnepi esztendőben

* Ide számítva a foglalkoztatókat is.
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nem  te lt el hét, hogy a napi- és szépirodalm i lapok ne szóltak volna 
meggyőző es gyönyörködtető szavukkal azokról, kik a társadalom  
rokonszenvét oly igen áhítozzék. De m egm utatkozott a betű ereje a 
szakirodalom ban is. A m agyar gyógypedagógia szakirodalom  értékes 
m unkával gazdagodott, am ikor Herodek Károly , m int az ünneplő okta
tásügy  egyik vezére, m egírta „Em lékkőnyv“-ét. E gy  kéznek, egy elm é
nek tekintélyes m unkája ez, melynek m inden sora, sőt tán  m inden 
szava is tanúbizonyság arró l a szeleteiről, mely böleseséghez, nemes
séghez es megértő tárgyilagossághoz vezet. És bizonyára annak tud 
ható be, hogy e m unka szakirányok volta dacára is olyan élvezetes 
term ek,_ hogy nemcsak tanulságos áttekintés, hanem  gyönyörködtető 
olvasási anyag  is egyúttal. Elbeszélve tan ít, s tan ítv a  használja a köz
vetlenség szavát, mely helyenként a m éltatások him nuszhangjáig  emel
kedik. Terjedelmes m unkája a fenséges alapítót, József főherceg n á
do rt dicsőítő bevezető lap ja in  k ívü l tulajdonképen két nagy egységbe 
tagozódik. Az egyik a  m últtal, a m ásik a jelennel foglalkozik. Amaz a 
történeti fejlődés vonalán végig vezet bennünket, „a némely v ilág talan  
tan ítványokkal p róbát tevő“ bizonyos B eitl R afaeltől egész a 207 növen
déket mentő jelenlegi gyönyörű intézm ényünkig; m íg emez könnyed 
es népszerű form ában a jelennek fontosabb nevelés-oktatási szakkér
déséiről, a vakok összes hazai intézm ényeiről, az a,Tanítványok és a la 
pok állom ányáról, valam in t a tan á ri testületnek m űködéséről tájékoz
ta tja  behatóan, íigyelmetkötően az olvasót. D icsérettel kell megemlé
keznünk a gazdag képsorozatról és a mellékelt három  feltűnően szem
léletes és értékes sta tisz tika i táblázatról is, melyek a ta rta lm as köny
vet lépten-nyomon élénkítik. Az intézet igazgatósága a könyv árából 
befolyó jövedelmet a szegénysorsú vak gyermekek jav á ra  ford ítja . — r  —

Dr. E. v. K árm án: Die Diebstähle der Kinder, ihre Ursachen, Er
kennung und erzieherische Behandlung. Entschiedene Schulreform. 
Abhandlungen zur Erneuerung der deutschen Erziehung. Herausgege
ben von Prof. Paul Oestreich. H eft 13. E rn s t Oldenburg, Verlag, Leipzig. 
K is 8. 101. old. — Dr. P. Oestreich az „Entschiedene Schulreform “ című 
vállalat szerkesztője,, előszavában azt mondja, hogy Kármán Elemér dr. 
m unkája igen nagy figyelemre ta r th a t számot. Szerző ugyanis m unká
jában^ meggyőzően_ hirdeti, hogy minden em ber egyéni szervezet, akit 
csak úgy nevelhetünk, ha előbb őt m agát, környezetét, „egyéniségének“ 
történetét és lehetőségeit megism ertük. E m bertársunkat, akárm ilyen 
helyzetbe ju to tt is az, jóságos tárgyilagossággal kell vizsgálnunk. íg y  
tesszük neki is, m agunknak is a legjobb szolgálatot. Á lljunk igazi, előíté
letektől ment, tudományos alapra. Az „entsieheidene Sehulreform er“-ek 
elve, hogy a nevelés segítsen bennünket a megélhetésben. Ez a m ondat 
ad ja  meg dr. K árm án E. m unkájának is az értelmét, ak it legjobbjaik 
köze szám ítanak. A szerkesztőnek i t t  röv idre fogott, szép előszava u tán  
a  szerző bevezető szavai következnek, ahol m egállapítja, hogy a tudo
m ányos pedagógia m a még édeskeveset törődik  a gyermekek hibáival, 
rossz tulajdonságaival, bűneivel, a lopással, a hazudozással és a csa
lással. Az ilyen gyermekeket, egyszerűen k izárják  az iskolából s tovább 
nem törődnek velük, pedig sokszor épen ez az oka a  gyerm ek elzüllé- 
sének. A  továbbiakban a lopást, m int erkölcsi m egbetegedést tárgyalja , 
m ajd  vizsgálja a m agántulajdon kifejlődését nemzedéknél és a gyer
meknél, beszél ar lopásról, m int fejlődési zavarról, a lopás okairól, a 
.gyermekkori lopások diagnózisáról, a gyógyításról és a jövő fe lad a ta i
ról. Nem fordíthatom  itt  le K. E. m unkáját, bár megérdemelné, m ert 
r itk a  nemes felfogásban, páratlan  alapossággal és nagy em berszeretettel 
foglalkozik a tárggyal. Csak az t említem m eg röviden, am it a  8. fejezet- 
ben, m int jövendölést ír  le. „A testi és lelki betegségek — úgym ond — 
feltűnően hasonlítanak egymáshoz. V alam ikor üldözték és m egsemmi
sítették az ilyen betegeket, m ert bűnnek vagy  bűn következményeinek 
ta rto tták  azokat és m a az emberi szív jóságából, klinikákon gyógyítjuk 
őket. A büntető igazságszolgáltatás is kezd lassan átalaku ln i olyfor- 
mán, hogy nem a megtorlás, nem a szigorú törvények, sem a k iv ívott 
jog; hanem  a tökéletes emberi jóság határozza meg az igazságszolgál
ta tá s  rendszerét“. K árm án  E lem ér ebben a m unkájában is méltó ma-
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rad t nagynevű a ty ja  emlékéhez és h ird e ti a nevelés és az em berszere
te t örökérvényű, eszméit. Nekünk gyógypedagógusoknak, akik sokszor 
kerülünk szembe lopási hajlam okkal terhe lt gyermekekkel, szinte elen
gedhetetlen és nélkülözhetetlen kézikönyv a K árm án  Elem ér m unkája. 
De a tö rténeti hűség kedvéért meg kell jegyeznünk azt is, hogy az á l
ta la  felvetett eszmék közül sokat lá tunk  m egvalósítva hazai intéze
teinkben, főleg az ú. n. „javító“ intézetekben, amelyek, ta lán  ugyanezen 
eszméktől vezéreltetve, még a „jav ító“ elnevezést is k itö rü lték  az in té
zetek címéből, hogy annál tágabb te re t engedjenek az egyéni m eg
figyelésen alapuló nevelésnek. Ez a helyes irán y  értékes és nagy  segí
tőt kapott K árm án Elem ér m unkájában. (ént.)

Dr. Czeke M áriáim é és dr. H. Révész M argit: Gróf Brunswick Teréz
élet- és jellemrajza. — Emlékiratai, fordította dr. Petrich Béla. B uda
pest, 1926. A „Kisdednevelés“ kiadása. 108 old. — A m agyarországi kis
dedóvók m egalapítójának, gr. B runswick Teréznek 'é le ttö rténetét tá r 
gyalja  ez a munka, három  részben. Az elsőben a nagy grófnő élet- és 
je llem rajzát ad ja  dr. Czeke Marianne. A rendkívül érdekes tanu lm ány t 
a ján ljuk  olvasóink figyelmébe. A m ásodik részben dr. H- Révész Mar
git, lapunk társszerkesztője ír ta  meg gr. B, T. jellemzését örökléstani és: 
lélektani szempontból, Ez a jellemzés a szerzőnél megszokott világos
okfejtéssel és . lelki tisztán látással készült, hozzá hasonlót keveset ta lá 
lunk a m agyar irodalom ban.'És Bévész doktornőnek ez a m unkája annál 
értékesebb lesz előttünk, ha  meggondoljuk, hogy nem élő, hanem  régen 
elhalt egyénekről kellett jellemzést írn ia. Az élő ember jellemzése is 
nehéz, feladat, hát még a régen megholtaké, akikhez csak úgy férhetett 
hozzá, hogy k önyv tárra  menő adatokat tanulm ányozott és  ̂ mérlegelt.. 
V izsgálatainál két szempontot vett irányadónak: az öröklés-élettanit, 
továbbá a jellem tanit. M egállapítja, hogy „Terézben szerencsésen ösz- 
szegeződik a két különböző irányú, önm agában véve nem an n y ira  érté
kes családfa, am ely összetalálkozásból a tehetségre jellemző szellemi 
mozgékonyság, eszmei szabadság,  ̂ elfogulatlanság, a vég reh ajtásb an  
erővel párosult k ita rtás  állott elő“. A Brunswick-család és leszárm a
zottjainak lelki tu lajdonságait rövid, m arkáns vonalakkal elénk á llít
ván, á tté r a Teréz grófnő jellemzésére. L e írja  a grófnőt fiatalkorában, 
majd tevékenységének időszakában, végül öregkorában. A jellemrajz, 
szerencsés kézzel készült, akárcsak valam i regényt olvasna az, pm ber, 
anny ira  érdekes; de am ellett a , lélek m élyébe látó elmeorvos m inden 
oldalú megfigyelésével kelti életre és á llítja  elénk a nem es, grófnőt, 
A harm adik részben Petrich Béla közli gr. B. T. em lékiratait. A német 
nyelven írt, em lékiratot pompásan fo rd íto tta  le P . B. Az em lékiratnak 
egyik-m ásik részlete (pl. a Pestalozzival foglalkozó rész, a hazai viszo
nyok ecsetelése stb.) rendkívül érdekes és megkapó. Csak g ra tu lá lh a
tunk a kisdednevelőknek, akik ezzel a szép művel gazdagíto tták  irodal
munkat. (ém)

M aian M ihály: A tehetséges és gyöngetehetségw gyermekek arány- 
száma az egyes társadalmi osztályokban. Különlenyomat a Cél 1926. évi 
júniusi számából.

Szerző érdekes vizsgálatok, hazai és külföldi sta tisz tika i adatok 
és komoly tudom ányos elmélyedés a lap ján  m egállap ítja — a  többi k ö z t— 
hogy „amíg a gyermekek testi fejlettsége és a szülők gyerm ekáldásá
nak bősége között nincs összefüggés, addig  a szellemi kiválóság és a 
szülők gyermekszám a között levő összefüggés határozo ttan  negatív“., 
,,A kisegítőiskolák növendékei túlnyom óan a társadalom  alacsonyabb 
rétegeiből ■ szárm aznak“, ahol tudvalévőén a gyerm ekáldás jóval 
nagyobb,: m int a m agasabb aknái. Más Szóval'ez an n y it jelent, hogy 
azokban a  családokban jobb értelm űek a gyermekek, ahol a gyermek- 
áldás kisebb. Kom oly figyelmeztetés ez a tanulm ány a degeneráltak 
házasságkötésének szabályozására. E l kell ism erni, hogy ez a kérdés a 
jövő nemzedék egészséges fejlődése szempontjából óriási jelentőségű s 
mindenképen megérdemli, hogy -a legmagasabb tudom ányos körök fogJ- 
lalkozzanak vele. Ez az illusztris helyről (az egyetem  fajbiológiai in té
zetéből) jövő tanulm ány feljogosít a rra  a rem ényre, hogy az ambició
zus szerzőtől e tekintetben további jelentős munkásságot várhatunk.
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, ,  , Dr. K enyeres Elem ér: A gyermek első szavai és a szófajok fel
lépés e. Budapest, 1926. A „Kisdednevelés“ kiadása. 67 old.
.' A  gyermek beszédének fejlődése, az első szavak megjelenése, azok 
¿elemese régóta képezi a gyerm ekm egfigyelők ku ta tásának  tárgyát, 
bzerzo ebben a _ m unkájában E m ília leányának beszédfejlődését, első 
szavait s azok jelentőségét ír ja  le,; ahogy azok a gyerm ek 'beszédében 
megjelentek. Tudjuk, hogy Preyer. Ament, W. Stern, Shinn és mások 
foglalkoztak ilyen megfigyelésekkel s m egállap ításaikat m egdönthetet
len törvényeknek fogadtuk el. Kenyeres ennél önállóbban já r  el s meg
mondja, hogy hol helyesek a külföldi tudósok m egállapításai, hol téved
tek azok. M unkáját örömmel üdvözöljük a m agyar gyerm ektanulm á
nyozó irodalomban. Nem kell most m ár a külföldiekhez folyamodnunk, 
ha a gyermek első szavait és azok jelentését tanulm ányozni akarjuk , 
i t t  van Kenyeres, ak it bátran  állíthatunk  S tern  mellé. K ívánjuk, hogy 
azok az értékes feljegyzések minél előbb egész terjedelm ükben m egjelen
hessenek. (ss.)

Olexyné M ayer Irén : Karácsony. Karácsonyi, újévi hazafias és 
irredenta mesejátékok, versek, dalok gyűjteménye.

A Karácsony bájosan üde és egyszerű, a gyerm eki lélekre m eg
vesztegető hatású  tiszta verseket, dalokat ta rta lm az  és szám talan, ünnepi 
alkalm akra szánt jelenetet, amelyek m indegyike az írónő tiszta idealiz
musában, erős vallási és nemzeti érzelmében fogant s ezeket a  nemek 
tulajdonságokat p lán tá lja  á t a gyermek fogékony leikébe, kedélyébe. 
A Karácsony két főrészre oszlik, az első tisztán  ünnepi alkalm akra 
m egírt változatos verseket és jeleneteket, a m ásodik rész az irreden ta  
eszmét szolgálja. Az Ízléses k iá llítású  könyv a M agyar Jövő r.-t. k iadá
sában jelent meg, á ra  3‘40 pengő.

Dr. V erzár F rigyes: Életről, betegségről, halálról. Budapest. 
Athenaeum. 231 oldal.
; A ^modern élettan szinte napró l-napra új eredm ényeket produkál 
es az új eredmények még újabb követeléseket tám asztanak a biológus 
szamára. Ezek közé az eredmények és felm erülő problém ák közé n y it 
betekintést dr. V erzár Frigyesnek, a debreceni tudom ányegyetem  
kiváló, nagyh írű  tan árán ak  könyve: Életről, betegségről, halálró l. 
A könyv a művelt nagyközönség szám ára ta r ta to tt  előadásokból kelet
kezett, tehát minden egyes biológiai kérdést, az alapfogalm akból 
kiindulva, egy-egy pregnánsan a lényegre világító  kísérlet kapcsán 
tárgyal. Nem tám aszt ennek a komoly és nemesen szerény tudósnak 
könyve sem álfilózófiai, sein álprófétai igényeket, m indig m egm arad 
az igazi tudás keretein belül. Mégis, aki ezt a könyvet elolvassa, az 
élet és halál olyan titka iba lát bele, amelyek tú llendítik  a természet- 
tudom ányi megismerés h a tá ra in  a végső, m egism erhetetlen dolgok 
m agassága felé. A nagyértékű új m unka az A thenaeum  ism ert Élet és 
Tudom ány sorozatában jelenik meg. Á ra 70.000 korona.

#

OLCSÓN MEGSZEREZHETŐ SZAKKÖNYVEK. E gyik nyuga
lomba vonult székesfővárosi kartá rsunk  m egvételre a ján lja  az alábbi 
gyógypedagógiai m unkákat:

Dr. Phil. Theodor Heller: Grundriss der H eilpädagogik von — 
D irektor der Heilpädagogischen A nstalt W ien-Grinzing. 2-te um gear
beitete und verm ehrte Auflage. M it 4 Abbildungen, 6 Tafeln, 3 S ch rift
proben und 3 F iguren  im Text, Leipzig, Engelm ann, 1912.

J . M. Herberich, D irek tor der A nstalt St. Josephshaus fü r Schwach
sinnige zu Gemünd i. U fr. M ethodik des Schw achsinnigen-U nterrichtes. 
M it 20 Abbildungen und 4 Tafeln. D onauwörth, 1910. A uer Buchh.

Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. U nter M itw ir
kung zahlreicher am Erziehungswerke in teressie rter Arzte, Pädagogen 
'herausgegeben von Prof. Dr. med. A. Dannemann Gieszen, H ifsschul- 
leiksr //. Schober, Posen, E. Schulze, H alle a. S.

A három  művet olcsón meg lehetne szerezni. Érdeklődőknek szí
vességből felvilágosítást ad a szerkesztő.

13*
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L A P S Z E M L E .
A Jövő Ú tjain. Pedagógiai folyóirat. Az Űj Nevelés Ligája támo

gatásával szerkesztik és kiadják: Nemesné M. Márta és Baloghy Mária. 
Ez a sokat ígérő új pedagógiai folyóirat a  nevelés éis oktatás m egújítá
sának kérdéseivel foglalkozik. A. Jövő Ú tja in  annak a  nagy pedagógiai 
reformmozgalomnak a szolgálatában áll, melylet E urópában  az Űj Neve
lés L igája  képvisel. A L iga a nevelés m egújításának  m unkásait úgy 
akarja  egyesíteni, hogy az alapelyek elfogadása m ellett m inden hozzá 
csatlakozó nemzetnek szabad fejlődést biztosít. A „Jövő Ú tja in“ az Új 
Nevelés L igája  révén a  m agyar közönséget a külföldi tudom ányos és 
gyakorlati eredményekről első kézből értesítheti. Viszont a L iga h iv a
talos lap jait, a svájci Pour l’É re Nouvelle-t, az angol The New E rá-t 
és a német Das Werdende Z eitalter-t a m agyarországi pedagógiai 
reform m unkáról tudósíthatja, A Jövő Ú tjain  felöleli a családi, iskolai, 
társadalm i, erkölcsi és művészi nevelés, a  gyerm ektanulm ány és a lkal
m azott lélektan, a gyógypedagógia, a gyermekvédelemi, népm űvelés stb. 
kérdéseit, A Jövő Ú tjain  évente négyszer jelenik meg; előfizetési á ra  
évi 100.000 korona, pedagógusoknak évi 50.000 korona. Szerkesztőség és 
kiadóhivatal: I, T igris-utca 41. sz,

Quint József: Az iskolai év megnyitása. (Népt. L. 1926. évi 35—36. 
sz.) Szerzőnk, aki m a az elemi iskolai m ódszertannak, gyakorlati ta n í
tásnak  és a gyermeki lélekhez simuló nevelői e ljárásnak  egyik nagy
mestere hazánkban, ebben a cikkében is nagyjelentőségű kérdéssel fog
lalkozik; közben m agával ragad, felemel a tan ító i h ivatás magasztos 
légkörébe és a r ra  tan ít, hogy szeretette], örömmel, mosolygással fogad
ju k  az iskolába lépő, csillogó szemű kis gyermekeket, „A tanulás az 
em beriség legigazságosabb java. K incseit nem örökölhetjük, sem rab 
szolgáival, fizetett m unkással meg nem szerezhetjük. De még szorgalmas 
szemlélés, figyelés sem elegendő. H iába figyeli valaki az úszómester 
m ozdulatait, a zongoratanár u jjm ozgásait vagy a kaszáló legény ta r 
tását, az úszást, zongorázást és kaszálást nem tan u lja  meg. H a m ajd 
m aga is m egpróbálja és addig gyakorolja, míg tud ja, akkor lesz ered
ménye. De ez ta lán  csak az ügyességeknél van így! A szemléletekből a 
meggyőző és eltérő tulajdonságok keresése, az állandó jegyek elvonása 
és az elvont képnek szóval való kifejezése ta lán  mégsem a gyermek 
dolga? Talán elegendő az is, ha a tan ító  elvégzi? A gyerm ektől ne 
kívánjunk egyebet, m int az eredménynek, a szónak emlékezetbe vésését! 
íg y  gondolta ezt a (régi) iskola, És ezt a tévedését még tetézte azzal, 
hogy a gyermek érzelmeinek gondozásával, m élyítésével nem törődött. 
Megelégedett azzal, ha a gyermek a szót tudta. A cselekvésnek is csak 
nagyon alárendelt szerep ju to tt a tanulásban. A gyerm eket pedig csak 
a cselekvés, csak a sa já t szemlélete, elvonása, fogalom alkotása, követ
keztetése, gondolkozása, sa já t érzelmei és saját gondolatainak és érzel
meinek kifejezése, sa já t cselekvése éisi m unkája neveli. A m it a tan ító  
a gyermek helyett gondol, érez és cselekszik, az, ha a gyerm ek meg is 
tanu lja , még nem  igazi tanulás. A tanulás helyes értelmezése m eg
kívánja, hogy a tan ító  háttérbe vonuljon és onnan irán y ítsa  a gyermek 
m unkáját.“ De nem  fo lytatjuk az idézetet tovább. Q uint cikkét el kell 
olvasni és minden sorát átérezve, valam ennyi pedagógus m unkájának 
irányító jává, lendítő kerekévé kell tenni.

Langer Ilse: Über einen F all von K euchhusten m it K räm pfen und 
vorübergehender B lindheit (Jahresbericht f. K inderheilkunde 107/57.). 
Szamárköhögéses gyermek átm eneti vakságát közli ép szemfenék m el
lett, jó pupilla-reakcióval. A betegnél 4 nap a la tt teljes gyógyulás állt 
be. Az irodalom ban még két eset van leírva, m indkettő jó prognózissal. 
E gyik  esetben pangásos papilla volt, m ásikban ép szemfenék.

(Dr. Hollós László.)
Bloch C. E. Blindness and other diseases in  children arising  from 

deficient nu trition  (lack of fá t solubile F ak to r A Americs jou rnal of dis. 
of children 27/925.). A csecsemő táplálkozásában rendkívül fontos tényező
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a tej. Angolkór nehezen m agyarázható a zsírban oldódó A factor h iá
nyával. Szem kiszáradás és angolkór együtt igen ritk án  fordul elő.

(Dr. Hollós L.)
Gm ral R.: Die Keratoroalacie und ihre Beziehungen zur künstlichen 

E rnährung  der Neugeborenen (Arch, de ophth 24 spanyol). Cuba szige
tén észlelt 60 olyan_ szaruhártya elm állásban szenvedő gyermek kórlap
já t  közli, kiket lefölözött te jje l tápláltak . E  baj előidézője a v itam in 
szegénység, ezért vitam indús táplálékot ajánl. Szerző kitűnő eredm ény
nyel használt friss citrom levet limonádé form ájában, m elyet nap jában  
kétszer adatott. (Z)r. Hollós L.)

K uprjaschin: (Das Trachom in der K inderasylen in  S ara t off) 2135 
gyermeket vizsgált meg. ezek közül 124 =  5-85% volt trahom ás Ezek 
közül I. stádium ban 52-40%, II . stádium ban 32-26%, II I .  stádium ban 
15-40% volt. A nagy éhínség, rossz higiénikus viszonyok m ia tt Saratoff- 
ban a. trachom a egyre terjed, szinte m eggátolhatatlanul. (Dr. Hollós L.)

Zamorra: Valladolidban 2587 elemi iskolás gyerm eket vizsgált m eg 
látásélesség szempontjából, teljes látásélessége 78-60% volt, 1 d iop triánál 
kisebb 19-80%, 1 dioptriánál nagyobb 6-50%. A sztigm atizm usokat vizs
gálva: 488 asztigm atikus fiút, 543 asztigm atikns leányt ta lá lt; ezek közül 
mindkét szemen 72-54% fiú, 79-18% leány, egy szemen 10-45% fiú, 6-99% 
leány volt. (Dr. Hollós L.)

Gordon Norrie: Bekämpfung der Blindheit bei Kindern (Hospital- 
stidende 67131). A kopenhágai vakok intézetének anyagát dolgozta fel. 
Veleszületett vakság megfelelő fajhigiénével preventive gátolható meg. 
Szinrpatiás szemgyulladás ugyanígy; a sérülés, illetve fertőzés kiküszö
bölésével — pedig számuk elég nagy (29 fiú- és 7 leánygyerm ek). Himlő 
m iatt m egvakult szem -1858 óta — a védőoltás-kötelezettség m iatt, alig  
fordult ellő. „Crede“- (eziistoldat)-cseppek használata óta a kankós: szem- 
gyulladás is sokkal ritkább. X erophthalm ia főleg az utóbbi évek rossz 
táplálkozási viszonyai m iatt 42 esetben okozott vakságot. Fertőző beteg
ségek, m int kanyaró, d ifteria  és egyebek, gyakorla tilag  m a m ár sokkal 
kisebb szerepet játszanak. Azelőtt hónapokkal előbb kellett egy vak 
felvételét az intézetben előjegyezni, m a m ár állandóan üres helyeik van
nak s reméli, hogy a vakok szám át további 30%-kal tud ja  csökkenteni.

(Dr. Hollós L.)

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  nagygyűlése. A M agyar

Gyógypedagógiai T ársaság a legutolsó, 1925—26. évi m unkássága fölött 
ta rto tt szemlét az 1926. évi november hó 19-i nagygyűlésén s ugyanezen 
a gyűlésen számolt be a m üncheni II I . Gyógypedagógiai Kongresz- 
szuson szerzett tapasz talatairó l dr. Révész M argit szerkesztő, a Gyógy
pedagógiai Szanatórium  igazgatója.

A m. kir. vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r  ő nagym éltóságá- 
nak képviseletében m egjelent dr. Hoór K áro ly  min. osztálytanácsos és 
a gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelősége képviseletében 
jelenlevő Simon József h. szakfelügyelő szívélyes üdvözlése után, Ákos 
Is tv án  ügyvezető-elnök kegyeletes szavakkal emlékezett meg a tá rsa 
ság két érdemes tag jának  — V itár Rezső, a V akokat Gyámolító Orszá
gos Egyesület titk á rán ak  és vitéz Keményffy K ároly  gyógypedagógiai 
tanár, a Cházár A ndrás Siketném a Otthon ügyvezető-elnökének — 
elhunytáról. Em léküket a nagygyűlés jegyzőkönyvben örökíti meg.

Bejelentette továbbá az ügyvezető-elnök, hogy a T ársaság  első 
és eddigi elnöke, dr. Im re Sándor egyet, ta n á r  elnöki tisztéről lemon
dott, s ezen m egm ásíthatatlan  elhatározását rendkívül nagy h iv a ta 
los elfoglaltságával m enti ki. Idejének felét a szegedi egyetem i elő
adásai, m ásik felét pedig az iskolalátogatások foglalják  le úgyanny ira , 
hogy az elnöki tisztével együttjáró  kötelezettségeknek legnagyobb 
sa jn á la tá ra  eleget nem tehet. M indnyájan jól ism erjük dr. Im re 
Sándor m unkásságát, m elyet T ársaságunk m egalap ítása és az első



nehézségeken való átvezetése körül k ifejtett. Neve, mely tá rsaság u n k 
nak díszt kölcsönzött, elhalványulás nélkül fog- ragyog-ni továbbra is 
Társaságunk élén s am ikor lemondását, mély sa jn á la tta l elfogadásra 
aján lja , javasolja, hogy a nagygyűlés cír. Im re Sándor egyet, tan árt, 
a T ársaság  első elnökét, elévülhetetlen érdem einek elism eréséül tisz
teletbeli elnökké válassza meg, am it az egyhangú helyeslés a lap ján  az 
ügyvezető-elnök határozatilag  ki is mondott.

A m egüresedett elnöki tisztségre a nagygyűlés Ákos Is tv án  
ügyvezető-elnök javasla tá ra , egyhangú lelkesedéssel, dr. R ottenbiller 
Fülöp igazságügyi h. á llam titk á rt választo tta  meg.

Dr. R ottenbiller Fülöp elnök, Ákos Is tv án  m eleghangú üdvözlő 
szavai irtán, a nagygyűlés éljenzése közben foglalta el az elnöki széket, 
s az ünneplést m agáról elhárítva, válaszában hangsúlyozza, hogy az 
elnöki tisztség vállalásával legelsősorban dr. Im re S ándor tisztelet
beli elnök s az összes m unkatársak  irá n t érzett nagyrabecsülését 
k íván ja  kifejezésre ju tta tn i. Sok, kiváló értéket lá t a M agyar Gyógy
pedagógiai T ársaság  tag ja i sorában, s most, hogy a T ársaság  vezetése 
reá hárul, hasonlatot a kémiából kölcsönöz és m agát a kandiszeukor 
kikristályosodását elősegítő spárgához hasonlítja . Szívesen v á lla lja  a 
spárga, szerepét, m ert meg van győződve.' hogy körülötte értékes k ris
tályosodás indul meg. Úgy hiszi, hogy dr. Im re Sándor tiszteletbeli 
elnök, nagynevű elődje nyom dokain haladva, Tóth Zoltán fő titk ár 
agilis tám ogatása mellett neki könnyű lesz tisztét betölteni.

M anapság szinte megszoktuk, hogy m indenütt a szociális m eg
értést, a társadalm i összefogást hirdetik , de erre sehol nincs olyan 
nagy szükség, m int a gyógypedagógiai nevelésre, védelemre u ta lt 
gyermekek megmentésénél. F ö rster u tán  m aga is nagy iskolának ta r t ja  
a fogyatékosokkal való foglalkozást, Sok-sok erény fo rrása  ez, tü re 
lemre, mások hibáinak megismerésére, m egértésére s m egbocsátására 
tan ítja  az embereket.

Egy, szinte gyógyíthatatlannak  látszó betegségben szenved még 
ma is a m agyarság, a késlekedésre való hajlandóságban, abban, amely 
még a Kossuth nótából is kicsendül ilyenképen: „Ha még egyszer azt 
izen i. . . “ Fogadjuk meg, hogy mi a sa já t kezdeményezésünkből, vagy 
a legelső h ívásra m indent elkövetünk a fogyatékosok testi és lelki 
jólétének előmozdítására. A m aga részéről pedig kéri a T ársaság  
tag jait, tám ogassák őt is azzal az odaadással, szeretettel és türelemm el, 
mellyel elődjét elhalmozták, s am iyennel a, szerencsétlen fogyatékosok 
nevelésének, gyám olításának ügyét szolgálják.

A jó Isten  áldását kéri a nagygyűlés m inden tag já ra , s^az_ügyre, 
melynek javán  m unkálkodunk, s k ívánja, tevékenységünk végső ered
ménye fogyatékos M agyarország m eggyógyítása legyen.

Tóth Zoltán fő titkár jelentésében beszámol a T ársaság  elm últ évi 
m unkásságáról, melynek legkiemelkedőbb eseménye a jún ius hóban 
m egtartott, két napos II. országos értekezlet, Nem k íván ja  külön hang
súlyozni azokat a szolgálatokat, m elyeket a fogyatékosok védelmének 
érdekében az értekezlet végzett, a m egnyilvánult nagy érdeklődés s az 
előadók lelkes m unkássága azonban szép rem ényekre jogosít.

A T ársaság az elm últ évben öt szakülést ta rto tt, a vidéki p ropa
ganda előadásait Cegléden, Hódm ezővásárhelyen, Székesfehérvárott és 
Budapesten fo lytatta. Az elnökség Berkes János és K lis L ajos n yu
galom ba vonuló igazgatók tiszteletére rendezett ünnepségeken, a 
vakok József nádor kir. országos intézetének 100 éves jubileum i 
ünnepélyén, a Tehetségvédelmi Kongresszuson stb. képviseltette m agát.

A jövőre vonatkozó m unkaprogram unk a régi. Szaküléseinket, 
vidéki előadásainkat folytatjuk, az előkészített művek k iadásá t s szak
lapunk fejlesztését szorgalmazzuk. Bejelenti, hogy az elnökség az 
anyagi eszközök fokozottabb biztosítása érdekében a m._ k irá ly i vallás
é i közoktatásügyi m iniszter ő nagym éltóságához felterjesztést intézett 
s egyben javasolja, hogy a T ársaság  m űködéséről jelentést is 
terjesszünk föl ő exeellenciájához. Az elnökség felkérésére dr. Schnell 
János gyógyped. pszichológiai laboratórium vezető szívesen vállalkozott 
külföldi gyógypedagógiai szaklapok ism ertetésére, s e célból referá ló
délutánokat rendez.
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A m últ évben m eghirdetett két 1,000.000 K-ás irodalm i p á ly ad íj 
egyikét Schreiner Ferenc gyógyped. tan árn ak  ítélte oda a m unkák 
m egbírálására felkért bizottság, a M agyar Gyógypedagógiában * meg
jelent „Indpkolúe a gyógypedagógiai irányzat?“ című értekezése meg- 
jutalm azásául, s kéri .Schreiner k a rtá rsa t, ezen összeget az erkölcsi 
elism erés szimbólumának tekintse csupán. A m ásik 1,000.000 K-ás 
pályaté te lre mű nem érkezett be, s azért a pályad íjnak  2 m illió koro
n á ra  való felem elését javasolja.

A fő titkár jav as la tá ra  a nagygyűlés köszönetét fejezte ki a 
nagymélt. vallás- és közoktatásügyi m iniszter ú r ő nagym éltóságának, 
k i a T ársaság működését nemcsak kitüntető  érdeklődéssel és megértő 
jó indu la tta l kísérte, hanem  anyagi tám ogatásban is részesítette, 
továbbá a II. országos értekezlet előadóinak és a szervezőbizottság 
tagjainak.

Jelentésének tudom ásulvétele m ellett kéri a T ársaság  tag ja it, 
k ísérjék figyelemmel a külföldi irányzatokat, m elyekről tudnunk 
nekünk is kell. H a pedig a külföld m egism eri m unkásságunkat, hisszük, 
m ég hivatkoznak is reánk.

Az 1925—26-ik évi zárószám adásokat B aranyay  Géza pénztáros 
á llíto tta  össze, s azt a nagygyűlés' a számvizsgáló-bizottság jav as la ta  
a lap ján

> 55,821.413 K bevétellel,
53,290,428 K  k iadással és 
2,530.985 K  készpénz-m aradvánnyal

egyhangúlag elfogadta.
Éltes M átyás főszerkesztő, a M agyar Gyógypedagógiai szerkesztő

ségében beállott változásokról s a lap legközelebbi szám aiban m eg
jelenő közleményekről tesz jelentést.

A bem utatott 1926^27. évre előirányzott költségvetést 70,030.985 K  
bevétel és ugyanakkora k iadási összeggel, a vagyonm érleg pedig

128,095.985 K  követelés 
24,673.837 K  ta rtozás 

103,422.148 K  tiszta vagyon
kim utatásával a nagygyűlés elfogadta.

Dr. R ottenbiller Fülöp elnök jav as la tá ra  a nagygyűlés Tóth 
Zoltán fő titkárnak, Éltes M átyás főszerkesztőnek, a szerkesztőknek, 
Valamint a pénztárosi, ellenőri, számvizsgálói, stb. teendőket ellátó 
elnökségi tagoknak jegyzőkönyvi köszönetét mozid.

Az elnök felkérésére dr. Révész M argit igazgató-főorvos beszámolt 
a müncheni III . gyógypedagógiai kongresszuson szerzett tapasz ta la
tairól.

Az 1926. évi I I I .  kongresszus a m últ tradícióihoz hasonlóan, szép 
szám ú (700) résztvevő és a h ivatalos közegek odaadó lelkesedése m ellett 
ny ílo tt meg.

Az első délelőttöt általános keretekben mozgó előadások töltö tték  
be. Lindworsky kölni pszichológus-professzor „A lelkiség vezető sze
repe“ cím a la tt hangsúlyozta, hogy bár a gyógypedagógia terü le tén  
az a feltűnő tapasztalat mered elénk, hogy a megszokott pszichofizikai 
folyam atok nem váltják  ki a nékik megfelelő lelki következményeket, 
de azért a rendellenes gyermek fejlődési vonala lényegében mégis m eg
egyezik a norm áliséval; az állat-lélektanból ism ert fokozatokból lgssan- 
k in t ju t  el a saját kópéid emberihez. Hel'ler bécsi igazgató „A gyógy
pedagógia viszonylata a magasabb iskolákhoz“ cím a la tt különösen azt 
emelte ki, hogy a serdüléssel együtt járó  kisebb-nagyobbfokú rend
ellenességeknek hozzáértéssel való befolyásolása egyike a gyógypeda
gógia legszebb vívm ányainak. H angsúlyozta hazánk vezetőszerepét e, 
téren, hol először ny ílt meg idegesek részére középfokú iskola. Peters 
jénai professzor „A kisegítő-iskolások pszichopedagógiai m egítélése 
című előadásában kiemelte, hogy az össz-egyéniség m egítélésére kell a; 
hangsú ly t helyezni, am elyet azonban kísérleti eljárások és körü ltek in tő  
megfigyelés kell, hogy megelőzzenek. A vezérlő szempont szerinte a
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tevékenység, a cselekvés önkénytelensége s a cselekvések céljának meg
ítélésén nyugszik. Az intelligencia m égbírálásául m indenkor a te lje
sítm ény elemzése szolgál. Egenberger m üncheni gyógypedagógus 
„Abnormis gyermekek képezhetősége“ címen azt hangsúlyozta, hogy 
a megítélés m értékéül ne a tudás, hanem  az érdeklődés érzékenysége 
szolgáljon. Schnitzer s te ítin i gyógypedagógus „A kisegítő-iskolás gyer
mekek kiválasztása“ című előadásában ny íltan  rám u ta to tt a r ra  a 
tényre, hogy a rendellenes gyermekek pedagógiai ellá tása körül h a tá 
rozott visszaesés m utatkozik, m elyet a nehéz viszonyok csak részben 
m agyaráznak, részben a m egváltozott felfogásra (értéktelen elemek 
megsemmisítése) kell visszavezetni.

A délutáni előadásokat a német Beszédgyámolító T ársu la tta l közö
sen ta rto tták  meg. Mollier m üncheni professzor „Az elülső hasfa l szer
kezete és működése“ címen, vetíte tt képek segélyével m ag y aráz ta  a 
hasfal többrétegűségét és a különböző beidegzettség szerinti, részlege
sen más-más szerepét. Isserlin m üncheni professzor „Afázia és in te lli
gencia“ címen, agysérülteken végzett nagyszabású m egfigyeléseiről 
számolt be, melyek a rra  vonatkoztak, hogy a fogalm ak k ialaku lásának  
menetét szavak közbejötté nélkül kövessék. Eltmayr m üncheni ta n á r  
„Párhuzam os jelenségek a beszéd és ra jz  fejlődésének korai fokozatai
ban“ című előadásaiban igen értékesen m utato tt rá  a r ra  a megegye
zésre, mely a p rim itív  kifejezési form ákban, a m ozgási elemek tú l
súlyában, elnagyolt analógiák m eglátásában egyform a módon jelen t
kezik m indkét területen. Nadoleczny m üncheni professzor „H allóném a
ság“ című «előadásában pontosan szétválasztotta a senzoros (sö té tség i) 
és motoros (némasági) alapon nyugvó eseteket, Bachmann m üncheni 
fülorvos Veleszületett olvasási gyengeség“ címen, m egfigyelései a lap 
ján, e bajt képzettársítási Zavarnak tr tja , melynek nincs szerves össze
függése a szorosan vett intelligenciával. Schnell budapesti gyógypeda
gógus-orvos „Összehasonlító vizsgálatok a norm álisak, vakok, siket
némák és gyengetehetségűek olvasási képességére vonatkozólag“ cím ű 
előadásában, k ísérleti módszer a lap ján  a r ra  az eredm ényre jut, hogy 
a vakok olvasnak leglassabban, de viszont m egbízhatóságuk nagy ; a 
siketném áknál az eredm ény jó; a gyengetehetségűeknél feltűnően sok 
az illúziókból eredő hiba. Hoffmann m üncheni tan á r „Minden korú  és 
m indkét nemű elemi iskolásokon végzett tachistoskopos olvasási
p róbákéró l értekezett.

A m ásodik kongresszusi napon elsőül Ranschburg budapesti pro
fesszor „Az értelm ileg és érzékszervilear fogyatékosak számolási kész
sége és képessége“ cím a la tt számolt be nagyszabású kísérleteiről,, 
melyekben a számfogalmak k ialakulását, a m echanikus számolási képes
séget s a számolási gondolkodást külön-külön téve vizsgálat tárgyává* 
azon eredményre ju t, hogy a vakok m inden tekintetben m egütik a  nor
m álisaknál előforduló eredményeket; a  siketném ák fejlődési fo lyam ata 
lassúbb és az egym ásutáni ingerek kisebb hatékonysága folytán töké
letlenebb; fölöttébb silány eredm ényeket m utatnak  a  gyetagetehetsé- 
gűek. Leányok az abnorm is gyerm ekanyagban m indenütt háttérbe 
szorulnak. Oberhäuser m üncheni siketném aintézeti tan á r „A siketném ák 
számfogalmának fejlődésére vonatkozó v izsgálataiban“ ötletes mód
szerekkel igyekszik a  siketném óknál h iányosan fejlett ritm usérzéket 
képzettársítási úton, látási, mozgási ingerekkel helyettesíteni. Düring 
fran k fu rti professzor „H isztéria és neuraszténia, m in t nevelési beteg
ségek“ című előadásában szellemesen fe jti ki, hogy a fen ti betegségek 
csupán az élettani hibáknak (befolyásolhatóság, szétszórtság, képzelet* 
önzés) mértéken és időn tú li megjelenései, melyeket kellően a nevelő 
in tu itiv  képessége szerint különböző módon és különböző m érvben tud  
befolyásolni és áthangolni. Wieser w ieni főorvos „A gyengetehetségű- 
ség és egyéb gyerm ekkori központi idegrendszerbeli megbetegedéseknél 
előforduló testi elváltozások röntgenológiai befolyásolása“ cím en ve tí
te tt képek segítségével m u ta tta  be azon feltűnő szép eredményeit* 
melyeket az arc kifejezés, a testtartás, növekedés, görcsös állapotok és 
következményes bénulások javu lása  terén  elért. Legszebb eredm ényeit 
a  belső 'Szekréciós elváltozásokon alapuló bánhalm áknál érte el; a testi 
tünetek javu lásá t m indenkor lényeges szellemi előrehaladás is kísérte.
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Jaensch berlini főorvos „Az arch ikapilláris állapot tapasz ta la ti és elmé
leti m eghatározása“ cím alatt a m últ kongresszus alkalm ából részlete
sen ism ertetett v izsgálati módszerét s főleg annak elméleti h á tte ré t 
dom borította ki, u ta lván  a bőr és központi idegrendszer közös, külső 
csiralevélből való eredéséna. Wittneben treysiai intézeti orvos „Adatok 
az archikapilláris gyengetehetségűség gyógyításához“ címen kiem elte 
a jód, különösen egyik szerves készítményének (lipatren) a  hatékony
ságát.

A harm adik napot főleg krim inális gyerm ekanyagra vonatkozó 
előadások töltöttek be. Gregor iflehingeni professzor „A nevelketetlenek 
problémája“ cím a la tt rám u ta to tt a r ra  a tényre, hogy a  „nehezen 
nevelhetők“ csoportjától a „nagyon nehezen nevelhetőkön“ keresztül 
ju tunk  el a nevelhetetl enekh ez (Schwer-Schwerst-TJn-Erziehbare); 
kvan tita tív  különbségek vannak tehát csupán, amelyek megítélése nag y 
részben a vizsgáló önkényétől függ. 'Az összkrim inális anyag  6—8%-át 
teszik ki; részben gyengetehetségűek, részben pszichopaták, kik főleg 
erőszakos, állhatatlan , am orélis alcsoportokra különülnek ell Révész 
budapesti gyógypedagógus főorvosnő „A nehezen^ nevelhetők alkati 
típusai K retschm er szerint“ címen m agyarázatát ad ja  egyrészt a nehéz 
esetek előfordulási form áinak, m ásrészt h a tá r t és irán y t szab a  krim inál- 
pedagógus m unkája elé. Lückerath euskircheni főorvos „F iatalkorú  
krim inálisak gyógypedagógiai nevelése“ címen, a m últ kongresszusi 
előadásához hasonlóan, azon szép elvek pontos keresztülviteléről számolt 
be, melyet orvos és pedagógus harm onikus együttm űködése terem thet 
meg. Krall karlsruhei gyermekbíró „Nevelés és büntetés a ném et fiatal
korúak bíróságának törvényében“ cím a la tt rám u ta t a r ra  a kettős h iv a
tásra, m elyet a gyerm ekbíró, m int m odern pedagógus és m in t a nép 
társadalm i érdekeinek védője, ellentm ondás nélkül kell, hogy betöltsön. 
Kényes .feladatához egyéni ráterm ettség  és alapos kiképzés szükséges. 
Zak wieni gyerm ekklinikai főápolónő „A gyógypedagógiai megfigyelés 
form ái“ címen művészies szubjektivizm ussal azt hangsúlyozza, hogy a, 
megfigyelésnél a lelki történések pillanatos kivetítődésének m egnyilvá
nulásai a lényegileg fontosak. Rössel ham burgi gyógypedagógus. 
„A segítés pszichológiájáéban igyekszik m egvilágítani azt a útat, 
amely a szubjektív sajnála tbó l kiinduló segítésből az objektíve m egala
pozott gyógyításhoz visz. Gürtler chemnitzi gyógypedagógus „A p r i
m itív  tudat és ennek tekintetbevétele az abuorm isok pedagógiájában“ 
Cím a la tt rám u ta to tt a r ra  a tapasz ta la tra , hogy a differenciálatlan 
tudat, bár a részleteket nem látja , az egésznek a lényegét m égis fel
fogja; szemléltető oktatásnál tehát a lényeget leegyszerűsítve nyújtsuk.. 
Ruttmann schwabachi ta n á r „A gyógypedagógia elmélete“ címen k i
fejtette, hogy a gyógypedagógia, célja egyezik a norm áliséval, csupán 
módszerei bonyolultabbak. Végül Veltnisen treysai gyógypedagógus 
„Gyengetehetségűek objektív vizsgálására, szolgáló készülék demon
stráció ja“ cím a la tt egy ügyes, m inden tetetést kizáró ap p a rá tu s t m u
ta t be.

Az elhangzott előadások nem  an n y ira  újszerűségükkel hatnak, 
m int inkább azon meggyőző, bensőséges erő által, am it a lelkiism erete
sen, pontosan keresztülvitt „Q ualitä tsarbeit“ szemlélete kelt a hasonló 
szakmában dolgozó, hozzáértő résztvevőben.

Dr. Rottenbiller Fii.löp elnök szerint v itán  felül áll, hogy m egcson
k íto tt hazánknak dicsőségére szolgál, ha külföldi összejöveteleken ilyen 
szépen szerepelünk. Ezekből az egész v ilág  lá th a tja , hogy ha szerencsét
len hazánkat fö ldrajzilag  m egcsonkították is, a m agyar szellem, az. 
értelm i gazdagodás szűk határainkon  tú l is kisugárzik. Köszönetét 
n y ilv án ítja  dr. Révész Margit igazgató-főorvos igazán értékes beszá
m olójáért s k ivánja, m inél több követője legyen.

Éltes Mátyás különösnek találja , hogy Heller dr. a  meglevő és kü l
földön is m intaszerűnek elism ert m agyar gyógypedagógiai intézm é
nyek (közös gyógypedagógiai tanárképző, külön gyógypedagógiai ügy
osztály, közös státus stb.) helyett csupán az idegesek m egszűn
te te tt intézetével foglalkozott a m üncheni gyógypedagógiai kongresz- 
szuson. M aga is elism eri, hogy erre az inézetre szükség van, b izonyítja 
ezt különben a kir. tanker. főigazgatóság á lta l elrendelt ezirányú ősz-



sxi'írás is. ép azért csak hálával gondolhatunk m egalapítóira. De az 
idegesek intézetében a viszonyok később ann y ira  m egváltoztak, hogy 
az intézet ellen kénytelenek voltak állást fog laln i olyanok is, akik an
nak létjogosultságát különben elism erték. H elytelen volt pl. az intézet
nek az a törekvése, hogy m egkönnyítőit tan te rv  m ellett középiskolai 
érettségit, adjon az idegeseknek, akiket így  az egyetemre, főiskolákra 
s nagy felelősséggel járó  állásokra ak a rt képesíteni. Gondoljunk a 
Sok közül pl. csak az orvos, vagy a v asú ti h ivatalnok felelősségteljes 
m unkájára, ezek működésétől emberek élete függ, ezek m unkája még 
az egészséges és nyugodt idegrendszert is sokszor megőröli. Teljesen 
elism eri az idegesek intézetének jogosultságát akkor, ha az növendékeit 
pl. iparra , mezőgazdaságra, —• esetleg különös képességek fennforgása 
esetén — művészeti vagy más kevésbé felelősségteljes p á ly ák ra  irá 
nyítja- De a középiskolai 'tantervben könnyítést semmi körülm ények 
közi sem adna nekik, sőt — a társadalom  érdekében — itt  még szigo
rúbb m értékkel kellene mérni.

Dr. Révész Margit megjegyzi, hogy Heller előadásában a m egszün
tete tt budapesti idegesek intézetét, m int a differenciálódás á lta l szüksé
gessé vált és nálunk, M agyarországon először m egvalósított intézm ényt 
em lítette föl, ismertetésébe azonban nem bocsátkozott.

Tóth Zoltán fő titkár ind íványa a lap ján  a nagygyűlés egy 2,000.000 
koronás és egy 1,000.000 koronás irodalm i pályad íj k iírá sá ra  hatalm azza 
fel áz elnökséget. .

Schreiner Ferenc a megszűnt idegesek intézetének keletkezését, m ű
ködését és bezárásának körülm ényeit részletezi. Megengedi, hogy az ad
m inisztráció nem volt egészen helyes, de ez még sem képezett elég okot 
a  bezárásra. . .

Dr. Rottenbiller Fülöv elnök kéri a nagygyűlést, hogy az ily kérdé
sek részleteivel ne foglalkozzék, elégedjünk meg az elvi állásfoglalással. 
Nem ra jtu n k  áll, hogy az állam  m it csinál, s i t t  ne bolygassuk azt sem, 
hogy azt m iért csinálja. M iután több ind ítvány  nem volt, az ülést be
zárta. Közli: Páncél Imre jegyző.

A figyelem, emlékezet és ak ara t egészségtana címen ta r to tt  áp rilis  
18-án dr. Ranschburg Pál egyetem i tanár, egészségügyi főtanácsos, nép
szerű előadást az Országos Közegészségügyi Egyesületben. Az előadó 
előbb vázolta az előadása tá rg y á t tévő elmeműködések lélek- és é lettaná t 
és azok épségének jelentőségét az egyénre s a társadalom ra. R á té rt az
után azokra a tényezőkre, melyek a figyelem, emlékezet és ak a ra t épségét 
az öröklés ú tján , m ajd az élet, különböző fázisaiban fejlesztőleg vagy ron- 
tólag befolyásolják. Az öröklés s a szülők szerzett betegségeinek káros 
hatását az eljegyzés előtt történendő házasságkötósi tanácskérés, legalább 
is az esetek legszomorúbb hányadában, hasznosan befolyásolhatná. Az 
otthon, az iskola s később m aga az érő s ére tt egyén szintén igen sokat 
tehet e képességek fejlesztésére, sokat m ulaszthat e téren  és igen sokat 
vétkezhet is képességeinek m egrontása körül. M aga a m odern élet egy
m ást érő s nyugodt kifejlődésükben egym ást gátló töm érdek benyom ásai 
a  hozzájuk fűződő izgalm akkal a m ai kor emberének figyelmét élesebbé, 
gyorsabban működővé, nagy erőpróbákra edzettebbé tették  ugyan, de az 
emlékezet m egtartó képességét s a fe lú jítás m egbízhatóságát átlagban 
határozottan  gyengébbé tette. E  tekintetben a  család, az egyén céltudato
san^ az élet leegyszerűsítésére kell, hogy törekedjék, e téren a nőnek kell 
belátónak s helyesen akarónak lennie. Az akarás terén is észlelhetők válto 
zások. Az emberek többsége m a nem an n y ira  tétova, habozó, m int háború 
előtti időkben. Könnyebben választanak a kínálkozó m otívum ok között, 
könnyebben határoznak és cselekszenek. A m otívum ok m egválasztásában 
m a kevésbé szerepelnek az értelm i gátlások, a gyors, rí. n. időelőtti reak 
ciók vannak túlsúlyban. Az akarás azonban akkor igazán értékesen erős, 
ha értelm i és érzelmi tényezők egym ást egyensúlyban ta rtják . Végül azo- 
kat a pszihológiás módszereket és elveket ism ertette az előadó, am elyek
kel egyébként ép egyéneknél az alkatilag  gyenge értelm i tulajdonságok 
célirányosan gyakorolhatók.

A II I .  Egyetem es Tanügyi Kongresszus Előkészítő B izottságának
elnöki tanácsa foglalkozott azokkal a kérdésekkel, melyek h iva tva  lesz
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nek az egész oktatásügy m egreform álására. Ezen kérdések három  fő 
csoportba tartoznak: 1. K orszerű pedagógiai kérdések. 2. Tanügyköz- 
igazgatási és szervezeti. 3. A nyagi ügyek. — Nagy László, a Gyermek- 
tanulm ányi T ársaság  elnöke, a pályaválasztás és a tehetségvizsgálat kér
dését óhajtja  tárgyalta tn i, Tauffer Vilmos dr., ny. egyetemi nyilv. rendes 
tan ár, a Felsőoktatási T ársaság  alelnöke, pedig a term észettudom ányok 
intenzív ok tatását k íván ja a középiskolák tantervébe beleilleszteni és ezt 
tárgyalta tn i. Az elnöki tanács m egállapodott a kongresszus összességét 
foglalkoztató következő kérdésekben: 1. Nemzeti k u ltú r javak  ok tatásunk
ban. 2. Egységes iskolaszervezet és tanügy i közigazgatás. 3. A nyagi 
ügyek. A M agyarországi Tanítóegyesületek Orsz. Szövetségének jav as
la tá t, az összes tanügy i alkalm azottaknak szövetségbe való töm öríté
séről, elfogadták. E lfogadták Rákos István  k ir. tanásos jav as la tá t 
arról, hogy br. Eötvös József elhanyagolt s ír já ra  h ív ja  fel a kultusz- 
m iniszter figyelmét.

A „Nyomorék Gyermekek Országos O tthona“ P éter és P á l n ap ján  
ta rto tta  székházában X X III. rendes közgyűlését Morvay Izsó ügy
vezető elnök elnöklete alatt, melyen a szép számmal összegyűlt tagok
nak bem utatta az elm últ esztendő m unkájáró l szóló részletes jelentést, 
valam int a zárószámadásokat. A közgyűlésen a népjóléti m inisztérium ot 
Petkö-Szandtner Aladár li. á llam titkár, az If jú ság i V öröskeresztet 
Jalsovítzky Károly kultuszm in. tanácsos, a Gyógypedagógiai ta n á r
képzőt Tóth Zoltán igazgató képviselte.

A megjelentek örvendve konstatálták  azt a fokozatos fejlődést, 
mely az intézm ény virágzásáról tesz tanúságot, valam in t azt a nagy 
áldozatkészséget, mellyel az elm últ évben a m agyar társadalom  ezen 
embermentő intézm ényt felkarolta. A közgyűlés elhatározta, hogy a 
nagyon reászoruló gyermekek részére n y ara lta tás i akciót indít, remélve 
ebben az ügyben is a nagy m agyar társadalom  tám ogatását. Az in té
zet működéséről kedves kis értesítőben számolt be az egyesület. K ülö
nösen megható yolt az intézetből kilépettek ötéves ta lálkozó jára egybe
gyűltek  ünneplése. ,

A Klotild Szeretetház-Egyesület 50 éves jubileum a. Im pozáns és 
sok részletében m egható ünnepség keretében ülte meg október 31-én a 
K lotild Szeretetház Egyesület 50 éves fennállásának évfordulóját a 
Budakeszi-úti szeretetházban ta r to tt  rendkívüli közgyűlésen, amelyen 
József főherceg is megjelent, az egyesület fővédnökének Klotild fő- 
hercegasszonynak képviseletében. Dr. Ripka Ferenc főpolgárm ester, az 
egyesület elnöke, m egnyitó beszédében u ta lt  a r ra  az áldásos em ber
b ará ti m unkára, am elyet a székesfőváros társadalm a a K lotild  Szere
tetház ú tján  im m ár félévszázad óta fo ly tat az elhagyott árva  gyerm e
kekért. Az 50 év a la tt a szeretetház 932 á rv á t nevelt fel, felekezeti 
különbség nélkül, egyedül azt, a körülm ényt ta r tv a  szem előtt, hogy 
árv a  és elhagyott m agyar gyerm ekekről van szó, akiket a haza szá
m ára  meg kell menteni. A szeretetház 120 növendék befogadására van 
felszerelve, de m a csak 109 növendéke van, m ert többnek e lta rtá sá ra  
nem telik és a bent levő 109 növendék ellá tására  is csak óriási erőfeszí
tések árán  tud ja  az egyesület előterem teni a szükséges anyagi eszkö
zöket. A szeretetház növendékei az alapszabályok rendelkezései szerint 
csak árv a  és elhagyott, vagy az elzüllés veszélyének k ite tt gyerm ekek 
lehetnek. A növendékek között m a 73 hadiárva, akik közül 53-ért a nép
jó lé ti m inisztérium  fizeti az ellátási d íjakat. Az elnöki m egnyitó u tán  
felolvasták az  intézet történetét, m ajd a hatóságok és a volt növen
dékek üdvözölték az intézetet.
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V E G Y E S  K Ö Z L E M É N Y E K .
Gyógypedagógiai tanárok  kongresszusa. Folyó évi november hó 

6-án, Herodek K ároly elnöklete a la tt kongresszust ta rto ttak  a m agyar 
gyógypedagógiai tanárok, hogy sokszor ism ertetett státusbeli sérelmei
ket megbeszéljék, a közoktatási m inisztérium  elé vigyék és kérjék a 
sérelmek orvoslását. A kongresszuson ú ja t alig  hallo ttunk. Az ott 
elhangzottakat m ár sokszor felpanaszolták, sajnos, m indezideig ered
mény nélkül. A kongresszus mégis hozott ú jat, azt t. i., hogy m egjelent 
azon dr. Húsz,ka Jenő m iniszteri tanácsos, ügyosztályunk vezetője és 
dr. Hoór K áro ly  m iniszteri osztálytanácsos is. Érdeklődve hallgatták  
a felszólalásokat és személyesen meggyőződtek róla, m ekkora sérelmek 
várnak i t t  megoldásra. A kongresszus egyhangú vélem ényét röviden 
abban a pár szóban foglalhatjuk össze, hogy i t t  csak a széniumos elő
léptetési rendszer segít. A kongresszus végén elfogadták P u h a  László 
jav asla ta it és ú jra  m egválasztották a régi végrehajtóbizottságot. — 
Ezzel kapcsolatban közöljük a jól in form ált „Nemzeti Ú jság“ novem 
ber 9-iki híradását, mely szerint Klebelsberg K uno gróf közoktatásügyi 
m iniszter az előtte m egjelent T anító i Országos Szövetségnek „hosszab
ban nyilatkozott a tan y ai iskolák építésével kapcsolatos terve irő l és 
az önhibájukon kívül B -listára kerü lt tan ítók  fokozatos visszavételé
ről. E rre  nézve föl is h ív ta  a Szövetség vezetőségét, hogy jav asla to t 
terjesszen a m iniszter elé. A tanügy i közigazgatás refo rm járó l szólva, 
megjelölte a jövő tan ító i kinevezések m ódját és ezzel kapcsolatosan 
kijelentette, hogy a jövő iskolai felügyelet körébe bevonja a tan ító 
ságot is, am i a status régi k ívánsága és még hozzáfűzte, hogy így 
természetesen a tan ító ság  előtt m egnyílik a VI. fizetési osztály. M unka- 
program m jának további célkitűzéseképen m egem lítette m ég azt a 
törekvését is, hogy a nyolcosztályú népiskolát megszervezze és a közép
iskolai érettségivel összekötött m agasabb főiskolai tanítóképzésnek is 
előkészítse a ta la jt.“ — Közöljük továbbá dr. Mada.y G yulának, az 
Országos Középiskolai T anáregyesület elnökének a beszám olóját, aki 
a többek közt azt m ondta: sürgette a kinevezéseket, de ezt m egvaló
sítan i nem' sikerült. „Erre a m iniszter 41 em bert nevezett ki, illetőleg 
léptetett elő a ku ltusztárca kölségeinek m egtakarításából.“ (M. Iskola, 
nov. 6.) Látszik mindebből, hogy m ás státusokban is van baj, és igye
keznek a bajokat enyhíteni.

Náray-Szabó Sándor emlékezete. A budapesti állam i kisegítőiskola 
november 13-án ülte meg az iskola épülete felavatásának 20. évforduló
ját. Az ünnepség keretében áldoztak dr. Náray-Szabó Sándor kultusz- 
m iniszteri állam titkár, az iskola m egalapító ja emlékének. A  nagyobb 
növendékek kim entek a kerepesi-úti temetőbe, v irágo t te ttek  
Náray-Szabó Sándor sírjára . Azután a tornaterem ben egybegyűlt 
növendékek előtt az igazgató ta rto tt emlékbeszédet. Az iskola segítő- 
bizottsága. minden gyermeknek ve tt kis búcisúflát, 35 gyerm eket pedig 
felruházott.

A lovag W echselmann-féle izr. a lap ítványi vakok intézete a
m exikói-útón levő régi otthonából beköltözött az izr. siketném ák Beth- 
len-téri intézetébe. Ezzel a lovag W ecliselmann-féle vakok intézete, közel
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20 éves fennállása után, m int különálló intézet megszűnt. Ez az ¡elhelye
zés azonban csak ideiglenes. A jövőre nézve az a terv, hogy a  B ethlen
ié rt intézetben levő siketeket és vakokat a m exikóiúti intézeti épületbe 
viszik ki, a Fochs A ntal alapítványából létesített, egyik legrégibb siket- 
ném a-intézetünk épületét pedig m ás célra használják  fel. Az a lap ítv á
nyokra felügyelő és az intézeteket fen tartó  pesti izr. hitközséget az 
anyagi bajok és nehézségeken kívül főleg az in d íto tta  erre az össze
vonásra, hogy sem siketnéma, sem vak jelentkező nincs annyi, am i két 
intézetet szükségessé tenne. Szóval: fogy a vakok és a siketném ák 
száma.

P iper H errm ann, w ittenaui (előbb dalldorfi) gyengeelm éjnek in té
zetének inspektora, a „Konferenz fü r das Idiotenwesen“ c. tekintélyes 
német gyógypedagógns^egyesület tiszteletbeli elnöke, a folyó év augusz
tus havában érte el életének 80. esztendejét. P iper M agyarországon is 
já r t  1898 őszén, m egtekintette az akkorában állam osított budai gyógy
pedagógiai intézetet és azontúl is meleg rokonszeiivvel k ísérte intéze
teink fejlődését. 1910-ben az ő felkérésére ta r to tt  lapunk felelős szerkesz
tője a X III. konferencián W iesbadenben előadást a m agyarországi 
gyógypedagógiai intézetekről.

„Gyógypedagógia“ Olaszországban. 1923. évi december 31-éről kelt 
törvény rendezi a  vakok, siketném ák és abnorm is gyermekek kötelező 
oktatását. A törvény szerint ezeknek a fogyatékosoknak a tankötele
zettsége a 16. életévig terjed. A törvény a gyógypedagógusok egységes 
kiképzéséről és a  gondozó személyzet bevezetéséről is intézkedik.

Vakok részvétele az intézetek vezetésében. Az olasz vakok unió já
nak egyik elért eredménye az a k irály i rendelet, m ely m eghagyja, hogy 
a  vakok intézeteinek vezetőségében vaknak is helyet kell foglalnia.

Az irodalm i pályázatunk eredménye. A M agyar Gyógypedagógiai 
T ársaság  a m últ évben kitűzött két 1,000.000 (egymillió) koronás pálya
díj egyikét Schreiner Ferenc budapesti gyógypedagógiai tanárnak , 
lapunk társszerkesztőjének ítélte oda a M agyar Gyógypedagógia X II. 
évfolyam ának 9—10. számában m egjelent: „Indokolt-e a gyógypedagó
g iai irányzat“ cím ű értekezésének jutalm azásául. A m ásik tételre 
pályam ű nem érkezett.

Minősítő-lapok. A kiisegítőiskolák részére új „m inősítő-lapokat“ és 
„ajánló-lapokat“ adott ki a budapesti állam i kisegítőiskola. Ezek a 
minősítő-lapok ugyanazon elvek szem nieltartásával készültek, m int a 
régiek. A különbség csak annyi, hogy az osztályozások ro v a tá t most 
elhagyták, m ert az osztályozásokat az anyakönyvbe írju k  be, a minősítő- 
lap ra  tehát felesleges azokat rávezetni. A minősítő- és ajánló-lapok az 
1921. évi X X X . t.-c. végrehajtása tá rgyában  kiadott körrendelet 18. §-a 
értelmében a gyermek felvétel irá n ti kérelmére is tarta lm aznak  egy 
pontot. A minősítő- és ajánló-lapok kitűnő papiroson készültek. Egy 
minősítő- és ajánló-lap 3000 K-ba kerül összesen. M egrendelhető: B uda
pest, V III, Mosonyi-utca 6. szám alatt.

Az „Embervédelmi K iállítás“ gyógypedagógiai csoportjának kézi
m unkái. A k iállítás kapui augusztus elején bezárultak, kiki m egalkotta 
róla véleményét, sokan le is írták . Mi is megemlékeztünk a kiállításról, 
annak  gyógypedagógiai csoportjáról. B ár több helyünk le tt volna, hogy 
más rokon intézetek, különösen pedig a ni. kir. fiú- és leánynevelő-inté- 
zetek nagy gonddal, alapos tudom ányos megfigyeléssel összehordott,



206

rendkívül értékes anyagát, grafikonjait, k im u ta tásait stb. kellőkép mél
tassuk.

E zú tta l az értelm ileg fogyatékosok csoportjának ki nem  állíto tt 
kézimunkáiról akarunk  röviden megemlékezni. Azokról a kézim unkák
ról, amelyek elkészültek ugyan, de helyszűke m iatt a kiállításon helyet 
nem foglalhattak. Abból indultunk ki, hogy az értelm ileg fogyatékos 
gyermekek kézim unkáinak, de egyéb k iállítási anyagának  is, csak akkor 
van . igazi értéke, ha  azok mellé odatesszük az egykorú, norm ális gyer
mekek m unkáit is, hogy a kétféle gyerm ekanyag teljesítm énye közt 
levő eltérést vagy megegyezést még a laikus is azonnal felism erhesse. 
Azért közös feladatot te ttünk  a kisegítőiskölába, valam in t az elemi 
iskolába járó  tanulók elé. Az volt a célunk, hogy az így készült m unká
kat egymás mellé téve, á llítjuk  ki. V agyis a kisegítőiskola I. osztályába 
járó gyermekek m unkái mellé akartuk  tenni az elemi iskolai I. osztályo
sok m unkáit, a II . kisegítőiskolai osztály mellé a  II . elemi osztály m un
káit és így tovább végig m indegyik osztályon.

A feladat ez volt: m inden gyermek

A feladatot először a gyenge!ebeiségűck készítették el a budapesti 
állam i kisegítőiskolában (V III, M osonyi-utca 6.).

Azután ugyanezt a  m unkát ugyanilyen feltételek m ellett Q uint 
József tanítóképzőintézeti igazgató szíves engedelmével — elkészít
te ttük  az I., F e rry  Oszkár-úti állam i tanítóképző-intézet gyakorlóisko
lájába járó  gyermekekkel is. Azért m entünk oda, m ert a gyakorlóisko
lák osztályainak népessége legjobban megegyezik a kisegítőiskola osz
tálylétszám ával. Az agyagm intázást pedig — mivel a m unkákat nehéz 
lett volna a  budai tanítóképzőből elhozatni — a V III, Bezerédy-utcai 

’iskola növendékeivel végeztettük a kisegítőiskola műhelyében. A ra j 
zokat, kivágásokat és tépéseket függőlegesen lógó papírszalagokra fel
ragasztva állíto ttuk  ki a próbakiállításon, Az agyagot pedig asztalokra 
rak tuk  ki.

A próbakiállítást a budapesti állam i kisegítőiskola tornaterm ében 
helyeztük el. T anulsága megkapó volt.

Kitűnt, hogy a kisegítőiskolai I. osztályosok munkái összehasonlít
hatatlanul gyatrábbak és messze elmaradnak az 1. elemibe járó kis 6—7 
énes gyermekek munkái mögött. Ez az arány  a felmenő osztályokban 
évről-évre javul, m íg a VI. osztályban a gyengetehötségűek m unkája 
átlagban alig különbözik a normálisokétól, sőt nem  egyszer jobb ásóké
nál. Mindez am ellett bizonyít, hogy a kézim unkában lehet a  gyenge- 
eilméjűekkel a legjobb eredményt elérni.

B árm ily  tanulságos is le tt volna ez az összeállítás, a kiállításon 
helyszűke m iatt bem utatásra nem  kerülhetett. (ém.)

Halálozások. Vitéz Keményffy Károly áll. gyógypedagógiai tan ár, 
tartalékos m. k ir. honvédfőhadnagy, számos hadi kitüntetés tulajdonosa, 
a Siketném ák Közlönye, felelős szerkesztője, aki hosszabb ideig  a s ik e t

* Minden gyermek kapott jól megjegyezett fekete, piros, kék éá zöld irónt a 
•kezébe, azonkívül papirost is. ;
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némák budapesti intézeténél, legutóbb pedig a budapesti állam i kisegítő- 
iskolánál működött, folyó évi jú lius 13-án, 37 éves korában h irtelen  
elhúnyt. Mérföldes lépésekkel v itte  előre a siketném ák otthonának 
ügyét. Életét, egészségét, minden férfias szívósságát a felnőtt siket
némák ügyének: szentelte.

Vitár Rezső, a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület gondnoka, 
51 éves korában elhunyt szeptember 25-én. M egalapította, kifejlesztette 
és 29 éven á t irány íto tta  a Vakokat Gyámolító Országos E gyesület buda
pesti anyaintézetét, a szegedi, szombathelyi, tem esvári, miskolci, ú jpesti, 
kolozsvári, eperjesi és aradi intézményeit, a családos vakok kispesti 
munkástelepét, az egylet intézményei tisztviselőinek és alkalm azottai
nak végkielégítési és segélyalapját, a vakok, András-sy Dénes gróf ön
képző 'és segélyalapját, azonkívül még sok olyan, a felnőtt vakok érde
keit szolgáló jóléti intézményt, amelyek m indegyike az ő v ak ja i irá n t 
érzett nagy szeretetét m utatják .

Schuster György, a pesterzsébeti állam i kisegítőiskola tan ító ja , 
október 24-én, életének 38. évében elhúnyt, Tizennégy évet tö ltö tt a 
m agyar gyógypedagógiai oktatásügy területén, előbb a szegedi, m ajd 
a pesterzsébeti állam i kisegítőiskolánál működött.

Mihalik Lajos, nyugalm azott állam i tanítóképző-intézeti ta n á r 
október 24-én, életének 63. évében, rövid szenvedés u tán  elhúnyt. A neve
zett hosszabb időn á t a vakok országos kir. intézetében, m ajd a  budai 
állam i gyógypedagógiai nevelőintézetben is m űködött. Kiváló pedagó
gus és jó k artá rs  volt, aki tan ítványai és kollégái lelkében a  legjobb 
emlékeket hagyta.

Völker Jenő, II . éves orvostanhallgató, Völker József soproni igaz
gató 20 éves fia, novem ber 19-én m eghalt.

Lapunk lezárta  u tán  értesültünk, hogy Tóth Lajos dr., a kultusz
m inisztérium  adm inisztratív  á llam titkára  1926. évi december hó 14-én 
délután 4 órakor, 70 éves korában, szívszélhüdés következtében v á ra t
lanul meghalt. A megboldogult reviziója alá tartoztak  a gyógypedagó
giai intézet ügyei is s ő azokat nehéz időkben jó ak ara tta l irány íto tta . 
Lesz még alkalm unk rá, hogy működésére visszatérjünk.

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.
É rtesítjük  előfizetőinket, hogy a k iadóhivatal Budapest, V II, Her- 

m ina-út 7. (Telefon: J . 91—46.) helyeztetett át. (A szerkesztőség a régi 
helyén marad.) A jövőben a kiadóhivatal új címére kérünk m inden pénz- 
küldeményt. Reklamációkkal is ide tessék fordulni.

K érjük hátralékos előfizetőinket, illetve tag társa inkat, szívesked
jenek a csatolt csekklap felhasználásával az 1926. évi előfizetési d íja t 
beküldeni, mely tagoknak, kollégáknak 40.000 K, intézeteknek, nem 
tagoknak 80.000 K.

E  lapban — és a jövőben minden lapban — „H ivatalos nyugtázás“ 
címmel közöljük az előfizetés beküldőjének nevét.

A Magyar Gyógypedagógiának különböző évfolyamaiból egyes 
számok, sőt egész évfolyamok is megvárnák még, de igén kis mennyi
ségben. Olcsó áron megrendelhetők, felvilágosítással szolgálunk.
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H ivatalos nyugtázás.

1926-ra előfizettek: S iketném aintézet Debrecen, Siketném aintézet 
Kecskemét, S iketném aintézet Szeged, Gyógypedagógiai Intézetek Orszá
gos Szakfelügyelősége, K lug P., Gáspár Á., Schmidtné, Kissné, Séder I„ 
Szatm ári A., Szatm áriné, Állam i kisegítő Halas, Állam i kisegítő Deb
recen, V irga L„ S árkány  P., O rbán J.. Zsigmondy G., W ernitz J., Vágó 
K., Ákos I., Pados M., Székesfővárosi pedagógiai könyvtár, W iath  L, 
Gei'őné Cserna. E., Nemes A.-né, dr. Bódi F., K árászné Szívessy M., 
Havas M.-né, dr. Lenkeiné, Éhling J., P u h a  L., Michels F., Derbész B., 
Szlavkovszky E., T liüringer I., Pető F., F rey  J., dr. B árci G., Beszéd
hibások áll. tanfolyam a, Schulm ann A., M agyar L., Nagyothallók in té
zete, K irschenbeuter F., Schannen P., K á rp á ti 0., Sehnitzl G., Góes 0., 
B ernáth  I., Berinza I., K onrád Gy., F izá ri B., Lengyel Gy., Vollm ann 
J., Borbély S., Vakok József nádor orsz. int.. S iketném ák in t. Budapest, 
Éder I., P in té r J., Pápateszétr, Vakok int,, Szeged, Áll. kisegítő-iskola, 
Budapest, Székesf. gyógypedag. intézet, X , Rákosfalva, Szipőts M., dr. 
Szórády J., Salamon Anna, E rnyei J., Siketn. int. Eger, Koleszár J., 
Gyógyped. int. Gyula, Gyógyp. tanárképző, Tóth Zoltán, K ádas Ggy., 
Nyomorék gyerm. int.

Zsenaty Dezső, a kiadóhivatal vezetője.

P Á L Y Á Z A T I  H I R D E T É S .
A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  egy 2,000.000 K-ás és egy 

1,000.000 K-ás pályad íjja l jutalm azandó m unkára  irodalm i pályázatot 
hirdet.

1. Az első pályázat zárt s tém ájának  címe: „A gyógypedagógiai 
irányzat eredményei a  világirodalom ban.“ A terjedelem  korlátozatlan, 
de fontos a tétel teljes kimerítése, P á ly ad íj: 2,000.000 K  (kettőmillió 
korona), mely d íjja l azonban csak abszolút értékű m unka jutalm azható. 
H a ilyen nem érkeznék be, az elnökség m inden évben ríj pályázatot ír  
ki, s a p ályad íja t évenkint egy-egymillió koronával fogja, felemelni 
mindaddig, míg a pályadíj a fenti feltételek szerin t kiadható lesz.

Az idegen kézzel vagy gépírással íro tt, jeligével s a  szerző nevét 
tartalm azó lepecsételt jeligés levéllel elláto tt pályam űvek 1927. évi 
jún ius hó 30-ig a M agyar Gyógypedagógia szerkesztőségének küldendők 
be (Budapest, V III, M osonyi-utca 6.).

2. A második 1,000.000 K-s (egymillió koronás) pá lyad íjra  igényt 
ta rth a tn ak  a M agyar Gyógypedagógiában 1926 szeptemberétől 1927 
jún ius hó 30-ig m egjelent, vagy a  lap szerkesztőségéhez ezen határidő ig  
beküldött, szabadon választott gyógypedagógiai tanulm ányok szerzői, 
h a  a pályázatban való részvételüket a  szerkesztőségnek írásban  be
jelentik .

A pályam űveket a M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  elnöksége 
á lta l felkérendő bizottság b írá lja  meg.

Budapest, 1926. évi november hó 25-én.
Dr. Rottenbiller Fülöp s. k., elnök. Tóth Zoltán s. k., fő titkár.

Királyi Magyar Egyetemi Nyomda. — Főigazgató: Dr. Czakó Elemér.


