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Harmadik Országos Gyógypedagógiai Értekezlet.
Irta : ÉLTES MÁTYÁS.

A  M agyar Gyógypedagógiai Társaság folyó évi jún ius hó 2-án és 
’\~an. Pest várm egye közgyűlési termében harm adik Országos Érte
kezletét. A z  értekezlet tárgyát a gyógyítva  nevelés legújabb eredméynei- 
nek ismertetése, azok célszerű felhasználása s az érzéki, értelm i és er
kölcsi fogyatékosok m unkavédelm e képezi.

, A  Társaság eddig két országos értekezletet tartott. Tudom ányos 
színvonalon álló tárgysorozatával m ind a kettő  élénk érdeklődést ke lte tt 
a nagyközönség körében1 a gyógypedagógiai problém ák iránt. Á m  a meg
kezdett úton m egállni még nem  lehet.

A z t a nagy és nemes gondolatot, am elyet a M agyar Gyógypedagó
giai 1 arsasag elsőnek ír t  zászlajára és am ely a fogyatékosok számának 
csökkenteset, a siketnémaság, a vakság, az elmebeli fogyatkozás az er
kölcsi elfajzás és ntinden más gyerm eki nyom orúság lehető m egszűnte- 
leset tűzte célul maga elé, tovább kell propagálnunk, m ert azt akarjuk  
hogy m inden m agyar gyerm ek testben és lélekben épen, elődeitől örö
költ hibák nélkül jöjjön a világra és hogy fejlődése idején m inden káro
sodástól megóvassék.

Jól tud juk, hogy ez a pár szóval k ife jeze tt bátor célkitűzés óriási 
m unkát, szívós, türelmes, évtizedekre terjedő, lankadatlan tevékenységet 
jelen t. Ism erjük a feltornyosuló nehézségeket is. Szám oltunk vele, hogy 
hosszú időbe telik, amíg ezen a téren jelentős eredm ényeket m uta tha tunk  
lel. De bizonyos^ az is, hogy pl. a vakok és a siketném ák száma — hála 
a megelőzés kitartó  m unkájának  — máris ném i csökkenést m u ta t 
A  hibás gyerm ekek számának ezt a fogyó tendenciáját m inden téren 
tervszerűen fokozni és gyorsítani kell.
... Pz az egyik  cél,' amely felé a M agyar Gyógypedagógiai Társaság  
törekszik, ezt szolgálja a Gyógypedagógiai Tanácsadó. 
mo5 Am.de nőm' fe ledkezünk meg arról sem, hogy hazánkban ma még  
5783 vak, 9035 siketníéma, 10.600 gyengeelméjű, vagy 4000 nyom orék ren
geteg Sok erkölcsileg rom lott vagy arra hajlamos stb. egyén él. Elvet- 
tento szamok ezek. E lhanyagolni nem  szabad őket, m ert ennek a 25 000 
tanulatlan , hibás embernek az eltartása óriási terhet jelentene a maquar 
társadalomra.

A  róluk való okos gondoskodás képezi a M agyar Gyógypedagógiai 
l arsasag m ásik nagy feladatkörét. A z t  akarja a Társasán, hogy a sze- 
rencsetlen hibás gyerm ekeket — ha már m egvannak  — ne h a g yju k  ma
gukra, va g y  hozzámemértőkre, hanem adjuk kitűnően  képzett szakembe
rek kezébe; meglevő kivá ló  gyógypedagógiai in tézeteinkkel karöltve és 
ahol szükség van rá, ú j in tézetek alapításával neveljük fel és képezzük  
k i a hibás gyerm ekeket, úgy hogy fogyatkozásuk ellenére is dolgozni 
akaró m unkásai legyenek a társadalomnak.

E zekért a célokért küzd a M agyar Gyógypedagógiai Társaság. És 
ha sikerült a gyerm ekkori fogyatékosságok m egszüntetését elérni, vagy  
legalább jelentős lépéssel előbbre vinnie; ha nem  lesz többé számba- 
veheto hibás gyerm ek az országban: akkor m egszüntette önmagái is a 
1 arsasag, m ert nem lesz szükség gyógypedagógiára. A d ja  az Ég, hogy 
ez a boldog idő mielőbb elérkezzék!

Szent meggyőződésem, hogy nincs fa já t szerető m agyar aki — ha 
ismeri célkitűzését — ne értene egyet Társaságunk törekvéseivel

Jöjjön el tehát a harm adik értekezletre a m agyar falu, a város, az 
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egyház, a tudom ány, a közigazgatás, az igazságszolgáltatás, az i s k o la a  
közbiztonság, a katonaság képviselője; jö jjön  az emberbarát, a ku ltúr - 
politikus. Jöjjenek el a tájékozatlanok, akik  nincsenek tisztában a Tár
saság törekvéseivel; és jö jjenek el a habozok, a kételkedők is, iadják elő
gondolataikat.

Jöjjön el az egész m agyar társadalom, m ert a maga elé tűzö tt 
em bermentő m unká t u  M agyar Gyógypedagógiai Társaság az egész ma
gyar társadalom megértő tám ogatásával tud ja  csak elvégezni. E z a fe l
tétele m unkája  eredményének.

A  harm adik országos gyógypedagógiai értekezlet előkészítő bizott
sága március 20-án m egállapította ,az országos értekezlet m unkapro- 
gram m ját és dr. T óth  Zoltán fő titkár jelentése kapcsán örömmel konsta
tálta  azt is, hogy az értekezlet irán t nagy érdeklődés m uta tkozik  az egész 
országban. A  m unkaprogram m ot lapunk legközelebbi számában közzé- 
tesszük.

A gyermekkori olvasás-írás zavarai 
Ranschburg nyomán.

Előadta: dr. H. RÉVÉSZ MARGIT.*
Ranschburg professzor tavasszal megjelent 300 oldalas, német

nyelvű monográfiája méltó keretben feldolgozott összefoglalása sa
já t — és részben iskolája — sokévi kutatásainak.

Az olvasási készség megállapításakor mindenekelőtt tárgyila
gos és mennyiségi módszerekre volt szükség. Kirster és Schnell tova
haladó szövegolvasásnál a gyorsaság és hibátlanság szempontjából 
ítélték meg az eredményeket. Szerző az olvasási készséget, mint az 
egyéb szellemi munkateljesítményeket is, saját általános formulájá
val fejezi ki pontosabban.

Tahisztoszkóppal — azaz megszabott időn belüli olvastatas- 
kor — történő vizsgálatok megbízhatóbbaknak bizonyultak; az olva
sási képesség egves tényezői külön-kiilön . vizsgálhatók, azt véve 
normál értéknek, melyet a vizsgáltak háromnegyedrésze elér. Össze
hasonlításul 7—8 éves, második elemi osztály végén álló tanulók 
értékei szolgáltak, arra nézve vizsgálva, hogy kéttagú szó 0-1 mp-nyi 
ideig exponálva, milyen olvasási eredményt ád. Ezen tanulók között 
is 53% volt az olvasásban visszamaradt, s 15% olvasásban gyenge 
(legaszténiás); ez utóbbiak mind a gyenge tanulók csoportjából 
kerültek ki (szubnormális). Kóros értelmi fogyatékosságnál (oligo
frénia) szabályos összefüggés van, amennyiben a gyenge olvasók 
gyenge tanulók; s még kifejezettebben: a gyenge olvasók gyenge 
intelligenciájúak (Binet—Simon szerint). Olvasási gyengeség (nyol
cadik éven túl) közepes iskolai eredmények mellett egyéb szellemi 
működések diszharmóniájánál, neuropátiás alkatnál is megtalál
ható, sőt olykor zseniáíisoknál is fellelhető' (Spencer Herbert, 
gr. Széchenyi István). A korral együtt a normális olvasni nem tudó 
legaszténiások a 9—11. évvel válnak olvasásban érettekké, míg a 
kisegítő iskolások csupán a 10. évtől tudnak^ a fenti feltételeknek 
megfelelni, a 13. évben mutatkoznak náluk lényeges javulások, de 
a gyengetehetségű tanulóknak kb. 25%-a állandóan legaszténias

* A M agyar Gyóg-yípedagógiai T ársaság  1928 dee. 13. szakülésén 
ta r to tt  felolvasás.
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marad. Ezen eredmények kb. összevágnak a folyamatos olvasásból 
levont pedagógiai cenzúrázás értékeivel. A kóros legaszténia el
választása a néni kórostól 8 éves korban azon a feltételen alapul, 
bogy a kétszótagú szóolvasás 25% alatti eredménye akkor utal 
értelmi fogyatékosságra, ha az egytagú szavak olvasási eredménye 
is kisebb, mint 25%. A gyenge eredményeket az értelmi fogyatéko
soknál fokozza az érdeklődés hiánya, a figyelem állhatatlansága. .

A felfogó-típus szerint a gyengetehetségűeknél az olvasóképes
ség legjobb a motorosnál, kevésbbé jó a vizuálisnál, s leggyengébb 
az auditívnál (arány: 3 :2  :1). A legaszténia vizuális gyengeségnél 
sokkal kifejezettebb szavakra vonatkozólag, mint egyes betűknél'; 
viszont auditív típusúaknál a szófelfogás jobb, mint a különálló 
hangzóké; a kinesztéziás típus gyengesége a hangzók tökéletlen ki
ejtésében, fölcserélésében nyilvánul meg. Túlnyomóan vizuális ere
detű az olvasási gyengeség, ha a nyolcéves gyermek 0-1 inp-iiéi hosz- 
szabb időtartam alatt tud olvasni kéttagú szót; túlnyomóan auditív 
eredetű, ha jó betűfelfogás és a kísérletezési idő meghosszabbítása 
mellett sem javul a teljesítmény.^ Főleg mozgási (kinesztétikus- 
motoros) alapon nyugvó az olvasási gyengeség, ha a megszabott 
idejű olvasásnál az eredmény lényegesen rosszabb, mint egyébként 
különben. Legaszténia és lueszes alkat között (Kaufmann) összefüg
gést lehet észrevenni, míg olvasási gyengeség és tuberkulózis között 
nem. Ellenben igen érdekes az összefüggés olvasási gyengeség és a 
belsőszekreciós mirigy rendszer között. Szondi vizsgálatai alapján ki
derült, hogy a mirigyek megbetegedéséből eredő értelmi fogyatéko
sok sokkal jobban olvasnak, mint a nem mirigybetegek. Ez a tény 
valószínűleg jobb vizualitásukkal függ össze, mit támogat az a 
tapasztalat is, hogy sok közülük az eidetikus típusú (akik t. i. ki
fejezett utóképekkel rendelkeznek). A mirigybeteg gyengetehetségű- 
ség egyébként is ^— akár az általános iskolai előmenetelt, akár az 
intelligenciavizsgálatuk eredményeit vesszük — kevésbbé súlyos, 
mint a főképen idegrendszeri eredetű. Érdekes megállapítása Szondi
nak az is, hogy jobbak azok az esetek, melyekben általában egyen
letesen csökkentek a mirigyműködések (aszténia), mint amelyekben 
zavartak (diszténia). Főleg a paizsmirigy játssza a főszerepet.

Az írás milyenségének megállapítására is mindenekelőtt objek
tív módszerekre volt szükség (Kaufmann). Az írás tényezői közül 
a másolás (transzkripció) alapján a pontosság, a külső forma, a 
gyorsaság kerültek összehasonlításra. Az iskolai jó előmenetellel leg
nagyobb _ egy bevágást mutat a gyorsaság, legkisebbet a formaszép- 
ség. Debiliseknél a gyors és precíz írás jó előmenetellel jár együtt. 
Iráshibák közül megítélésre kerültek: a szétfolyó, rossz'írás, mely 
tehetségeseknél is igen gyakori; helyesírási hibák (ortográf-aszté- 
nia) többnyire a finomabb (hangzási) különbségek észre nem véte
léből állnak elő. Ritkább az írás-dadogás (Goldzieher), mely főleg 
a beszédbeli dadogásnál a beszédhez hasonló hibákban nyilvánul 
meg (megszakítás, ismétlés, egyenlőtlen árnyalás, hibák fedése). 
írás-hebegés szintén a beszédben is hebegőknél fordul elő, főleg a 
hurkokon tremor alakjában nyilvánul meg. Tükör-írás fejlődési je
lenség, mert a gyermekkorban fonna- és térkvalitás nem tartoznak 
még szükségszerűen össze (W . Stérn); ez magyarázza a betűs (lite- 
rális) tükörírást, mely a normális-gyengén író elemisták között is

3*
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előfordul — különösen forma-hasonlóság esetében —, de még sokkal 
gyakrabban gyengetehetségűeknél. Teljes tükörírás csupán balkeze
seknél fordul elő; gyakran párosulva szellemi gyengeséggel.

A következő fejezet foglalkozik a tulajdonképeni infantilis ol
vasási képtelenséggel (kongenitális alexia). A gyermekkori szóvak
ság olyan szóolvasási és diktálás utáni írásbeli képtelenséget jelent, 
melynél a betűolvasás és írás kifogástalan. Rendszerint örökléses- 
terheltségi alapon, de kora gyermekkori betegség folyománya gya
nánt is jön létre. Szerző alexiás esete, mely 1114 éves leányra vo
natkozik, igen részletes pszihológiai feldolgozásban, szinte teljes ki
vizsgálásban (25 nyomtatott oldal) tárul fel előttünk; a leányka a 
kisegítő-iskolába járt, bár nem oda való, mert nem debilis, hanem 
pszihopátiás, meglassult testi és szellemi tempóval, kifejezett 
sehyzoid temperamentummal.

Olvasásra vonatkozó teljesítmények: betűolvasás kifogástalan, 
három betűig a szavaké is, azontúl hibás, folyamatos olvasásnál 
még az egytagú szavak olvasása is téves, a szöveg megértésére egy
általán képtelen. Hasonló betűk (különösen b és d) nagyon leront
ják ezt az eredményt is.

írás: írott szöveg másolása elég jó, bár hosszabb szavaknál a 
hasonló elemek (pl. m és n) fölcserélése gyakran előfordul, még foko
zottabb a hibaszám nyomtatott szövegnél. Diktálás után betűket, 
valamint két betűből álló szótagokat helyesen ír le, három betűből 
állónál gyakran, kétszótagú szónál jóformán kivétel nélkül hibázik: 
szintúgy a jól tudott szöveg emlékezetből való leírásánál is ugyan
azon jellegű hibák fordulnak elő. (Kihagyás, betűcsere hasonlósági 
alapon, szótagcsere és kihagyás, perszeveratív kiegészítés.)

Sokoldalú és pontosan keresztülvitt vizsgálatok alapján igyek
szik szerző az olvasás-írás, valamint azok hibáinak pszihofiziológiás 
elméletét megadni. E  célból tényezőkre bontja. A mehanikus olva
sás főtényezője a figurális (betű-) ismeret.

Betűk összerakása szótaggá és szóvá, kezdőknél igen nehéz szel
lemi munka; a rendelkezésre álló energia különösen megosztás tekin
tetében — a centrumok felfogó és emlékezeti részeiben — elégtelen. 
Ezen disztributív, azaz mennyiségi elégtelenség még fokozódik, ha 
az összekapcsolásra váró betűk hasonló alakelemeik folytán zavar
ják egymás képét (homogén, kvalitatív, Ranschburg-féle gátlás). 
Alexiás esetében az optikus szóközpont igen tökéletlenül, az akusz
tikus lényegesen jobban működik, de ez utóbbi is az egyidejűleg 
szétosztható energiamennyiség tekintetében abnormisan korlátolt
nak mutatkozik. — Értelmes olvasás tényezői közül a szó-megértés 
a gyengén olvasó értelmi fogyatékosoknál kb. a 13. évvel kezd csak 
beállni, míg a tényleges alexiásoknál sohasem következik be. — 
Szövegmegértéshez szükség van egy tapasztalatsűrítésen nyugvó, 
belső szövegezésre, melynek a tulajdonképeni olvasott szöveg csak 
az alépítményét képezi. — Az írás tényezői: értelemnélküli, játékos 
másolás. Értelmes másolás a betűformák és a megfelelő hangzási 
élmények közötti társításon alapul. Ebben az alacsonyabb fejlődési 
stádiumot képviseli a betűszerinti leírás (deszkripció), majd ezt kö
veti az átírás (transzkripció) nyomtatott szöveg után. Szövegértéssel 
együttjáró másolás már nagyobb terjedelmű figyelmet igényel. 
Gyenge olvasók (debilisek között) igen ritkán érik el ezt a fejlődési
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fokot; alexiások természetesen soha. Diktálás utáni írásnál is szük
ség van mindkét centrumra. Legaszténiásoknál — s még kifejezet
tebben az alexiásoknál — a hangzókra szétbontott akusztikus szó
képnek központi maradványai igen hiányosak; innen a rossz ered
mény. — Emi ék esetből való (reprodukáló) írásnál az inger nem 
kívülről, hanem az emlékezeti (mnestikus) hallás-motoros központ
ból indul ki, ami tudvalevőleg a legaszténiásoknál — kifejezetteb
ben az alexiásoknál — igen tökéletlen. — A gondolkodó (produktív) 
írásnál még magasabb központok működnek, melyek az egész egyé
niséggel függnek össze. A debilis, gyenge olvasók egy töredéke"fel
ju t eddig a fokozatig is, az igazi alexiás sohasem.

A következő fejezet az olvasás-írás kortanával foglalkozik. Az 
olvasási képtelenség problémája lényegében mennyiségi (kvantita
tív), mert a baj lényege abban áll, hogy a szimultán egyesíthető 
betűk számának határa igen alacsony, amiből arra kell következtet
nünk, hogy az idegsejtek nagyobb csoportjának egyidejűleg felhasz
nálható energiája, az őket hajtó erő, hiányos. A tudatmező tágassá
gát a rendelkezésre álló arteriózus vér mennyisége határozza meg, 
melyet a nyúltagy feletti, nagyagyi vérmozgató központ (Weber) 
szükség szerint szabályoz. Az oxidáció elosztódásának mikéntje, 
mennyisége a figyelemtől függ, mely egyes szellemi működéseket 
előnyben részesít, másokat gátol (általános distributív gátlás). Csak 
ha már az egyidejű felfogás mennyiségi küszöbe el van érve, akkor 
kezdődik az ingerek száma mellett azok minőségének is a szerepe. 
Bonctanilag a középső agy artéria (a Silvius-árok verőerének) IY. 
ága az, mely csökevényes voltánál fogva hiányosan látja el a látási- 
betűközpontot, s mérsékelten jól a hallási-hangzóközpontot (a szög
let-tekervény ben). Folyamatos, rendes beszédhez azért elegendő a 
rendesen fejlett hallási-ssóközpont (hiányos hangzóközpont mel
lett), mert a beszéd központjai törzsfejlődésileg sokkal régebbiek, 
tehát alkatilag erősebbek. Viszont az írásban azért nyilvánul meg 
még sokkal intenzívebben a hiányosság, mert az írásnál húszszor 
annyi ideig kell a betű szóképének a tudat előterében állani, mint 
olvasásnál; viszont a szövegolvasásnál is több szó képének kell egy
szerre a tudatban elférni. Értelmi fogyatékossággal párosult le- 
gaszténiánál okul fel lehetne venni a Jaensch-íéle kapilláris infanti- 
lizmust az agyerekben, vagy a Schaffer leírta agytekervény hiányos
ságát, illetőleg hiányát, vagy pedig endokrin-zavarokat. Míg a 
tiszta, familiáris szóvakságot szerző tisztán a fentebb említett agyi 
artéria-ág csökevényes fejlettségében látja.

Mint fentebb már említettük, az ingerek száma mellett azok 
minősége is befolyásolja a hibák előállását, t. i. hasonló ingerek fel
fogása gyakrabban mutat fel tévedéseket.' A hibák lehetnek: hely
csere (permutáció), s a súlyosabb jellegű elváltoztatás (transzformá
ció). Heterogén sorban 22-8%, homogén sorban 61-8°/o hiba fordult 
elő felnőttekkel való felfogási kísérletek során. Mi itt a lényeg: 
összeolvadás vagy gátlás'! A kétoldalról jövő érzéki ingereknél 
(hang, fény, közérzet) összeolvadás (asszimiláció) jön létre, mikor is 
az ilymódon keletkezett érzeteknek nem a tulajdonképeni intenzi
tásuk, de az átütőerejük nagyobb. Megtartó emlékezetnél a hasonló 
elemek összeolvadása, mint gyakorlás mutatkozik nagyobb intenzi
tása révén, valamint fokozott perszeveráció alapján, kiás irányú 
emlékezeti törvényeknél — (Müller—Schumann-féle generatív, Mül-
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ler—PUzecker-féle reproduktív gátlás) — szintén kimutatható a 
részleges egyezés (azaz hasonlóság) gátló hatása. Szemléltető példa 
a hasonlóság zavaró hatására, hogy az akusztikusán és kinesztéziás- 
motorosan igen hasonló 1 és r igen gyakran ad alkalmat hibákra 
beszédben is.

A gyenge-olvasók hibaboncolgatásánál is ráakadunk a hasonló
ságból fakadó hibaforrásra.

Mindezen tények magyarázatára különböző elméletek keletkez
tek, melyek végeredményben a Ranschburg-fenomént a Krüger-féle 
alakzat lélektan komplexjelenségei közé sorolják. Csakhogy Ransch
burg szerint ez a tisztára lélektani elmélet nem magyarázza meg a 
dolgot élettani szempontból, s nyitva hagyja a kérdést, hogy vájjon 
itt mehanikus történés megy-e végbe, vagy az „én“ részéről kiinduló 
akaratlagos cselekvés. Ezen Wertheimer—Krüger-féle totalitás-pszi- 
hológiával kapcsolatban kifejti a szerző mély ismeretelméleti ala
pon, hogy izolált lelki-tartalmak nincsenek, a benyomás véglegessé
gét a kölcsönösség adja meg, a vonatkozások kisebb összefüggő egé
szekben, komplexekben jelennek meg; az egésznek a részekhez való 
viszonylata is kölcsönös visszahatásokon alapul; az „én“ nem egy
szerűen a részek összegeződése, hanem oszthatatlan egész (innen a 
latin individuum elnevezés), mely a hasonlók egybeolvadási és a 
különbözők elkülönülési tendenciáiból fonódik egységgé.

Szerzőnek erre vonatkozó saját élettani elmélete azon alapul, 
hogy a szerves életben minden hasonló egymáshoz közeledni, illető
leg egybeolvadni törekszik (homotrópizmus). De még messzebbmenő 
analógiát nyújtanak a mehanika, az elektromosság tünetei a ha
sonlósági, egvbeolvadásos tendenciájukkal. Az idegközpontokban az 
ingerekkel egyidejűleg fellépő működési áramok parallel formájában 
látja szerző a homogén gátlás ősi típusát. Élettanilag ezen mehanikus 
összeolvadási tendencia ellen kell küzdenie az „én“-nek elkülönítő 
munkájának megerősítésével, amihez több energia, azaz több oxigén- 
tartalmú vér kell. Azt azonban, hogy a rezerv-energiák készenlétbe
helyezése vájjon mehanikus, vagy a szervezet élniakarása, avagy 
pedig a materiális szervezet feletti szellemiség munkája-e, mai tudá
sunkkal eldönteni nem tudjuk.

Mindazon tényezők, melyek az ingerület tökéletlenebb lefutá
sát fokozzák (fáradtság, betegség, külső zavaró körülmények), to
vábbá az agyszövet tökéletlenségei, melyek az árami izolálást teszik 
lehetetlenné, hozzájárulnak a hasonlók összeolvadási tendenciájához.

Az olvasási és íráshibáknak a fentebbi mennyiségi és minőségi 
gátló tényezők mellett harmadik forrása az érzelmi gátlás. Freud 
azon állítása, hogy a mindennapi élet minden tévedése kedvetlen- 
ségi motívumokból, azaz elnyomott komplexumokból keletkezik, nem 
tartható fenn. Ennek bizonyítására szerző sokoldalú kísérletet vé
geztetett a hírhedt vergiliusi sorral (exoriare aliquis nostris ex ossi- 
bus ultor), mely kísérletek igazolták, hogy ez a verssor a benne 
többszörösen előforduló hangzók miatt reprodukálódik sokkal nehe
zebben, mint sortestvérei. — Vannak már rendszeres vizsgá
latok az érzelmek befolyásáról az olvasással kapcsolatban, melyek 
azt mutatják (Grossart), hogy az érzelemmel telített képzeteknek 
nagyobb a perszeverációs tendenciájuk és valóságerejük; az érzel
mek elejével bizonyos határon belül nő a hibaszám; kellemes érzel
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meknek általában nagyobb az átalakítóerejük, viszont a kedvetlen- 
ségieknél uralkodóvá lesz a gátlás akkor, lra az érzés a belső énnel 
függ össze, míg ha az ok a külvilágban van, könnyebben megszaba
dulunk tőle.

Ezen affektív eredetű hibák azonban elenyészően csekély szám
ban fordulnak elő szavak olvasásánál vagy írásánál. Ez a fajta 
félreolvasás sokkal inkább nyilvánul meg egész mondatok meg
másított értelmezésében; az intelligens olvasó nagyobb ütemű egyé
niségéből folyik éppen, hogy ezen érzelmi színezetű legaszténiára 
erősen hajlamos.

Az érzelmekkel összefüggő hibák eszerint az „én“-nel össze
függően, aktíve jönnek létre, centrifugális alakulatok; míg a disztri- 
butív és homogén gátlás jelenségei magával a szellemi apparátus 
hiányosságával függnek össze.

A könyv utolsó fejezete mindezen módszeresen megismert és 
elméletileg kidolgozott problémák gyakorlati megközelítési módjait 
— úgy orvosi, mint gyógypedagógiai szempontból — tárgyalja. — 
A pedagógiai módszerek közül elsőnek említi a Montessori-félét, 
mely az öntevékenység mellett a tapintó-érző-mozgási érzetek elsőd
leges fejlesztésén alapul; asszociálva elsősorban hangzási képzetek
kel. Olvasás-tanításnál csupán az összes hangzók megismerése után 
következik az összeolvasás. Ezután kezdik csak az írást öntevékeny
ségi készség alapján (betűk határvonalait minta szerint körülírják), 
mely úton félév alatt elérik a I I I .  osztály írásbeli készségét. Olva
sásnál előttük fekvő tárgyakkal kell azonosítani az olvasott szava
kat; viszont általában az olvasási készség lassabban jön meg ezen 
módszer szerint. Ezért a mondatokat előbb írásban gyakorolják, 
vagy elvégzik a tábláról elolvasott felszólításokat stb. Montessori 
maga is gyógypedagógiai területen mozgott előbb; szellemi elődjei 
(8 egűin, Itard, Voisin) szintén gyengeelméjűek oktatásából indultak 
ki. Szerző szerint ezen módszer igen eredményesnek mutatkozik az 
oly gyakori (cheiro-kinesztéziásan), kézmozgásokban ügyetlen gyer
mekeknél. Ezért a Schnell-féle metódussal meg kell előbb állapítani 
a gyermek felfogó-típusát, s a tapintás-mozgás tekintetében fel
tűnően visszamaradottakat ezen módszer szerint kell az írás-olva
sásra tanítani, kiegészítve más tapintási gyakorlatokkal, pl. csukott 
szemmel való írásos mozgások a levegőben; tárgyak, vonalak meg
különböztetése tenyérbe írva, előbb durva különbözőségekkel, foko
zatosan haladva a kis különbségek felé.

Decroly globális szómódszere a beszéd analógiájára a szót hasz
nálja fel kiindulási egységül. Többféle formában ismétlődik 
ugyanaz a szó, a különböző szófajtákat kis dobozokban gyűjtik 
össze, s játszanak velük egymás között a tanító vezetésével. A mód
szer (brüsszeli iskolákban kipróbálva) igen jól bevált normális, főleg 
■vizuális típusú gyermekeknél, míg a visszamaradottak érdeklődését 
nem lehetett ezen — részükre túlmagas — módon fölkelteni. Gyenge- 
tehetségű, kis figyelmi-terjedelemmel bíró, látási-alaki felfogás te
kintetében gyenge gyermekek részére nem való.

Descoeudres igyekezett Decroly módszerét kiegészítő eljárások
kal alkalmassá tenni gyengébb gyermekek részére is, vezető szem
pontul véve a gyermekek aktív örömét a tanulásban. Erőgyakorlato
kat alkalmaz a különböző érzéki észrevételek finomítására, pl. egy
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forma betűk egymásrahelyezése, kezdetben megnevezés nélkül; fo
galmak összekapcsolása írott képpel, gvufaskatulyákban elhelyezett, 
rajzolt képekkel stb.

A fonomimikai módszer főként az érzelmi velejárókra támasz
kodik. Mese keretébe illeszkednek bele a különböző hangok, mint 
természetes megnyilvánulások (pl. „0“ a csodálkozás kifejezője), 
melyekhez mimikái kifejezések társulnak; a betűk képződése is 
ugyanezzel a megjelenítéssel kapcsolódik (pl. a csodálkozó gyerek 
szájából formálódik ki az „0“ betű), psszeolvasás egymásbaolvadó 
mozdulatok alapján kezdődik; az írás rendszeres gyakorlásához a 
betűk ismerete után fognak hozzá. Sarbó dadogóknál igen előnyös
nek találta. Általában a gyermek megelevenítő képzeletének igen 
megfelel.
t különböző módszerek tekinteteben a gyengén olvasó gyermek 

típusának ismerete mellet a_ megismert elméleti meggondolások alap
ján a lehet0 különböző élvéből kell kiindulni. A gyakorlási terápia 
végrehajtásánál, elsőrangú fontosságú, hogy az elkülönítő jegyek a 
különböző érzékszervek területén módszeresen gyakoroltassanak (pL 
m és n, hangzási, kiejtési, írásos jegyeinek tudatos megkülönbözte- 
tes&h -Lehetőleg’ tahitoszkópos gyakorlások a gyorsaság fokozására, 
ami általában a gyenge figyelem javításánál is bevált eljárás.

Az igazi, családi szóyakság nem gyógyítható; az alexiás gyer
mek sem normális, sem kisegítő-iskolába nem való, magánúton kell 
vele foglalkozni.

Az orvosig terápia nem kizárólagosan az olvasás-írás gyengesé
gének javítására, de arra is vonatkozik. Az általános chémo-terápia 
a »központi idegrendszer jobb táplálását segíti elő; foszfor-, vas-, 
arzén- stb. vitaminok, nyugtalanoknál gliceró-foszfátok biommal 
együttesen váltak be. Specifikus (antiluetikus) kúra bizmuth, szal- 
varzan, jócl formájában a látens esetekben is igen jól használhatók. 
Oi gano-terápia egyrészt monoglanduláris alakban, paizsmirigy- 
tablettakkal való kezelés formájában kerül alkalmazásba. Szerző 
mar 18 évvel ezelőtt igen szép sikert ért el ezen kezeléssel, spora
dikus kretmizmus lélektanilag pontosan ellenőrzött esetében. Más- 
részt. a gyengetelietségűség belsőszekréciós eredetű eseteinek leg
többjében az elváltozás több mirigyrendszerre vonatkozik, s így az 
észszerű kezelés több mirigyre vonatkozó lesz, az uralkodó jelleget 
azonban itt is a paizsmirigy hiánya tartja  meg. Tobozmirigy adago
lás inkább a testi tüneteket javítja. Sokféle multiglanduláris készít
mény van forgalomban (auxanin, hormogland stb.). Jóddal, vala
k i11! fehérjeterápiával kombinált paizsmirigyadagolás különösen a 
kapilláris visszamaradottságú gyermekeknél' vált be (Jaenscti—  
Wittneben). Az így elért eredményeket a Binet—Simon intelligen
cia-hányadossal mérték le, nem pedig a visszamaradottság abszolút 
mértékszámával, holott éppen Éltes ismételt vizsgálatai mutattak 
reá, hogy az intelligencia-hányados önmagában nem mértéke az 
intelligencia fejlődésének. — Röntgen-kezelést is próbáltak több mi
rigyre alkalmazni (Wieser—Lázár); az esetek nincsenek tárgyilago
san értékelve, de elvileg elképzelhető e módszer fejlesztése. — Orr- 
sebészig beavatkozás ornnandola eseteiben indokolt, mert a gátolt 
orrlégzés a hallást befolyásolja, s az általános figyelmet zavarja.

A égső következtetés gyanánt hangsúlyozza a szerző, hogy az



41

olvasás-írás zavarainál az orvos a felvevő eszközt tudja csupán 
alkalmasabbá tenni arra, hogy a tulajdonképeni gyógyító tényező: 
a helyesen adagolt és egyénhez szabott .gyógypedagógiai gyakorlás 
végbemehessen. Súlyos értelmi fogyatékosság és az igazi családi 
szóvakságnál ez nem sikerülhet, mert ahol az agyállományban tény
leges hiány van, az gyakorlással sem fejleszthető. A főként belső- 
szekréciós zavarokon alapuló esetek több kilátást mutatnak, egye
sek közeire kerülhetnek a normálisakhoz. — Gyógypedagógiai terá
piát mindig meg kell kísérelni, azonban a beálló javulást nem min
dig szabad és kell az alkalmazott eljárásnak betudni, mert a szer
vezet spontán lappangó javulási hajlamaival is számolni kell. —

Három nagy, a gyógypedagógiai gondolkodást igen élénken ser
kentő gondolat domborodik ki ezen sokoldalú és mély járatú  mun
kából.

Az első: a jelenségek, a tünetek pontos leírására való törekvés; 
e célból oly módszerek megalkotása, melyek tényezői alkalmasak a 
normálistól a szélső kóros állapotok egyes útjelző határköveinek ki
tűzésére.

A második nagy vezérgondolat a tünetek mikroszkópos finom
ságú észleletei alapján a jelenségek közti összefüggések megállapí
tása, mely az egyéni elkülönüléseken túl az általános törvényszerű
séget keresi, eljutva egészen az ismeretelméleti mélységekig és a 
metafizikai magaslatokig. (E tekintetben a modern alkattani kuta
tások felhasználását érzem kissé hiányosnak.)

A harmadik irányító gondolat pedig tömörítve vetíti át a tudo
mányos^ rendszerek alapján elrendezett ismerethalmazt a gyakorlati 
élet síkjára.

A ranschburgi kategorikus imperatívusz jegyében: az igazság 
szenvedélyes szeretete és a fokozott felelősségérzés védőpaizsa alatt 
m utatja meg orvos és gyógypedagógus egymást kiegészítő, minél 
nagyobb teljességre törekvő munkabeosztását, melynek eredményét 
a mindig aktivista, de sohasem felületesen optimista természet- 
búvár szemével bírálja felül.

A Németországban most készülő domború 
kézitérképek.

Irta: KIRSCHENHEUTER FERENC.

A háború, mint sok mindennek, véget vetett Kunz  térképgyár
tásának is. A hódító franciák elvitték az illzacki intézetből a tér
képek összes eredeti fémdomborításait, a patricákat, elvitték 
Párizsba, a francia vakok nemzeti intézetének múzeumába. Meg
halt Kunz, meghalt a térképeket préselő mester is, úgyhogy az 
illzachi kis térképgyárral a háború elvitte, eltüntette az európai 
kultúrának egy egyedülálló kis darabját.

A német szakemberek azonban ismerték a K unz-féle térképek 
készítésének módját s a háború után két helyen is megpróbálkoz
tak  vele, Königsbergben Marold Ernő, Dürenben meg Niessen 
János. Mind a ketten átvették Kunztól a tehnikai eljárást s ők is 
tekintet nélkül a látókra, csak a vakok igényeinek kielégítésére 
törekedtek. ’
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Maróidnak, a vakok königsbergi intézete tanárának térképei, 
felületesen rájuk tekintve, ugyanolyanoknak látszanak, mint a 
Kunzéi. Alakjuk, anyaguk, mintázataik formája nagyjában mind 
ugyanaz. A bennük megnyilvánuló pedagógiai fölfogás tekinteté
ben is lényegében azonosaknak látszanak amazokkal, amennyiben 
rajtuk  is, még inkább, mint amazokon, hemzsegnek a részletek. 
Szóval a rendszer, az iskola a Kunzé. De csak az iskola a Kunzé. 
Közelebbről vizsgálva már meg kell állapítanunk, hogy mintázá
suk rendkívül kezdetleges, szinte érthetetlenül elnagyolt, fölületes, 
egyáltalában nem német munka. A színvonalkülönbségek folytató
lagos megépítése nagyon hiányos, a hegységek egyes kiemelkedő 
részei nem a valósághoz hasonlóan különböző színvonalakból, ha
nem igen gyakran egymás mellett kiilön-külön a síkságok szm- 
vonalából törnek föl, ami a valóságtól meg nem engedhetően nagy 
és teljesen félrevezető eltéréseket eredményez. Hogy a  folyók 
magasabb hegyvidékről indulva hovatovább mélyebb területre ju t
nak, vagy hogy hegyek között a gyakran hegyoldalon épült váro
sok magasabban fekszenek, mint az alföldiek, ily körülményeket 
a régi Kunz-féle térképek sem igen érzékeltettek, ezek meg a szín£ 
vonalkülönbségek folytatólagos megépítése hiányában még ke- 
vésbbé. A hegyek magassága közötti arányosságnak alig találjuk 
nyomát. A hegymintázat olyan, mintha a papiroslemez apró görön
gyökkel volna teleszórva s ezektől a göröngyöktől nehezen, vagy 
egyáltalában nem lehet megkülönböztetni a városokat jelző dam- 
ború pontokat. A hegyek között gyakran bizonytalanul kísérjük a 
folyókat és határokat jelző domború vonalakat és pontsorokat, 
mert elvesznek a göröngyös felületű mintázatok között. Rövidre 
fogva, a Marold-féle térképek teljesen ötletszerű hegymintázatuk
kal a K ^s-félékhez képest határozottan visszaesést jelentenek.

Niessen János, a vakok düreni intézetének tanára, éppen csak 
a tehnikát vette át Kunztól. Pedagógiailag teljesen más úton jár, 
Ő nemcsak a függőleges tagosultság mintázásában nem törekszik 
hűségre, még a valóságot megközelítő vízszintes irányú rajzot sem 
ta rt szükségesnek. Csak olyan domború művet nyújt, mely nagyjá
ban tájékozódásra alkalmas. Sőt egyes térképein tovább megy, a 
térkép egész rajzát alakzatos megfejtéssel, sematikusan adja. Egy 
folyónak például nem követi még nagyjában sem a kanyarodásait, 
csak legfőbb irányváltozásait jelzi zeg-zugosan egyenes vonalak
kal. Mondjuk, a Duna Komáromtól Vukovárig Niessen megoldásá
ban így festene: egy egyenes vízszintes vonal Komáromtól Vácig, 
itt megtörve Vukovárig megint egy egyenes, függőleges vonal. 
A Tiszát Csaptól Titelig’ egy Szolnoknál megtört egyenes vonal 
ábrázolná. A hegyeket is összes térképein sematikusan, a  vízszintes 
síkból élesen, csaknem függőlegesen kiemelkedő egyenes, vagy 
görbe domború vonalakkal jelzi. A kevésbbé fontos magaslatokat 
Niessen mellőzi, csak a legfőbb hegycsoportokat, hegyláncokat 
emeli ki. Hegyeinek felülete szintén rendszertelenül egyenetlen, 
göröngyös, mint a Maróidéi. Míg azonban Marold a színvonal- és 
magasságkülönbségek feltüntetésében, ha nem is alkalmazkodik a 
valóság arányaihoz, mégis, azzal, hogy különböző magasságú emel
kedéseket mintáz, ^legalább a látszat megőrzésére törekszik, addig 
Niessen erről egészen őszintén lemond, az ő hegyei egyforma 
magasak.
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Niessen munkája új, meglepő, merész. Mikor először rápillan
tottam, azt mondtam, bolsevizmus. Aztán meg arra gondoltam, 
hogy talán valami ösztönszerű vágyódás az ősi primitívség felé,- 
valami abból a háború utáni világhangulatból, mely elhozta 
zenénkbe, meg táncunkba a néger ritmust. Csak aztán, higgadtab
ban vizsgálva, állapítottam meg, hogy alakításai az oktatásban 
voltakép nem is újak. Mikor tanítunk, hasonló domború rajzokat 
rögtönziink tanítványaink elé. Ők maguk is efféléket rajzolnak, min
táznak tábláikra plasztilinból, agyagból. Valami iníantilizmus ez, 
melynek lehet, hogy a pedagógiában több jogosultsága van, mint a 
festészetben.

Ezek az új térképek hát voltakép nem egyebek, mint primi
tívvé egyszerűsített domború térképrajzok, még helyesebben vázla
tok. Csak domború vázlatok és nem domború térképek. Mert a dom
ború térképek rajzban legalább megközelítően természethűek és 
színvonalkülönbségekkel annyira-amennyire utánozzák a függőle
ges tagosultságokat, vagyis a terepnek egy hozzávetőleges domború 
képét, té r-k é p e t adnak; ezek a vázlatok meg csak jelzik, hogy hol 
van a terepen rajzban és mintázásban utánozható alakváltozás, te
hát a terepnek csak a vázát adják. E  vázlatok készítésénél Niessen 
elve az, hogy: csak ami nagyon lényeges és abból is éppen csak 
annyi, hogy érthető legyen.

Niessen munkája egyébként tiszta, értelmes és gyors tájékozó
dásra alkalmas. Nem hiszem, hogy csak az elvek divatjának egy 
terméke lenne. Nem osztom azt a nézetet, mely teljesen értéktelennek 
mondja domború térképvázlatait. Ellenkezően, az a nézetem, hogy 
ezeknek a vázlatoknak a domború térképek mellett mint segéd
eszközöknek megvan a jogosultságuk az oktatásban és jogosult
ságuk a különböző tárgyak tanítási anyagainak folytonos szapo
rodása következtében a jövőben még inkább fokozódik majd, mert 
hovatovább mind több lesz az olyan anyagrész, melynek ily sema
tikus alapon való tárgyalásával meg kell elégednünk. Csak azt 
nem vélem elismerhetőnek, hogy ezek a vázlatok íalkalmasak vol
nának a domború térképek pótlására, helyettesítésére. Nem, mert 
éppen az hiányzik belőlük, ami a domború térképet domború tér
képpé teszi: a tereputánzás. De nem pótolhatják a domború térképe
ket e vázlatok azért sem, mert egy térképnek úgy tárgyismereti, m int 
pedagógiai szempontból a fejlettebb igényeket is ki kell elégítenie, 
amihez pedig a vázlat nem elég. Éppen ez az utóbbi, a pedagógiai 
szempontból fejlettebb igények kielégítésére való törekvés, mely a 
tisztább, a valóságot jobban megközelítő fogalmak szerzését célozza, 
éppen ez kívánja meg az egysíkúnk helyett, vagy legalább is azok 
mellett a domború térképek alkalmazását.

Meg kell még emlékeznünk a külföldeken manapság több 
helyen és egyre nagyobb mennyiségben készülő kisebb tárgyú . 
egyes épületeket, helyiségeket, udvart, kertet ábrázoló domború 
térkép rajzokról és_ vázlatokról. És külön is ki kell emelnem Nies- 
sennek hasonló tárgyú sokszorosított domborításait, melyekre a 
fönti bírálat nem vonatkozik, mert ezek céljukat teljesen kimerí
tik, elgondolásuk és tehnikai megvalósításuk nagyon jó s az 
oktatás eredményének emelésére rendkívül alkalmasak.
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GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.
Javítva-nevelő intézeteink benépesítése.

írta: VÁGÓ KÁROLY.
A kriminálpedagógia kiépítésében mindenekelőtt való az oda 

felvett vagy beutalt erkölcsileg hibás növendékek osztályozása s 
az intézeteknek a különböző típusoknak megfelelő berendezése. 
Mielőtt az osztályozáshoz fognánk, válasszuk ki azokat, akik nem 
oda valók, akik a kriminálpedagógia nevelési munkáját zavarják, 
avagy akik arra rá nem szorultak.

1. Az értelmi fogyatékosokat m ár eleve kiemelem, mert ezek 
a Bn. értelmében sem tartoznak ide. Ezekkel szemben két ̂ esetet 
tudok elképzelni, hogy vagy a fennálló gyógypedagógiai intézetek
ben helyezik el őket, vagy az igazságügy állít fel megfelelő inté
zetet és oda különíti el őket.

2. Akiknél a bűnözést fiziológiás, idegbeteg állapot, legyengült 
szervezet, kimerültség, tbc. stb. okozza, azok a fiatalkorúak szana
tóriumába kerülnének. Jó táplálás, megfelelő bánásmód rövidesen 
helyreállítaná ezeket s teljes gyógyulásuk után további sorsukról 
újból határozat volna hozandó. Egy ilyen szanatórium keretében 
külön csoportosíthatók azok az epileptikusok is, kik nevelőintézet
ben nem tarthatók.

3. A következő csoportba azokat sorolom, akiknél különösebb 
erkölcsi fogyatékosság esete nem áll fenn, társadalomellenes csele
kedeteik tisztán a környezet terhére írhatók, vagy kisebb alkalmi 
esetek, vagy patológiás esetek, kiknél szanatórium! kezelés után 
még pótló nevelés válik szükségessé. Ezek képeznék az átmeneti 
típust, akiknek az alaposabb, általános etikai-munk(áskólai nevelés 
elégséges lenne. Az ilyen intézet minden tekintetben szabadabb 
lehetne, ahonnan mint tanulók, tanoncok ki is járhatnának, sőt 
esetenként egészen is kiadhatók volnának hivatásukban való ki
képzésre.

A további növendékanyagnál jórészt egybefolynak a kóroko
zók, úgy a külvilág ráhatásai, mint a diszpozicionális okok (környe
zet, gazdasági helyzet, öröklött terheltség, vérmérséklet, idegbaj, 
alkohol stb.) rendszerint nem külön-klilön kórokozók, hanem cso
portosan adnak bizonyos bajjal, fogyatékossággal terhelt egyént, 
illetve bizonyos egyéni viselkedésmódot. Tehát ezen szuggesztibilis, 
akaratilag gyenge, érzelmileg fejletlen, munkakerülő, kilengő vér
mérsékletű, túltengő fantáziájú, az erkölcs iránt hiányos vagy 
gyenge felfogású s ezek halmozódásaival terhelt növendékek adják 
a kriminálpedagógiai nevelőotthonok növendékanyagát. Azokat az 
eseteket, melyeket nem igen ismerünk, melyekkel külön még nem 
foglalkoztunk, tanulm ány tárgyává téve, külön csoportosítjuk. 
Ezek lennének a pszihopaták: a pszihopátia stzekszuális esetei, 
a Heptománia, a pirománia, a motiválatlan bűncselekedetek és a 
még előforduló különös esetek.

Ezen tömkelegből kell kiválasztanunk a megfelelő csoportokat.
Tanulmány tárgyává téve az ilyen konglomerátumot, találko

zunk állhatatlan, könnyen befolyásolható, gyengeiakaratú egyének
kel; találunk olyanokat, akiknél különösen az érzelmi élet múltat
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kisebb-nagyobb bajokat; találunk az erkölcsös motívumok irán t 
igen csekély érdeklődést m utatókat, aztán a munkától iszonyodó
kat; végül olyanokat, kikkel szemben még nem tudjuk határozot
tan, hogy hogyan, járjunk el.

A cselekvés milyensége és tartam a az értelem, érzelem és aka
ra t összmunkája, s így az erkölcsi nevelésnél ennek a három kész
ségnek a kiműveléséről, gyakorlattá való kifejlesztéséről van szó. 
A mi növendékanyagunknál főleg ezen alapfunkcióknál együttesen 
vagy külön tapasztaljuk a bajokat. A szellemi fogyatékosokat már 
külön csoportba tömörítettük, de a növendékanyagunknál — ha 
mentesítjük is őket azoktól — még mindig találunk olyanokat, kik
nek szellemi életében bizonyos tompultságot, lanyhaságot, hiányos 
képzetalkotást, helytelen társítást tapasztalhatunk, kiket azonban 
már értelmi fogyatékosoknak nem mondhatunk. Ösztön- és érzelmi 
életükben, annak kifejlődésében pedig nagy kiesések, hiányok, k i
lengések tapasztalhatók, s akarati életükben, megnyilvánulásaik
ban is sok rendellenesség mutatkozik.

Ezek a tapasztalatok érlelték meg azt a gondolatot, \ hogy az 
egész szakpedagógia rendszerének pólusává a lelki életük megnyil
vánulásának ezen alapfunkcióit kell tennünk.

A kriminálpedagógia az általános pedagógiától abban külön
bözik, hogy a mi szakpedagógiánk elsősorban az etikai nevelést 
emeli ki és a lelki élet azon alapfunkcióival foglalkozik intenzíveb
ben, ahol hiányokat lát. Végeredményben a lelki működések har
móniája a fő cél, vagyis az értelmi, érzelmi, akarati nevelés s ezek 
gyakorlattá formálására, a munkára való nevelés és egy intézet 
kis társadalmából kiindulólag az erkölcsös cselekvés tudatos be- 
gyakorlása.-

Föltehetjük azt a kérdést, hogy ezen alapfunkciókat téve a 
rendszer alapjává, lehetséges-e a növendékek helyes szétválasztása 
és megvalósítható-e az ilyen szakpedagógia?

A kísérleti pszihológia és diagnosztika adja meg erre az első 
választ. Azt meg tudjuk állapítani, hogy értelmileg fogyatékos-e 
az egyén, avagy csupán hiányos, helytelen ismeretei vannak-e? 
Erkölcsi életének nívója durván szintén megállapítható. Meg tud
juk még állapítani, hogy érzelmi, avagy akarati életéhen vannak-e 
nagyobb hibái.

A normális iskolákban is észlelhetünk hasonló törekvéseket, 
a reformiskolák, a szociális- és munkaiskolák típusainál. Ezen 
iskoláknál az egyoldalúhb általános intellektuális képzés mellé 
emelik az érzelmi és akarati nevelést és ebben eszközként használ
ják fel a munkaösztönt, s az intézet kis szociális állami életét, mi 
az önállósághoz vezet.

Felvetődhetik többek között az az éiv is, hogy az értelmi, 
érzelmi és akarati funkciók nem különálló és külön jelentkező 
képességei az egyénnek, hanem azok összekapcsoltan adják az egyén 
viselkedésmódját és karakterét s így ezen szétválasztás csupán csak 
teoretikus jellegű. Azonban különösen a mi gyakorlatunkban lá t
juk annak cáfolatát, m ert ha azok szét nem is választhatók, de 
külön-külön befolyásolhatók, sőt éppen az ilyen fogyatékos egyén
nél ezen részleges befolyásolással tudunk eredményt felmutatni 
úgy, hogy hiányos funkcióját felemeljük a normális kapcsolódásig.
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A vérmérsékleti kilengésekből kifolyólag kriminális egyéneknél 
főleg az érzelmi és akarati életükben vannak hibák s ezeknél a  két 
funkció javítására van szükség. Nem állítom, hogy ezen csoporto
sítás tökéletes, mert osztályozatlanok még azon növendékek, kik az 
erkölcsös iránt, hogy úgy mondjam, vakok. Ezen anyagnál az összes 
funkcióknak mélyebben rejlő bajai mutatkoznak, úgyhogy ha ezek
nél eredményt akarunk elérni, akkor igen mélyjáraitú, etikus irányú 
munkaiskola keretében kell, hogy foglalkozzunk velük, s csak bizo
nyos eredmények után lehet szó rendes hivatásbeli kiképzésről. 
Részben ezek azon növendékek, kiknél dr. Ranschburg szerint nin
csen meg a rezonálóképesség. Azonban ezeknél sem reménytelen 
eljárásunk eredménye, mivel a gyakorlatból tudjuk, hogy sikerült 
ilyeneket pl. valamely hivatásra fanatizálni, s ezen erős törekvésre, 
szilárd elhatározásra — m int alapra — felépíthető volt az erkölcsi 
világnézlet.

Maradnak még azok, kikkel szemben a megfigyelésünk még 
hiányos és akiket kialakult eljárások híján csoportosítunk külön 
osztályba. Ezek azok, akikről általában mint javíthatatlan psziho- 
patákról beszél a pszihiátria és büntető jogtudomány.

Állítsuk össze ezekután a csoportokat:
I. Vizsgálati és elosztóhely. Átmeneti otthon. (Laboratórium.)

II . Külön csoport. Értelmileg fogyatékosok.
i Szanatóriumi kezelést igénylők.

II I . Átmeneti csoportok: Erkölcsileg nem fogvatékos (gyen-
1 gék).

IV. Erkölcsi fogyatékosok, speciális nevelésre szorulók:
a) érzelmileg,
b) akaratilag,
c) vérmérsékletileg rendellenesek,
dl az egész erkölcsi felfogóképességükben rendellenesek.

V. Külön kísérleti-csoport. (Pszihopatiásak.)
Ezen felsorolt csoportok, az értelmi és cselekvési csoporton 

kívül, egy-egy külön típust képeznek. Az értelmi csoport a kísér
leti család keretedben végezheti el feladatát, a hiányos, helytelen 
ismeretek javítását. A cselekvési csoport azért nem alkot külön 
típust, mivel az összes többi csoport keretében, eszköz szerepében, 
fontos helyet foglal el.

Áz egyes csoportok részletezését a tulajdonképeni metodikánál 
tárgyalom, míg a  következőkben a krimináilpedagógia jellegzetes
ségeit próbálom lefektetni.

A kriminálpedagógia tulajdon képen etikus nevelés, amely 
azonban célját csak úgy éri el, ha előbb a; hiányos, hibásan működő 
alapfunkciókat javítja meg eljárásaival, hogy az etikus nevelést 
megvalósíthassa.

A gyakorlat igazolja, hogy egyeseknél két-három évi erkölcsi 
reáhiaitással mily kevés igazi eredményt tudtunk elérni. Például: 
az állami nevelőotthonokban, a jól kiépített ipari nevelés mellett 
X. növendék ügyes, szorgalmas iparossá lesz, az ipariskolát is jó 
eredménnyel végezte, de hazug, tolvaj tulajdonságai nagyjában 
fennmaradnak, így erkölcsileg megbízhatatlan. A legfinomabb 
zárat, lakatot készíti, sőt maga eszel ki olyanokat, de végeredmény
ben a rak tárt nyitja fel és lbp.
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Hol it t  ia hiba? „Az értelmet megvilágítottuk, de a szív javítat- 
lan m arad“ (Schopenhauer). Az; intésnek, figyelmeztetésnek, a 
morális meséknek ezeknél kevés eredményét látjuk addig, míg az 
érzelmi és akarati funkciókat ki nem építettük. Különösen az 
érzelmi életükben észlelhető nagy visszamaradottság, mi sok eset
ben magyarázható elrabolt, nyomorúságos gyermekkorukból. Kép
zeletük, érzékléseik, a  kellemes és kellemetlen érzések eltolódásai, 
sokszor a súlyos patológiás eseteket m utatják.

A mai javítónevelés éppen ezt hagyja figyelmen kívül, mert 
a kötelező erkölcsi előadások a meglevő hiányokat nem képesek ki
építeni s így azzal főleg az erkölcsileg ép anyagra tudnak hatni.

Az intézetekben beállítandó általános etikus nevelés legyen 
részletező, életnézetet kialakító, tantervszerű, legyen összhangban 
a családi nevelés munkájával. Ez tehát ne csak az iskolai nevelés
ben és ne csak abban jusson kifejezésre, hogy a tantárgyakba is 
mélyen belevisszük ezen etikus tendenciát, hanem naponta, külön 
órák keretében is foglalkozzunk azzal úgy elméletileg, m int gya
korlatilag.

A nevelőotthonokban három vonalon folyik a nevelés: a csa
ládban, a munkánál (műhelyekben, kertészetben) és az iskolában.

A családi nevelésnek főfeladata az alapfunkciók kiemelése, 
amely nemcsak tömeg-reáhatásokka], hanem egyéni foglalkozással, 
tervszerűen történik.

A munkára való nevelést azért nem emelem ki különösebben, 
m ert az épült ki a legjobban, csupán intenzívebbé teendő. Jóllehet 
a  hivatásbeli kiképzés kérdése fontos kérdés marad és lehetőleg 
megvalósítandó, de a speciális nevelői munka fölé nem helyezhető.

Az iskolai nevelés elsősorban ¡az általános etikus nevelést szol
gálja, ismereteket nyújt, az alapfunkciók kiépítését is elősegíti, jó 
szemléleteket, képzeteket, kapcsolásokat, gondolatfolyamatokat 
alkot és a speciális órák keretében összefoglalja, egységesíti 
munkánkat.

A kriminálpedagógia speciális munkája először a hiányos alap
funkciók kiépítése, hogy az etikus nevelést, az életnézet kialakítá
sát megvalósíthassa.

Ezen osztályozás fokozat! is egyúttal, mivel a súlyosabb és egy
mástól élesen különböző típusokat, tehát a vérmérsékletieket, az er
kölcsös iránt érzéketleneket és a pszihopatákat szétválasztja.

Talán szokatlan ezen felosztás s még kiforratlan, de az erköl
csileg fogyatékosok nevelését ezen, vagy hasonló úton tartom 
keresztiivihetőnek.

A csoportosításnak bázisul kell szolgálnia a. pedagógiai mun
kához, ha azt akarjuk, hogy a mai primitívebb állapotából hatha
tósabb biztos tudománnyá alakuljon. A nevelés- és módszertan, 
annak úgy az általános, mint speciális része, típusokra, dolgozható 
ki, olyanokra, melyeket egy lényeges nagy közös vonás jellemez. 
H a a bűnözés sokféle okát — akár diszpozicionálisak, akár szerzet
tek — kutatjuk, úgy az alapfunkciókat találhatjuk olyan gócok
nak, melyekre neveléstanilag befolyással tudunk lenni, s melyekre 
egy tervszerű egységes munkai felépíthető.

A mi pályánkon gyakran hallhatjuk a munkaeredmény fölötti 
elkeseredést, mivel a fáradságos és lelkiismeretes munka nem hozza
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meg a várt eredményeket s ez bizonyos elfásultságot, keserűséget 
eredményez. Pedig __ természetes, hogy egy kiépített pedagógiai 
rendszer, terv és módszer nélküli munkának csak esetleges ered
ményei lehetnek. Az eredmények nagyrészét a neve 1 ('»otthonokban 
levő kevésbbé, vagy erkölcsileg nem fogyatékos fiatalkorúak adják, 
a  ̂mai rendszer azoknál biztos eredményeket tud elérni, míg a 
súlyosabb eseteknél, ötletszerű munkával különösebb eredményeket 
nem is várhatunk.

Ne csodálkozzunk ezen, mivel a háború utáni sok gond és baj: 
elűzi az ezen munkához szükséges hatóerő leghatalmasabbját, leg
értékesebbjét: a szeretetek

Néha bennünket is elfog a gyengeség és munkánkkal kapcso
latban a tengert gyűszű vei kun érni akaró gyermek meséje ju t az 
eszünkbe, de a hivatásszeretet, a szebb jövő reménye kell, hogy 
ezen pillanatnyi gyengeségeket mindig legyőzze.

S Z A K I R O D A L O M
Imre Sándor: Neveléstan. Bevezetés az iskolai nevelés m unkáidba .

A  twaium kiadása , Budapest. N agy ' 8. 336 lap.
Ez a neveléstan nagy  áttekintő  m unka, mely a  nevelésről és a  neve- 

-©^tudományról, aztán az iskoláról, végül az iskolai nevelésről szóL Ilyen  
nagyszaoású tudom ányos m űvet keveset term el a  m agyar nevelésügyi 
irodalom , épp azért különös gonddal kell tanulm ányoznunk annak m in
den sorát. Nagy jelentősége van ennek az összefoglaló nevelesi m unká
nak a gyógypedagógia szempontjából is. Mi, akik a  fogyatékos, a h ibás 
gyermekek nevelésével foglalkozunk, szeretnénk m unkakörünket elsőnek 
ef¡m indeneknél előbbrevalónak fe ltün tetn i s ezt a  felfogást m ásokkal is 
elfogadtatni. De így  gondolkodnak m ás m unkakörökben működők, m ás 
isko lafa jták  képviselői is.

Mikor aztán m egjelenik egy ilyen áttekintő, rendszerező nagy  elme, 
m in t az illusztris  szerzőé,^ az szépen beilleszti az egyes m unkaköröket 
a m aguk helyére és m egállap ítja  m indegyiknek a m aga viszonylagos 
értékét es helyét a neveléstudom ány keretében. N agy elm e tükrében lá t
juk  m unkánk igazi értékét, lá tju k  m agunkat a  többi nevelőintézmények 
között. E rre  a  józan m értékelésre időnkint szükség is van.

De m inden elismerő szónál többet ér, ha m agát a  tudós szerzőt 
szó laltatjuk  meg.

„A nevelés egész m enetét kell a, neveléstannak fe ltá rn ia ; azaz nem 
csak egyik vagy  m ásik részletét vagy különleges fe ladatát, hanem  m ind
azt, am i a  nevelés közben m eggondolást k íván  és a  nevelésre vonatkozóan 
tudnivaló, bárk i (gyermek, felnőtt) is a növendék vagy bárhol (család
ban, iskolában) fo ly ik  is, a  nevelés. Igaz, hogy a nevelésnek vannak 
határozo ttan  számbavételt kívánó szakaszai és körülm ényei (pl. serdülők 
nevelése, Anternátusi nevelés stb.), de h a  ezeket külön tá rg y a lju k  is, nem 
külön neveléstanra, hanem  a neveléstan egyetemes szempontú m egálla- 
pításiaimiak alkalm azására van szükségünk. E gy kivétel azonban m égis 
van: az ú. n. fogyatékos, (gyengeértelm ű, nyomorék, vak, erkölcsi bajban 
szenvedő) gyermekek neveléstana nagyobb m értékben té r el az ép embe
reikről szóló neveléstantól, m in tha csak! az épeknek valam elyik csoport
já ró l volna szó. I t t  tehát indokolt a külön neveMstan, de-akkor is közö
sek m aradnak  az elvi alapok.“ (46. 1.)

,.Az iskolák fa ja i három félék: a) általában művelő iskolák, b) szak
iskolák, c) gyógyítva nevelő iskolák; ez a  közoktatási szervezetnek széles
ségében való tagolása.

Az általában  művelő iskolák olyan intézmények, amelyek minden 
korlátozás vagy  határozott, különleges rendeltetés nélkül, egyedül a  
növendékek fejlődésének iszolgálatában állanak: m űvelik a növendékeket 
és ezzel a közműveltséget fejlesztik és terjesztik.
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A szakiskola a növendéket valam ely határozott feladatra , m unkára 
készíti elő, ezzel az egyénnek a kenyérkereses, életfenntartás, eszközét 
a d ja  meg, <a- nemzetnek pedig’ a  közösség életében szükséges m unkák el
végzésére a megfelelő m unkásokat, orvos, tan ító , kereskedő, földm í
ves stb.

A gyógyítva nevelő intézeteik (szokottabb, de m ag y arta lan  néven 
gyógypedagógiai intézetek) a r ra  valók, hogy. a  valam iben fogyatékos 
(vak, süket, hibás beszédű, nyomorék, gyengetehetségű, gyengéidegzetű, 
züllésnek induló) gyerm ekeket fejlődésben rigy segítsék, hogy az épekhez 
lehetően közel jussanak : ezzel az egyénnek a viszonylagos m unkaképes
ségét és életkedvét m egadják, a nemzet szám ára pedig a  fogyatékos 
m unkaerő értékesítését lehetővé tegyék, az elvesző m unkaerő egy részét 
megmentsék. Ezek a  gyógyítva nevelő intézetek az iskola szervezetében 
egészen külön helyet töltenek be, fe ladataik  különlegessége m iatt a 
rendes idiómák sorozatán k ívü l esnek; mégis kétségtelen, hogy nemcsak 
a köznevelés tágabb és lazább szervezetébe, hanem  a szűkebb és h a tá ro 
zottabb közoktatási .szervezetbe is beletartoznak, m ert ha  sok tekintetben 
m ás módon és sokkal szűkebb korlátok között is, de a sa já t területükön 
ugyanazt a nevelő tevékenységeit végzik, m int az ép emberek iskolái.

A három  iskolafajnak, az á lta lában  művelő, a  szakszerű és a  gyó
gy ítva  nevelő iskolák csoport járnak egyes tag ja i határozottan  elkülönül
nek ugyan  a m ásik csoport, egyes tag ja itó l, de m aguk az, iskolafajok 
között nem vonhatunk éles határvonalakat. M indhárom nak a  m unkájá
ban van  valam i >a m ásik kettőéből. Az általában  művelő iskolák ugyan  
nem ism ernek el fe ladatnak sem m iféle életpályára való előkészítést sem, 
mégis ezt végzik, m ert az ember m indenoldalú, tervszerű  fejlesztése 
m indenik életpálya általános előfeltételeit terem ti meg, a készségek és 
ism eretek bizonyos része pedig a  különféle életpályákon közvetlenül is 
hasznosítható. A testi és szellemi fogyatékosok iskolái más rendszerűek, 
m in t az ép gyermekeké, de m é g h a  volna is, nekik elég iskolájuk, akkor 
is sok gyengeértelm ű, ideges, nagyothalló, rosszszemü, béna, erkölcsileg 
hibás tanuló lenne az álta lában  művelő iskolákban, m ert az épség és 
fogyatékossá,g h a tá ra i elmosódnak. A szakszerű iskolák nem m ellőzhetik 
a művelődésben való elősegítést, a m űveltség elemeiben való tájékoz
ta tást, jóllehet nem  ez az igazi rendeltetésük, de ha ezt elhagynák, á r ta 
nának  növendékeinknek, m ert a ridegen szakszerű előkészítés m ia tt azok 
k im aradhatnának  a m űveltség közösségéből s így  csekélyebb lenne az. 
em beri értékük: k á ra  lenne eb'ből a nemzetnek is, m ert így  a közm űvelt
ség nem lehetne általános. A szakiskolák nem rekesz,thetik ki teljesen 
a fogyatékosokat sem, de term észetesen m indenik szakiskola csak olya
nokat fogadhat be, akik a r r a  az életpályára alkalm assá nevelhetők. 
A fogyatékosok iskolái, m indenikféle a m aga lehetőségei szerint, növen
dékeik részére az álta lában  művelő és a szakszerű iskolák fe ladata it 
egybefoglalják; növendékeiket a művelődés és a kenyérkereset ú tjá ra  
egyarán t nekik kell r  eá vezetni ök. Az iskolafajoknak m egvannak a  h a tá 
rozott külön feladataik, de mindezek a feladatok ugyanannak  a közös 
feladatnak sajátos részletei.

A  nevelésnek m inden ágazatáró l m egvan a szerzőnek sajátos egyéni 
nézete, nem  tér ki a kényes problém ák fejtegetése elől sem, pl. m ikor a 
tudom ányosságról és a tan ításró l szól.

Im re Sándor neveléstani m unkájának igen nagy  értéke, hogy a 
nevelés célját és fe ladata it határozottan  megkülönbözteti. A célt a neve
lés egyetemes rendeltetéséből, a feladatokat pedig a, nevelés részleteiből 
s a nevelés tá rg y án ak  állapotából kell szerinte m eghatározni.

Szerinte: „A cél és a feladatok abban különböznek egym ástól, hogy 
a cél az a végső pont, am elyet valam ely tevékenységgel el akarunk  érni, 
a feladatok pedig azok a teendők, am elyeket a cél felé való haladás 
érdekében el kell végeznünk. Cél csak egy lehet s abban az egyben a 
tevékenység mindenik részletének találkozni kell; fe ladat pedig anny i
féle, ahány  részlete van a  m unkának.“

A cél és feladatok ilyértelm ű szétválasztásának a gyógyító pedagó
gia fejlődése szempontjából igen nagy  jelentősége van, m ert érthetővé 
teszi a norm álisak és fogyatékosak oktatásának közös célra való törek
vését, viszont a feladatoknak a nevelés tárgyához m ért ku ta tása  a való
ban gyógyításra törekvő pedagógia 'fejlődését segíti nagy m értékben elő.

Magyar Gyógyedagógia 1929. 3—4. sz. 4



50

Ú jszerű és kiváló értékű a m unkának az a része is, amely a nevelés 
eszközeivel foglalkozik, m ert az eddig szétszórtan, m inden különösebb 
rendszer nélkül élő nevelési eszközöket, a gondozás, tan ítás, gyakorlás 
stb. fogalm akkal, m int m agasabb rendszertani gyűjtőfogalm akkal ren
dezi. A nevelés eszközének ilyértelm ű összefoglalása a gyógyítva neve
lés eszközeinek rendszeresebb á ttek in tését is elő fogja segíteni. (4— H

L ett József: A  gyerm ek önkéntes megnyilatkozására, évítő  tanításmód.
1928, 151. lag. K ecskem ét, Hungária-'nycmda.

szerző könyve^ elméleti és gyakorla ti részre oszlik. Főképen a 
siketném ák beszédtamításával foglalkozik. Felöleli m indazon tá rg y ak  
tan ítás i m ódját is, m elyek a  beszédtanítással kapcsolatosak. A szerző 
m ódszertani felfogását k iterjesz ti a hallók iskoláira is, ígiyi a  nép
iskolai beszéd- és értelemgyakorllatok, a nyelv tan  és az idegen nyelvek 
tan ítá sá ra .

Ügyesen értékeli a hangulatoknak és érzelmeknek a  beszédtanulás
ban való nagy jelentőségét. Hangsúlyozza a kellőleg' á t nem érzett 
beszédtanulási anyag  h ibáit és kiem eli a siketném ák élm ényein és 
önkéntes m egnyilatkozásain alapuló beszédtanítás nagy előnyeit. 
Á ltalános elve: „Kezdetben ne domborodjék k i az ism .eretnyujtás 
tan tárgy je llege“.

A ' siketném ák beszédtanításánál alkalm azott e ljá rá sá t „természe
tes tanítáismód“-nak nevezi. H a figyelembe vesszük, hogy a beszédanya
got az élmény es élet term őtalajából sarjaz,tatja ki, s hogy a nyelvalakok 
„közlésének“ sorrendjét is nagyjából a hangulatokra, vagyis m indig  a 
tanulók önkéntes m egnyilatkozásaira a lap ítja , úgy módszere a moder
nebb irányzat ú tja . Nagyon helytálló és világos kijelentése: „A ta r ta 
lom  ugyanis önm agában a legtermészetesebb m agyarázója a reá  alkal
m azott nyelvalakok használatának“ (56. old.). Ebből és a  továbbiakból 
kiérezhető, hogy a  szerző m aguknál a nyelvalakoknál alkalm azott 
ta n ítá s i  e ljárását is — természetesnek m inősíti. Pedig  nem  ta r t ja  be a 
magyaráz,ás legtermészetesebb ú tjá t. M ert: a beszédtanulást ism eret- 
szerzésnek tek in ti: nagy súlyt helyez a nyelv alakok tudatossátetelére; 
az önkéntes kifejezésből hiányzó részeknek a ledram atizált tarta lm on 
való kidomborítására.; a szabatos kifejezéseknek szinte kierőszakolá
sára ; a helyes kifejezés összes részeinek megértésére; a  részek tudatos 
összeszerkesztésére. A kifejezés résziből halad  az egész felé. — Bizonyos 
m értékben teh á t a jelen  mögé is került.

_E1 kell ism ernünk: m inden iskola életviszonyai kedvezőtlenek a 
beszéd e lsa já títására ; a  siketném a különleges individuum  a hangzó 
beszéd tanu lásánál és ^minden tudom ány csak fokról-fokra közeledik a 
végérvényes megism erések felé.1 A szerző módszerének mérlegelésénél 
a r ra  is kell tek in tettel lennünk, hogy m ily m értékben sik erü lt a szer
zőnek összeegyeztetnie a lélek törvényeit a  siketném a-intézet nehéz 
életviszonyaival. G yakorlati eredm ényei biztatók, de nem  véglegesek. 
Az ügy fontosságára való tekintetből lé lektanilag  foglalkozzunk e 
módszerrel.

A pszihológia szerin t: a m ondat alapelemekből és vonatkoztató 
elemekből áll. Előbbiek a tartalom m al, utóbbiak az érzelm ekkel tá rsu l
nak. A vonatkoztató elemek (ragok, viszony szók) csak m ódosítják az 
alapszók m ondattani vonatkozásait, de ta rta lm i képzetekkel nem, vagy 
a lig  társulnak.1 2 3 A lélekbúvárok egy tu d a ta la tti rendezői tevékenységet 
tételeznek fel, m ely irá n y ítja  a szavakat." L e t t  József tan ítás i e ljárása  
ezen a lélektani alapon áll. A benső rendezői tevékenységnek jelentős

1 „Alle Sprechtätigkeit besteht in der Bildung von Sätzen. Freilich besteht keine 
Einigkeit darüber, was mann unter einem Satze zu verstehen hat. Sehr verschiedene 
Definitionen sind ausgestellt. Es ist auch nicht zu leugnen, dass, sich dem Versuche, eine 
vollkommen befriedigende Begriffsbestimmung zu finden, eigentümliche Schwierigkeiten 
m den Weg stellen.“ (Hermann Paul: Prinzipien der Sprachgeschichte.)

2 „Hogy a  szó alap- és vonatkozó elemeinek a kapcsolata miként megy végbe, azt 
biztosan nem tudjuk.“ (Lux Gyula: A nyelv. 90. old.)

3 „Hogy hol van a határ a szórendező és a mondatrendező tevékenység között, azt 
nagyon nehéz megállapítani.“ (Lux Gyula: A nyelv. 92. old.)
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részét azonban a ta n á r  irán y ítá sa  m ellett a tanuló tudatos ak tiv itá sá ra  
ruházza.

A szerző, könyvének gyakorla ti részében, több példán m u ta tja  be 
a siketném ák önkéntes, de helytelen kifejezéseinek k ijav ítási m ódját, 
íg y  a kifejezésből hiányzó részt a  szemléltetett, ledram atizált tarta lom  
megfelelő részéből másoltatja  kifejezésbe. K idom borítja a ta rta lm i 
részt . Első ily  példája: Ju liska  ü t M ariska“. A hiányzó tárgy rago t, 
M a riska ‘ ütögetése kapcsán hangoztatja. A puszta M a riska 1 szónál 
pedig  kikapcsolja M ariskát az összképből, hogy ráeszm éljen a tanuló 
a rra , hogy a vonatkoztató elem, —• vagyis a ra g  nélkül nem fejezte ki 
lelke élő ta rta lm á t a beszélő. A tárgyképzet vagy szemlélet teh á t nincs 
viszonybaállítva. Azt m ondja a szerző könyve más helyén, hogy erő
szakosan ne változtassuk meg a tanuló lelki erőinek irán y á t. Pedig  a 
nyelvalakok ilyen tudatossátétele m egváltoztatja a beszélni tanuló 
lélek erőinek harm óniájá t.

K ife jte ttem  m ár e lapban, hogy a tarta lom  szempontjából nem
csak a mondat szim ultán jelenség, de a m ondat m inden szava és ra g ja  
m aga az egész ta rta lm i mondat. Tartalom nélküli, vonatkoztató elem 
ugyan  a ra g  E ggert szerint is, m ert — m in t m ondja — „lehetetlen 
például egy különválasztott genitivus ragnál valam it elgondolni“. 
A  tém a azonban csak addig nehéz, m íg a szóban beszéd — vagy mon
datrészt látunk. H a pl. a ,kő‘ szót elkülönítem  az objektív és szubjektív 
v ilág  összes idevágó kölcsönhatásaitól: puszta betűket kapok ered
ményül. Pedagógiailag  is nagyon fontos, hogy a különválasztott rag  
hasonlatos a ta rta lm i alakjától, színeitől, idő- és térvi szán ja i tói meg
fosztott ,kő‘ szóképzethez, mely csak ezek birtokában  beszédrész, meg- 
n evezósbeli szómondat és mely m ondatbeli szóm ondattá is tehető. 
A különbség a ra g  és a megnevezésbeli szó között az, hogy az előbbi 
csakis mondaton belül szómondat, helyesebben: ragm ondat. A beszéd- 
tan ítá s  szempontjából tehát, fontos j tudni, hogy a különválasztott 
genetivus vagy  akkuzativus ra g  nem  az objektív és szubjektív v ilág 
ból és azok kölcsönhatásaiból em eltetett ki, hanem  a  beszéd hangulatá
ban álló szubjektum nak abból a szemszögéből, mellyel a  saját, de csak 
objektivá lt részére, m int a gondolat ta rta lm i egészére, tek in t a  rag  
kim ondásakor. Sem az objektivált rész. sem a vele szembenálló ,össz-én‘ 
azonban nem  nélkülözheti a  kül- és belvilág- kölcsönhatásait. A. rag  
teh á t képzet- és érzettarta lm ak  hordozója a m aga helyén. L e tt  József 
módszerének idevágó részét az alábbi lélektani okok m iatt kifogásolom :

Szómondat a cselekvést elszenvedő tá rg y  kifejezésbeli neve is, a 
ragnélkü li M a riska ‘ szó is. Az á té lt viszonyészrevételek jegyében áll 
A  ta rta lm i alanyok, állítm ányok és tárgyiak élményesen á té lt tömegét 
re jt i ' m agában, összképhordozó rag nélkül is. Nem puszta összképrész 
(alapelem), m elyet m ajd  a vonatkoztató elem (a rag-) módosít m ondat
résszé. Benső össztartalm ait nem  a ra g  határozza m eg a beszélő lelké
ben. Sem a jelelő siketném a, sem az ősember és a kisgyerm ek nem  
Szorul tá rg y rag ra . Beszódtanítás szempontjából is fontos: a  rag  
alanyiságunk terméke, mely az érzékied eredetű összképben nincs is 
külön  benne. A tanuló  a puszta  ta rta lo m  részeinek összeszerkesztéseíkor 
a  legegyszerűbb ily össztártalomból sem m ásolhatja le kifejezésbe a 
tá rg y rag o t, m in t a tarta lom nak  egy külön is szembeötlő alkatrészét. 
Még úgy sem m int külön nevét az e helyü tt sémásabb m egvilágított- 
ságba került ta rta lm i összképnek. Noha: csakugyan ily össz-név a 
tá rg y rag . L ett József módszerével tan ítva , szintén nem készséges a 
tanuló  beszédje kezdettől fogva, m ert olyan kifejezésben  részmegllátá- 
sokat kíván a  gyermektől, melyek benső lényege fölött a felnőttek is 
vitatkoznak. A tanuló tehát rag  nélkül is kifejezettnek érezte gondo
la tá t  (Ju liska  üt M ariska). U gyanis a M a riska ‘ szónál, m int szómon
datnál, csakugyan végei is érnek a tarta lm i összkévsorozatoki. A  tárgy
rag m egkívánja, hogy a tarta lm i összkép szubjektív  okokból objektivál- 
tan  maradjon meg a tudat alatt. E ra g  precizírozó jel, komplexum és 
szövevény. A tá rg y i összképsorozatok hordozója éppúgy, m int a rag
nélküli M a riska 1 szóm ondat is. T arta lm i szempontból az összkép hely
zeti viszonyészrevétele áll a tu d a t megoszlott fényében. Ám ez, re jtve  
m arad mégis. M ert a tá rgy rag , precizírozó jel lévén: elsősorban a 
szubjektív eredetű tarta lm aknak , vagyis az érzeteknek a képviselője.

4*
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Érzetek töm ege a legkidom bor odóbb rész benne. Az össztartalonm ak, 
m in t helyzeti viszonyészrevételnek az élén teh á t: az össztartalom  
külön  kifejezési szándékának szubjektív érzete áll. Ez a tárg y rag - 
különbisége az eredeti .Mariska? — és a későbben kialakuló  ,M ariska‘ 
nevű szóm ondatokkal szemben. Ez a benső alakulás azonban viszony
ban áll a talnuló nyelvfejlődéteének az egészével. Hogy a tá rg y rag  
önként is. átérzetten is jelentkezzék: azt az érzelmi különérdek  — tar
talm a  igényli, mely a beszélőnek és a  hallgatónak közös érdeke, hogy 
m egértsék egym ást. Ez azonban nem  szemléletes része a szerző által 
ledram atizált tartalom nak. Ám ez, is tudatossá tehető. De in tenzitása 
a  képzetek ingererősségeivel szembein gyenge. E lgáncsolható, m ert az 
eredeti ,M ariska‘ szómondlat ta rta lm ai között ott van a  ta rta lm i 
befejezettség érzete, annak kifejezési szándéka és a k ifejezettség érzete 
is. A  tarta lom  újralkifejezésének szüksége hiányzik csak a ,M ariska* 
szómondatbóll ' m elynek viszont bizonyos, szempontból nem  szabad 
tudatossá vállalnia. A tudatos tá rg y rag  különérdek-része ism ét összetett 
jelenség. M ert a beszélő és a hallgató közös érdeke a ta rta lm i helyzet 
leszögezése. Csakhogy éppen a beszélő tan ítvány  különérdeke a gyön
gébb rész benne, m ert ő ra g  nélkül is úgy érzi, hogy kifejezte a  ta r ta l
m at. Vagyis: nem a m egértési, hanem  a  m egértetésbeli alkatrész, a 
halavány az ő érzetei között. Viszont, hogy részletezőbb' lehessen, m eg 
kell értenie a hallgató felfogását. Ez beleélést kíván. Nem ossz,tartalmi, 
hanem  kifejezés,jelentésbeli új átélést. Tehát m ár a hallgató  szempont
ján ak  felfogásában is gá to lja  őt a saját, egyéni szintakszisa, stb. 
A m egértett új kifejezési form a azonban lényeges benső á ta lak u lást 
kíván a .M ariska“ szómondattól. Pl. a kifej ezettség érzetét a  hiányos 
kifejezés érzetévé kell átm inősítenie. Ennek egyáltalán  nem  tudatos 
feltétele, hogy pl. a ,M ariska‘ szóm ondatának (tárgyképzetének) tanuló 
egyéni össztudata (nem tudatossága), hanem  össz,helyzeti és összérzeti 
viszonya megváltozzék. A szerző kiem eli .M ariskák  az, összhelyzetből és 
szemlélteti, hogy a ragnéllkiüli ezó m ás m ondatot jelént. Pl. M ariska áll. 
Ez a szemléltetés azonban a lelki folyam atok m ondattani része csupán 
és tudom ásulvevése nem je len ti még a  tá rg y n ak  alkalm az,hatását. M ert 
igenis, ugyanazon összhelyzetben is (Ju liska m egütötte M ariskát): 
fontos, de latens szerepe van a riagnéKkiili, de ú j m egvilágítási és érzeti 
helyzetekbe kerü lt ,M ariska‘ szómondatnak. Érmen a tárgyra a elhelyez
kedési viszonyai m ia tt kell megváltoznia. (Lásd pl. a nem  ragozott 
nyelveket). A mi nyelvünkben egy kom plikált h iányérzetet kell k ivál
tan ia , de latens szómondat jelleg ének megcsonkítása nélkül, hogy te r
méke az érett tá rg y rag  lehessen, ennek összes képzet és érze tta rta lm ai
val. Az a szemléltetés tehát, mely a ,M ariska ‘ m egütésével dom borítja 
k i a  tárgy rago t, avagy M ariskának  az összhelyzetből való kikapcsolását 
és ennek m ondattani jelentőségét m u ta tja  be: vegyes hatású . P éldául: 
többek között a kelleténél jobban  dom borítja ki a  gondolat befejezett
ségének érzetét a  tárgy ragnál. Ez érzékleti sorrendet eredményez: 
megnehezíti a szórendek benső alakulását. Például: János szalonnát 
eszik. Ezen használatban szó- és ragm ondatoldást je len t ez a  kifejezési 
forma,. Vagyis: szalonnát eszik János. Ugyanez előzményes használat
ban és kisebb kidom borítással: János szalonnát eszik. H a a  tá rg y rag  
erős befejezettségi érzettel tá rsu l, h iáb a  az előzményes hangulat, a  
szövevényben az érzékleti sorrend győz,: János eszik szalonnát.

A szerző módszerével tanulva, szintén nem fenyőszálfa az új 
nyelvalak, hanem  nehéz,fajsúlyú sziklarész a  léltek folyam ataiban. Még 
az anyanyelvét, tanuló halló-gyerm eknek is em brionálisán keresztül 
kiéli m ennie az em beriség nyelvfejlődésén. P ed ig  az ő lelke ön tudatlan  
h arm ó n iá já t nem  zavarja  az az iskolai kényszerhelyzet, mely szemléltet, 
tudatosít, kiemel, dom borít stb. S im ábbak is a hibái, főkép az, érzékelés 
rendje ü t k i rajtok.

A siketném a néha ellentétes jelentéssel fejezi ki a tárgy rago t.‘ 
Például: ku tyá t fogott madár (veréb). Az alany latens szómondat 
lévén: sa já t m egvilág íto ttságának  viszonyaiban ta rta lm i bevégzettség 4

4 A szerző könyvének 90. oldalán felhoz egy példát: A VIII. osztályban volt a 
raéter-í. Ennek nincs teljesen ellentétes jelentése ugyan, mégis hosszadalmasabb lenne, 
ha ezen kifejezés determinált voltát ki akarnám mutatni.
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is. Utolsó alkatrésze, a ,madár‘ tarta lm i képzet. Vegyük figyelembe, 
hogy a tá rg y rag  kidom borító szem léltetésekor (pl. M ariska ütögeté- 
sekor) m egerősítjük esetleg a cselekvés elszenvedését képviselő szómon
dat bevégzettségi érzetét a kifejezés szemszögéből. V iszont és egyben: az 
ilyenkor hangoztatott tá rg y rag  sem tűn ik  el nyom talanul. És m ert az 
a lany i szómondat (kutya) utolsó tag ja  a  ,madár‘ nevű tárgyképzet; a 
ragm ondat első sémásabb fényű ta g ja  szintén a madár — és utolsó 
tag ja  pedig a ,ku tya ‘ m int ta rta lm i képzet: ta rta lm i fúzió tám adt itten  
(kutyát). Oka azonban érzeti term észetű volt. A kidom borított tá rg y rag  
tartalm ilag  vállt erőssé a tanuló lelkében, de a  m ár em lített kiilön- 
érdelm ek  csak a fele érvényesült benne. A tanuló csak a hallgató 
szempontjából alkalm azta téves helyen a  ragot. M ert az ő egyéni, 
vagyis m ondattan ilag  általánosabb használa tra  alkalm as szavai nélkü
lözték kifejezése kontrasztérzését.

A fentiekben csak egy részét közöltem éppen a tá rg y rag  szemlél
tetése és kidom borítása ellen felhozható érveimnek.

Mi tökéletességet k ívánunk a tanulótól, azért érjük  el oly lassan. 
A nyelv a m aga egészében és re la tiv itásában  alakul. A szerző mód
szerének sikere szintén relativi E gyik  ereje: a tanulók erős ak tiv itása. 
U gyanez más szempontból gyöngéje is ezen tan ítási e ljárásnak. 
A  tan ításnak  az iskola legvégső h a tá rá ig  váló természetessététele, 
vagyis az egym ást most még károsan befolyásoló fiziológiai és pszihikai 
össztényezőknek harm onikus, egym ást tám ogató irányban  való haszno
sítása a jövő kérdése. Súlyos feladat.

A szerző érdeme, hogy jelentős lépést te tt ezen feladat m egoldásá
n ak  a területén.

K önyvét a k ife jte tt szemszögeken át ajánlom  a  szakembereknek.
Vas István.

Dr. W ieser W.: Röntgentherapie des Schwachsinns bei K indern. Radio-
logische Praktika: Bd. 10. Nemnich-Verlag 1928. S. 260.
W ieser fejtegetéseiben a  gyógyító röntgenológusok nagyobb része 

á lta l létezésében kétségb.evont ingerdózisból („Reizdose“) indu l ki. 
A  szerző az^elmefogyatékosságok nagy  részét a belsőszekréciós m irigyek 
csökkent működésére vezeti vissza és ezért az összes elképzelhető m iri
gyes szerveket a bőregységdózis 5—10%-os mennyiségével so rra  besugá
rozza, Ezzel a kis dózissal a m irigyekre serkentő h a tás t k ifejtve, szerinte 
a  fennálló összes tünetek  lényegesen javulnának , sőt részben m eg is 
szűnnének.

W. az ingérhatáéon k ívül a sérüléses és gyulladásos agyi gócoknál 
felszívódást elősegítő és gyulladást csökkentő, illetőleg gátló ha tást 
tételez fel. Ellenőrző vizsgálati módszerei közül a  koponyafelvételeket, 
az Abderhalden-féle szervbontási reakciót és a kapillarm ikrofotogram - 
inokat, alapanyagcsérevizis gálátokat em líti részletesebben az intelli- 
geneiavizsgálat, a növés és súlygyarapodáson kívül. A  W ieser-féle  be
sugárzások eredményének helyes megítélését nehezíti az a  tény, hogy 
W ieser a besugárzásokkal egyidejűleg o rganoteráp iát is végez, annak 
kiemelésével, hogy organoterátpia nélkül is, csak Röntgen-kezeléssel, 
lassabban bár, de ugyanolyan hatásokat é rt el.

A könyv legterjedelm esebb része azon 118 eset leírása, melyeknél 
tag ad h a ta tlan u l szép eredm ényeket é r t el; pl. intézeti kezelést igénylő 
gyerekek egy-két év a la tt norm áliskolaképesek lettek.

Csodálatos, hogy bár W ieser k ísérletei 1923 ó ta folynak és több ízben 
közölt rövidebb ism ertetést, mégsem vállalkozott — tudom ásunk sze
r in t  ,— senki ezen gyógyítási mód eredm ényeinek ellenőrzésére.

W ieser tévedhet abban, hogy a Röntgen-besugárzások gyógyító- 
h á lá sá t túlbecsüli. Egy tény azonban biztos és ez: törekvéseinek tiszta
sága, k u ta tása in ak  komolysága. A gyengeelm éjűék ügye oly nagy  
teherté te l az állam i h á z ta rtá s  költségvetésében, hogy m inden eszközt 
meg kell kísérelnünk^ eme gazdasági és erkölcsi tehertétel kisebbítésére.

Ebben a törekvésben domborodik ki W ieser  k u ta tása in ak  m ara
dandó érdem e. és követendő példája.

(Dr. Dobák Géza)
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W iegaiul—Stumm: Das Zeichnen in dér H ilfsuchule , zugleich zűr Be-
nützung fiir die Gfrundschule, fü r  Sonderschulen und einfache
S  chilivé ihaItnisse. C. MarhcldLVerlag Katié a. S. 1928, 104, l.
„R ajzolást tan ítan i annyi, m int a  felfogóképességet fejleszteni.“ -— 

A  megfigyelőképesség fejlesztése m inden tan ításnak  hallgatólagosan el
fogadott előfeltétele.

Hogy a gyengeelm éjű gyerm ek a  form át, nagyságot, színt stb.-t 
észrevegye, ehhez szisztem atikus gyakorla tra  van  szüksége. I t t  lép elő
térbe a ra jz  jelentősége, mely m indig konkrét dolgokból indul ki. A m it 
a  gyerm ek rajzol, az a szeme előtt van, megemelheti, m egtapogathatja* 
m egfoghatja, a  megfelelő szituációt napró l-napra lá thatja .

Ehhez já ru l m ég a gyermekeknek a  színekben való öröme. Ez. az 
öröm, boldogság az, am iért a  gyermek, legalább eleinte, kész öröm
mel rajzol.

A  ra jz  eszköz a gyengeelm éjű emlékezetének fejlesztésére is. 
A  gyerm ek eleinte a tá rg y n ak  csak egy vonalát képes emlékezetében 
m egtartan i, gyakorla tta l később m ár 2—3 vonalat, sőt az egészet is  
képes lesz emlékezetében m egőrizni: — lassankin t felfogja, m egjegyzi a 
tárgyiak a lak já t, színét, nagyságát, nevét, stb.-t.

A rajz^ a fan tázia  ébresztője, mely a  gyengeelm éjű gondolatvilágá
ban élénkséget, m ozgást ébreszt. V an azonban olyan gyengeelm éjű is. 
kinek fan táz iá ja  zabolátlan, túlcsapoDgó. Ezeket a  rajzolás pontos 
lá tásra , gondosabb megfigyelésre szoktatja.

__ Gazdasági szempontból is nagy a  ra jz  jelentősége. A gyengetehet
ségű a rra  lesz u talva, hogy kezével keresse meg kenyerét. Mi tehetne 
nagyobb szolgálatot a norm ális ügyesség fejlesztésében, m int éppen a 
rajz , am i nemcsak kezét ügyesíti. hanem  a  gyerm eket pontos munkára', 
rendre- szoktatja. A fiúk m ajd műhelyekben, a leányok pedig házi 
m unka elvégzésénél használhatják  fel szerzett ügyességüket.

N agy kedélynemesítő értéke van a  ra jznak  a  gyengeelm éjűre, 
akinél az általános pszihikai sérülés a kedélyre is rányom ja bélyegét. 
A ra jz  melegséget, színt, szépséget hoz a gyerm ekek közé, kik otthon 
komor, gondterhelt arcokon, csupasz falakon kívül egyebet alig  lá tnak .

H a tisz tán  készített ra jzot fe lm utatunk  a gyermekek előtt, meg
dicsérünk, m áris  felébresztettük bennük a tisz taság ra  való törekvés 
igyekezetét. H a nem tú lsókat kívánunk, türelem m el, szeretettel, meg
értéssel i t t  sokat fejleszthetünk a  gyermek tisztaság i érzékén.

W iegand  a rajzolá-s m enetét felépíti, anélkül, hogy m erev anyag- 
m eghatározáshoz ragaszkodnék.

Színes rajzolással, a „mahlendes Zeichnen“-nel kezdi a tan ítá s t. 
M ert a gyermekeknek örömük telik  a  színekben s boldogan rajzolnak. 
M inden m unkának legnagyobb ösztönzője az öröm. L assan  ráveze ti a  
gyermeket, hogy m indent a valóságnak megfelelő színekkel rajzoljon 
le. Az_ alsó fok anyagát a gyerm ek közvetlen környezetében lévő tá r 
gyaik és a. vele tö rtén t események rajzo lása képezheti.

Második fokozat a típusrajzolás és illusztrálás. A gyerm eknek 
tu d n ia  kell a különböző dolgokat rajzolni, m ert enélkül dolog, vagy  
bárm iféle helyzet lerajzolása elképzelhetetlen. E zért ad a  ta n á r  a gyer
mek kezébe sémát a típ u sra  rajzolással. Ezt azonban megelőzi a  pontos 
lá tás és rendszeres megfigyelésre való szoktatás. Az egyes típusok az. abc 
betűihez hasonlíthatók. Ezeket alkalm azni kell tudni. E zt pedig csak 
sokszori, gyakori ra jzo lta tással érhetjük  el.

A tulajdonképeni rajzolás a harm adik  fázissal, a  form arajzolással 
kezdődik A form arajzolásnak első feladata, hogy a gyerm ek a  term é
szet tá rg y a it tudatosan  lássa és ábrázolja, m ásrészt pedig  bevezetés 
©gyes JkélpEetek és képzetkomplexnmok kialakításához. A ra jzo lásnál 
első követelmény az analitikus látás. Hogy a gyerm eket ehhez segítsük, 
felhasználjuk nemcsak a lá tásá t, hanem  tap in tási és mozgási képességét 
is. E zért a tárgyaikat lehetőség szerint először a gyerm ek kezébe adjuk, 
a  homokszekrényben elkészíttetjük, plasztilinből vag y  agyagból for- 
m úztatjuk meg. E zt követheti a pálcikákkal) való k irakás, kivágás, vagy 
hajtogatás. A  gyeingetehetségűek közism erten m otorikus típusúak, 
ezért nálunk  a levegőbe való rajzolás is ajánlatos.

A form ai ra jzo lást egészen form ai elemekkel kell kezdeni. A  gyer
mek szám ára a legegyszerűbb a görbe vonal, ezek közül is az ellipszis
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alakú. A lkalm as erre még a tojás, citrom , stb. ra jzo lta tása  is. Az egye
nes vonal, m iu tán  a gyerm ek szám ára érzelm i színezete nincs, unalm as ; 
.Legegyszerűbb összetett form ák a négyszög, háromszög, stb. A f o r m a i - 
rajzolásnál tan u lja  meg a növendék az irányokat, alakokat, elneve
zéseket, stb1.

Következő fokozat a  szerszámok ra jzo lta tása, hol m ár nemcsak az 
a lényég, hogy pl fejszét rajzoljon, hanem az, hogy az eszköz cél
szerűsége m ilyen form át kíván. E zt egy további kör követi, a levelek, 
bogarak, stb. ra jzo lta tasa. Közben m indig felh ívjuk a gyerm ek figyel- 
met az alaik okszerűségére. P l. m iért van a  lepkének nasrv szárnya s 
aiány lag ’ kicsi tórzso. De óvakodnánk attól, ho.cjy a ranzórából term észet- 
ra jzó rá t csináljunk.

Nem győzi eleget hangsúlyozni a szerző, hogy m inden rajzokta- 
ta sn a l a lehető legtöbb érzéket vegyük igénybe. M inél több érzék tám o
gat egy képzetet,^ annal tisztább és m aradandóbb az.

A ra jzok tatás még^ i t t  sem fejeződik be, hanem  parallel kell' 
haladnia, az iparosoktatással, hogy tám asza legyen a tanoncnak. Nem 
képzelhető^ iparosm uiika rajzolás nélkül. P l. liéc fürégzelése, valam i
nek a kivágása, sót még egyszerű temérése, sem lehetséges gyengeelmé- 
nnnél az alapism eretek alapos e lsa já títása  nélkül.

Rajzolni azután mindlen tan tá rg g y a l kapcsolatban an n v it kell 
am ennyit a  tá rg y  m egkíván. A jánlható a ra jto lta tá s  azért is, m ert a 
gyengeelm eju ham ar k ifárad  tanu lás közben, rajzolás közben pihen 
de azért a tá rg y  körében m arad a tanuló.

Wi.egand m inden rajzolási fokozathoz egy p á r m intaleckét csatol. 
M inden esetre könyve figyelmet érdemel, ha  tán  az egyes fokozatoknál 
a k itűzött célt tűim ,agasra szabja is. Gansel Irén.

A Fővárosi Pedagógiai Könyvtár (Budapest. V i l i . .  M ária Tetézia-tér
8.) évkönyve és szemelvényes szakjegyzéke. 1928. Űj fo lyam  1 sz.
Budapest szf. házinyomda. 1928. Nagy 8. X V II I .  +  212 lap.

A székesfőváros tanácsa  sóikat áldoz arra , hogy tan ító i, tan á ra i az 
előrehaladó neveléstudom ánytól el ne m aradjanak  és m indent elkövet 
hogy nekik a szakm ájukban váló elm élyedést lehetővé tegye. E zt a célt 
szolgálna a  Székesfővárosi Pedagógiai Szem inárium , m elynek kitűnő 
gyakorló isko lája  m ellett egyik legnagyobb erőssége a pedagógiai 
könyvtár.

Hogy a fővárosi pedagógiai könyvtárban  micsoda, kincsek vannak 
teJ halmozva. azt a most m egjelent szakjeg-yzékből tud juk  meg:. A könyv
tárb an  35.708 kötet könyv van. de a szakje&vzék ebből csak kb 1400 
m üvet sorol fel m int am elyre a nép- és középiskolák oktatószemély
zetének és álta lában  a gyakorla ti pedagógiai m űvelőinek szüksége van 
es tehet.

, A. fővárosi oktatószem élyzet nagy  háláva l adózik a könyvtár veze
t ő s í n e k  azert; hogy ezt a nélkülözhetetlen kézikönyvet k iad ta  s azzal 
a tudom ányos búvárkodást m egkönnyítette. Sajnáljuk, hogy a gyógy
pedagógia sem összefoglalásában, sem részleteiben a katalógusban fel
em lítve nem lett. (ém). '

Fodor Árpád: „C s a lá d v é d e le m G ró f Zichy Gyula kalocsai érsek élő
szavával. „Á rvádkönyvek“ 21—22. szám. K is 8, 157 l. Kalocsa. 1928.
K ettős szám, ára 2 P.
A család a lap ja  az em beri társadalom nak és állam nak és m égis a  

m odern elet tam ad ja  a családot. Megvédésére íródott ez a  könnyű és 
folyékony stílusban, kedves hangon m egírt könyv, m ely sok-sok tapasz
talato t, nemes és nagy  gondolatot tá r  elénk. L ap ja in  a családvédelm i 
mozgalom alkalm as vezérkönyvet, a népm űvelési előadók, nevelők sőt 
a  család tag ja i is kedves olvasm ányt ta lálnak . M egrendelhető Árpád 
Kt.-nal Kalocsán es a lap kiadóhivatalában.
Magyar Anyák Naptára az 1929. közönséges évre. Szerkeszti K eller

Lajos. H atodik évfolyam . K iadja az „Orsz. Stefánia-Szövetség.“
Budapest, V i l i . .  Vas-u. 10. 210 lap.
Az „Orsz. Stefánia-Szövetség“ céltudatos, nemes m u n k ájá t jeles 

k iadványainak  egész sorozata h irdeti: de ezek között is első -hely
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ille ti meg a  „M agyar A nyák N a p tá rá t“, mely a gyerm ek szeretetétől 
á th a to ttan  v ilágosítja  fel a m agyar anyákat a gyerm ek ésszerű gondo
zásáról. M ár a szokásos n ap tá r i feljegyzések között, m inden hónapban, 
o tt lá tju k  az egy. két, hár«m  stb. hónapos baba súlyára, növekedésére és 
érte lm i fejlődésére vonatkozó, nagy körültekintéssel összegyűjtött ada
tokat, ra jzokat s az 1—2 és a  2—3 éves gyerm ekről szóló tudnivalókat. 
Legkiválóbb szakem bereink — dr. Tóth István , dr. Bókay János, dr. 
Tauffer Vilm os egyetem i professzorok és mások — értékes, közérdekű 
közleményei tö ltik  m eg az ism eretterjesztő részt, de nem  hiányoznak 
belőle, a többi n ap tá ri feljegyzések sem. Tanítók, lelkészek, jegyzők ne 
m ulasszátok el ennek a  nagyértékű  nap tárnak  a terjesztését. Fajunk  
egészséges fejlődését szolgáljátok vele! (ént.)

L A P  S Z E M L E .
Pro Juventute. Sehweizer Z eitschrift fü r  Jugendfürsorge und Jugend-

pflege. 1928. IX . Jahrg. No. 10. (Október). Zürich. 1., Seilerg, 1.
A svájci viszonyokkal sokszor foglalkoztunk eddig is. m ert a  leg

fejlettebb iskolarendszert ott ta lá lju k  meg, s m ert ez az ország kicsiny
ségénél fogva hasonlít csonka országunkhoz, vtógül, m ert a  gyógy
pedagógiai értelm ezése tekintetében is ugyanazt a nézetet vallják, m in t 
mi, m agyarok.

E zú tta l azért foglalkozunk a  svájciakkal, m ert lapunk egyik 
jóakarója, dr. Saly  László pápai kam arás, középponti papnevelő in tézeti 
prefektus révén kezünkbe (került a „Pro Ju v en tu te“ c. tekintélyes^ svájci 
folyóirat, amelynek egész októberi száma csak a gyógypedagógiává! 
foglalkozik. Egész sor érdkes cikk a fogyatékos gyerm ekeket tá rgya lja .

K iem elkedik a cikkek közül dr, H anselm annak, a zürichi egyete
m en a  gyógypedagógia m agán tanárának , a  gyógypedagógiai t a n á r 
képző szem inárium  vezetőjének a „Bevezetője“, ahol világosan és félre 
nem  érthetően határozza m eg a gyógypedagógia fogalm át.

„Gyógypedagógián a fejlődésükben ta rtó san  korláto lt gyermekek és 
fiata lkorúak  tan ításán ak  elm életét és gyakorlatát, továbbá gyerm ek
védő nevelését értjük.

Átmenő jellegű, kisebb jelentőségű fejlődésbeli gátlásokat m ajd
nem  minden gyerm eknél ta lálunk ; ezeket könnyű lefolyású testi beteg
ségek, balesetek, lelki m egrázkódtatások, a lélek egyensúlyának m agá
tó l is  rendbejövő kilengései (a pubertás idején), továbbá a külső élet- 
körülm ények á lta l okozott gátlások idézik elő, am elyeken a  gyermek 
végül is ú rrá  lesz.

Ezek a többnyire gyors lefolyású bajok a testileg-lelkileg ép gyer
m eknek nem csak hogy nem  ártanak , ellenkezőleg, nem  egyszer a test 
és a  lélek m egizm osodását segítik elő.

De h a  valam elyik  gyerm eknél a  testi hiba., vagy az eliüebeli rend
ellenesség tartó ssá  lesz, annál az a baj a z_ egész, lelki élet jellegzetes 
elváltozását, legyöngülését vagy  elferdülését idézi elő, am i később az 
illetőnek jövő társadalm i hasznavehetőségét károsan befolyásolhatja. 
A különleges szakszerű — gyógypedagógiai — nevelés sok esetben 
legyűri a hibákat, vagy azok káros h a tásá t enyhíti.

A fejlődésükben korlátozott gyerm ekeknek három  főcsoportját 
különböztetjük meg: az érzékileg fogyatékosokat (siketeket, nagyot
hallókat, vakokat, rö v id lá tó k a t). — az elm efogyatékosokat —, végül az 
ideges vagy  pszihooátiás gyermekeket.

G yákran előfordul, hogy ezek a bajok egy-egy gyerm eknél együt
tesen lépnek fel. m iálta l a nevelői m unka m ég nehezebbé válik .“

Dr. R. Sveich  „Gyógypedagógia és gyermekvédelem “ cím ű cikké
ben a IV. gyógypedagógiai kongresszus (Leipzig, 1928.) tárgya lásai 
felett ta r t  szemlét, am int azt lapunkban K éri H edvig  és dr. L a jta  is 
m egtettek (1928. évf.). Végül óvja az olvasókat a tú lságba menő 
optim izm ustól, m ert a nehezen nevelhető gyerm ekek problém áját még 
korántsem  oldottuk meg, de óv a kétségbeeséstől is, m ert bár lassú 
lépéssel, de közeledünk a végső cél felé: hogy t. i. a rendellenes fejlődésű 
gyerm eknek is emberhez méltó életet biztosítsunk.
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A továbbiakban helyhiány m iatt csak a cikkek cím eit közölhetjük: 
Maillé fér  kisasszony a vakok intézetének belső életéről közöl ese teket- 
A m a  Schw eizer a gyengén látók külön oktatásáról ír; Joh. H evv  arró l 
értekezik, m ennyire gáto lja  a nagyo-thallás és a siketsóg az elme fejlő
dését; P. S tarkle  a gyengetehetségű siketném ákról; E. Bebie-W intsch  és 
F. A m sler  a nagyothallókról és azoknak a B ranckm ann módszere nyo- 
m án való beszédbeli kiképzéséül szól; K. Lóéiig cr a nagyofhallással 
kapcsolatos elimeheli fejlődést v izsgálja; Bouliet-Piccard  az anyák 
vedelm ere szolgáló svájci törvényeket ism erteti.
Alföldi Népművelés. T anügyi lap. A  csongrádváfm egyéi Általános 

Tanítóegyesület (A lfö ld i Tanítóegylet) h ivatalos lapja. M egjelenik  
minden hónap 1-én és 15-én. Szerkeszti: Csernai M átyás, Deli Lajos, 
brrepuss Is tvá n , Vonstetten  Elemér. Hódmezővásárhely , 1928.
v . évfolyam .
Elevenen, körültekintően szerkesztett lap ja  ez a Csongrád vár

megye tanítóságának. Legutóbbi szám ában ism erteti a 8. osztályú nép
iskoláról szóló t örvény te rv  ez etet. rám u ta t a nehézségekre, amelyek azt 
a g'a.zdak ollonallasa kövotkoztcbon fonyos'otik, de arról gz a lan som 
tesz em lítést, hogy m i legyen hát azokkal a gyermekekkel, akik nem 
csak a 8, de még a 6 osztályú népiskola anyagával sem tudnak  meg
birkózni! Pedig  az ilyen gyermekek száma az egésznek kb. 2%-át teszi 
ki. Igen fontos dolgokat í r  a lap az iskolaorvosi intézm ényről is. Érde
d e n  tá rgya lja , m it tan ítan ak  a külföldi iskolákban miró lü n k .; 
„ ligyelo* „A tanyai- tan ító  és a disznótor“ címen. Deli Lajos pedig a 
tan y ai tan ítók  fuvard íjá ró l értekezik. Balog Sándor „Nehánv gvermek- 
fogalmazYány“-t közök am it a gyermekek otthon, házifeladatkébt pala
táb lák ra  ír ta k  le. Megkapó, kedves m egnyilatkozásai ezek a tan y ai 
gyermek lelkének. Ezek a  gyermekek tudnak  is, szeretnek is fogal
mazni.^ Érdekes a tan ító  megjegyzése is. aki azt mondja, hogy voltak 
hibák is, de ő nem ezeket igyekezett észrevenni, hanem  elsősorban a 
jól íro tt szókat kereste, nehogy a piros tin ta  a gyermekben az. írás- 
szeretetet megölje. ím e a legmodernebb pedagógiai elv a tan y ai 
iskolában. ' (ém.)
Magyar Ifjúsági Vöröskereszt. 1928. IX . évfolyam  3. és 4. szám. Fel. 

szerk.: A ngyalné Lőrinczy Erzsébet. K iadja a M agyar Vörös
kereszt-Egylet.
Ez az elevenen, gyerm ekiesen szerkesztett kedves ifjúság i lap a # 

legnagyobb párto lásra  érdemes. A „Tornázzunk gyerekek!“ c. rovatban 
Doby Ida. a kiváló tornam ester közöl bájos tornafoglalkoztatásokat. 
Ezeket a  gyakorlatokat intézeteinkben is haszonnal vehetjük elő. (ém.)
Protestáns Tanügyi Szemle. Szerk.: Borsos K ároly és Szelényi Ödön.

A z Orsz. ref. tanáregyesület és az Orsz. ág. h itv . ev. tanáregyesület 
hivatalos közlönye. M ezőtúr—Budapest, 1928. II. évf.
M inden cikkéből a h ivatás és a gyerm ekszeretet sugározza felénk 

melegét. Dr. Bell Lajos elnöki m egnyitójában azt m ondja; „nekünk az 
ifjú ság  nevelőinek meg kell ta rtan u n k  növendékeink lelkét, természetes 
derűjében, ha  azt akarjuk , hogy ta n á r és tan ítvány  az ih let p illan a tá
ban találkozzanak. Ez okból az iskcC’át „derült vidám ság“ helyévé s a 
tan ítás i ó rákat k ívánatosakká kell tennünk, hogy az ifjú  lélek term észe
tes optim izm usát tovább tá p lá l ju k .. .  Az iskola közszelleme nagyrészt 
visszhangja a tan á ri k a r szellemének s elsősorban annak a  viszonynak, 
amelyben a. tanárok  s a tanu lók  állanak  egym ással. S itt  tág  tere ny ílik  
az elő nem  írt. de a tan á ri lelkiism eretben gyökerező nobile officium- 
nak, m ely különösen az esendő, a gyenge, a túlságosan szerény, félénk, 
bátortalan , vagy  ahogy az egyéni lélektan főképviselője, A d ler  m ondja - 
az alsóbbrendűségi érzéssel“ sú jto tt gyerm ekeknek megértésében, fel- 
emelieseben, m egvígasztalásában. új ú tra  térítésében keresi és ta lá lja  
egyik __ legszebb fe ladatát.“ — Szelényi Ödön az 1927—28. évről szóló 
jelentésében szemlét ta r t  az év eseményei felett és a rra  a következte- 
tesre ju t, hogy ez az esztendő a m agyar közoktatás legproduktívabb 
korszakai köze fog szám ítódn i. . .  A sok érdekes tanu lm ány  és közle
mény közül kiem eljük még- a külföldi lapszemlében ism ertetett cikket, 
melynek címe: „Kell-e a gyerm eket vern i?“ s végeredm ényében a.zt
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m ondja: „H a m ajd m inden nevelő komolyan és sokat foglalkozik 
pszihológiával, akkor a gyerrneki h ibákat m ás szemmel fogják nézni és 
elszoknak a durva ütlegeléstől.“ Érdekes gondolatot vetett fel Nagy  
Miklós, ak i a „G yakorlati“ tan ításokat csak úgy véli a legjobban és 
leghasznosabban m egvalósíthat óknak, ha azok irán y ítá sá t egyik önként 
vállalkozó és a r ra  alkalm as ta n á r  veszi kezébe. Az erre vállalkozó tan á r
nak  állandó figyelemmel kellene kísérnie a módszerek fejlődését és m in
den újabb e ljárást. T apasztalatairó l egy-egy gyakorlati tan ítás  kereté
ben^ számolna be, a melyen az új e ljárás alkalm azásáról, vagy  mellőzé
séről, a k artá rsak  alapos szakvita u tán  döntenének).

Eos. Sondernum m er Eggenburg. Zeitschrift fü r  Heilvädagogik viertes
Tcchterblatt der Zeitschrift „Die Quelle.“ 1928. (X X .)  évf. 2—3. H eft.
Az eg'genburgi (javító) nevelőiintézet, az osztrák Aszód, 40 éves fenn

állását ünnepli. Ebből az alkalomból az „Eos. Sondernum m er Eggen
burg“ címen 120 oldalas külön füzetet bocsátott, ki, melynek hasábja in  
az intézetnek 20-nál több nevelője, tan ító ja , sőt növendéke is ism erteti 
annak  m unkáját m inden vonatkozásban.1

Az eggenburgi intézet feladata, hogy a reábízott elhanyagolt, disszo- 
cialis. gyermekeiket és fiata lkorúakat megfelelő iskolai-ipari kiképzéssel 
és gyógypedagógiailag irá n yíto tt szakneveléssel a szociális közösségbe 
visszavezesse. Ezen nevelési cél szolgálatában á ll az intézet m inden be
rendezése.

Az intézet befogadó képessége: 568. létszám a: 531 fő.
Személyzeti létszám a 157 alkalm azottból áll. 3 elhelyezettre ju t  egy 

alkalm azott.
A nevelést 41 nevelő végzi, kik 2 évi szolgálat u tán  csak akkor vég

legesíthetők, h a  a nevelői szakvizsgát letették.
A kézm űipari kiképzést 12 m ester és 16 segéd végzi.
A b e u ta lá s n a k  hivatalos alapon történhetik . Az eggenburgi in té

zetbe fiúnövendékek 6—18, leányok 6—14 éves korig  vehetők fel. A fiúk 
20 éves korukig m aradhatnak  az intézetben, m íg a  leányoknak 14—20 
éves korukig  a weinzierli intézetben tartózkodnak.

A növendékek elbocsátása vagy feltételes vagy végleges. A feltéte
lesen elbocsátott továbbra is az ifjú ság i h iv a ta l (Jugendam t) védő fel
ügyelete a la tt m arad, a véglegesen elbocsátott nincs felügyelet a latt.

A növendékanyag két főcsoportra: 1. az iskolaköteles 6—14 éves fiúk 
és leányok, továbbá 2. a 14—20 éves fiatalkorúak osztályára tagozódik.

Egy-egy csoport legnagyobb létszám a 24 fő. Ezen csoportokat 
érte lm i fejlődésük a lap ján  osztályozzák. Az újoncok részére szolgál két 
megfigyelő csoport, honnan alapos megfigyelés u tán  osztatnak szét a 
többi csoportba. A  fejletlenek (infantilis) részére van 2 csoport, a túl- 
fe jle ttek  (pueril) részére 3 és a  távozóknak külön 1 csoportja,

A 3 pueril csoport eloszlása a következő: az a) csoportba az inkább 
érzelmesek, a bj-be az inkább in tellektuálisak , a  cj-be az ösztönösek ke
rülnek.

A leányoknál 1 megfigyelő, 1 közbeeső és egy távozó csoport van.
A fiúk nyilvános jogú nyolcosztályos iskolában tanultnak, a leány

iskola ötosztályú. Az iskola és a tan ítók  kötelesek a nehezen tan íthatók  
és nevelhetők ok ta tására  jogosító szakképesítést megszerezni. Az intézeti 
iskola különleges feladata abban áll. hogy az elhanyagolt éis elm aradt 
iskolai ism ereteket, készségeket pótlólag dolgozza fel. Ezen célt szolgál
ják  a külön pó ttan terv  és pótlóóráki

A fiatalkorúak osztálya 14 csoportból áll, melyekben a létszám  m axi
m um a 24. (A jelenlegi létszám 328 fő.)

A fiata lkorúakat szintéin fejlődésük alapján osztályozzák s csopor
tosításuknál a progresszív rendszert veszik alapul. Progresszió alatt^ az 
önállóságnak és felelősségérzetnek fokonkénti emelését és elérhetését 
értik .

Három  zárt csoportjuk is van, m elyeknek feladatköre a  rendre, 
tisz taság ra  és m unkára való szoktatás. Ezen 3 csoport egyike az újoncok

1 L apunkban eddig dr. H. Révész M argit, dr. M áday István , 
dr. F ärb e r Zelma és U ngerm ann József ism ertették a wieni gyermek- 
védelmet és a fiatalkorúak intézm ényeit.
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megfigyelő csoportja, a m ásik az „infan til-pueril“ a harm adik  a „pueril- 
m asculine“ típusokból áll.

Az átm eneti csoport a növendékek k ip róbálására  szolgál, s feladata, 
hogy a szoktatást tovább folytassa, a szabadidő a la tti elfoglaltságokat 
megszervezze, az önállóságot előkészítse, kiépítse. A növendék még 
nevelője irán y ítása  a la tt áll, de m ár nagyobb mozgási lehetősége van, 
engedélyt kap k ijárásra , önálló bevásárláisra.

A progresszió végső foka a teljes önkorm ányzat, egy nevelő ellen
őrzése m ellett. Jelen leg  6 ilyen csoport van. Ezen önkorm ányzattal bíró 
csoportok az „otthon szövetségbe“ töm örülnek és m aguk választják  veze
tő jüket. Az „otthon védnöke“ egyik nevelő, aki egyúttal tanácsadó is, 
önállóan adnak k im aradást stb. engedélyeket, az otthon szolgálatát is 
m aguk lá tják  el, vezetik a csoport le ltá ra it és sa já t döntőbíróságuk ítél 
szabályzati vétségek eseteiben.

K ézm űipari kiképzésre 12 üzem és a m ező-kertgazdasági csoport áll 
rendelkezésre. Az újoncok beosztásukig kisegítő m unkát végeznek, főleg 
a  gazdaságban.

A ta.noncok külön szakiskolában nyernek szakoktatást. Jelenleg 
9 szakcsoport és 1 előkészítőosztály működik.

Az 1928. évben 251 tanoncot iskoláztak be.
Az üzemi csoportoknál is a progresszív rendszer érvényesül, a 

növekvő önállóság karöltve önálló felelősséggel. A tanoncoknak ^szövet
ségük van. M inden üzemi csoport egy kebeléből választo tt vezetőt küld 
a  növendéktanácsba s befolyásuk e vezetőjük, á lta l az üzemek k ia lak í
tá sá ra  s szervezetére is kiterjed.

A tanoncok m unkateljesítm ényükért ju ta lm a t kapnak. Az összeget 
a  nap i m unkateljesítm ények hav i összegezéséből á llap ítja  m eg a mester, 
m i h a v i 2—15 Schilling.

A disszociálisak nevelésének igen fontos faktora, hogy a  növen
dékek ráneveltessenek arra , hogy szabadidejükben is célszerűen foglal
kozzanak. E  célból az intézetben egy egész töm eg berendezkedés van.

M egkülönböztetünk vezetett és szabadfoglalkoztatást. A vezetett 
foglalkozásokhoz tartoznak  a tanfolyam ok és a zenetanítás. E lőbbiekben 
ta lá lhatók  francia, angol, eszperantó nyelvtanfolyam ok, gyorsírási, pol
gári isko lára előkészítő tanfolyam ok a  fiatalkorúak részére, és háncs- 
m unka-tanfolyam ok. A zenetanítás felöleli a fúvó, pengető és vonós 
hangszereket. Ugyancsak ide tartozik az énektanítás is.

A szabadfoglalkozásokat egy növendókklub keretében végzik. 
K lub juk  szabad egyesülés, sa já t választo tt vezetőségük fennhatósága 
a latt, klubvédnökük egyik nevelő. Több szakosztályuk van, választott 
vezetőkkel és védőkkel. Az összes osztályok száma 19 és pedig: torna, 
könnyű atlétika, football, téli sport, tú ris ta , sakk, játék, bélyeg, véső, 
háncsm unka, rádió, méhészet, ének, színház, előadási, rajz, zene. mete- 
rológiai. ú jságszakosztályai. Az líjságosztály a „Rund um  das Leben“ 
növendéklapot szerkeszti, mely havonként jelenik meg s m elyet a növen
dékek kézisajtójukon m aguk nyomnak. A rendezői szakosztály rendezi 
az előadásokat, és ünnepélyeket és felügyel a rendre.

Az iskola-, műhely- és nevelési-csoportok részm unkájukban is a 
közös nevelési céllt szolgálják s ezért a harm onikus összműködésre 
törekszenek. Időszakonként az iskola-, műhely- és nevelési csoport írá s 
ban nyilatkozik az egyes növendékek felől s ezen feljegyzéseket _ a 
gyógypedagógiai központban gyű jtik  és központilag vezetik. A nevelők, 
tan ító k  és m esterek időnkint közös konferenciát tartanak .

Az 1927. évi s tatisztiká juk  szerint fiúk közül az év folyam án 85 sza
badult fel.

. M indenesetre haladást jelent, hogy a disszociális gyerm ek m ár h a t
éves koi'ától a neki megfelelő speciális intézetbe ju th a t, am i a megelő
zés tekintetéből fontos. De nem  tarto m  helyesnek, hogy a 6—14 éves fiúk 
és lányok a fiatalkorúakkal egy intézetben helyeztetnek el. Tökéletesebb 
m unkát végezhetünk, h a  kevesebb csoporttal törekszünk eél felé.

Az eggenburgiak erőssége a kiváló iskolák, a progresszív rendszer, 
az ip a ri kiképzés s a növendékek szabad idejének elfoglalása.

Az iskolák azért kitűnőek, m ert a k iválogatás révén nekik értelm i 
fogyatékosokkal m ár dolguk nincs, pótlóóráikkal pedig addig segítenek 
a  növendékeken, m íg azok az előírt ism ereteket és készségeket jól el
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nem sajá títo tták . I ly  alaposság' m ellett az elemi iskolákban elő írt s a 
m orális életet fejlesztő anyag  is tökéletes feldolgozást nyer. és pontos
sághoz, korrektséghez szoktatják növendékeiket. Ezenkívül az általam  
is évek óta sürgete tt po lgári életism erettel és egészségtannal heti egy- 
egy órában foglalkoznak.

A progresszív rendszer értéíkesebb, m int a családi rendszer, m ert 
közvetlenebb,^ pontosabb és tökéletesebb, m ert az akarat, önbizalom, ön
állóság, felelősségérzet és cselekvés gyakorlásának tere. Az érzelmi élet 
intenzívebb kim unkálását a többi közvetlen szabadidőbeli foglalkozta
tással igyekszenek kifejleszteni.

Az iskolaállam  több fo rm ájá t — school-city, a jnniors-republic, vagy 
a  L egrange rendszere — ism erjük, azokat ki is próbáltuk, i t t  is azoknak 
egyik változatával találkozunk.

M indezeket összefoglalva, örömmel állap ítható  meg, hogy az eggen 
bnrgi jubiláló  intézet a haladás ú tján  jár.

ím e, A usztria  szintén m egcsonkított ország, viszonyai is szegénye
sek, mégis tud  ifjú sága  megmentése terén előrehaladni. (Vágó K ároly.)
Az ideges gyermek. I r ta :  ár. Kl.imes Károly. „Egészségvédelem“ 1929.

1—2. szám.
Szerző kis cikkében ügyesen hangsúlyozza, hogy a gyerm ekkori 

idegesség egyik előidéző tényezője a felnőttek, a környezet tap in ta tlan  
viselkedése, mely szerint a „hiszen úgysem  é rti m eg“ elvére tám asz
kodva, fegyelm ezetlenül tá rg y a ln ak  meg a gyermek előtt m indent, m int 
önön békétlenségük kitörését.

A szerző egyoldalii tájékozottságára vall azonban, hogy a modern 
gyerm ektanulm ányi és gyógypedagógiai irányzatokat teljesen a psziho- 
an a litik a i eljárásokkal azonosítja. (rm.)

E G Y E S Ü L E T I  É L E T
DR. PU REBL GYŐZŐ T ISZ T E L E T I TAG BEIKTATÁSA.

A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  1929. évi m árcius 7-én igen 
lá togato tt szakülést ta rto tt. A m egjelentek nagy szám ára való tek in 
tette l az állam i gyógypedagógiai pszihológiai laboratórium ba össze
hívott szakülést az állam i kisegítő-iskola tornaterm ében kellett meg
ta rtan i. E zt a helyiséget is zsúfolásig m egtöltötték a résztvevők, akiknek 
sorában ott lá ttu k  dr. Rottenbiller F ülöv  igazságügym iniszteri á llam 
titk á rt, a M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  elnökét, dr. Purebl Győző 
korm ányfőtanácsos, székesfővárosi tanügy i tanácsnok, egyet. m. tan árt, 
dr. Panschburg Pál korm ányfőtanácsos, egyet. rk. tan árt, dr. Hoór 
K ároly  m iniszteri osztálytanácsost, K lug  Péter orsz. szakfelügyelőt, 
számos orvost, em berbarátot, az állam i és székesfővárosi gyógypeda
gógus tan árság  színe-javát, azonkívül sok érdeklődőt.

. A szakülésre két tá rg y  volt k itűzve; 1. dr. Purebl Győzőnek a 
M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  tiszteletbeli tag jáv á  való beikta
tása; 2.̂  dr. Schnell Jánosnak, a Gyógypedagógiai-pszihológiai m. M r. 
L aboratórium  vezetőjének előadása „Az olvasási készség fejlődése nor
m ális és fogyatékos gyerm ekeken; annak pszihológiája, fiziológiája és 
te ráp iá jának  gyógypedagógiai irányelvei“.

Ezríttal dr. Purebl Győző tiszteleti tag  beik tatásáró l számolunk be, 
a m ásik előadást lapunk következő (május júniusi) számában közöljük 
a hozzászólásokkal együtt.

Dr. Rottenbiller Fülön  á llam titk á r megnyitóbeszéde:
Mélyen tisztelt Szakülés!
A mai szakülést tulajdonképen díszgyűlésként szerettük volna 

megtartani, ismerve azonban annak a kiváló közigazgatási ténye
zőnknek , és _ társadalmunk oszlopos tagjának végtelen szerénységét, 
akit a mai ülés társaságunkhoz szorosabb érzelmi kapcsolatba óhaj 
tana hozni: megmaradtunk a Szakülés elnevezése mellett, anélkül
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azonban, hogy lemondanánk arról, hogy összejövetelünknek külö
nös jelentőségét jegyzőkönyveinkben is nyomatékosabban alá ne 
húzzuk.

Amikor a mélyen tisztelt megjelenteket szeretettel és őszinte 
örömmel üdvözölném, azt hiszem szabad nagybecsű figyelmüket fel
hívni arra a csodálatos ,szinte logikus tendenciára, ameiy a lezajlott 
világháború és felfordulások után úgyszólván világszerte észlelhető.

A mindenütt elszenvedett óriási veszteségek, a mindenütt ta
pasztalható áltakínos leromlások indítják, úgy látszik, fokozott mér
tékben a tudományos kutatókat arra a kísérletre, hogyan lehetne 
nemcsak a közelmúlt, de a régi klasszikus világ rom jaiból is a régen 
elhúnyt nagy, lelkes művészek alkotásait újra rekonstruálni.

Nem maradhatott titok a mélyen tisztelt hallgatóság előtt külö
nösen az a meghatóan kedves törekvés, amivel a (talán éppen az 
anyaság által megszentelt és felemelt) női szépség rekonstrukcióján 
fárad annyi művész és műpártoló! Ezzel a törekvésével sok kortár
sunk odáig ment, hogy (például csak egvet emelek ki) a milói 
'Vénusznak csonka szobrát a maga eredeti teljes szépségében szeretné 
visszaállítani és nagy díjakat tűz ki azoknak a kísérleteknek a meg- 
jutalmazására, amelyek esetleg a legközelebb hoznák a rekonstruk
ciót az eredeti alkotás tökéletességéhez.

Szinte az az érzés fog el, hogy a spiritizmus is azért lángolt fel 
■az utóbbi években olyan el nem képzelt nagy lendülettel, mert a 
régen elhúnyt műalkotók lelkét igyekeznek a spiritiszta szeánszá- 
kon megidézni, hogy tőlük alkotásaik sírba vitt titkát kierőszakolják.

Ha már most, mélyen tisztelt hallgatóság, igazán értékes mun
kát végez az is. aki egv-egy ilyen szellemi alkotónak romokban 
visszamaradt művét igyekszik helyreállítani: mennyivel nagyobb 
értéket kell tulajdonítanunk azoknak az egyéneknek, akik a legfön- 
ségesebb isteni alkotásnak, az emberi léleknek a rekonstrukcióját 
tűzték ki célul, azokkal a szerencsétlen embertársainkkal szemben, 
akiket a Mindenható, mint saját isteni képének mását, bizonyára 
tökéletesen indított- útnak a földi száműzetésbe, de akinek ez az 
Isten képére való termettsége itt a földön úgy elnyomó rí ttatott, úgv 
gúzsba köttetett fizikai és más körlíimények mostoha behatása foly
tán, aminthogy a hófelhőkból alászállingózó gyönyörű kis pehely- 
képletek csillagjai elvesztik eredeti tökéletes formájukat, ha a tüle
kedő emberiség lába alá kerülve, közönséges sárrá taposhatnak!

Ha tehát teljes elismerés illeti azokat a művészeket, akik az 
előbb említett munkában fáradnak, nem lehet eléggé hálás az emberi
ség azokkal a névtelen, csöndes munkásokkal szemben sem, akik 
mint gyógypedagógusok, az utóbb jelzett nemes munkakört válasz
tották életcéljukul és bizonyára még fokozottabb babér illeti azt a 
férfit,^ aki, mint a feledhetetlen műpártoló középkor mecénásai, oda 
áll szívének, lelkének minden érzésével és az anyagi erőnek meg
teremtésére fordított^ fáradhatatlan buzgalommal ezen lelkes mun
kások mögé, hogy őket fenséges munkájukban buzdítsa, vezesse, 
gyámolítsa_ és elcsüggedni egy percre se hagyja.

Az utóbbi időkben bizonyára a mélyen tisztelt kedves hallgató
ság tagjai is ismételten ki voltak téve annak a megtisztelő látoga
tásnak, amikor egv-egy lexikonszerkesztő egy kérdőívet hoz elénk 
azzal a kérelemmel, hogy annak rovatait töltsük ki életrajzunk fon
tosabb adataival, mert valamelyik társadalmi osztály, valamelyik
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államalkotó szervezet, valamelyik tudományos társulat működéséről 
nem volna kellőképen tájékozva az utókor, ha a látogatással meg
tisztelt -egyénre vonatkozó adatok az összefoglaló műből hiányoz
nának.

Az ilyen látogatások^ mindig egy kicsit megszégyenítik az em
bert, mert hiszen, ha igazán alkotott volna valamit a kérdőívvel meg
tisztelt egyén, akkor nem neki magának kellene a rubrikákat kitöl- 
teni, hanem az idevonatkozó adatok működése eredményében ki
kristályosodva, rendelkezésre állanának a kérdéseket feltevő láto
gatónak.

Ez a nyugtalanság elszáll az ember leikéből, ha a látogató 
a kérdőívvel ^egyidejűleg előterjeszti azt az előfizetési felhívást, 
amely a kérdőívnek tulajdonképeni hátterét szokta képezni.
„i Mennyivel boldogabbak azok az emberek és azok a közszerep

lők, akikről tényleg nem kell őhozzájuk magukhoz fordulni, hanem 
eleg az áltáluk meghívott sok száz felebarátunk szívének ajtaján 
kopogtatni és az onnan fakadó hála egész özönét szolgáltatja azok
nak az adatoknak, amelyekből az illetőknek hű lelki fotográfiáját 
megkonstruálhatjuk.

Myen egyén a ma körünkbe külön meghívott dr. Purebl Győző 
szekesfovaiosi tanácsnok ú r Öméltósága, akit a mai szaküíésen 
igénytelen személyemnek szabad a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság tiszteletbeli tagjai sorába beiktatnom.

Öméltóságánál valóban nem kellett hosszabb kutatást végez- 
Iliink, hogy aẑ  o hervadhatatlan érdemeit koszorúba fonva igazolás- 
kent felhasználjuk arra a talán szerénytelen lépésünknek az igazo
lására, hogy az o kedves személye révén a mi társaságunknak dicső
ségét is emeljük.
„ Győző székesfővárosi tanácsnok, kormá/ny főtanácsos úr
omeitosaga volt az, aki Budapest székesfőváros területén városi 
költséggel h á r o m  gyógypedagógiai intézetet szervezett.

„ baratja és lelkes támogatója a fogyatékos gyermekek
Syogyitva nevelésének és oktatásának s az ő lelkes munkásságának 
köszönhető az, hogy fővárosunk fogyatékos gyermekei nincsenek 
kitéve annak a veszélynek, hogy megfelelő képesség hiányában 
visszamaradva a normális gyermekek előmenetelétől, minden isko
lázás nélkül lepjenek majd egykor az életbe.

A gyógypedagógiai intézetek létesítése mellett ő volt az, aki a 
gyengébb tehetségű elemi iskolások részére 63 kislétszámú (kisegítő) 
osztályt állíttatott fel.
' Ebben a nemes emberbaráti törekvésben nem kedvetlenedett el 

■es nem tudta őt megakadályozni az a nyilván tájékozatlanságból és 
megnemei tesbol fakadó ismetelt támadás, amelyben őt ily irányú 
nyilvános működésé térén többször igaztalan bírálatban részesítették.

Az o lelkes, szakértő, bölcs magyarázatai mindenkor fényesen 
igazoltak az -őt támadó bírálatok tarthatatlanságát és eljárásának 
helyességét a főváros közgyűlése előtt is bebizonyítván, 'lankadat
lan buzgalma arra törekedett, hogy a fogyatékosok részére egyetlen 
biztos gyógyító nevelést intézményesen állandósítsa.

- Hazánkban az a legújabb irányzat, hogy a városok és községek 
igyekeznek minél több gyógvDedagógiai intézetet létesíteni, annak 
köszönhető, hogy P u reb l Öméltósága a székesfővárosban ilyen g y ő 
zelmes példát tudott létesíteni.
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Emellett a tevékenysége mellett a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaságot anyagiakban is megfelelő támogatásban részesítette, 
mert szaklapunkat, a „Magyar Gyógy pedagógiái11 -t az iskolák részére 
50 példányban megrendeltette.

Amidőn Purébl Öméltóságát a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság a mai napon tiszteletbeli tagjaként beiktatja, csak csekély 
mérvben tudja leróni mélyen érzett báláját azokért az érdemekért, 
amelyek voltaképen önmagukért beszélnek és amely érdemek révén 
voltaképen a mi egyesületünk önmagát tiszteli meg egy oly férfiú 
energiájának és lelkesedő példájának a megszerzésével, akinek 
eddigi tevékenysége csak lángoló ígéret további fáradhatatlan 
teremtő munkára.-! Nem foglalkozunk azonban büntetlenül a fogya
tékos embertársaink ügyével, mert némi röstelkedéssel kell érez- 
nünk, hogy a mi működésünk is kicsikét mindig a fogyatékosság 
jelét vagy stigmáját viseli magán. Ez a stigma ezúttal az ő ünnep
lése során váltódik ki sorainkból, hogy akkor, amikor azért jöttünk 
össze, hogy hálát és köszönetét mondjunk, elég fogyatékosak va
gyunk-arra, hogy mindjárt egy könyörgéssel is forduljunk tisztelet
beli tagunkhoz, amikor arra kérjük, ne tekintse inkompatibilisnek 
az ő tiszteletbeli tagságát arra nézve, hogy a mi emberbaráti, de 
talán éppen azért sok nehézséggel küzdő egyesületünket továbbra 
is hathatós támogatásban és védelemben részesítse. Én azt hiszem, 
a jól értelmezett inkompatibilitás csak arra vonatkozik, hogy valaki 
a kelleténél többet ne kapjon és vegyen igénybe, de nem arra, hogy 
a kelleténél többet adjon a hozzá forduló, segítségre szorulónak.

A Gondviselés kegyelme az, hogy a piarista növendékek szövet
kezetében is díszes helyet elfoglaló és éppen a kegyesrendi tanárok 
oktatása révén oly meleg szívvel működő tanácsnok úr Öméltósága 
eddig sem ismert határt abban, amikor szívét és lelkét kellett a reá
bízott ügyek előbbrevitelére pazarolnia és így a mi imánk a mai 
napon méltán csúcsosodhat ki abban, hogy tartsa meg a Minden
ható a mi kedves, köztisztelettől és közszeretettől körülvett új tisz
teletbeli tagunkat erőben és egészségben mindaddig az emberi kor 
legvégsőbb határáig, hogy szemtanúja lehessen még és szemtől 
szemben láthassa azoknak a szerencsétlen embertársainak a bol
dogságát, akiket az ő nagy szíve békéltetett meg mostoha sorsukkal.

*

Az elnök beszédét többször m egszakította a hallgatóság tetszésének 
önkénytelen kitörése; befejeztével pedig’ szűnni nem  akaró  taps és éljen
zés tö rt ki, miközben dr. Tóth Zoltán, m in t a  T ársaság  fő titkára , a  tisz
teleti tagságró l k iá llíto tt díszes okiratot dr. Purébl Győzőnek á tn y ú jto tta . 
A  tanácsnok ú r  az üdvözlésre a következőkép válaszolt:

Méltóságos Elnök Úr! M élyen tisztelt Szakülés!
Bizonyos elfogódottsággal állok a M agyar Gyógypedagógiai Társaság 

mélyen tisztelt tagjai elé, amidőn úgy méltóságos Elnök Úrnak, m int az 
igen tisztelt szakülésnek hálás köszönetemet fejegem ki azért a nem remélt 
kitüntetésért, hogy engem tiszteletbeli tagként megválasztani, illetve be
ik ta tn i méltóztattak. Fogadják érte hálás köszönetemet.

Nemcsak a győző, hanem, a legyőzött nemzetek is különös figyelem
mel vannak a mostani gyermekgenerációra, m ert hiszen m indenki jól 
tudja, hogy az a nagy eniberveszteség, amely a háborúban a nemzeteket 
érte, megfontolás tárgyává teszi minden egyes gyerm eknek az ország és a 
társadalom számára való megmentését s ma m indenütt m indenki a gyer
mekvédelem szolgálatában áll. Kétségtelen, hogy ma nem igen eléged-
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hetünk^ meg azzal, hogy a gyerm ekeket az iskolában csak oktassák, hanem, 
nevelni is kell őket s ezen nevelés nemcsak szellemi, hanem testi is, hogy 
így az iskolákból testben-lélekben kifejlődött, egészséges, erős, munkabíró  
es kitartó munkaerőket adhassunk a m agyar társadalomnak.

A ' vezetésem- alatt álló közoktatási ügyosztály a székesfőváros összes 
tanerőivel törekvéseinek egy nagy részét odairányította, hogy a gyermek- 
védelem  szolgálatában a fen ti gondolatokban és eszmékben nevelje a 
gyerm ekeket. E .nevelést már az óvodában kezd jük s ta rt egészen az iskola
köteles kor befejezeseig. Ezen gyerm ekvédelm et szolgálják a fővárosi diss- 
panzerek, napközi otthonok, gyerm eknyaraltatási akció, iskolaorvosi és 
iskolanővért intézmény, legújabban a tejakció. N  y  a r  a l t  a t  á s n á l  
e v e n t e  1 5 . 0 0 0  g y e r m e k e t  k ü l d ü n k  ü d ü l t e t é s r e ,  n a p k ö z i  
n y  a r  a l t a t á s b a n  1 1 . 0 0 0  g y e r m e k e t  l á t u n k  el  é v e n t e  t e j 
a k c i ó b a n  n a p  o n t a 4 0. 0 0 0 g y  e r  m e k  r é s z e  s ül ,  e z e k b ő l  8 0 0 0  
t e l j e s e n  i n g y e n e s  e l l á t á s t  k a p .  A z  i s k o l a o r v o s i  i n t é z 
m é n y  p r e v e n t í v  m u n k á j á b a n  e d d i g  k ö r  ü l  b e l ü l  é v e n t e  
80.000" g y e r m e k  r é s z e s ü l t  r e n d s z e r e s  o r v o s i  k e z e l é s 
be n ,  sót szakorvosi támogatásban is. E gy nagy m unkát végzett a fővá
ros, amidőn a gyerm ekvédelem  érdekében h á r o m  g y ó g y p e d a g ó -  
f/i a i i s h o l  á j  á t f e l á l l í t o t t a , egyet Rákosfalván a gyengeelméjűek 
szamai a, a m ásikat a Toldy Ferenc-utcában a nagyothallók részére végül 
a rákos fa lvai intézetnek kiegészítője a M iklós-téri gyógypedagógiai fog
lalkoztató intézet, ahol a főváros a fiatalkorú szellemi fogyatékosoknak 
ipari palycira való képzését segíti elő.

Különösen nehéz volt ez utóbbiakat felállítani, m ert működésem köz
ben nem egy esetben meg nem értéssel találkoztam. Fennáll ez különösen 
akkor, amidőn ezen iskoláknak kibővítését célzóm. Azonban nehézségektől 
visszariadnunk nem szabad és a megkezdett úton tovább kell haladnunk.

Meg vagyok győződve arról, hogy a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság ezen m unkámban támogat és közreműködésével közös erővel e*en 
nehézségeket elháríthatjuk és sikerül az eddig parlagon heverő erőt, ami 
a hibás gyermekekben elkallódott, termelő erővé kifejleszteni, s azokat 
akik eddig csak fogyasztottak, de nem produkáltak, be tud juk majdan állí
tani termelő erőként az ország nagy munkájába. M indenki a jövő  gene
ráció felé tekint, attól vár ja szegény hazánk felszabadulását s Csonka- 
M agyarországot csak úgy tehetjük m egint naggyá, ha minden gyermek, 
tehetsegéhez mérten, idővel az iskolából kikerülvén, a nagy és nemes 
célnak elérésére, m in t kész ember áll a köz szolgálatába.

, A  M agyar Gyógypedagógiai Társaság m unkájára az Isten áldását 
kerem és a kitüntetést ismételten hálásan köszönöm,

A. nagy  figyelemmel és tetszéssel fog-adott nyilatkozat u tán került 
so rra  dr. Sínnel! János előadása, melyet lapunk jövő szám ában e&’és? 
terjedelm ében kozzeteszünk.

V E G Y E S  K Ö Z L E M É N Y  E K
K i sfa l iidi Puha L ászló és Petii Ferenc kitüntetése. Kedves 

meglepetést hoztak a húsvéti ünnepek két érdemes kartársunknak: 
kisfaludi Puha Lászlónak és Pető Ferencnek: mind a kettőt igaz
gatói címmel tiintette ki a kormányzó úr őfőméltósága. Kitüntetett 
kaitai síiink régi, kiváló munkásai a gyógypedagógiai oktatásügy
nek. Puha Lászlót inkább nyilvános szerepléseiből, különösen 
anyagi ügyeink jobbrafordulásáért folytatott küzdelmeiből ismerik 
kartarsaink, de mind a keiden elmélyedő, jeles úttörői a siketnémák 
oktatásügyének. Kitüntetésük a kartársak s ügyünk barátai köré
ben nagy megelégedést keltett.



M unkajogot a fogyatékosoknak. Hirdetjük) és állandóan naniren 
elén ta rtju k , hogy a vakok, a siketek, a gyengeelm éjűeks a töThiü 
rencsetlen fogyatékos em bertársaink részére a norm álisok k ö te le ik  
m unkaalkalm at terem teni. A  fogyatékosoknak joguk van  a munkához 
es ennek révén a  megélhetéshez. Ennek a m ű n W k l lo n m a T  a  m e ^  
terem teserol az allam , a városok, a községek, az egyházak a katonaság 

6 M p l e Í ' le magánosok is kötelesek gondoskodni kataaas**’
vássa.1 á llap ítju k  meg', hogy önnek < \7  allásínítn+nQii i 0 

helyességet illetékesek m kezdik belátni éSYérvényre '“ t t f tn i  * ^
4 én 4fi?7q/Q9ft' -U es kiozoktatasugyi m inisztérium  folyó évi február 
r S í  szám a la tt kelt rendeletében fe lh ív ta  valam ennyi buda
pesti es riestkornyeki tanintézet igazgató sátrát - ,
terem t'Ía* fé n y b e . A m inisztérium  ezáltal m unkaalkalm at akar
terem tem , hogy a vakok tisztességes m egélhetését biztosítsa Az fn tT  
zeti zongorák es cim balm ok m eghangolását nyugodtan rá  lehet a v a

± s „ é *  S ü

vénybín  1r e S t e A e ia hodgy Í E E "  ne,VŰ, tartom ány  törvényhozása tör-

A jav asla t nehézségekbe ütközött, de a k o rm án y trám u ta to tt a r t ,  Í'V°S' 
f n t S T  v f ÍÜ' f ^ t nek S?álíla  évről-évre szaporodik^éf iíe n  íe h é z° H  
terem teni. eSeheZ m m den évben ú-iabb és úja.bb összegeket e l f
1 Q9S Kisegítő-iskolások felvétele. Bécsben 464 gyerm eket a ján lo tta t

S ;  Jg* 58 ^ fV a
bizottság, m int nem  kisegitő-iskolába S  f S ' 1 -182 s\ ermefcet  a 
elemiben. 41 gyermeket ,  smilSk nem.k a r t í  á t t l b S “et 3 , f e f e t f  2«

beesülhetetlen értékkel h ír o k  móa k rim in a lisz tik a iszem p o n tb ó l fel- 
figyélenir érnél tó bizonyítéka A re lik jü á k  “ a.?^9’r , rem lőrség fejlődésének

je r  mTeErSeSSíiíís x r a s ®  1928 " T ’“'
p 'S S i - S \
Fjlznmmms O n to t t  és >tetm S n S Z d í ^ L t 1. T S mí  -
gevel gyengített és hatévi m unka kígyók mer-

let u tán  jogosult kétkedéssel kell fogadnunk ezt T h í r S ^ 9 ^  1F ser'  
epilepsziának, ennek a rettenetes emheri ¡“1 a hrraaa«t is, m ely az 
«ével ak arja  k ec se^ e tn i 2  e ^ l r f ^ 1 S01Scsapasnak a  m eg szü n te ti

I n t é z e t ^ e ^ ^ n ^ e  d niaid^VkésőbhCBdhs7eÍTi"p0S’ J f  Izi‘ Siketném ák Orsz.
h Ó  1 5 - é n  e“ - t t .  ' A z  e ih ú n y ^ llllk b a n ' & S T j& 9 ^ Í3 Ű i
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Orsz. Intézete élére. Tudvalevő, hogy az intézet a. háború a la tt és az azt 
követő kommunizmus u tán  sokat szenvedett, a lap ítvány i tőkéiét hadi- 
kölcsönbe fektette, minek következtében kám atiövedelm e teljesen meg
szűnt. Az intézet a legnyomasztóbb nehézségekkel küzdött lé tfen n ta rtá 
sáért. Főképen Kaszab A ladár  fáradozásának köszönhető, hogy ezen 
súlyos válságot az intézet m egúszhatta. Ö m aga 30 kisebh-nagyóbb ala
p ítvány t szerzett az intézetnek és az általa akkor m egindíto tt gyűjtés 
200.000 koronát eredményezett, am i az 1917—18-as években igen  tek in té
lyes összeget képviselt. Kaszab A ladár  rendkívüli szeretettel vette körül 
az intézet növendékeit, megfigyelője vo lt testi, lelki és szellemi fejlődé
süknek, nagy  elism eréssel adózott m indenkor a testü let pedagógiai szol
gálatának. 1928-ban a Pásti Izr. H itközség tag ja i egyhangúlag" a  hitköz
ség elnökévé választották , az intézetben viselt elnöki tisztségéről ekkor 
lemondott, viszont az intézet vezérlő bizottsága az intézetben szerzett 
érdemei elism eréséül örökös díszelnöknek választotta meg. A nemesen 
érző em berbarát végrendeletében az egvik  Teréz-körúti p a lo tá já t fele
részben a M agyar Tudom ányos A kadém iára — illetve egy újabb kórház 
célja ira  — hagyta, szabadságtéri palo táját pedig a P esti Izr. H itközség 
örökli azzal a kikötéssel, hogy annak bérjövedelméből különböző intéz
m ények tám ogatandók, így többek között a hozadék 15°/o-a az Izr. S ike t
ném ák Orsz. In téze té t illeti. A nagy em berbarát m ár életében, a Kasz'ab- 
lio liklin ika  felépítésével, mely kórház felekezeti különbség nélkül m in
den beteg részére n y itv a  áll. ha lh a ta tlan n á  te tte  nevét, temetésén pedig 
díszes és nagy közönség vett részt felbkezeti különbség nélkül. Az Izrae
lita  S iketném ák Orsz, Intézete és annak Vezérlőbizottsága m árcius 27-én 
gyászünnepélyt rendezett e lhúny t ¡nagy jótevője emlékének.

f  P ischinger Nándor, a Vakok József-Nádor K ir. Orsz. Intézetének 
hosszú éveken á t volt zenetanára, folyó évi február hó 28-án elhxínyt. — 
1889-ben kerü lt az intézethez és 30 éven á t te ljesíte tt szolgálatot. 1920-ban 
vonult nyugdíjba. 30 évi szolgálati ideje a la tt különösképen a hegedű- 
oktatással foglalkozott, de zenekart is vezetett, sőt szükség szerint zon
gorahangolást is tan íto tt. F ia  vo lt a zenei körökben jóhangzású névnek 
örvendő Pischinger A lajosnak, aki a Vakok Országos Intézetében szin
tén zene- és énektanár volt. M árcius hó 2-án, a rákoskeresztúri tem ető
ben volt a temetése.

t  Laky Dániel, a Vakok József N ádor K ir. Orsz. Intézetének 33 éven 
á t volt ref. v a llás tan á ra  folyó évi m árcius hó 17-én elhalálozott. A lig 
van Budapesten tanárem ber, ak i a  m indig derűs kedélyű, melegszívű, 
rendkívül szim patikus 84 éves öreg u ra t ne ism erte volna, s akiről Zsolt 
a  P esti H írlap  m árcius 24-i szám ában ilyképen emlékszik meg: ..Az olyan 
tan ár irán t, aki odaült tan ítv án y a i közé, m in t azt az öreg haléi/ Dániel 
tette, ak i vallásküHÖinbség nélkül a szeretet v a llásá ra  nevelt m indenkit, 
az életben a legnagyobb háláva l tartozunk.“ A  szülők, tan ítványok  és 
mindazok, akikkel valam elyes viszonylatban volt, mélyen fá jla lják  távo
zását és a koszorúk nagy  halm aza pregnánsul m u ta tta  a  jó em ber irán ti 
nagy szeretedet.

f  P ro f. Rein, a  jénai egyetemen a pedagógia tanára , az „Ency- 
clopadisehes H andbuch der Pädagog ik“ című m unka és sok m ás jeles 
neveléstani mű író ja  81 éves korában meghalt. H azánkból sokan ism er
ték őt, m int a jénai h íres szünidei tan ító i tanfolyam ok m egalap ító ját és 
vezetőjét. A szünidei tanfolyam okon évről-évre nagyobb te re t biztosított 
a gyógypedagógiának, amelyen jeles szakem bereket k é r t fel az előadá
sok m eg tartására  és a gyakorlatok vezetésére. A  Trüper-féle sophien- 
höhei gyógypedagógiai in tézetet melegen tám ogatta.

t  P rof. Rossolimo, az egész m űvelt világon ism ert idegorvos, 
moszkvai egyetem i tanár, 1928 szeptem ber 28-án agyvérzés következté
ben, 67 éves korában ellthúnyt. — Rossolimo nem csak m int jeles ideg
orvos, de m in t ku tató  is v ilág h írre  te tt szert. Különösen a  kísérletező 
lélektan és a pszihotehnika területén  a ra tta  legszebb sikereit. A gyógy
pedagógia-oktatásban leginkább az á lta la  fe lta lá lt „lelki arcvonal“ á lta l 
te tte  ism ertté a nevét.

H azánkban R. vizsgáló-módszereiből H orváth K álm án  fo rd íto tt le 
néhányat. (M agyar Gyógypedagógia, 1925.)
K irá ly i  M a g y a r  E g y e te m i N yom da B u d a p e s t V i l i ,  M ú z eu m -k ő rú t 6. (D r. Czakó E lem ér.)


