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A KISEGÍTŐ-ISKOLÁK KÉRDÉSÉHEZ.
Irta: ANGYAL JÓZSEF gyp. tanár.

Már több tanulmány jelent meg a „Magyar Gyógypedagógia ha
sábjain, amelyek a kisegítő-iskolák kérdésével szakszerűen foglalkoz
tak. Az alábbiakban bátor leszek én is hozzászólni a kérdéshez. Tény
ként elfogadom, hogy a „kisegítő-iskolának" megvan a létjogosultsága, 
de felvettetett a kérdés: népiskolai, avagy specíálpedagógíai intéz
mény-e a „kisegítő-iskola?" Ám. hogy erre megfelelhessünk nem elég
séges az intézmény címét vizsgálnunk, hanem belső életét is tanulmá
nyoznunk kell. így első sorban vizsgálat tárgyává kell tennünk az is
kolák gyermek-anyagát. A pécsi „kisegítő-iskola növendékanyagának 
átlagos intelligencia-elmaradása (a valószínű közepest számítva] 2 40 
év s az átlagos intelligencia-hányados 0'69; előfordul azonban 780 évi 
elmaradás s hányadosban a 0 39 is. Ügy veszem, hogy a többi „kisegítő
iskolákban" is hasonlók az adatok. Tehát van bizonyos számú gyermek, 
aki a népiskolában nem képes hasonló korú társával azonos tempóban 
elsajátítani az elemi ismereteket, stagnálásra, elmaradásra van kárhoz
tatva, elvész a társadalom számára is, ha nem nyújtunk segítő jobbot. 
Ezeket meg kell menteni! Az a kérdés mi módon?!

*
Hallunk olyan véleményt, hogy csoportosítsuk őket az elemi is

kola külön osztályaiba, külön tanító vezetésével, a súlyosabbakat utal
juk zárt intézetbe, Ámde ez semmivel, vagy igen kevéssel mozdítja elő 
a fogyatékos értelmű gyermekek érdekeit. Ezek az osztályok csak 
függelékei az elemi iskolának, a szellemi s anyagi maradékok alkalmas 
elfogy asz lói.“) Mégis sokan erősen támogatják ezt a gondolatot, mert 
— mint mondják — így nem tűnik fel a világ előtt a gyermek fogyaté
kossága. Az én tapasztalatom szerint azáltal, hogy a fogyatékos gyer
meket a népiskolai környezetben hagyjuk, nem palástoljuk el annak 
fogyatékosságát, hanem éppen ellenkezőjét végezzük. Akár milyen 
elővigyázatossággal kezeljük is az ügyet, azokat a bizonyos elkedvet
lenítő, dehonesztáló jelzőket (szamarak, buták, hülyék osztálya] nem *)

*) Az értelmi fogyatékos gyermekek osztálya ilyen függelék-viszonyban — 
egyesek véleménye szerint — csak azt kapná meg szükségleteiből, ami a többi osz
tályok ellátása után megmarad. Az iskolai felszereléseiből a megmraadt szemlél
tetési eszközöket, ingyen-könyveket, a leghitványabb táblát, stb. A segély-akciónál 
pedig, -  ha az az iskolától ered, — azokat a ruhákat, cipőket, amelyek a többi 
osztályok válogatása után megmaradnak. Az étkeztető akciónál (ingyen tej, ebéd) 
viszont százalékos arányról beszélnek s elfelejtik, hogy éppen azt a bizonyos szá
zalékot utalták át az értelmi fogyatékosok osztályába, amely legjobban szorul rá a 
táplálásra. — A szellemi kincseket is fukarabban mérnék ezeknek a gyermekeknek. 
T, i., ha betegség vagy más okból hirtelenül tanerőt kellene helyettesíteni, a „buták" 
osztályát vonnák össze, mivel kis létszámúak s véleményük szerint: „ezeknek 
úgyis mindegy, úgy sem veszítenek semmit,“ A tanerő beosztásánál is fordítva jár
nak el, — amint már megtörtént, — nem a jobbikat, hanem a gyengébb erőt oszt
ják ide, mert „ezekkel úgy sem lehet semmire se menni!"
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tudjuk elkerülni, — ha a fogyatékos gyermekeket az elemi iskolában — 
akár külön csoportban is — meghagyjuk. Ezt csak az elkülönített isko
lában lehet elkerülni.*)

❖

Lássuk, alkalmas-e a fogyatékos értelműek nevelő oktatására a 
népiskolai tanító?

Szerény véleményem szerint nem lehet alkalmas, mert a fogyaté
kos elméjű gyermekek nevelése, tanítása, helyes kiválogatása és meg- 
fclelő csoportosítása a gyógypedagógiai ismeretek alapos és biztos tu
dását követeli meg: már pedig ilyen ismeretek felett a népiskolai tanító 
ez idő szerint még nem rendelkezik,**)

Hiszen sokszor még a gyógypedagógusnak is nehéz a helyzete, 
amikor pl. meg kell állapítania, hogy melyik gyermek utalandó zárt 
intézetbe, ^melyik való kisegítő-iskolába, melyik menjen „kislétszámú 
osztályba“ (Budapesten), vagy melyiket küldjék vissza a népiskolába? 
Hogyan és miféle szakismeret alapján dönthetne ilyen és ehhez hasonló, 
felelősséggel járó kérdésekben a népiskolai tanító? Megállapíthatjuk 
tehát, hogy az elemi iskolával kapcsolatos megoldás a gyermek érdeke 
ellen van s ha helyes megoldást akarunk, ki kell lépnünk az elemi nép
iskola keretéből.

Az értelmi fogyatékos gyermekek nevelés-oktatásának problé
máját csak úgy oldhatjuk meg sikeresen, ha a jelentőségének meg
felelő intenzitással, különálló intézményben foglalkozunk vele. Ezt 
legkönnyebben a kisegítő-iskolában érhetjük el. A kisegítő-iskola a fo
gyatékos gyermekeknek meglehetős heterogén tömegét képes felvenni 
és eredményesen nevelni. A nagyobb százalékuk nevelő-oktatásának 
ez az egyik legjobb módja, akár az egyed, akár a társadalom, illetőleg 
állam, akár a népiskola szempontjából nézzük a dolgot. A kisegítő- 
iskola a népiskolát mentesíti sok nem oda való elemtől, A társadalmat, 
illetőleg államot egy nagy tehertételtől (a költséges zárt intézet fenn
tartásától) ; az egyedet nem fosztja meg a családi körtől, a reális élet
től, s a fogyatékost a gyakorlati életben való önállóságra neveli. Ez a 
megoldás csak akkor tökéletes, ha a kisegítő-iskolák hovatartozásának 
és tanerőinek a kérdését is megoldja, vagyis minden tekintetben a 
gyógypedagógiai intézetek közé sorozza azokat.

*

Amikor én most itt „kisegítő-iskoláról“ beszéltem, az iskola szoros 
tartozékát, elválaszthatatlan kiegészítőjét: a napközi-otthont is bele
értettem. A napközi-otthon a gyermeket megvédi a káros külső beha
tásoktól s a nap folyamán kellemes otthont, játszóhelyet, egyszerű, 
egészséges táplálékot ad nekik, de nem felejteti el a gyermekkel a 
családi otthonát, szüleit, testvéreit, a reális életet.

A napközi otthon nem szükséges minden gyermek számára, az 
vétetnék fel csak, akinél erre a sikeres nevelés szempontjából szükség

*j Itt meg kell jegyeznünk, hogy vannak jó eredménnyel működő kisegítő
osztályok az elemi iskolák mellett is pl. Budapesten, Németország kisebb városai
ban stb, Svájcban pedig csak ilyeneket találunk és igen szép eredménnyel dolgoz
nak, sőt sok tekintetben világhírűek.

**) Ne feledjük, hogy a kisegítő-iskola és annak pedagógiája igen sokat kö- 
szönhet azoknak a nagyeszű, lelkes tanítóknak, akik külön szakképesítés nélkül, 
vagy rövid bevezető tanfolyam után nagy emberszeretettel kezdtek a gyengeelmé- 
jflekkel foglalkozni és nagy lépéssel vitték előre az ügyet, fém .)
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van. Ahol így meg lehet oldani a kérdést, kár lenne a gyermeket bár
mily jól berendezett intézet kedvéért a családi körből kiragadni, fel
téve, hogy a család maga megfelelő s nem veszélyes környezet a gyer
mekre. A család tagjai a gyermek természetes segítői, gyámolítói a 
későbbi korban is és különös ok nélkül nem szabad a gyermeket a csa
ládból kiragadni.

*
Ä zárt intézeti nevelésnek nézetem, szerint három esetben lehet 

jogosultsága: ha a vidéki fogyatékos értelműek beiskolázásáról van 
szó; ha nagyon súlyos fogyatékosokról kell gondoskodni, akik a csa
ládban nem tarthatók; végül, ha rendkívüli esetben bűnös környezet
ből kell kiemelnünk á  gyermeket. Hangsúlyozom azonban, hogy mind 
ez nem bizonyít a zárt intézeti nevelés előnye mellett, hisz senkinek se 
jutott még eszébe a népiskolai nevelést zárt intézetben megoldani, 
pedig hasonló esetekben ott is kiragadják a gyermeket családi köréből, 
A felsorolt esetekben elkerülhetetlen a zárt intézeti nevelési s így helyes 
megoldásnak minősíthető; más esetekben sem a gyermek, sem a társa
dalom érdeke nem kívánja azt. Ha a fogyatékosokról való gondosko
dást általános intézeti elhelyezés követelésével akarnók megoldani — 
tudvalevőleg közel tízezer gyermek elhelyezéséről lenne szó — előre 
is lehetetlenné tennénk minden lépést,

Pécsett pl. megoldhatatlan problémával állanánk szemben akkor, 
ha a város fogyatékosairól zárt intézet megalapításával akarnánk gon
doskodni. Sem a város társadalma, sem a város vezetősége nem érzi ezt 
a problémát olyan fontosnak, hogy sok más dolgot ne helyezzenek 
elibe. Míg így, externátusí megoldással készséggel támogatnak ben
nünket. Határozott törekvést látunk arra, hogy az értelmi fogyatéko
sokról történjék gondoskodás, de nagyobb áldozatot ma még nem hoz
hat a város ezek érdekében, mert elsősorban mégis a normális gyerme
kekről kell gondoskodni s ma ez is nagy teher, azután azokról gondos
kodik a város, akik abnormitásuk ellenére mégis produktív erőkké fej
leszthetők (kisegítő-iskola), s legvégül, ha már az előbbi tervek mind 
megvalósultak, fognak a még hátramaradottakról (hülyékről) is ideáli
san, zárt intézet felállításával gondoskodni. Avval vádolhatnak ben
nünket, hogy ezen gyakorlatias gondolkodással feláldozzuk a fogyaté
kosok érdekeit, de ez a vád nem állhat meg. Ez az elgondolás alkot, 
a  másik lehet nagyarányú, de az elgondolásnál tovább nem juthat, 
megfeneklik.

*

Az előadottak után nem lesz nehéz eldönteni, hogy a ,.kisegítő- 
iskola“ szakfelügyelet szempontjából specíálpedagógiaí, avagy nép
iskolai intézmény legyen-e, mert azt eldöntöttnek vehetjük, hogy a je
lenlegi legrosszabb állapot, mikor több, — talán kissé sok — úrnak 
kell szolgálnia, — fenn nem tartható. Ha mélyebben és szakértő szem
mel bepillantunk a „kisegítő-iskola“ belső életébe, szemügyre vesszük 
annak gyermek-anyagát, az ott folyó munkát s az elért eredményeket, 
arról fogunk meggyőződni, hogy való és igazi gyógypedagógiai munka 
folyik ott. Legalább is olyan, mint a legjobb „gyógypedagógiai intéze
tekben.“ így jogos kívánság az, hogy szakfelügyelet tekintetében is ép 
oly elbánásban részesüljön, mint az említett intézetek. Egy pillanatra 
sem hiú vágyakat, hanem mindenkor intézményük j ogos érdekeit vé
delmezik azok a t, kartársak, akik ezt a gondolatot írásban is képvise-

8*
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lík. Meg is próbálták indítani az áramlatot a befogadás előkészítésére, 
amikor a „kisegítő-iskola“ „kisegítő“ szavát a „gyógypedagógiai“ szó
val cserélték fel. Hálás köszönetét mondok jóakaratukért! Szerény 
véleményem szerint azonban az előbbi, a „kisegítő“ szó elfogadhatóbb, 
mint az utóbbi, — mert kevésbbé megbélyegző, — de valójában mind 
a kettőt elvetem.

A „kisegítő“ szónak elvetését az egységes gyógypedagógiai elv s 
folytatólagosan az iskolák s tanerőik helyzete kívánja meg. A gyógy
pedagógiai intézetekkel való külső, elnevezésbeli megegyezés ép any- 
nyira érdeke a „kisegítő-iskolának“, mint amennyire szükséges a fo
gyatékos gyermekanyagának gyógypedagógiai nevelés-oktatása. Ha 
két testvér nem azonos nevű, akkor már csak féltestvérek s az egyik 
mostoha kezelésben részesül. S ha a „kisegítő-iskoláknak" és „gyógy
pedagógiai-intézeteknek“ egy a szülőokuk, miért legyenek akkor külön- 
nevűek s miért legyen egyikük esetleg kegyeltebb, mint a másik? To
vább fűzve a gondolatot s a tanerők helyzetét vizsgálva, a „gyógypeda
gógiai" szó használatát a tanerők érdeke is megkívánja, mert meg
könnyítené, sőt követelné a „kisegítő-ískolá“-nak a gyógypedagógiai 
intézmények sorába való beolvasztását, a magasabb dotációt s a társa
dalmi élet szempontjából nagyobb tekintélyt. S ez a kívánság jogos! 
Érthetetlen lenne az, ha nem úgy lenne, mikor a tanárképzés minde
nütt azonos. Részemről mégsem használnám a „gyógypedagógiai" 
szót, akkor sem, ha a „kisegítő" elnevezést elvetettem. Mert — mint 
modottam — megbélyegző erővel bír növendékeinkre s ezzel az iskola 
nem elősegíti, hanem akadályozza a gyermekek boldogulását. Pedig 
erre egy intézmény sem törekszik s amely megteszi, önmagát öli meg. 
Inkább elnevezném az iskolát valamely humánusan gondolkodó nagy 
emberről, vagy esetleg más helyi dologról. Ez megkülönböztetné az 
iskolát más iskoláktól, ami a tanári kar társadalmi érdeke, de nem is 
bélyegzi meg növendékeit, ami azok boldogulásának egyik feltétele. 
Nem beszélnének pl. Budapesten Mosonyí-utcai kisegítő-iskoláról, 
hanem Mosonyí-utcai Náray Szabó-iskoláról. Pécsett nem szólnának 
állami „kisegítő", vagy „gyógypedagógiai" iskoláról, hanem Pestalozzí- 
iskoláról. Szerény nézetem szerint ez lenne a társadalom szempontjá
ból a leghelyesebb megoldás.

Hivatalos formában azonban az egységesség megóvásáért mégis 
némi változást, helyesebben hozzátoldást eszközlnék. Hivatalos for
mában az előbb, példának említett két iskola teljes címe így hangzana; 
Náray Szabóról elnevezett állami gyógypedagógiai iskola Budapest, 
Vagy: Pestalozziról elnevezett állami gyógypedagógiai iskola Pécs 
stb. Ez lenne a hivatalos cím. A köztudatba azonban csak a legkiemel
kedőbb mozzanat menne át s növendékeink érdeke szempontjából ez 
a fontos. Ahogy itt Pécsett „Píus“-ról, „Reál“-ról, „Szíeberth Róbert" 
iskoláról beszélnek, hasonlóképen nem szólnának másról, mint „Pesta- 
lozzí“-ískoláról. S ez a helyes megoldás. De ugyanez áll a „gyógypeda
gógiai-intézetekre“ is.

*
Minden erőlködés felesleges fáradozás, ha végeredményben egy 

olyan bizonyítvánnyal bocsájtjuk el a gyermeket, amelynek felírásán 
a „gyógypedagógiai“ vagy akár a „kisegítő“ szó szerepel. Olyan ez az 
eset, mint amikor egy orvos kiállítja az egészségi bizonyítványt s azt 
írja: „Igazolom, hogy X Y egészséges, de három antíluetikus kúrában
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részesült.“ Azt hiszem senki sem fogadná el az ilyen bizonyítvánnyal 
jelentkezőt. Mi sem osztogathatunk hasonlókat ugyanebből az okból. 
Elvül ki lehetne mondani, hogy a gyógypedagógiai iskolákban csak az 
iskola végleges elhagyásakor kapna a gyermek bizonyítványt, de azt 
sem a ,,gyógypedagógiai-iskola“ pecsétjével és felírásával állítanák ki 
a nyilvánosság számára, hanem —  amint ezt Bécsben már bevezették 
— a kisegítő-iskolának lenne elemi iskolai bélyegzője is s a végbizo
nyítványt avval pecsételnék le; természetes, hogy a bizonyítvány szö
vege is ennek megfelelő lenne. Szóval a kisegítő-iskola Vl-ík osztályát 
végzett tanuló nem erről az osztályról kapna végbizonyítványt, hanem 
az elemi népiskolának arról az osztályáról, amelynek a gyermek tudása 
megfelel (talán az elemi IV-ik osztályról). Ennek eldöntése fontos fel
adata lenne a kisegítő-iskola tanári testületének, mely így nemcsak a 
kisegítő-iskola tárgyaiból osztályozná a tanulót, hanem annak tudását 
hozzámérné (és osztályozná) az elemi iskolás gyermekek tudásához is. 
Ha a gyermek egyik gyógypedagógiai iskolából a másikba menne át, 
értesítővel távoznék.

A kérdésnek ilyen formában való megoldása különösebb nehéz
ségbe nem ütközne s számos gyermeknek megkönnyítené az életben 
való boldogulást.

❖
Itt felvetődik még egy kérdés: hogyan osztályozzunk a kisegítő- 

iskolában? Az elemi iskolai érdemjegyeket korlátozás nélkül adjuk-e, 
vagy bizonyos megkötéseket alkalmazzunk? Az osztály legjobb tanulói 
kapjanak-e kitűnő, a következők jeles, jó, elégséges stb. érdemje
gyeket, vagy mérlegeljük-e a gyermekek fogyatékosságát is?

Szerény nézetem szerint, korlátozás nélkül érdemjegyeket — fo
gyatékosokkal állván szemben — nem osztogathatunk. A laikus szülő, 
ha fogyatékos gyermeke kitűnő bizonyítványt visz haza, úgy gondolko
dik (amint ez meg is történt), hogy gyermekét beadhatja középiskolába 
is, de mindenesetre átírathatja a hozzá esetleg közelebb fekvő elemi 
iskolába stb. Ezek megfontolása után nem kétséges, hogy itt az osztá
lyozást — a gyermek érdekében — módosítani kell, úgy pl. amint ezt 
a budapesti áll. kisegítő-iskolában meg is valósították, hogy kitűnőt, 
jelest csak annak a gyermeknek s abból a tárgyból adnak, amelyikből 
annyit tud, mint amennyit az elemi iskola azonos fokozatú osztályában 
tudnak a gyermekek. J ó t  azok a gyermekek kapnak, akik a ^kisegítő- 
osztály“ anyagát jól elsajátították; elégségest azok, akik legalább oly 
mértékben fejlődtek, hogy a következő osztály anyagát megérteni s el
sajátítani képesek; elégtelent azok, akik az előbbi fejlődési fokot nem 
érték el.

❖
Ha hozzászólásom csak kevéssé is előmozdítja a nehezen tanuló 

gyermekek érdekeit, célt értem!*)
*) A kisegítő-iskola átszervezése körül megindult nagy és értékes eszmecserét, 

melyet ifZug Péter orsz. szakfelügyelő úr indított meg lapunk 1928, évi 1. számában, 
ezennel befejeztük. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik az eszmék tisztázásá
hoz hozzájárultak.

A kisegítő-iskola átdolgozott szervezete hamarosan megjelenik s legalább ne
gyedszázadra megszabja a munka irányát.

Azonban még a legjobb szabályzat is csak keret, az iskolában folyó eleven 
munkát értékessé és eredményessé csak a szakemberek gyermekszeretete, ügybuz
galma és szaktudása teheti; ezek nélkül a legtökéletesebb szabályzat intenciói sem 
tudnak érvényre jutni.

Tehát a gyermekszerető szakemberek ügybuzgalma és szaktudása vezesse 
tovább a gyengeelméjű gyermekek iskolájának munkáját. (ém).
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MENNYISÉG.
Egy kis gyermek fejlődéstörténetéből.

Az élet kezdetétől az 1 éves és 5 hónapos korig.
Irta: LUKÁCSNÉ SZÁSZ IRÉN.

Mindennek a gyökere a kezdet kezdetén van. És kússzon bár fel
érő csúcsra az emberi elme: az első moccanás, az első szemrebbe

nés már indulás a csúcsra.
Ismernünk kell az indulás törvényeit, hogy megindítani és irányí

tani tudjuk az elme munkáját.
Mikor indul és mily messzire jut majdan az értelem: ki tudná 

előre! Ámde bizonyos: a lángész is, a legegyűgyűbb elme is ugyanab
ból a mélységből indul, ugyanabból a tudattalan homályból és az örök 
emberinek ugyanazon törvényei szerint.

Ezi. az indulást meglesni a legnehezebb, de a legfontosabb, a ne
velés munkájában a legértékesebb is. Minél nehezebb ez a nevelési 
munka, minél fogyatékosabb a lélek, amelyet irányítani kell, annáL 
szükségesebb, hogy belélássunk első mozdulásaiba.

És azért ennek a belélátásnak semmi sem veheti olyan nagy hasz
nát, mint épen a — gyógypedagógia,

*

A mennyiség: a hasonlók összefogása az elmével. A „három" 
gyűjtőnév, amelybe több hasonló egység egybefoglalódík,

A mennyiség alapja tehát a hasonlóság.
A hasonlóság lehet térbeli és lehet időbeli.
A térbeli hasonlóság a dolgoknak egy időben, egymás m ellett 

való megismétlődése. Az időbeli hasonlóság a jelenségeknek egymás 
után való megismétlődése.

Az időbeli ismétlődés élménye az elmében hamarabb lép fel, 
mint a térbeli.

De hogy valami az időben megismétlődjék, előbb meg kell szűn
nie, Azért az időbeli ismétlődést is megelőzi az (időbeli) hiány élménye.

A hiány beállta hamarosan megőrződik, mert fájdalm at kelt. Ha 
valamely jelenség elmúlása nem kelt fájdalmat, sőt esetleg épen kel
lemes is: az nem hiány. Arra azt szoktuk mondani: „Nem hiányzik 
nekem. )
■ ^  hiány is lehet időbeli és térbeli. Az időbeli hiányt valamely
jelenségnek az időben való megszakadása, letűnése okozza. Ezzel 
szemben a térben fellépő hiány így magyarázható: valami nincs valahol.

Á fejlődés folyamán az időbeli hiány élménye természetszerűleg 
előbb lép fel, mint a térbeli. (Ám a dolog természeténél fogva a térbeli 
hiány élményében is mindig van valami időbeli elem. Csak ott hiányoz- 
hatík valami, ahol volt, ahol a múlt tapasztalásai szerint lennie kellene.)

❖

A mennyiség első alapjául szolgáló hiány-élménynek a fentiek 
szerint érzelmi alap ja  van.

Az érzelem az akarat megindítója. Az élet akarása a fájdalom 
ellen való védekezésre készt és az elmúlt jelenség örömét visszahozni 
törekszik. Az elmúltnak a vísszahozása időbeli ism étlődés, (hasonlóság.)

. . .  *) Lehet a hiány okozta kellemetlenség igen csekély fokú, De mégis csak
hiányzik, minek szükségét érezzük. Esetleg csak a megszokás szükségét.
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A következőkben látni fogjuk, hogy a testi és intellektuális jók 
után való törekvésben hogyan fejlődik ki lassú átmenettel az időbeli 
hiányból az időbeli ismétlődés, az időbeli ismétlődésből (hasonlóság
ból) a térbeli ism étlődés (hasonlóság) élménye.

Azután látni fogjuk, hogy a hasonlóság élményében mennyiség
szerű vonatkozások lépnek fel.

Majd fellép a mennyiség élménye.
És végül az új élmény maga olyan (intellektuális) őrömére van 

a tisztuló értelemnek, hogy azt — önmagáért — újra meg újra átélni 
törekszik.

így fejleszti, emeli az értelem önmagát feljebb és feljebb, — ama 
távoli csúcs felé.

*

Kis leányom első mennyiségélményeínek fejlődés-történetét írom 
meg, Mindennek a gyökerét a kezdet kezdetén találni: ott kezdem tehát.

Az élet első hónapjában ösztönös reakciókat találok.
De már a kéthónapos kor előtt túl az ösztönéleten fellépett az 

első (időbeli) hiánymegérzés és a kéthónapos koron túl az első (időbeli) 
ismétlés.

Az öthónapos kor felé és attól fogva fokozatos átmenetet észlel
tem az időbeli hiány élményéből a térbeli hiány és az időbeli ismétlő
dés (hasonlóság) élményéből a térbeli ismétlődés (hasonlóság) felé.

Nyolchónapos korban már a térben fellépő hiányról van szó és 
az időbeli ismétlődés élményében fellépő első mennyíségszerű vonat
kozásról.

Tizenegyhónapos korban a térbeli ismétlődés (hasonlóság) élmé
nyében az időbeli elem elenyészik, az 1 éves és 2 hónapos kor felé 
pedig a térbeli hasonlóság élménye teljesen tisztán jelenik meg.

Egyéves és egyhónapos korban mennyíségszerű vonatkozások 
megjelenését észleltem a hiány élményében.

Egyéves és kéthónapos kor felé a mennyiségszerű vonatkozások 
megjelentek a térbeli hasonlóság élményében is. Ugyancsak e kortól 
fogva a kis lány már szavakat használt a hiány megjelölésére.

Mindezekkel csaknem egyidejűleg, tehát szintén az egyéves és 
kéthónapos kor felé elkövetkezett a mennyiség élménye is, a dolgok
nak egy mennyiségi egységbe foglalása.

*

A fentiek szerint a továbbfejlődést jelentő fontos változások első 
ízben a születés után körülbelül két hónappal jelentkeztek és azután 
három hónaponkínt: az öthónapos, nyolchónapos, tízenegyhónapos és 
egyéves kéthónapos kor táján, legtöbbnyíre valami kevéssel a jelzett 
életkorok beállta előtt,

(Egy ízben fordul elő, hogy nevezetesebb haladást az egyéves és 
egy hónapos korban, — tehát nem a fent jelzett életkorhatárok vala
melyikében — észleltem. Föltehető, hogy ezt az egyetlen, eltérésnek 
látszó kivételt is csak a megfigyelés késése okozta, a megfigyelés lehe
tősége csak a beszédképesség emelkedésével állván be.)

Kis leányom lelki fejlődését sokféle más szempontból is vizsgál
tam és mindig három hónaponkínt, mindig ugyanezen időszakaszokban 
észleltem a fejlődés vonalán a haladást jelentő határpontokat.
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Következzék itt részletes leírása az egész fejlődési folyamatnak, 
az első ösztönös moccanástól addig, amíg a kis gyermek elméjében a 
mennyiség-élmények határozott formában jelentkeznek.

A fejlődés menete feltűnően gyors. Ez egyéni dolog. A fejlődés 
gyors tempóján kívül akadhat még a folyamatban egyéb egyéni külö
nösség is; mégis általánosságban meg kell, hogy feleljen az a fejlődő 
élet változhatatlan törvényeinek.

I. Az első hiányérzetek és az első ismétlés időbeli jelleggel.
A kezdet kezdetén az öthónapos életkorig.

1.) Volt, — nincs.
(Ösztönös reakciók.)

Élete legelső hónapjában a szopás erőszakos megszakítására ösz
tönösen reagál a kis lány. Ám csakhamar nem csupán ösztönös reak
ciókkal felel a kívülről feléje jövő hatásokra, csakhamar az ösztönéle
ten túl is sok nevezetes dolog történik.

(Túl az ösztönéleten.)
lm, a másfélhónapos kis lány sír, mert az édesanyja eltávozott 

ágyacskájától.
Valami történt a kicsi gyermek homályos lelki életében. Valami, 

ami jó volt: elmúlt, — valami, ami volt: nincs.
És ezt a nincset érzi a gyermek; ez a nincs: rossz, ez a nincs: 

sírásra fakaszt.
i És látva az anyja után síró kis lányt, ki hinné, hogy az a csöpp 

kis lény most veszi az élettől — az első számtanleckét?
Az első számtanlecke keserves, a hiánynak az érzete rossz. De a 

hiánynak az érzete fontosnak, alapvetői fontosságúnak látszik a meny- 
nyiség élményének a keletkezésében.

Ez a hiány-érzet a van — nincs ellentétén alapul.
A kis lány nő és ahogyan nő, egyre sűrűbb jelét mutatja, hogy 

ez a van — nincs nyomokat hágy a lelkében. Csak példaképen állja 
nak itt:

Egyhónapos és háromhetes korában bújócskát játszom neki. F e
jemet oldalt a párnája mögé rejtem, majd ismét fölemelem és előbuk
kanok. A kicsike szemével követi a mozdulataimat és mikor eltűnök, 
kereső  tekintettel néz utánam. Ez a kereső tekintet világosan kifejezi 
a „nincs“ átélését.

Kéthónapos korában kezecskéje utána mozdul az elejtett 
tárgynak.

Négyhónapos korában kiált, vagy sír, mikor elejti a játékát.
Hathónapos korában már, mikor megpillant, hangosan nevet, 

mikor pedig elfordítom tőle a fejemet, hangosan sír, (6 hó 18 nap.)
Majd meg azért sír, mert az elrontott csörgője nem akar szólani. 

(6 hó 25 nap.)
Mindezeknek a történéseknek a lényege ugyanaz: valamely ér

zékiét, még pedig kellemes érzéklet megszakadt, a hiány érzete, — 
fájdalm as  érzete — beállott.

A volt nincsnek ez  időbeli egymásutánja a hiány átélésének is 
időbeli jelleget ád.

Újat ebben az egyszerű folyamatban, haladást jelentő változást 
az öthónapos kor körül észlelünk.

*
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(Utánzás: ismétlés. Időbeli jelleg .)
A letűnt jelenség a hiány érzetét kelti. De a letűnt jelenség visz- 

szatérhet. Ez a visszatérés: ismétlődés.
A hiányt — láttuk, — jókorán megérezte a kis leány. Nézzük, 

hogyan áll a dolog a jelenségek visszatérésével, az ismétlődéssel.
A kis lány 2 hónapos és 13 napos. Ekkor hozza létre az első 

hangutánzást. Az „ d ‘ hangot bizonyos erőlködéssel több ízben is utá
nam mondja.

Furcsán hangzik, ha mondom és mégis mondom: ez is számtan
lecke volt, a nehezebbjéből. Hogy miért?

Az utánzás ismétlés. Az ismétlődés pedig az előbbihez hasonlót 
jelenti. És a mennyiség hasonlóságon alapul. Hasonló dolgok érzéke
lése eszméltet bennünket a mennyiségre.

Egyelőre természetesen szó sincsen semmiféle ráeszmélésről. 
Nem történt több; a kis lány utánzóit. (Ami egyébként igen nagy tel
jesítmény volt az ő korában.)

Ennél több csak az öthónapos kor felé történik,
A hangutánzás az érzékelt jelenségnek bizonyos (csekély) idő 

után való megismétlése, A hasonló jelenségnek időben való visszaté
rése, az ismétlődés (hasonlóság) ezen élményének időbeli jelleget ád.

II. Átm enet a z  időbeli h iányból a térbeli h ián y élm énye felé.
Öthónapos kortól nyolc hónapos korig,

Érzékietek erőszakos megszakadása nélkül is fellép  a 
hiányérzet. (Időbeli jelleg elhom ályosulása.)

Valamely kellemes érzékiéinek a megszakadása, mint láttuk, a 
hiány fájdalm as érzelmét kelti már az életnek legkezdetén.

Ebben az egyszerű életfolyamatban haladást, fejlődést észlelhe
tünk az öthónapos kor körül, amikor a hiány beállta már az ébredő  
akaratot szólítja élénk munkába.

Ez az életkor a fejlődésben nevezetes korhatárnak mutatkozik.
Ebben az ídőtájban nevezetes dolgokat észlelünk olyankor, mi

kor valamely jelenségnek a letűnte a kis lányra nézve észrevétlenül 
történik. Ilyen esetekben az érzéklet erőszakos megszakadása tehát 
elmarad. És a kis lány bizonyos — természetesen csekély — idő el
teltével mégis ráeszmél a hiányra, Ráeszmél tehát anélkül, hogy ezt 
a ráeszmélésí valamely kívülről jövő közvetlen hatás hozná létre.

Még nincs is egészen öthónapos Ágneske. Csak 4 hónapos és 20 
napos. Megfogja a babája kezét és a kezénél fogva húzza közelebb 
magához. De az ügyetlen kezecskéből kicsúszik a baba keze. Ám a ta
pasztalatlan kis lány ezt nem veszi észre. Oda sem néz, csak húzza — 
húzza tovább — a semmit. Egyszer csak mégis odanéz és meglátja, 
hogy nincs a kezében semmi. Igenis: meglátja, igenis; tudomásul veszi 
a ,,nincs“-et és széttárva kicsi tenyerét, belébámul, Belébámul az üres 
tenyerébe és keres.

Az első ilyen jelenséget követi a többi. Csak egyet-kettőt belőle:
A kis leány apja órájával mulat. De ím, kezébe adom a játék- 

csörgőt. Az óra fölszabadul, az órát elteszik, — és Ágneske mindezt 
nem látja, nem tudja, ő a csörgővel mulat. Néhány pillanatig. Akkor 
egyszerre elbocsájtja a csörgőt, apja felé fordul. Keres, keres. Keresi 
az órát. (5 hó 13 nap.)
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Ágneske játszik és én csendesen, észrevétlenül távozom a szobá
ból. Zavartalanul játszik tovább, mit sem vett észre. De perc múlva 
felnéz, körülnéz, tekintetével keresgél a szobában — és végül sírva fa
kad. (6 hó 10 nap,)

Mindez egészen más, mint amit az előbbi korszakban tapasztal
tunk, Akkor a hiányérzet mindig az érzékietek hirtelen megszakadá
sában állott be, Ez a mintegy erőszakos megszakadás rázta meg és éb
resztette a kis lányt a hiány megérzésére. A „volt—nincs“-nek a gyors 
egymásutánja a hiány átélésének erősen időbeli jelleget adott.

Most az érzékietek erőszakos megszakadása, a volt—nincs gyors 
egymásutánja hiányzik és ez a körülmény mintha valamelyest megfosz
taná a hiány élményét időbeli jellegétől. Vagy legalább is ezt a jelleget 
elhomályosítani, háttérbe helyezni, jelentőségétől megfosztani látszik. 

Azelőtt szigorúan az időben: a jelenségek egymásra következésé 
ben (megjelenés-eltűnés) fellépő hiányérzetről volt szó. Ezek az új
szerű esetek pedig mintha átmenetet alkotnának az időbeliből a térben 
m egjelenő hiány megérzéséhez. Szinte azt mondhatni: Az előbbiekben 
arról volt szó, hogy: volt és nincs már; a mostaniban pedig arról, hogy: 
volt és nincs ott.

*

V édekezés a bekövetkezendő hiány ellen. 
Az öthónapos kor küszöbén tapasztaltuk, hogy Ágneske, ámbár 

bizonyos jelenségnek a megszűnését észre sem vette, utólagosan mégis 
ráeszmélt annak a hiányára.

Ugyanezen ídőtájt többszörösen is tapasztaljuk, hogy az ilyen 
elmúlásoknak a lehetősége benne él már a kis leány elméjében.

Tapasztaljuk, hogy az előzmények által figyelmeztetve Ágneske 
előre  is ráeszmél a bekövetkezendő hiányra és védekezik ellene. íme: 

Éppen egy nappal az öthónapos kor betöltése előtt történik: Ott 
állok Ágneske ágyacskája előtt és a kis lány a kezemet fogja. Majd 
távozni akarok, de mielőtt még megtenném, a kis lány felfogja távozni 
készülő mozdulatomat, sírva fakad és egyben megszorítván a kezemet, 
visszatart.

A nyolchónapos kor körül már teljesen kialakult a kis lány elmé
jében a bekövetkezhető elmúlás (hiány) lehetősége. Most már anélkül, 
hogy bármi is figyelmeztetné rá, előre megsejti, tudja, várja a beáll
ható hiányt, fél tőle és védekezik ellene. A hiánynak addig csak homá
lyos, ködös élménye e korban már világosnak, szinte tudatosnak tűnik, 

íme: Lefektetéskor sír a kis lány és csak akkor nyugszik meg, 
amikor ágyacskájához lépek. Erre elhallgat, fejecskéjét oldalt fordítja, 
aludni készül, — én meg távozni, nesztelenül. De pár pillanat múlva 
visszanéz a kis lány és távozásomat látván, újra sírásba kezd. Vissza
térek, mire elcsendesül, ismét oldalvást fordul, — hogy pár pillanat 
múlva leselkedve  nézzen vissza. Ott vagyok, tehát rendben van: elfor
dul ismét — és pár pillanat: felém les ismét. És mielőtt elalszik, ezt a 
leselkedést többször megismétli. (8 hó 10 nap.)

❖

Érzéklés szándékos megszüntetése. 
Ámde nemcsak fenntartani törekszik a kellemes hatásokat, nem

csak védekezik a bekövetkezendő hiány ellen; ha úgy jön a sora, ha 
vágya, kívánsága arra hajtja, mást is tud a kis lány; ennek az ellen
kezőjét: érzéklésének szándékos megszüntetését.
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Egy kis pirosruhás babának az első látása félelmet vált ki Ágnes- 
kéből. Amint megpillantja, nyugtalankodni kezd. Tág szemekkel nézi 
kis ideig, aztán elfordítja  a fejét. (4 hó 20 nap.]*)

Elfordítja a fejét, hogy ne lássa nyugtalanságának tárgyát, hogy 
megszüntesse a kívülről jövő kellemetlen hatást.

Ám ezzel nincs vége a dolognak. De a folytatás már az új lapra 
tartozik, arról a következő fejezetben (Időbeli ismétlődés élményei) 
olvashatunk. Valamint a további olyan jelenségekről is, amelyekben 
szintén bennfoglaltatík az érzéklések szándékos megszüntetése.

III. Időbeli ismétlődés élményei.
Óthónapos kortól nyolc hónapos korig.

Érzéklések m egismétlődésének figyelése és 
előidézése. (Időbeli jelleg .)

A kis leány elfordítja fejét, hogy ne lássa a pírosruhás babát, 
•amely félelmet kelt benne és úgy érzékelését őmaga megszünteti. Ám 
pár pillanat múlva megint visszanéz és a babára szegezi tekintetét. És 
ezt többször megismétli.

idegenkedik, fél, azért fordítja el a tekintetét; de mégsem bír 
ellenállni a nyugtalanító vágynak, hogy nyugtalansága okát újra meg 
újra megnézze.

És mikor ezt teszi, érzékléseít ő maga meg-megszünteti és meg- 
megísmétlí.

Történik ez az öthónapos kor küszöbén (4 hó 20 nap.)
És e naptól fogva sűrű jelét látjuk annak, hogy a kis lány nem

csak ráeszmél az ismétlődésre, hanem várja az ismétlődést, sőt e lő 
idézni, létrehozni törekszik azt.

Ezt a kívánságát azonban a továbbiakban nem a félelem érzelme, 
hanem egyéb, még pedig kellemes érzelmek, bizonyos őrömérzelmek 
váltják ki.

Ez az örömérzelem úgy keletkezik, hogy Ágneske ráeszmél az 
utánzásra (az utánzásban rejlő ismétlődésre.)

A kis leány gagyog: „á-á“; én utána mondom: ,,á-á.“ A gyermek 
elhallgat, meglepetten néz rám, aztán édes nevetőre derül az arca. És 
újra szól, ezúttal így: „Iá“; és szólván, elhallgat, várakozón néz rám. 
Utána mondom: ,,lá.“ Boldog nevetés. Aztán ismét: szól: „chr“ — és a 
várakozás kétségtelen jelével tekint rám. Persze készségesen utáno
zom: ,,chr. Ismét boldogan kacag. A játék tovább folyik, a kicsike is
mét és ismét provokálja az utánzást. (4 hó 24 nap.)

Ez is kevéssel az óthónapos kor betöltése előtt történik.
És ugyancsak ennek az utánzás-játéknak a napján jegyzem fel, 

hogy a kislány ritmikusan hímbálja a gummíbabáját. A ritmus pedig 
magában foglalja az ismétlést.

És e naptól mind hangutánzás-provokálások és egyéb utánzás- 
játékok, mind ritmikus játékok sűrűn fordulnak elő. Valamint egyéb 
ismétlés-játékok is.

Például: Leveszi a baba fejéről a sapkát, én vísszateszem. Erre ő 
újra leveszi és vár; én megint vísszateszem. Ezt sokszor ismétli és ismé
telted és a dolog láthatóan mulattatja. (5 hó 18 nap,)

) Ugyanaz a nap, amelyen először észleltük az észrevétlen elmúlásra való 
utólagos ráeszmélést. L. 122. lap.
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Megfogja a kezemet, én elkapom, — erre újra megfogja, újra 
elkapom, — így sokszor egymás után; minden fordulatnál hangosan 
kacag. (6 hó 9 nap.)

Öthónapos korától fogva élénken foglalkoztatja Ágneskét a tár
gyaknak a tükör mozgatása folytán eltűnő, meg újra feltűnő, — tehát 
ism étlődő  — tükörképe.

Nem régen még sírt, ha bújócskát akarván vele játszani, elbújtam, 
az ágyacskája mögött. Mikor előbukkantam, mindig boldogan nevetett, 
de ahányszor csak elrejtőztem, mindig újra meg újra sírva fakadt. Ám 
hathónapos korában már nem sír, ha búj ócskát játszom vele. Érdek
lődve kíséri mozdulataimat, amíg el tűnök; akkor feszülten lesi, várja, 
hogy ismét előbukkanjak; ha aztán csakugyan előbukkanok, boldogan 
nevet.

Tehát már tudja, várja a játéknak megismétlődő kedves fordula
tát; az előbukkanást, már előre tudja, várja a ,,volt-níncs“-re követ* 
kező új ,,van“-t.

Héthónapos korában pedig már őmaga csinálja a búj ócskát: be
hunyja a szemét, elfordul, — kinyitja a szemét, visszafordul; — stb. 
Őmaga csinálja a ,,volt-níncs, volt-níncs“-ef.

(A búj ócska-játék aztán mind tovább fejlődik. Kilenchónapos 
korában már igazi búj ócskát játszik a kis lány. Valósággal elbújik a 
takaró alá, vagy kacagva lebukik a kocsijában, úgy rejtőzik el és aztán 
elő-elő bukkan,)

*
Mindenféle ismétlő-játékot a későbbi korban is szívesen játszik 

Ágneske, A sok közül kedves példaképen álljon itt a jóval későbbi 
korból való síp-játék leírása:

A gummíbaba kis sípja a megtágult nyíláson be-beesík a baba 
belsejébe. Sokszor megigazítom. Ágneske figyeli: hol ott a síp, hol 
üres a helye. Mindannyiszor, hogy beígazítom a sípot, azonnal figyel
mes vizsgálat alá veszi. Azután új jacskájával egy-kettőre vísszanyomja 
a sípot és a síp ismét: nincs. (11 hó 14 nap.) Ez a dolog sokáig foglal
koztatja a kis lányt. Még két nap múlva is újra-újra kezdi. Ha meg
igazítom a sípot, mindjárt visszanyomja; aztán néz rám, várakozva,, 
hogy megcsináljam. Megcsinálom — és újra kezdődik az egész, Űjra 
meg újra, sokszor egymás után. Ágneske ,,van-níncs“-et játszik.

*
A kis lány mind e fent leírt élményeiben az ismétlődés a jelen

ségek időbeli visszatérésében áll. A megismétlődő (hasonló) jelensé
gek ezen időbeli egymásutánja folytán az ismétlődés (hasonlóság) ezen 
élményeinek időbeli jellegük  van.

S Z A K I R O D A L O M -
Teheíségproblémák, A Magyar Gyermektanulmányi és Gyakorlati lélektani Társa

ság Pszihológiai Szemináriumának kiadása 1930. 180. o.
A könyv az 1929-ben hasonló címen tartott előadások foglalata, melyek bioló

giai, pszihológiai, pedagógiai és szociológiai szempontból foglalkoztak e témakörrel, 
kutatták a tehetség létrejöttében szereplő tényezőket, a körülményeket, melyek ki
fejlődését elősegítik, nyomon követték megnyilvánulási formáit, kísérő tüneteit,

Az előadások első részében a különböző elméletek, illetőleg vizsgálati mód
szerek képviselői szólalnak meg.
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Dr. H. Révész Margit általános, dr. Szondi Lipót biológiai, dr. Lénárt Edith 
lélektani, dr. Hermann Imre pszíhoanalítikai, dr. Máday István índividualpszíholó- 
giai, Balassa László pszíhopatológiaí, Nagy László fejlődéstani szempontból világít
ják meg a tehetség problémáit.

Az előadások második része az egyes tehetségtipusokat mutatja be.
Dr. H. Révész Margit a kutató lélektanáról, Kosztolányi Dezső a költőről, 

Kernstock Károly a képzőművészről, Varró Margit a zenei tehetségről, Rajniss 
Ferenc, a szervezőről beszél.

A befejező két előadásban Nemesné M, Márta a család és az iskola, dr. Imre 
Sándor a társadalom néző szögéből foglalkoznak a tehetségekkel.

Talán legfájdalmasabban izgató része a problémaköröknek az, amely a tehetség 
és a patológia közti összefüggéseket tárja fel. A vizsgálatok, kutatások azt mutat
ják, hogy a nagy tehetségek közül sok elmebeteg kerül ki és sokan mutatnak patoló
giás jelenségeket. Ez azonban nem bizonyítja azt, hogy az abnormitás feltétlen 
kelléke a tehetségnek, hanem természetszerűleg következhetik a zseniális egyének 
nyugtalan, széteső, túlérzékeny lényéből,

A pedagógus legfontosabb nevelői tevékenysége éppen abban áll, hogy a ki
egyensúlyozatlan erők harmóniába hozásával, az akarat és koncentrálóképesség 
fejlesztésével segítse hozzá a tehetséges gyermeket a realizálódáshoz.

A harmonikus, egész ember nevelése a mai nevelőnek nem új feladat, de foko
zottabban érzi felelősségét, amikor egy esetleges nagy érték útjait egyengeti.

, (Dr. Csillagáé Halász Edit.)
Dr. Fritz Rössel: Das Helfen in der heilpädagogischen Arbeit, (Beiträge zur. 

Grundfrage der Heilpädagogik), Wege zur Heilpädagogik. Beihefte zur Hilfs-i 
schule. Herausgegeben v. Dr. Deuchler—Henze — Dr. Weygandt. Heft 8. C. 
Marhold kiadása Halle a. S. 8S l.
A szerző a gyógypedagógiai munkát akarja új alapokra fektetve megmagya-: 

rázni. Világosan meghatározza a gyógyítás és a segótés fogalmát, azután" kitér a ’1 
¿yógypedagógiára, mint segítésre. Beszél a segítésnek más eljárásokkal való rokon-, 
ságáról, a segítésre szoruló állapotok megjelenési formáiról a társadalmi életben,! 
az ember testében és szervezetében megnyilatkozó, segítésre szoruló állapotokról,] 
aztán a szociális segítőmunka sikerének feltételeiről.

A rendkívül érdekes könyvből a pedagógust legjobban talán mégis a 7. fejezet 
érdekelheti, melynek felirata: „A segítés munkája a nevelésben." Azt mondja, hogy : 
a gyógypedagógiai munkát minden részletében a segíteni akarás hatja át és hatá- í 
rozza meg. Akár a vakok, akár a  siketek, akár a gyengeelméjűek, akár a bűnözők, 
nyomorékok, beszédhibások ügyét tekintjük, valamennyinek segítésre van szüksége 
s ezt a segítést a neveléstől, szóval a gyógypedagógustól várja. Természetes, hogy 
itt az orvosnak is van szerepe, de a nevelői segítés más, mint az orvosé.

Talán a gyógypedagógiai munka természetéből folyik, hogy annak gyakorlása 
közben az ember könnyen elkülöníti magát másoktól és a szakszerűségére való tekin
tettel, a nagyobb csoportokkal való kapcsolatot elejti; vagy pedig olyan irányban 
keresi azt, amelyhez semilyen — bensőnek mondható — kötelék nem fűzi.

Szerző értékes alapvető munkájával sokban hozzájárult a gyógypedagógia 
fogalmának tisztázásához, , i fém .)
G, Mey und C, Krüger, Oberlehrer in Berlin. Die Geschichte von Jesus für die 

Kleinen in 30 biblischen Anschauungsbildern von Hans Lietzmann. Für den ■] 
ersten Religionsunterricht in Taubstummenschulen, Sonderschulen und ein
fachen Schulverhältnissen. 67. I. Elwin Staude, Osterwick-Harz 1931.
A könyv címe leírja annak tartalmát; 30 bibliai szemléltető kép az első hit

oktatás kezdetére, a kis gyermekek, siketnémák, gyengeelméjűek számára. Minden 
egyes képe oly művészi érzékkel és céltudatossággal van megrajzolva, hogy a gyer
meket szinte önkénytelenül is megragadja, gondolkodásra készteti. Legmegrázóbb 
képei: Jézus elfogatása, az „Ecce homo!“, a sírbatétel, Jézus menybemenetele; 
aztán az angyali üdvözlet, Jézus meggyógyítja a síketnémát, Jézus bemutatása a 
templomban, Jézus a gyermekek közt és a többi. Felette értékesek az egyes képeket 
magyarázó rövid szövegek is. Ilyen könyv mellett öröm a hittan tanítása, de öröm 
annak tanulása a gyermekeknek is. A könyv csak újszövetségi szöveget tartalmaz. 
Ára: 2.25 RM, fém .)
B, Scherer, Fr, Schoeller und B. Jung: Bilderbibel für unsere Kleinen. Bilder von 

Kunstmaler Willy Reetz, mindannyian Düsseldorfból. Herder kiadása Freiburg 
i. Br. 12°, 62 l. Ára fűzve 2 M, vászonba kötve 2’80 M.
Uj segédeszköz a 4—8 éves gyermekek hitoktatásához otthon és az iskolában; 

lehetne úgy is mondani, hogy első hittankönyv, vagy hittaní ABC. A gyermek a ké
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pékét sokkal korábban megérti, mielőtt még olvasni tudna, élénk bizonysága ennek 
a képeskönyv. Gyönyörű, gyermekies képekkel illusztrált könyv ez, melynek párjátl 
még az ilyen művekben bővelkedő német szakirodalomban is keveset találunk. Az-: 
Ó-' és az Újtestámentum legfontosabb eseményeit, Jézus életét, a szentségeket, a szt„ 
mise részeit stb. szemlélhetik itt a gyermekek, a képek alá írt rövid mondatokból 
el is olvashatják. A könyvecske nagy nevelői meglátással íródott és szinte külső se
gítség igénybevétele nélkül vezeti rá a gyermeket a legfontosabb hittani igazságokra,

( óm.)
Dr, Domokos Lászlóné; A tanárok kutató munkája. Értekezés a dr. Domokos 

Lászlóné leányliceumának 1930—31, évi értesítőjéből.
Az új idők új feladatokat hoztak. A ma nevelőjének gyökeresen átalakult 

egyénnek kell lennie, A gyermeki élet fejlődésének feltételeit kereső tudomány 
megteremtette a kutató pedagógus típusát. A gyermeki élet problémakörét kutató
nevelő meglátja, hogy a gyermek irrácíonálís élet-tendenciáját az jellemzi, hogy erő
készletével egészen máskép bánik, mint a felnőtt. Nem ökonomikus, nem ismer ön
magával szemben sem kíméletet, sem beosztást, ha kedve telik a munkában. Mint 
ahogy fáradhatatlan abban, hogy egy magas lejtőn felkapaszkodjék, vagy átugorjon 
korlátot, akadályt, számtalanszor és minél nehezebb, annál többször, így van a- 
szellemi téren is. Túlterhelés okozta fáradtságot csak az unalomban végzett munka 
eredményez. A gyermekek akkor fáradtak, ha az iskola nem teszi erőiket igazán 
próbára, nem kíván tőlük igazi erőfeszítést! . . .  A merészebb középiskolák az órákra 
beosztott, szétszabdalt, mindig más szellemi munkát követelő órarendet is elvetik, , . 
Az órán nem a tanár beszél, hanem a tanulók adják elő megfigyeléseiket, adatgyűj
téseiket, feldolgozásaikat általuk választott probléma körben stb. stb.

Nem írhatok le mindent. Az értekezést az iskola megújítását kereső minden 
tanítónak el kell olvasnia. ( ém.Jr

Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik, Zweite völlig neubearbeitete A uf
lage. Unter Mittarbeit von 140' Fachleuten des In- und Auslandes herausgege
ben von Dannemann, Gnerlich, Henze, Meitzer, Schober, Stern. C, Marholcl’s 
Verl. Halle a. S. 7—9-ik f. Höhensonne-Motorische Begabung 1154—1728 hasáb. 
Az új gyógypedagógiai lexikon 7-ik füzetének címszavai közül kiemeljük a 

halló-némaság, a mirigyek, a kisegítő-iskolái higiéné, a hipnotizmus, a gyermekkori 
hisztéria, az imbecílíitás és debilítás, az indivídualpszíhológaia, az intelligencia, a 
gyengeelméjűek érdeklődése címszókat.

A 8. füzet sok érdekes közleményéből különösen kiemelkedik a „Kriminal
pädagogik." Világosan és könnyen érthető formában, amellett egyáltalán nem ter
jengősen ismerteti Stern a kríminálpedagógia törekvéseit és alapvető elgondolását, 
amiből egész világosan kitűnik annak gyógypedagógiai mivolta. Ezek részletezését 
itt nem tárgyalhatjuk, de szóról-szóra aláírjuk Stérn-nek azt a kívánságát, amit ér
tekezésének a végére írt, hogy t. i, „ezeket a nevelői kísérletezéseket olyanoknak 
nem kellene eluíasítaníok, akik az alapvető kérdésekkel és eljárásokkal nincsenek 
tisztában."

A „nyomorék“ címszó is ebben a füzetben kerül sorra, mert a nyomorékok 
nevelő-oktatása a lexikon szerint is gyógypedagógia. ,,A nyomorékok iskolájában 
(népiskola) a tanításnak gyógypedagógiai elgondolás szerint kell haladnia,”

Külön cikkben tárgyalja a gyengeelméjű nyomorékokat és azok nevelő 
oktatását. Részletesen foglalkozik itt a gyógyító tornával és a testi elferdülések 
javításával. A 8. füzetben kezdi tárgyalni Prof. dr, Ranschburg Pál a pszihológiai 
laboratórium-ot, s a 9-ik füzetben fejezi be. Azokat a kísérleti lélektani módszereket 
tartja jónak, amelyeknél nincs komplikált szerekre szükség. Ugyanebben a füzetben 
még az olvasási gyengeségről is ír dr, Ranschburg s ez még értékesebb ránk nézve,, 
mint az előbbi.

A Nemzeti Gyermekhét mérlege, „Gyermekvédelem ‘ 1931. (III.)  évi. 6. szám. 
Gaár Vilmos dr. felsőházi tag a lapban visszapillant a Nemzeti G yer
mekhétre s azt mondja: „A Nemzeti Gyermekhét nem kívánt új egyesület 

lenni; . , , nem gyermekvédelmi munkára vállalkozott csupán, hanem a gyermek 
nevelésének és egészségügyének problémáit is felvette programmjába , . . Budapest 
közönsége bizonyságot tett arról,hogy a N, Gyhét célját megértette. 5000-nél több 
hallgatója volt a különböző tárgyú előadásoknak, az iskolákban rendezett ismertető 
előadásokat 30.000-nél több szülő hallgatta „ . , A N, Gyhét az általános érdeklődés 
középpontjába került. Biztató jelenség abban az irányban, hogy a jövő reménye, a 
gyermek javára ezt a munkát tovább fejlesszük . . . .  A N, Gy.-hét szépen sike
rült, de hangsúlyt kellett volna adni a hibás, az elhagyott, a fejlődésében korlátolt,.
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a nyomorék stb. gyermekek védelmének: mert az ideges, a nyugtalan, a „buta“, a 
nehezen nevelhető stb. gyermek ma még elhanyagolt vagy kigúnyolt teremtés. 
Sokszor maguk a tanítók sincsenek tisztában az ilyen gyermekekkel, annál kevésbé 
tudnak velük bánni a szülők. Ezért tartottak Berlinben „Heílpádagogische Kinder- 
woche“-t, ezért rendeznek Svájcban az elemi iskolák I—IV, osztályaiban foglalkozó 
tanítóknak 2—3 napos bevezetéseket, a nem normális, nehezen nevelhető gyerme
kek részére.

Ugyanebben a számban jelent meg Éltes Mátyásnak „Az értelmi fejlődésükben 
tartósan korlátolt gyermekek erkölcsi neveléséről“ szóló cikke.

Schmidl Sándor dr. „Családvédelem és gyermekvédelem“ címen korunk szo
morú családi viszonyait ostorozza.

Gárdos Dezső „Az ifjúság szellemi élete és rendellenességei“ cím alatt érde
kesnek ígérkező folytatásos cikksorozat első számát teszi közzé.

Dr. Türei-Horváth István m. kír, rendőrfogalmazó „A Homeros-énekkar" címen 
igaz emberszeretetből fakadó jóakarattal méltatja a vakok énekkarának működé
sét, „Nem tudja valóban az ember, hogy mit csodáljon, amikor ezt az együttest 
látja? Azt-e, hogy 70—80 egyén — vegyesen fiúk és leányok — milyen abszolút 
precizitással, egyetlen bántó, sértő hangcsuszamlás nélkül tudja gyönyörködtetni 
a hallgatóságot. Ha kell, egy nehéz opera, vagy egyházi kórus részlettel. Ha kell, 
valami pattogó magyar dalsorozattal. Vagy pedig az énekkar tanárának, irányító 
lelkének a szerepét? . . , Az elismerés babérerdeje is kevésnek bizonyul ahhoz, 
hogy csak megközelítően is méltó honoráriuma lehessen annak a hihetetlen szor
galmat, kitartást, megértő türelmet igénylő munkának, amely ilyen eredményt tud 
felmutatni. A Schnitzl Gusztáv által felnevelt, tanított világtalan gyermeksereg 
már olyan teljesítményre képes, ami túlnő, kíkívánkozík az ország határán,“

,,A nyomorékgyermekek védelmét,“ a részükre engedélyezett gyűjtő-nappal 
kapcsolatosan „r" ismerteti, s azt mondja, hogy a nyomorékok otthonában vagy 
meggyógyítják, vagy megtanítják, vagy azilumba helyezik a fogyatékosokat, fém .)

A gyengeelméjű gyermekek jövő sorsa. (L’avenir des arriérés). L' Éducateur. Organ
de la Suisse Romande. Libr. Payot et Cie. 1931. (LXV1I.) évi. 127 l.
Echíchensben 1931. ápr. 25-én a francia svájci gyógypedagógusok értekezletet 

tartottak az elmaradottak érdekében, melyet Daeniker, a bázeli ,, Jugendheim“ igaz
gatója hívott egybe. Az abnormisokat támogató svájci szövetség 1927. évi statiszti
kája szerint az elmaradottak és abnormisok számára 203 speciális (kisegítő) osz
tály, 34 intézet (iskola) és egy műhely műtermekkel állott fenn.

Az intézmények nagy része gyermekek számára létesült. Nyolc vesz fel növen
dékeket korkülönbség nélkül, három vesz fel iskolaköteles koron túl levő serdülő 
gyermekeket. Ezek a számok világosan mutatják — így szól a jelentés, — hogy az 
abnormisok érdekében nem tettünk eleget; hisz 39°/o közülük nem tudja magát fenn
tartani s intézeti elhelyezésre szorulna továbbra is. Sokan közülük képtelenek az 
inassorból felszabadulni.

Az abormisoknak mintegy 10°/o-a mesterséget tanul. Nagy részük azonban 
csak bizonyos speciális munkára képes. Az elmaradt fiúk számára legalkalmasabb 
mesterségek: a kosárfonás, a kefekötés, a gyékény-fonás, a cípészség, a könyvkötő
munka, az asztalosság. Leányok számára; a mosás, vasalás és varrás.

De még ha ki is tanulták a mesterséget, legfeljebb csak közepes munkások 
maradnak mindvégig. Azok a fogyatékosok, akik valami mesterséget nem tudnak 
tökéletesen megtanulni, részletmunkát végeznek, A fiúk pl. mint mezei munkások, 
kertészlegények, műhelybelí napszámosok, kőmíves-napszámosok, kosárfonók, kefe
kötők, cipészek, könyvkötők, asztalosok, szobafestők, kézi vagy gépszővők külön
böző üzemeknél találhatnak alkalmaztatást; a lányok pedig lehetnek házi munkások, 
varrónők, mosónők, vasalónők, kézi szövőnők, gépkötőnők, kerti munkásnők stb.

Megfelelő foglalkozások még a részükre pl. a bádogos szerelői munka, drótkötél 
készítés, különböző egyszerű tárgyak gyártása. Ilyen továbbá még a téglaégetés, az 
üveggyárí, ruhagyári, papírgyári, papírzacskógyárí, kaucsuk- és selyem-szaíag-gyári 
stb. munka, — De ha kevés a munka, igen nehéz őket elhelyezni. Azok közül, akik 
a kisegítő-osztályokból vagy intézetekből kerülnek ki, csak 47°/o-ot lehet elhelyezni. 
Egy részük elhelyezése lehetetlen s ezek családjuknak és önmaguknak csak terhére 
vannak. Hiányzik belőlük a munkás élethez és a gazdasági viszonyokhoz való alkal
mazkodás, Egy előkészítő osztályra, speciális inasiskolaszerű oktatásra lenne szük
ség, mely a mesterségük felhasználására képesítené őket. Amit az általános oktatás 
nyújt a mindennapi élet számára, azt nyújtaná ez az osztály a kiválasztott mes
terség számára, ,
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Ezt a hiányosságot nem lehet csupán intelligenciájuk fogyatékosságával meg- 
magyarázní, szerepe van ebben egész lelki életüknek. A 14— 15 éves korban hiányzó 
vezetés, esetleg elhanyagolás okozza ezeket a szinte legyőzhetetlen elfajulásokat. 
Ha a műhelyben tanonciskolaszerűen megismétlődne az oktatás, igen nagy előnyt 
jelentene s lassan előkészítené őket a munkás, dolgos életre. Nem feltétlenül szük
séges a tanulóidő végén a teljes felszabadítás.

A szakszervezetek kötelezően megállapították a munkások órabérét; pl, egy 
cipész nem vehet fel képesített munkást, ha nem ad neki 1 frank 45 centet óránként. 
Az ügyetlen munkást elbocsátják. A fogyatékosok, még ha felszabadultak is, min
dig igen közepes munkások maradnak s ha a munkaadó nekik a megállapított óra
bért fizeti, igen drága munkásai lesznek.

Ha a munkaadó nem felszabadított munkásokat foglalkoztat, nem köteles nekik 
a képesített munkások számára megállapított munkabéreket fizetni. Ilyenképen 
lehet fogyatékosokat felhasználni,

A fogyatékosok segítése és elhelyezése ma még igen tökéletlenül van meg
szervezve, be arra a fogyatékosok gyakorlati elhelyezése szempontjából mégis 
feltétlenül szükség van.

Ha nem tudjuk a fogyatékost gyakorlati pályán elhelyezni: vagy a családja 
terhe lesz, vagy intézetben kell ápolni, különösen a súlyos eseteket.

A iiFogyatékos munkások szövőműhelye“ (Basler Webstufee, Missionsstrasse 47.] 
170 különböző igen fogyatékos egyént foglalkoztat, Műhelyí munkájuk és keresetük 
függetlenné teszi őket, így elkerülik az azilumot, mely sokuk számára az egyedüli 
kivezető út volt. Igen szükséges volna még több ily intézmény létesítése, mely az 
ápoló intézetek terhein enyhítene s a fogyatékosok nagyrészét az emberek közé 
küldené,

A siket gyermekek otthona Genfben, melyről már írtunk,*) most igazgatónője
Mlle Gráf útján elküldte hozzánk értesítőjét. Néhány jellemző részt kiragadunk,
„Növendékeik száma alig változott: volt 15 bennlakó, 6 fél bennlakó, 8 bejáró 

növendékük, 11-et vizsgáltak meg, illetve láttak el pedagógiai tanácsokkal, Állan
dóan sürgetik, hogy bár az iskolaköteles kor csak a 6. évvel kezdődik, a szülők tart
sák kötelességüknek síket vagy nagyothalló gyermekeiket 3 éves korban nekik be
mutatni, Akik ezt megtették, nem bánták meg.

Ne féljetek nagyothalló gyermekeiteket is bemutatni. Sok esetben segíthetünk 
rajtuk anélkül, hogy családjuktól el kéne szakadníok, sőt még iskolájukat sem kell 
elhagyniok, ha ez nem okoz nekik túlnagy megerőltetést.“ Általában nem gondolják 
meg a szülők, hogy még az enyhébb siketség is mily nagy befolyással van a gyermek 
jellemére és intelligenciájára. Rendszerint későn viszik be őket az intézetbe, mikor 
már megunták a nekik nem való módszereket s kifáradtak az erőfeszítéstől, amit 
nekik az iskola okozott, Pedig gyakran egyszerű szájról-olvasásí tanfolyam elég, 
hogy meghozza nekik azt a megkönnyebbülést, amit a rövidlátónak a szemüveg nyújt.

Az intézet új berendezkedése minden reményüknek megfelelt. A tágas szép 
villa, a nagy kert igen elősegítette a pedagógiai munkát. Általában nagy testi és lelki 
átalakulásokat tapasztaltak a gyermekeken s intelligenciájuk is örvendetesen fej
lődött. Több gyermeknél hallási javulást is észleltek azáltal, hogy újra tanították 
őket hallani. E gyermekek hallószerve élettanilag nem változott, de a gyakorlat 
által teljesítőképességének a maximumát adta. Pl. egy gyermek, aki azelőtt kis tá
volságról hangos hívásra sem reagált, ma ugyanabból a távolságból a természetes 
hangon mondott szavakat ismétli.

Akusztikai segédeszközökkel való kísérleteik szintén adtak eredményt. Növen
dékeik kettő kivételével hallgatták a rádiót; sőt píck uppal (erősítő) még a gramo
font is élvezik,

A ritmikus gyakorlatok teljes sikerrel jártak. Szeptember óta alkalmazták 
azokat s növendékeik nagy örömmel végezték, A zongora rezgéseit a mellükre sze
relt dob veszi át s közvetíti, E gyakorlatok által mozdulataik könnyebbek lettek, 
beleértve a menetgyakorlatot is, melyre a született siketeket külön kell tanítani. Az 
intellektusra is jótékonyan hat ez, mert a ritmust az artikulált beszéd javítására is 
felhasználják, E beszámoló nemcsak az igazgatónő intelligenciájáról és iniciativái- 
ról tesz tanúságot, hanem az otthon családias jellegéről is. Pedagógiai tanácsokon 
kívül a,megelőzésre s a gyors támogatásra is gondot fordítanak. Terjesztik az ott
hon jótékony szellemét, mely egész csomó érdeklődő munkatársat hozott nekik,

*) Lásd: M. Gyp, 1931. 1—4. sz, 18. 1.
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Gegus Dániel: Egy kisgyermek halálára, „Gyermekvédelem“ 1931. (III.) évi. 8. sz. 
A kis Dunai gyerek nehány fillért érő dinnyét zsákmányolt . . .  a rendőr meg
csípte, bevitte a kerületi kapitányságra , , . másnap, hogy hazament a fiú, 

ágynak esett és meghalt . . . némely újságok megvádolták a rendőrséget, hogy az 
pofozta a másvilágra a kis dinnyetolvajt.

Nem hiszem, nem is valószínű — mondja Gegus — hogy bántalmazták Dunait 
a kapitányságon, de kétségkívül nagy hibát követtek el, mert 24 óráig — főleg éjszaka 
— ott tartották az őrszobán, ahol egy éjszaka temérdek gyülevész és veszedelmes 
népség — részegek, tolvajok, prostituáltak stb, — megfordul.

Van a rendőrségnek gyermekbírósága a Szerb-utcában, Megbocsáthatatlan 
hibát követtek el, hogy a fiatalkorút nem oda szállították be. . . ,
Zínner Nándor dr,: „Az ép és kóros test hatása a gyermeki lélek fejlődésére,' 

Ugyanebben a lapban érdekesen fejtegeti a nyomorékok problémáját. „Ha a 
testi hiba visszatartja a gyermeket az iskolától, a munkaképtelenség a teremtő 

munkától, oly testi és lelki szegénység lesz osztályrésze, mely megadja a magyará
zatát annak, hogy a magyar nyelv a nyomor szóból képezte jellemző nevüket. ‘ Ez 
ellen megvédeni a hibástestű gyermeket, csakis a ,,nyomorék~otthon"-beli neveléssel 
lehet. . , , Nagy feladat helyreállítani a test és lélek megbontott harmóniáját. Ezt 
csak céltudatos, alapos munkával lehet, melynek eszközei: a hibás test lehetőség sze
rint való gyógyítása, a gyógypedagógiai tanítás és ipari kiképzés, oly miliőben, 
melyben a nyomorék, ha nem is felejti el testi hibáját, nem érzi annak bénító 
súlyát , . , Minden betűjét aláírjuk az ügyszeretetből fakadt szép cikknek, mely 
megérdemli, hogy széles körben olvassák el, ( ém.)

Gonosztevők megjavítása orvosi kezeléssel. Vasárnapi könyv 1930. (XX.) évi. II. 
félév 17. szám.
Reynolds és Stanley amerikai orvosok próbálkozásait ismerteti a lap , . . akik 

kétséget kizáró módon megállapították, hogy a bűnre való hajlamosság a legtöbb 
esetben a belső elválasztású mirigyek rendellenes alkotásának vagy rendellenes mű
ködésének a következménye. A sanquentíni fogház lakói közül a betörőknek a pajzs
mirigyük, a csalóknak, besurranó tolvajoknak és hamisítóknak pedig az agy-függelé- 
kük volt rendellenes alkotású. . . . Az elődök vizsgálatából kiderült, „hogy az esetek 
85°/o-ban vagy mindkét szülő, de legalább egyikük hasonló mirigybántalomban 
szenvedett“ . . .  Ha ezek „megfelelő orvosi kezelésben részesülhettek volna, fiaik 
vagy unokáik talán nem váltak volna gonosztevőkké“ , , . miután pedig „a mirigy- 
bántalmakban szenvedő gyengetehetségű gyermekek sorából kerül ki a gonosztevők 
egy része, ezeket kell idejekorán megfelelő orvosi kezelésnek alávetni," . . . „Termé
szetesen nem szabad mindebből arra a túlzott következtetésre jutni, hogy akkor 
csupa becsületes, dolgos, rendes ember lesz a világon. Mert az erkölcsöknek ez az 
aranykora soha nem fog elkövetkezni. De elérhető majd az, hogy kevesebb lesz a 
bűnöző.“ •— Sajnos, a magyar kutatások eredményeiről s az itt folyó munkáról 
nem tud a lap. ( ém.)
Nemzeti Újság 1931. évi pünkösdi számának képes mellékletén  bemutatja a párisi 

„La Petíte Roquette“-t, a „gyermekpokolnak“ nevezett hírhedt javítóintézetet, 
ahol száz év előtti szokás szerint, a képen bemutatott kalitkákban tartják és 

„nevelik“ ma is a rossz útra tért gyermekeket. Mostanában erős mozgalom indult 
meg annak érdekében — írja a lap — hogy a javító intézetek humánusabb módsze
reket alkalmazzanak Franciaországban.

Nemes gondolat, ha a külföldi intézetek fonák eljárását bíráljuk, de ennek 
igazi értéke csak akkor lenne, ha a hazai viszonyokat — pl, a b. e. Morvay László 
esztergomi főegyházmegyei c. kanonok által alapított „Átmeneti fiúotthon -bán 
folyó eljárást — szembe állítaná a párísiak hibás rendszerével.

Erre még a művelt franciákkal szemben is bátran rámutathatunk, amire azért 
is szükség lenne most, mert — sajnos, — ezen a gyönyörűen elgondolt intézetünk 
felett is kongatják a lélekharangot, (ém.)

A bűnhullám öröklött betegség Amerikában — mondja egy csikágói professzor. 
„Magyar Hírlap“ 1931. június 28.
Dodd professzor azt állítja, hogy az utóbbi időben Amerikában (az Egyesült 

Államokban) elkövetett sok bűnténynek, — amelyek száma sokkal nagyobb itt, mint 
a művelt világ bármely részén — az az oka, hogy Amerika lakossága már ős idők 
óta nem tartotta tiszteletben a törvényeket és sohasem volt olyan tekintélye a té
teles törvényeknek az újvilágban, mint Európában , , . Azért, hogy az amerikai tör
ténelem legnagyobb emberei 300 év előtt semmibe vették a törvényt, most kell Ame
rikának megfizetnie. Érdekes, de kissé amerikai ízű teória. ( ém.)

M aevar GvósfVDSdasóaia 1931 8—10. szám. 9



130

Az Újság 1930. dec. 14. „Beszélgetés egy tudóssal, aki életcélul tűzte ki, hogy a 
rossz gyerm ekeket megjavítja."
A riporter dr. Vértes O. Józsefet szólaltatta meg, aki — a nála megszokott 

hangnemben — nyilatkozott önmagáról s az idegesek „középiskolájáról.'' A meg
szüntetett idegesek intézete helyett most azt ajánlja, hogy a pszihopátiás közép
iskolai tanulókat helyezzék el külön gyűjtő osztályokban és itt szakszerű gyógyító 
neveléssel és oktatással kezeljék őket. Természetesen, segítsék őket az érettségire 
és ennek révén magasabb tanulmányokat és nagy felelősséget kívánó életpályákra is. 
De hogy milyen bajt okozhat pl. csak egy idegesen felületes vasúti tisztviselő, láttuk 
legújabban a gössi vasúti katasztrófánál. — Mi is szeretettel karoljuk fel az ideges 
gyermekek gyógyító nevelésének ügyét, de egészen más utakon járunk.

. . .  „Ami a gyengetehetségűeket és gyengeelméjűeket illeti — mondja tovább 
a riport — azok az elemi fokon túl valóban nem haladhatnak. Ezt én (dr. Vértes) 
állapítottam meg és érdekes, hogy a külföldi szakkörök ugyanerre a megállapításra; 
jutottak."

És ez komoly újsághír akar lenni!
Ilyen hangnemben folyik több hasábon keresztül a riport, mely élénken 

illusztrálja, hogy egy kis öndicséretért nem kell épen messze elfáradnunk. (ém .)
A Vérző Iskolapad. Ne űzzék el a gyengéket az iskolából! Szüntessék meg a Taj- 

getoszrendszeri. Pesti Napló 1931. július 4.
A tanév végén előfordult diáköngyilkosságokkal kapcsolatosan számos elmél

kedés látott napvilágot, de azok közül is kirívó a most említett cikk, mely a töb
bek közt azt mondja; „A műveltség nem társadalmi osztályok és foglalkozások ki
váltsága és nem azoké, akiket erre az iskola alkalmasnak tart. Sokszor az ilyen 
alkalmatlanok többet érnek, mint a megfelelő tanulók átlaga. A tehetségek nem 
egyenlő mértékben oszlanak meg bennük. Az egyik tantárgyban gyöngék, míg a má
sikban feltűnően jó eredményt mutatnak fel. És megoldás az, ha az ilyen alkalmat
lanokat akár szépszerével, akár csúnyán eltávolítanak az iskolából?"

A cikk szinte önmagának mond ellent, mikor az öngyilkosságok láttára is azt 
követeli, hogy mindenkit engedjenek az érettségire , . , Ellenkezőleg, az iskolának 
joga, sőt kötelessége az idejekorán való szelekció, hogy az ilyen szerencsétlenségek 
elkerülhetők legyenek. fém .)
Dr. Naményí Lajos: Eugenikai reformmunka címen „Az Egészségvédelem“ 1931. 

(VII.) évi. 12. számában folytatja igen érdekes témáját az emberi faj javítás
ról. Azt mondja a többek közt; „A sterilizáció ma a gyakorlati eugenikának 

legsürgősebb programmpontja.“ „Álhumanizmus az, ha a fogyatékosok korlátlan 
; védelmével egyszersmind elősegítjük amúgy is átlagon felüli szaporodásukat . . . 

Az állam, a társadalom, amely gondozza és támogatja a fogyatékosokat, joggal kö
vetelheti azt az áldozatot tőlük, hogy utódaikról mondjanak le , , . Ismereteink tel
jesen elégségesek ahhoz, hogy az örökletesen fogyatékosak eugenikai terméketlent- 

l! tésének (sterilizáció) szükségességét a legtöbb esetben határozottan megállapíthas
sak. Minden szavát aláírjuk az érdekes cikknek és várjuk az orvostársadalom 

!( egyhangú állásfoglalását a törvényhozási intézkedés érdekében. (ém.)
\ fonomímika Németországban. Néptanítók Lapja 1931. évi IS. szám. 5 l. A „Die 

Umschau“ című német folyóiratban (1925. évi. 41. sz.) dr. Treuchel új helyes
írás tanítási módszert írt le, melynek lényege abban áll, hogy bizonyos test

mozgások, mint szimbólumok, helyettesítenek betűket és betűcsoportokat. Ilyen 
mozgásokat a gyermekekkel is végeztetnek. A mozgás módja gondosan simul a meg- 
felelő hang jellegéhez, melynek szimbólumát képezi. Ezt a módszert Rauch tanítónő 
találta föl s a cikkíró szerint annak nagy előnyei vannak.

Dr. Máday István egyet, tanár elolvasta a cikket és felvilágosító sorokat írt a 
„Die Umschau szerkesztőjének, hogy ezeken az alapelveken nyugszik Tomcsányiné 
Czukrász Rózának 1899-ben megjelent magyar módszere s ma már a magyar népisk. 
tanítóknak több mint a fele tanít Czukrász fonomímikai módszere szerint.

Erre megszólalt Rauch kisasszony és hivatkozva a francia Grosselinnek s a 
német Koch-nak a fonomímikát tárgyaló munkájára, kijelenti, hogy az ő módszere 
egészen más alapokon nyugszik. Nála nem a hang és hangkifejező mozdulatok a 
j-ontosak, hanem a ritmus, amely minden nyelvben rejlik , , , Minthogy a módszer 
csupán azzal foglalkozik, hogy a nyelv ritmusából annak helyesírását észrevétesse, 
azért, ha fonomimíkaí úton tanulták is az olvasást, ezt alapul nem használhatnák, 
mert a ritmikus nyelvoktatást egészen újonnan alakítva kellene felépíteni

Dr. Máday ezeket az írásokat elküldte Tomcsányiné Czukrász Rózának, aki 
kommentárt fűz a dologhoz és rámutat a fonomimikai módszer nagy előnyeire, 
melynek dr. Máday tanár űr nagy értéket tulajdonít s amelyről egyik kiváló peda-
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gógusunk, Borbély Sándor, a váci siketnéma-intézet igazgatója legújabban úgy nyi
latkozott, hogy ez a (fonomimikai) módszer a gyengeelméjűek iskolájában a min
dennapi kenyér szükségességével ér föl s olyan lélektani igazságokon alapszik,, 
amelyek örökbecsűek,

A fonomimikát kartársaink közül többen használják a gyengeeszű gyermekek 
iskoláiban. Azt azonban mindezideig nem tudtuk, hogy Borbély  Sándor is — a ma
gyar siketnéma oktatás nagymestere — kipróbálta azt a gyengeelméjűeknél. Bár van 
arról is tudomásunk, hogy a fonomimikát jó eredménnyel alkalmazzák a siketek 
beszédtanításánál. (L. M. Gyp, 1931. évi 40. 1.)

A fonomimikai eljárásnak — előnyei mellett — vannak a fogyatékos elmé- 
jűekre nézve hátrányai is, ezekre kiváló szakembereink több helyt rámutattak, eze
ket a gyakorlati szakemberek ismerik. Épp azért itt az óvatosság helyén való. ( ém.}

Keller Lajos: Az Orsz. Stefánia-Szövetség 15 éves működése, (1915—1930.) Az 
Orsz. Stefánia-Szövetség anyák és csecsemők védelmére kiadványai 68. sz. 
Lexikont. 170 l. 47 képm elléklet, 3 folio táblázat, 2 grafikon.
Kevés egyesület dicsekedhetik oly terjedelmű és oly kiállítású értesítővel, 

mint a Stefánia-Szövetség, mely hű tükre akar lenni az utóbbi évek embermentő 
munkájának, A sok szám és adat közül kiragadunk egy-kettőt. Az egyesület műkö
désének hatása pl., hogy a 10.000 lélekszámon aluli községekben a csecsemők ha
lálozása 4 év alatt 19’5°/o-ról 13'4°/o-ra apadt, ami 31°/o halálozási javulást jelent. 
Életrevaló gondolatot is vet fel a jelentés, mikor azt mondja, hogy „az ovoda no
csak pedagógiai intézmény legyen. Helyiségeinek megfelelő átépítésével és felada
tok megreformálásával tegyük azokat egészségügyi intézményekké; napközi ottho
nokká is; gondoskodjunk azokban a kis gyermekek egész napi ellátásáról és gondo
zásáról s e nagyfontosságú egészségügyi, nevelő és szociálpolitikai munka keretén 
belül még bőven jutna idő a pedagógiai munka ellátására is.“

Ebben igen sok az igazság. Magunk is azt hisszük, hogy az ovoda és iskola- 
termeket sok helyütt jobban is ki lehetne használni. (ém.)

Mindenem a nyomorékoké. Pesti Napló 1931. július 12. számából. Streibig Ferenc 
volt iparossegéd, háztulajdonos december 1-én meghalt s végrendeletéből a 
következőket olvasták: „Évekkel ezelőtt megtekintettem a Nyomorék gyerme

kek Országos Otthonát. Az ott látottak mélységes benyomást tettek rám. .A fájda
lom és a szenvedés, amelynek ott tanúja voltam, megragadta a lelkemet s elhatá
roztam. hogy mindazt, amit a sors nekem juttatott, arra fogom felhasználni, hogy 
ezeknek a szerencsétlen fiatal teremtéseknek sorsán enyhítsek. . . , minden vagyo- 
nom az élet ezen hajótöröttjeié legyen . . . villámnak és bérházamnak általános 
örököse egy alapítvány legyen, mely az én nevemet viselje és amelynek jövedelme 
a nyomorék gyermekeket illesse . , . Alapítványomat mindenkor a népjóléti minisz
ter kezelje.“

E végrendelet alapján a nyomorék gyermekek hatalmas vagyonhoz jutottak. 
A budapesti ház kb. 800 ezer pengőt, a svábhegyi villa kb. 200 ezer pengőt ér.

Hála az Égnek, van akinek szive megesett a nyomorék gyermekek szánalomra 
méltó sorsán, aki megértette őket, mert elment abba a csendes házba, ahol egyhan
gúan kopognak a mankók és szembenézett vele az emberi Szenvedés.

Büszkék vagyunk rá, hogy annyi megértéssel találkozott a nyomorékok jobb 
sorsra méltó ügye. ( ém.)

A „Vakok városa.“ Irta: Aigner László. Pesti Napló 1931. május 24. pünkösdi szá
mában. A hétszáz évvel ezelőtt pontosan 1269-ben, IX. Lajos francia király 
által Párisban alapított „Cíté des Aveugles" nevű házat ismerteti a szerző, 

aki ezzel emberbarátí érzésről tesz tanúbizonyságot. Bizonyosan látta is az intézetet, 
amelyről oly érdekes riportot írt. Nagyon szeretnők, ha a t. szerző a Hermina-út 
7. szám alatt levő magyar vakok házát is megtekintené, ahol szintén találna érdekes 
riportra alkalmas eseteket, szegény vakokat. Ajánlanám ezt már csak azért is, mert 
az intézetet a fenntartó egyesület nagy nehézségekkel tudja üzemben tartani s való
ban érdemes volna felhívni rá a jóérzésű magyar közönség figyelmét. fém .)

Az Est 9i. sz, 1931. április 23, Uj német tudomány: a körömkutatás. A szellemileg 
visszamaradt gyerm ekek kigyógyíthatók. E címen közöl Ráskay László egy 
kéthasábos riportot Jaensch  berlini magántanár kutatásairól. Többek között 

ezeket írja; „A kapíllármíkroszkopiának nagy értéke, hogy már a csak néhány 
esztendős gyermeknél is meg lehet állapítani azokat a fejlődésbeli rendszertelensé
geket, amelyeknek súlyos következményei esetleg csak sokkal később mutatkoznak,“ 
Ennek nagyon örülünk, de még sokkal többet mond a riport, „A tanulásra képtelen,

9*
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írni nem tudó, tízéves ̂ gyermekből minden tekintetben normális, sőt osztályának 
duzere való tanuló lett a riport szerint. Ezt ugyan kételkedve fogadjuk, de ha 
igaz, szívből örülünk neki! ) (Ángyai)
Marie Reymond: La multiplication en images. (Az egyszeregy ismertetése képeken). 

Edition Delachaux et N testle. S. A. Neuchâtel. Ára 3‘75 sv. f.
Az egyszeregy tanítása régente tisztára az emlékezet útján történt’ a szöveget 

— akarcsak valami verset, — egyszerűen betanulták a gyermekek s később, alkalom- 
admn tcihasznaltak. Az újabb pedagógia ezt is a szemléltetésre alapítja: szemlélteti 
gyermek” ^ 7 Szammúveleteit és csak az utan- — annak alapján — tanulja meg a

Az egyszeregy szemléltetésére állított össze M, Reymond lausaune-i tanítónő 
igen ügyes szellemes lottószerű játékot, mely apróbb táblácskákból és nagyobb 

aitonlapokbol all, A kis táblán van pl. 3X2 cseresznye, ezt a kis táblát a nagvobb 
kartonon abba az ablakba kell beilleszteni, amelyik a 6-os számjegyet tartalmazza 
Es így megy ez a többi számnál is. A gyermek öntevékenységgel, játszva gyako
rol,a es sajatitja el az egyszeregy tételeit, A játékot, mivel csak számok és képek 
zerepeinek^ benne — szövege nincs — a magyar gyermekek is használhatják, A 

Delachaux es Niestle cég szép kiállításban adta ki a játékot, fém  )
Brauckmann Kari, Das gehörleidende Kind. Wie kann es hineinwrachsen in unsere 

bprache u. geistige Gemetnschaft? Lexikonalak, 160 l. Ára 7’50 Rm.
Szerző annak az iránynak híve, amelyet dr, Hanselmann képvisel a gyógypeda

gógiában s amely a magyar rendszerhez a legközelebb áll. Azt fejtegeti, hogy hogyan 
tudjuk a hallasfogyatekos gyermeket beszédbelí és szellemi közösségünkbe bele- 
nevelm largyalja a siketen született némák beszédre tanulásának művészetét; leírja, 
hogyan lehet a később megsiketült gyermek beszédét megmenteni, beszédbelí és álta
lános értelmi fejlődését elősegíteni; végül megadja a módját annak, hogyan lehet a 
nagyothallo gyermeket fogyatkozásától megszabadítani. Sok érdekes dolgot találunk 
. , könyvében s ezek között nem az utolsó az, mikor a mi Merész-Michels Fiilöpünk 
íranya hívének vallja magát. Ha a hallásfogyatékosak oktatásának régi és új eljárá
sát röviden akarom jellemezni, — írja B. könyve előszavában — azt mondhatom, 
hogy a regi eljárás a szemléltetés alapján állt (és áll még ma is), — az új pedig a 
mozgás elvet vallja magáénak. De a mozgás elvének — folytatja B, tovább — nem
csak a beszedtamtasi eljárásra van képző hatása, hanem az egész emberre és nem 
all meg a hallastogyaiékosak iskolájánál, hanem érvényesülnie kell a kisegítő-isko- 
laban, a népiskolában, sőt még azon túl is. A régi eljárás tanárra, tanulóra nézve 
nagy iaradsagot jelentett, az új: mindkettőre nézve könnyűvé teszi a munkát.

. , ka Pedagógiai tisztánlátással kezeli a problémát és világos nyelvezettel
tarja elénk. *)
• ■ ®fn" anket, magyarokat ez a könyv azért érdekel különösen, mert egyik sokat
ócsárolt honfitársunknak, — Merész-Michels Fülöpnek, illetve az ő tudományos 
munkájának igazolását jelenti.

„Elküldtem Önnek legújabb könyvemet, abból látni fogja — így ír B. Merész
hez hogy próféta volt. Amit hamburgi előadásában megjövendötl, — íme, telje- 
sitve van . „Örüljünk, hogy bekerültünk az Ön által megjövendölt ígéret föld
jére. . . . „Svájc már velünk jön. Ön gondoskodni fog, hogy Magyarország is ugyan
erre az útra indul , . . Ha a tavasz visszatér, hozzánk kell jönnie! Ez nekem 
ünnep lenne!

Sajnos Br, tévedésben van, mert Magyarországon egyelőre még mosolyognak 
Merész törekvésein. j
Film és Művelődés 1931. (VI.) évfolyamának 3—4. számában érdekes eszmét vet 

m an?ey nek megvalósításával a tudományt óriási lépéssel vihetnők előbbre.
„Meg kell teremteni az emberiség Pantheonját“ — mondja dr. P. Silbermann, 

a berlim Erű-gimnázium igazgatója s ezt úgy érti, hogy „ha a régi egiptomiak halott 
királyaikat bebalzsamozták és testi maradványaikat évezredeken át megőrizték: a 
a a . század királyait és uralkodóit a szellem birodalmában, cselekedeteik közepette, 
létezésük teljességében megőrizhetik — a hangos film segítségével. Ez a csodálatos 
találmány^ nagy és szent kötelességünkké teszi, hogy korunk nagy embereit az utó
kor számára  ̂ megörökítsük, A súlyos és keserű szemrehányásokra, melyek ennek 
elmulasztásaival minden mai nációt jogosan érhetnének, nemzedékünknek nem 
szabad okot szolgáltatnia.“

Gondoljuk csak el, hogy milyen élénk történettanítás lenne az, ha Abbédéi' 
tppee-t, Hemickét, Braille-t, egy Itardot, Seguint s ügyünk nagy úttörőit, s az álta
luk kezeli fogyatékosokat. Mind Gottfríedet, a debilís „Macskarafaelt," az aveyroní

*) Jaensch  könyvét ismertette lapunkban dr. Szondi 1929. évf. 45 1.
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vadat, Itard dr. híres tanítványát, vagy Vatter beszélő siketéit stb. hangos filmen: 
szemléltethetnek. Ennek megvalósításáról nekünk is gondolkoznunk kell. ( ém.)
Gortvay György; A nemibetegségek statisztikája Magyarországon az 1928. évi 

adatgyűjtés alapján. „Egészségvédelem“ 1931. (VII. évi.) 11. szám.
Összesen 36,940 férfi és 17.130 női nemibeteget jelentettek be. Ezek az esetek 

1000 lakosra számítva 3’6 ezrelék vérbajt, 3'3 ezrelék kankót és 0'12 ezrelék lágy
fekélyt jelentenek, tehát átlagosan 7‘ 1 ezrelék a nemibetegek száma. A vármegyékre 
esik 2’8 ezrelék, a trvh. jogú városokra 25 ezrelék, Budapestre 30‘4 ezrelék. Háza
soknál az arányszám 6'4 ezrelék, nem házasoknál 7’6 ezrelék, A szifilisz majdnem 
kétszer oly gyakori a férfiaknál (4‘7 ezrelék), mint a nőknél (2‘75 ezrelék); vele
született az esetek 4’8 ezreléke. Kor szerint a 20—24 évesek között 24'9°/o, 30—39 
év között 21’4°/o, 25—29 év között 20°/o volt nemíbeteg. Foglalkozás szerint; föld
míves 7'7°/o, ipari és kereskedelmi alkalmazott 56'l°/o, közalkalmazott és szabad
foglalkozású 8 6°/o, hadseregbeli 5’l°/o, egyéb foglalkozású 5’8°/o, tőkepénzes, nyug
díjas l ‘7°/o, házicseléd 5‘9°/o, egyéb és ismeretlen foglalkozású 9'4°/o,

A gyógypedagógiára szoruló szerencsétlen egyének származására vetnek vilá
got ezek a szomorú adatok. ( ém.)
Dr, Kulcsár István: Bevezetés az individuálpszihológiába. Kiadta a Magyar Indi- 

viduálpsziholgiai egyesület Budapesten 1931. Nagy 8. 112 l.
Akárhogy gondolkodunk is erről a legújabb lélek-neveléstaní irányról, az indi- 

viduálpszihológiáról: be kell látnunk, hogy hívőinek tábora a nehéz idők közepette 
is egyre nő. Ez tette szükségessé ennek a könyvnek a megírását is, melyből világos 
képet kaphatunk az índíviduálpszihológiáról. — A szerző, bár lelkes híve az irány
zatnak, józan higgadtsággal boncolgatja a problémákat s nem egyszer juttatja ér
vényre saját objektív véleményét is (pl. a 49. 1.). Aki az índíviduálpszihológíát ala
posan akarja megismerni, annak nélkülözhetetlen lesz a K. dr, könyvvé, (ém.)
Magyar Anyák Naptára 1932, évre. Kiadja az országos Stefánia-Szövetség anyák 

és csecsemők védelmére. Szerkeszti Keller Lajos igazgató. — Az 1932. évre 
készült naptár is méltó folytatása a megelőzőknek. Emberszeretet, faj szeretet és 
főleg gyermekszeretet árad ki a sorokból. Oda tenném minden édesanya és minden 
leendő anya asztalára. Ennél értékesebb ajándékot nem adhatunk nekik, (ém.)
Színi Zoltán: írott sorvezetők redisztollgyakorlatokhoz.

A pedagógusok figyelme újabban kezd ismét a szép kézírásfelé fordulni. A 
szép kézírás művelői közt első helyen áll a szerző kitűnően használható gyakorlatai
val. A síketnémák iskoláiban nagy hasznát fogják venni. (ém.)
Magyar Tanítóképző, 1931. (XLIV. évi.) 4. sz. A nagy gonddal szerkesztett lap 

legutóbbi számában két gyógypedagógiai vonatkozású munkával is foglalkozik, 
Dr. Schnell Jánosnak a Ranschburg-féle pszihológiai laboratórium jubileumára 

írt Pszihológiai tanulmányok c. művét Mácsay Károly tanár ismerteti, A bíráló 
szavai szerint „Hazai és külföldi kiváló szakemberek avatott tolla kel versenyre 
ebben a munkában.1’

Lett Józsefnek „A gyermek önkéntes megnyilatkozására építő tanításmód'' 
c. művét pedig Szkalka Lajos ismerteti ¡s azt mondja, hogy a munka ,,a síketnémák 
tanulása közben szerzett tapasztalatokon épült fel ugyan, de gondolatai — ha a halló 
gyermekek tanításának módszerére kiterjesztjük — átalakító hatással lehet elemi 
népiskolai tanítási módszerünkre is.”

A „Pestvármegyei Népművelés“ f. é. 4. Váradi I. az alábbiakat írja Lett 
könyvéről;

A gyógypedagógia bámulatos erőfeszítésekkel törekszik a különféle fogyaté
kosságok eltüntetésére, illetve enyhítésére. A természet munkájának ezen kiegészí
tése közben oly közel férkőznek gyógypedagógusaink az emberi természethez, hogy 
mindazok, — akik emberi természet kifejtésével és megnemesítésével foglalkoznak, 
— okulást meríthetnek az ő tapasztalataikból.

Ennek a könyvnek ezenfelül azért tulajdonítunk nagy jelentőséget, mert benne 
nem az érzékszervek vagy tehetségek egy valamelyikének működéséről és fejlesz
téséről van szó, hanem magáról a gyermekről, az ő alaptermészetéről és az ennek 
megfelelő tanításmódról. Minden tanító, tanár nagy haszonnal olvashatja, annál is 
inkább, mert szerzőnk teljességgel gyakorlati alapon, a síketnémák tanítása közben 
kialakult és jól bevált elveket és eljárásokat ismertet könyvében,

A tanítási eredmények fokozásának legfőbb feltételét a természetességben 
látja. Úgy tapasztalja, hogy szabad megnyilatkozáskor a gyermékek elevenebben 
gondolkoznak, Hiszen az iskola négy fala közötti közléseinkkel sokszor arra sem 
tudjuk ráeszmélteim őket, amit egyébként ismernek. Az is tény, hogy amit nem 
tudunk természetben bemutatni, azt bajosan tudjuk velük szóbeli közlés útján el-
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képzelteim. Innen van, hogy egyes tanulók sokszor az egész évi tanításnak jóformán 
sémim hasznát sem veszik. Az olyan tanítási mód tehát, amelyben sok a mestersé
ges eljárás, nem kezdőfokra való. Ezért arra kell törekedni, — hangsúlyozza a 
szerző, — hogy minél természetesebb legyen kezdetben a tanítás és a tanulók minél 
több tapasztalatot gyűjthessenek. Emellett fontos, hogy az ismereteket a lehető leg
könnyebben felfogható formában közöljük velük,

Szerző nem ellenzi a rendszeres tanítást, Hosszan fejtegeti előnyeit és a közön
séges tapasztalatszerzés kiegészítő szerepét. De hangsúlyozza, hogy mindegyiket 
csak a maga helyén lehet sikerrel alkalmazni.

Könyve tanítástani szempontból határozottan értékes szakmunka,

Megbukott az ,,eiegtelen. ,,Gyermekvédelem 1931. (111.) évfolyam  7. szám.
Irta: Illyefalvt Vitéz Árpádné. A diákok öngyilkosságáról elmélkedve azt 
mondja; „Nem lehet és nem szabad megakadályozni egy gyermek fejlődését, 

megbélyegezni, eltörülhetetlen nyomot hagyni a lelkében csak azért, mert valami
lyen tantárgy nem érdekli, vagy nem tudja megfogni, A pedagógusnak első és leg
fontosabb feladata lenne, beleélni magát az ifjúság lelki világába és egy kicsit az ő 
szemükkel nézni a dolgokat,“

Az osztályozás eltörlése helyes, de csak akkor és úgy, ha helyébe behozzák 
a gyermekek tehetség szerint való csoportosítását. Mert az lehetetlen, hogy a kiváló 
képzettségűeket a közepesekkel és a gyengékkel együtt, egyformán minősítsük, 
(Lásd a M. Gyp, 1928. évf. 78. 1, „Iskolák szekunda nélkül" c. cikkét. (ém.)

Alföldi Népmíveíés. 1931. január 15. Töröljük el a kettős mássalhangzókat! Azaz 
helyesebben: Küszöböljük ki a magyar írásunkból az összetett betűket és helyet
tesítsük azokat a magyar beszéd szóhangjainak jelölésére alkalmasabb, egy- 
szerű (egy jegyű) betűkkel, am elyek a magyar szépírás elemeiből szerkesztve, 
rnrívás és zökkenés nélkül beleillenek magyar szépírásunkba.
A kiŝ  gyermekek munkáját van hívatva megkönnyíteni az a mozgalom, mely 

a kettős mássalhangzók eltörlését célozza. A vitát egyik kritikusan dolgozó és gon
dolkodó alföldi tanító — Ratsek Rafael — vetette fel; ma már szélesebb körben 
foglalkoztatja a magyar tanítóságot, A szerencsétlen kis fogyatékos gyermekek 
érdekében sikert kívánunk a nemes törekvésnek, mert ezzel a hibás gyermekek 
munkáját is nagyon megkönnyítenők a kettősbetűk eltüntetésével.
Kecskeméti Közlöny 1931. június 4. számában ,,Kecskem éti tanítónő szakelőadása 

Budapesten“ cím alatt megemlékezik arról, hogy a helybeli állami kisegítő- 
iskola egyik kiváló tanítónője, Salamon Anna a szellemi és értelem-fogyatékos 

gyermekek oktatását érintő elméleti és gyakorlati tanítást tartott Budapesten a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság szakülése alkalmából. Bemutatta az e célra ké
szített és írott kézi könyvét és a mozgatható szemléltető képet — melyek a gyógy
pedagógiai kisegítő iskolák növendékeinek oktatásánál, mint a legújabb módszer 
úttörő eszközei, az értelemfejlesztésre nagy befolyással vannak. Előadása és gya
korlati tanítása a jelen volt szakférfiak teljes elismerésével találkozott.

Hasonló értelemben írt a „Kecskeméti Lapok“ május 30. számában az elő
adásról. Az utóbbi lap részletes közleményt hoz a kecskeméti állami kisegítő-iskola 
szabad ságünnepéről is. (Márc. 13.)

A. Kecskeméti Közlöny és Kecskeméti Lapok 1931. június 18,- 19- és 20-iki
számaikban megemlékeznek az ottani kisegítő-iskola záró vizsgájáról, _ mely
ezúttal a megszokottnál is nagyobb érdeklődés mellett folyt le és közlík’az iskolai 
beíratások idejét.
Hivatalos Közlöny. Kiadja a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 1931. 

(XXXIX.) évf. 15. szám. A Schmidt Jeremiás ösztöndíj-alapból Amerikában 
végzendő műszaki tanulmányokra kiküldetett Igler Antal állami siketnéma- 

íntézetí tanár (Budapest^ a northamptoní Clarké Schoolba. Ezt a tanulmányi ösztön
díjat dr. Karnis Gyula államtitkár úrnak köszönjük, aki szives volt azt a magyar 
gyógypedagógiai tanárságnak kieszközölni. Ezért aztán stíllszerű lett volna, ha a 
tanulmányútra kiválasztott tanárnak gyógypedagógus mivoltát emeli ki a H. K.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter az Országos Közoktatási Tanács tagjává 
az 1931—36. évekre terjedő időre kinevezte Klug Péter gyógyp, intézeti orsz. 
szakfelügyelőt. (20. sz.)

Láng István, a szegedi állami kisegítő-iskola megbízott igazgatója ezen állásá
ban végleg megerősíttetett. (21. sz.)

A közokt. miniszter elrendelte, hogy a középfokú iskolák növendékei nyilvá
nos ünnepélyeken a Hímnusz-t, a Szózat-ot és a Magyar Hiszekegy-et „vigyázz"- 
állásban hallgassák végig akár zene,- akár pedig énekkar adja elő.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .

A GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZETEK ORSZ. SZAKTANÁCSA.
A Gyógypedagógiai Szaktanács f .évi július hó 1-én tartott gyűlésén Klug 

Péter orsz. szakfelügyelő, a Szaktanács előadója, az ország súlyos gazdasági viszo
nyaiból eredő igen íontos körülményre hívta fel a szaktanácsi tagok figyelmét. Ne
vezetesen: az államháztartás nehéz helyzetében nem fedezhetők a szaktanácsi tagok 
jelenléti-, illetőleg napídíjaí. Az érvényben levő szabályzat szerint a Szaktanács 
ily adott helyzetben nem működhetnék. Az érdek azonban úgy kívánja, hogy a mai 
igen fontos szervezeti és oktatási átalakulások, újítások idejében a munka, folyama
tossága bíztosíttassék, ami csupán a Szaktanács átszervezésével érhető el oly mó 
dón. hogy ezen átszervezésben egyúttal a szakirányúságnak elve is erőteljesen érvé
nyesüljön. Javaslata tehát, hogy a Szaktanács alakuljon át négy állandó bizottsággá 
egy ú. n, elnöki tanácsnak, mint irányító és végrehajtó szervnek vezérlete alatt. A 
külön-külön működő négy bizottság ügyköre: 1) Siketnémák, nagyothallók és be
szédhibások nevelési, illetve oktatási ügye, 2) Vakok és csökkentlátásúak nevelés
oktatásügye. 3) Szellemi fogyatékosok nevelés-oktatásügye és 4) Tanárképzés, 
egészség és tudományos kutatások ügye. A bizottságok minden hó elején megtár
gyalják a hozzájuk érkezett, avagy a saját kezdeményezésükből felvetett és tárgya
lásra alkalmasnak talált javaslatokat. Határozataikat a hó 20-ig az előadóval köz
ük, ki azokat az elnöki tanács elé terjeszti. Utóbbinak tagjai: az elnök, helyettes 
elnök, előadó, jegyző és a bizottságok elnökei. Az elnöki tanács és bizottságok ösz- 
szes tagjai évente egyszer közös tanácskozást tartanak, melyen az előadó beszámol 
az elnökség és bizottságok működéséről,

A Szaktanács tagjai úgy érezték, hogy az ügyi érdek a mának nehéz körül
ményei közepette a tegnapnál is sokszorozottabb áldozatot kíván díjakban, munká
ban, időben, A szükség megnövekedett követelménye, az igény követelő parancsa 
előtt meghajlott a szaktanácsnak minden tagja, még a vidékről jövők is, holott ná
luk az eljövetel most már anyagiakat is érint sok időáldozáson és fáradozáson kívül. 
Tették ezt azonban abban a reményben, hogy mihelyt jobbra fordulnak az idők, 
megváltoznak a munka lehetőségi keretei s addigra is oly alapokat teremthetnek a 
magyar gyógyító nevelés jövője számára, melyek minden téren haladást, fejlődést 
jelenthetnek.

Tanügyi főhatóságunk az átszervezésre vonatkozó határozatot már tudomásul 
is vette s felhívta a Szaktanács elnökségét, hogy az őszi munkaév kezdetén hívja 
össze az elnöki tanácsot és a bizottságokat, egyúttal terjessze fel jóváhagyás céljá
ból az elnöki tanács által véglegesen megszövegezett, módosított szabályzatot. A 
közoktatásügyi miniszter úr e felhívásában meleg elismeréssel emlékezik meg a 
Szaktanács eddigi munkájáról, egyben arról a törekvésről, hogy a munkát fokozni 
és intézményesen biztosítani törekszik, — r __

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 
(Szakülés május 7-én.)

az orsz. Közegészségügyi Egyesület iskolaorvosi szakosztályával együttes ülést tar
tott május 7-én a gr, Apponyi Albert Poliklinikán, amelyen dr, György Júlia polí- 
klinikai asszistens, idegorvos ismertette a políklíníka idegosztályának speciális ren
delését, melyet pszhopátíás gyermekek számára állítottak fel. (Erre még visszatérünk.)

(Szakülés május 27-én.)
A május 27-iki szakülésen Klug Péter orsz. szakfelügyelő kezdeményezésére 

Salamon Anna kecskeméti állami kisegítő-iskolái tanítónő előadását hallgatták meg 
a budapesti és pestkörnyéki kartársak.

Az előadás címe „Betűísmertetés szemléltetőképen mozgó alakok segítségé
vel" s a következőkép hangzott:

Mélyen tisztelt Szakülés! Évekkel ezelőtt a fonomimíkaí módszer nagy sikerei 
után felbuzdulva, hamarosan egy másik jelentős újítást vezettek be a pedagógusok, 
amelyik arra volt hívatva, hogy a gyermek számára az írva-olvasás mesterségének 
elsajátítását könnyebbé és eredményesebbé tegye. Képeket mutattak be a gyermek
nek, melyeknek egyes figuráit azután addig egyszerűsítették, míg ázik valamelyik 
betű alakjához annyira hasonlatossá váltak, hogy a gyermek a képre emlékezve a
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betűt is hamar nem csak megismerte, hanem memóriájában tartósan lerögzítette.. 
Ennek a módszernek felbecsülhetetlen előnye volt, hogy a képek iránt annyira fogé
kony gyermeknek figyelmét tartósan és intenzíven lekötötte. Megmaradt azonban, 
az a hátránya, hogy a teljesen kész, de sok mindent felölelő kép a gyermek fantá
ziáját nem csak felkeltette, de sokoldalúságával szét is forgácsolta.

Ekkor a tanító új módszerhez folyamodott: a számára szükséges képet maga 
rajzolta a táblára. így a kép a gyermek szemében szinte megelevenedett, boldog, 
örömmel szemlélte a készülő képet, a tanító pedig a rajz szabadsága révén a gyer- 
mek figyelmét könnyedén a kivánt tárgyra irányíthatta és összpontosíthatta, Azon- 
hau nagyon sokan kifogásolták^ebben a módszerben azt, hogy kizárólagosan csak 
azok használhatják eredménnyel, akik a rajzolásra különösebben rátermettek, míg 
a többiek, akik csak kevés rajzkészséggel rendelkeznek^ ennek a kitűnő módszernek 
előnyeiről kénytelenek voltak lemondani.

Eme szempontok belátása vezetett engem arra az elhatározásra, hogy egy 
olyan megoldást próbáljak találni, mely a rajzolt kép elevenségét, mozgalmasságát, 
céltudatos egyoldalúságát megőrizze s amellett azoknak is hozzáférhetővé váljék, 
akik a rajz nehézségeivel nem tudnak megbirkózni,

Klug Péter szakfelügyelő úr az elmúlt év folyamán módszeremet megismerte 
és az ő kiváló szakértelmének, ügyszeretetének és jóindulatának köszönhetem, hogy 
azt itt a m. t. szakülés előtt most alkalmam van bemutatni.

Módszeremben főtörekvésem az volt, hogy a gyermek, különösen ezek a szeren- 
esetlen abnormis gyermekek, kik közül nagyon sok nélkülözi a szeretet édes örö- 
mét, iskolába kerülve, ne vegye észre a tanulás nehéz munkáját s könnyítsem annak 
elviselését, hogy beszorítva a gyermekkínzó, sok esetben a lehetetlenséggel határos 
padokba, hol szegény vézna, vérszegény testét reggel 8 órától déli 1 óráig kínozza. 
20 évi működésem a kisegítő-iskolánál arra a meggyőződésre tanított, hogy a gyer
mekkel játszva, sokkal könnyebben és kevesebb energiával érem el a kivánt ered
ményt úgŷ  a tanítás, mint a nevelés terén, amit mindenek előtt a legfontosabbnak 
tartok a kisegítő-iskola oktatásügynél. Első sorban a gyermek maradjon meg gyer
meknek, mert az ő lelkivilága a legszebb, elvenni ezt tőle vétek, Azért, leereszkedve 
hozzá, a tanító legyen gyermekké, hogy észre se vegye, hogy ő tulajdonképen ko
moly munkát végez, játszva sajátítsa el a kellő ismereteket. A tanító, mint a leg
jobb és legszeretőbb pajtás, úgyis nagy lesz a gyermek szemében. Mese, játék a. 
gyenneké, miért ne játékkal, mesével — még pedig nem olyan mesével, ami a fan
táziáját növeli s képzelődővé, hazudozóvá teszi — férkőzünk a leikéhez, hanem 
olyan mesével, amiben él a gyermek. Hogy az életnek csak a jó oldalát mutassuk-e?
, ®nese*re csak a jót állítom a gyermek elé, de mivel a rosszat is hozza magával,) 
különösen ezek a szerencsétlen gyermekek, — a rosszról is szólok, de mindenkor 
a gyermekkel hozok ítéletet s úgy vezetem, hogy a helyes ítélete meg legyen.

Módszeremben igyekszem, a képen a mozgó alakokkal, oly elevenné tenni a 
tanítást, hogy a gyermek eggyé legyen azzal, amit tanul. Tapasztalatom, hogy a 
ügyeimet lekötni sokkal könnyebb; az eleven mozgékony gyermeket leköti, a lassú 
beteges vérmérsékletű gyermeket elevenebbé teszi, mivel érdeklődését felkelti. A 
képeket úgy állítottam össze, hogy azok nem csak a betű ismertetést szolgálják, 
hanem egyúttal a beszéd- és értelemgyakorlat anyagát is felölelik s hozzá kap
csolva a számtan tanítást, szerves összefüggő egészet képezve, egymást egészítsék 
ki. Így a képen a beszéd- és értelemgyakorlat és a betű ismertetés teljesen össze
függ, azt elválasztani lehetetlen, amit minta-tanításomban be fogok mutatni.

A kisegítő-iskolák részére kiadott tanterv és utasítás figyelembe vételével 
dolgoztam fel úgy a beszéd- és értelemgyakorlat, mint az olvasás anyagához készí
tett képeket, amelyek egymással szoros kapcsolatban, a gyermek életéből vannak 
merítve. Pl. az I. képen az otthon, a szoba berendezése, a tisztaság, rend, szellőz- 
tetés, jő levegő stb. mind a beszéd- és értelem gyakorlathoz tartoznak s ezek meg- 
beszélése után kezdem a mesét, amely tulajdonképen nem is mese, hanem eéy jó 
gyeimea példája, a melyet nekik is követni kell. Az iskolából haza jön Pistika, he
lyére teszi ruháját s első dolga a leckéje, azután megy játszani, veszi az irónt s 
írja a leckéjét. Már veszem a.z irónt s hangoztatom is. A gyermek a képről sokat 

d beszélni,  ̂hasonlítja hozzá a maga otthonát s bőven van anyag a tárgy kimerí
téséhez. léhát így kapcsolódik a beszéd-értelem anyaga a betű ismertetéshez.

A betű ismertetést a mesével kezdem, amelyet igen elevenné tesz a mozgó alak, 
a mese után hangoztatom az illető hangot s vigyázok, hogy minden gyermek helye
sen hangoztasson.  ̂ Itt ügyelek a beszédhibák javítására, a hang képzésére. Hangoz
tatás után hasonlítom a tárgyhoz s származtatom a betűt belőle, amint a képeiken 
lathato, mindaddig, míg teljesen beídegződik a gyermek leikébe. Később elég annyit 
mondanom, mint az írón, rózsa, medve, ha morog stb. — mindjárt hasonlítja s em
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lékszik a betűre, — Vannak a tanító részére nagy, mozgatható betűk, a gyermekek 
részére apró, mozgatható betűk. Ezek segítségével tanulják a kapcsolást. Első fokon 
csak a betűk felismerését gyakorolják s mikor 2 betűt ismernek, összekapcsolják. 
A nagy betűkkel minden órán gyakorolják a betű felismerését, mindig vigyázva a 
helyes hangoztatásra. A kis mozgó betűk dobozban, minden gyermek kezében ott 
vannak s a legnagyobb örömük az, mikor előkerülnek, mert ez játék a gyermek 
szemében. Először a kért betűt kikeresve,, külön rakják s mikor már több betűt is
mernek, összerakva kapcsolják. Itt észrevétlenül megtanulják a szavak összetételét 
és felbontását betűkre s így a helyesírást az első fokon gyakorolják. Későbbi fokon 
már a cselekvést fejezik ki, pl. mit csinál Jóska? ír! stb. kikeresik, kirakják a be
tűkből s le is írják. Majd egy-egy képet mutatok fel, később minden gyermek kap 
külön képet s itt, egészen önállóan, minden gyermek a maga képével dolgozik. Ez 
nem könnyű dolog s mondhatom év végén gyönyörűség nézni, amilyen szorgalmasan 
mint a kis méhek, dolgoznak vele! Ha készen vannak, minden gyermek külön olvassa 
el, ha hiba van, előbb ő maga, ha nem sikerül, a szomszédja segít a hibát felfedezni, 
így gyakorolják az olvasást, nemcsak a könyvből, hanem a maguk által alakított 
szavakból is.

Az írás ugyanígy halad. Elsősorban a vonal formáját tanulja meg, addig betűt 
nem ismertetek, míg a vonalakkal tisztában nincsenek; álló, fekvő, dőlt, hullám, 
horog-vonal, kör. Természetesen rajzokkal illusztrálva pl. vigyázz-ban álló Pista, 
a lusta fekvő Jankó,■ részeges Miska stb, — A vonalakat gyakorolják egyszerűen 
és rajzokban, amelvet számolásra is felhasználhatok pl, az asztal két fekvő és két 
álló vonal s így tovább. A betű írását a betű ismertetésével együtt végzem; a nyom
tatott betűből származtatom az írott betűt s gyakorolják, mint az olvasást. Amint 
2—3 betűből álló szavakat ki tudnak rakni, azt leírják. Ez semmi nehézséget nem 
okoz nekik, mert megfordítva, a betű írott felét kapják s tulajdonképen a másolást 
is gyakorolják. Egy órára 2—3 szó elég s így az olvasás gyakorlása hiányt nem 
szenved. Ezenkívül előírás után is sokat írnak, mert a gyermek utánzó képességét 
figyelembe véve, igen fontosnak tartom a szép írásra való tekintettel. Későbbi fo
kon az írást azzal bővítem, ami tulajdonképen a fogalmazás előkészítése, hogy a 
kiosztott képeknek nem csak a nevét, de amit rajta látnak, vagy a tulajdonságát is 
leírják. Pl, milyen az ablak? az ablak virágos. A ház? A sajt? Mit csinál a cica? 
A cica egeret fog stb. így alakul ki a mondat. Itt vigyázok, hogy csak könnyű, a 
gyengetehetségű gyermek felfogásához mért feladatot vegyek fel. A képek azonban 
nem azt szolgálják, hogy a táblarajzot elhanyagoljam, van alkalom elég, Vonal- 
Jankó, virágok, fák, gyümölcsök stb, rajzolására pl. számtanóra keretében, amikor 
a gyermekek maguk diktálják, hogy mennyit tapsoljak, sőt a rajzolási készség 
annyira kifejlődik náluk, hogy ők maguk is rajzolva számolnak.

Meg kell jegyeznem, hogy ezen módszernél az olvasás és írás talán lassabban 
halad, de ez csak látszólagos, mert nem az a fő, hogy gyorsan és sokat, hanem amit, 
azt minél jobban és tökéletesebben végezzem.

A képek bemutatásánál fogok reá mutatni, hogy a beszéd- és értelem gyakor
lat anyagát a betűísmertetéssel kapcsolatban hogyan dolgoztam fel, amit a módsze
remhez készített ábc-könyv is felölel. A képek Pistika és Ju liska  életéből valók, a 
képen előforduló többi alakot a gyermekek maguk nevezik el.

(Képek magyarázata és bemutatása. 9 drb. szemléltető kép.)
Szabó Károly igazgató, szakosztály elnöke elsőnek szólt az előadáshoz.
Örömmel üdvözlöm — úgy mond — Salamon Anna előadónőt abból az alka

lomból, hogy az írás-olvasás tanításának állandóan vajúdó, de rendkívül nagyjelen
tőségű kérdését a Társaságba hozta s azt itt előadás, bemutatás s ezzel kapcsolatban 
megbeszélés tárgyává tette. Az értelmi fogyatékosok oktatásában — tagadhatatla
nul — e legnagyobb jelentősége az írás-olvasás tanításának van, épen ezért indokolt 
az állandó vele való foglalkozás.

Maga a módszer, melyet az előadónő követ, nem új. Az nagyjában a Czukrász 
Róza által átültetett fonomimikai módszer irányelvein épül fel. Eljárásában azon
ban az értéket, a kiválót, a sokat ígérőt, épen a fonomimikából átvett elveken kívül 
érvényesített felfogása, elgondolása, törekvése jelent.

Ehhez hasonló irányelvek, célkitűzések és elgondolások mellett történtek már 
kísérletek az írás-ilvasás tanításának gyógypedagógizálásra, azaz az értelmi fogya
tékos gyermekek kívánalmainak megfelelő kialakítására, amely kísérletnek ered
ményeit ABC-és könyv alakjában (Szabó-Katona-Füzesi) a gyógypedagógiai inté
zetek Szaktanácsának javaslata alapján a nm, V, K, M. még 1914. évben kínyoma- 
tásra elfogadta s az értelmi fogyatékos gyermekek iskoláiban, intézeteiben való 
használatra engedélyezte, A könyv megjelenését azonban a világháború kitörése s a 
szerzőknek katonai szolgálatra való bevonulása megakadályozta.
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Salamon Anna eljárásában a legnagyobb elismerés a gyógypedagógia szükség
leteinek megérzését, meglátását s annak lehető kielégítését illeti meg. Ö nem akar 
mindenáron tanítani, — neki nem az a törekvése, hoyg növendékei gyenge agyát 
kétes értékű, avagy teljesen értéktelen emlékképekkel töltse meg. Ö tudja, hogy 
neki nem tudásra kell törekedni a gyermeknél, Ö helyes végén fogta meg a dolgot, 
ő a gyermek meglevő, gyenge, fejletlen, teljesítményre képtelen értelmi életét 
akarja munkaképessé tenni. Ö az értelmíélet fiziológiájával áll szemben, Nem taní- 
tóskodni akar, de állandóan és célszerűen foglalkoztatja növendékei szellemi pá
lyáit és a központokat, Ő tudja, hogy az értelmi pályákat megerősíteni kell, nem' 
munkaképtelenné tenni a megerőltető tanítással, Az előadónő munkáján látszik, 
hogy észrevette, valahogy megérezte, mi a gyógypedagógiai eljárás lényege. Benne 
megérzések, meglátások keresnek helyes kifejezési formákat, Ö már kiemelkedett 
abból az átlagos, sablonos tanítói típusból, amely önmagáért, a tananyag elvégzé
séért, felettes hatóságainak eredmények produkálásáért dolgozik. Az eiőadónő már 
mindezek fölött áll: ő már egyedül a gyermekért, a gyermek kívánalmaiért dolgozik. 

Tanításának lényege az, hogy ő a tanításnak még a látszatát is kerüli. Ő azért: 
van az osztályban, hogy a gyermekek kívánságait, kíváncsiságait kielégítse, a mun
kában segítségükre legyen, azt irányítsa, vezesse. De különben nem ő dolgozik, 
(noha ez a tanítási munka valóban a munkák munkája) hanem a gyermek. Azokat 
teszi midének fölött gondolkodóvá, azok keresnek, kutatnak, Ítélnek, következtet
nek. Ők találnak ki a lehetőség szerint mindent, az ő derül tkedélyük sugározza be 
a tantermet s tevékenykedésük lázától rózsás arcukkal s mosolygó ajkukkal foglal
ják szavakba óráról-órára munkájuk eredményét.

Ahová az előadónő eljutott ott kezdődik a gyógypedagógia.
Azok az állandóan kifejezett gyermeki érzések, kérések, óhajok, vélemények, 

amelyek az előadónő tanítása közben a gyermekek részéről elhangoznak, kifejeződ
nek: legélénkebb elismerése munkája helyességének. Ezekből biztatást meríthet arra, 
hogy ezen az úton haladjon tovább s igyekezzék azt simábbá, jártabbá, kátyúmen
tesebbé tenni.

Egyébként e tekintetben én magam is készséggel ajánlom fel segítségemet és: 
szives-örömest állok rendelkezésre az eljárás hiányainak pótlására s esetleges hibák 
kiküszöbölésére, szóval az eljárás tökéletesbbítésére.

Meglepett még engem az előadónőnek az a bátorsága, hog ytanításában nem: 
ragaszkodik mereven a fennálló rendelkezésekhez, az órarendhez, hanem koncent
ráltan tanít, úgy, hogy bizonyos mértékig áthajlik egyik tárgy tanításával a másik 
tárgy tanítására előírt s órarendszerűleg megállapított órába, ami az órarendszerű
séget felbontani látszik. Pedig nem úgy van. Nála az történik, hogy bizonyos idő
ben minden egyes óra, tehát az írás-olvasás, a számolás, a beszélgetés stb, annak 
az anyagnak a szolgálatában áll, amelyet megvizsgálás, tanulás tárgyául kitűztek. 
Ez pedig az anyagfeldolgozás, kimerítés legtökéletesebb formája, mert a folytonos: 
megszakításokkal s idegen, össze nem illő anyagoknak egymásután való elővételé
vel nem roállik szét, nem laposodik el a zanyag, nem esik ki a gyermek érdeklődési 
köréből, így egységesebben, tömörebben, elevenebben és maradandóbban dolgoz
ható az fel, mint különben.

Ebhez az eljáráshoz igazán gratulálok, Gratulálok pedig azért, mert ez azt 
mutatja, hogy az előadónő céltudatosan dolgozik: tudja, hogy mit akar, tudja, hogy 
mily módon érheti el célját, ismeri gyermekanyagát s tudja, hogy növendékei ho
gyan jutnak el legjobban s leghamarabb a kitűzött célhoz. Látszik, hogy Salamon 
Anna nem másol, nem botorkál, hanem öntudatosan és biztosan lépked már a 
gyógypedagógiai tanítás bemutatott területén.

Ezek után arra kérem az előadónőt, hogy munkálkodását folytassa továbbra 
is azzal a szeretettel s fáradhatatlan szorgalommal, mint eddig tette, hogy annak 
eredményeit a gyámolításunkra szorultak javára értékesen kamatoztathassuk,

így függ össze minden kép, egyik a másikkal s ez fűzi szorosan össze az ol
vasás-írás és beszéd- és értelemgyakorlat anyagát szép egységbe, mely által a gyer
meknek nemcsak az értelme, hanem egész lelkivilága gazdagabb és világosabb lesz.

Éltes Mátyás hozzászólásában kiemelte, hogy abszolút jónak elismert módsze
rünk a gyengeelméjűek oktatása területén ma még nincs; azonban nagy elmék 
(dr. Decroly Ovidius egyet, tanár Brüsszelben, Descoeudres Alice Genfben, a. 
Rousseau-íntézet ugyanott stb.) kutatnak ilyenek után. Ezek közé beállt ma a mi 
kedves kecskeméti Salamon Anna kollegánk. Ez a törekvése elismerést érdemel. 
Amit nekünk hozott: képek, rajta mozgó, mozgatható alakok, nem újak. Már 25 
évvel ezelőtt megcsinálta ezeket Lorenz Cassimir würzburgi siketnéma-intézeti tanár, 
de nem váltak be, mert a mozgó képek aprók, a hátul ülő gyermekek nem látják 
és emellett ezek a kivágott kicsi képek igen könnyen elveszelődnek, ami sok bősz-
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szúságot okoz. Olvasástanítása a fonomímikai eljáráson alapszik, A fonomimikás 
eljárásnak vannak hívei, de vannak ellenzői is a gyengeelméjűek oktatói közt. Az 
utóbbiak úgy látják, hogy a fonomimika játékos ugyan, a normálisoknál be is válik, 
dí a gyengeelméjűek fogyatékos emlékezetét mégis sok felesleges anyaggal terheli 
meg. Sok fáradsággal végre megtanulják a jeleket, de csakhamar el is kell azokat 
hagyni. Ha kellő időre meg nem tanulják a jeleket: baj, de ha újabb terminusra el 
nem felejtik azokat: az is baj. A fonomimikát óvatosan kell használni intézeteinkben.

Azoknál a gyermekeknél, akiknek értelmi fejlettsége a 6 évet eléri, nyugodtan 
használhatjuk, de akik ezt nem érik el, azokat más úton kell az olvasásra tanítani.

Mindez azonban nem von le semmit az előadó úrnő érdeméből. Én az ő nagy 
érdemét abban látom, hogy kutat, fárad, hogy a gyenge elméjűeknek könnyebbé, 
jobbá tegye a tanulás rögös útját. Szívvel, lélekkel ott van a tanításban. Nem veszi 
át szolgaílag az előírt módszereket, hanem igyekszik azokat javítani. Sajnálja, sze
reti azokat a gyenge lelkeket, akik az ő útmutatása mellett készülnek az életre s a 
maga módja szerint könnyűvé, játékossá, örömtelivé akarja varázsolni előttük az 
iskolai munkát. Azt akarja Salamon Anna, hogy ezeknek a szerencsétlen lelkeknek 
akiknek igen kevés reményük van arra, hogy az élet napos oldalán valaha is elhe
lyezkedhessenek: örömmel teli legyen legalább a gyermekkoruk, örömmel gondol
janak az iskolájukra. Ebben látja az előadó gyönyörű törekvését, nagy szivét és ál
dozatos lelkét, ami őt ügyünk legnagyobb úttörői közé emeli.

Klug Péter orsz. szakfelügyelő egy elhangzott megjegyzésre reflektálva kije
lentette, hogy nemcsak nem ellenzi a tantervtől eltérő, okos próbálkozásokat, hanem 
ott, ahol ilyesmit alapos megfontolással kértek, hozzájárulását mindig megadta, 
így került ide Salamon Anna eljárása is,

(Szakülés június 6-án.)
Az 1931. június hó 6-án tartott igen népes szakülés előadója Füzesi Árpád, a 

Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola előadó tanára volt. Előadásának címe „A 
film szerepe Főiskolánk „Magyarázó rajz" tanszékén," Az előadáson mozgóképe
ket is mutatott be az előadó és gyönyörű, fokozatosan bővülő tanmenetet demonstráló 
rajzkíállítással lepte meg a Társaság tagjait.

A SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK TANÁRAINAK ORSZÁGOS EGYESÜLETE
Kaposvárt a siketnémák intézetében tartotta huszonnyolcadik rendes közgyűlését, 
Herodek Károly elnök megnyitójában rámutatott azokra az eredményekre, amelye
ket egy év leforgása alatt a tanárok elértek. Vollmann János titkár jelentésében 
képet adott az egész évi tevékenységről. H erodek Károly beszámolt a newyorkí vak- 
ságügyi világ-konferenciáról, amelyen mint a magyar kormány delegátusa vett részt 
Füzesi Árpád, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola magyarázórajzi tanszékének 
tanára, mozgóképekkel és kiállítással kapcsolatosan a főiskolán végzett eredményes 
munkásságáról számolt be. Ennek a merőben új, máshol eddig nem használt rajz
tanítási módszernek fontosságát és értékét szélesvonalú előadásban fejtegette. Az 
egyesület elnöke egyhangúlag H erodek Károly, a Vakok Országos Intézete igazga
tója, társelnöke Nagy Péter siketnéma-intézetí igazgató lett, titkár Vollmann János, 
pénztáros Gáldy _ Andor, szaklapszerkesztők: Istenes Károly és Kirschenheuter 
Ferenc. A közgyűlés táviratban üdvözölte Wlassics Gyula bárót, az egyesület diszeí- 
nökét, Klebelsberg  Kuno gróf kultuszminisztert, Petri Pál államtitkárt és az ügy
osztály főnökeit.

A MAGYAR ELMEORVOSOK XI. ÉRTEKEZLETE
dr. Scholtz Kornél államtitkár védnöksége alatt május 31., június 1., 2., 3-án folyt 
le a „Magyar Orvosi Nagyhét" keretében.

Az orvosi „Nagy hét“ című tudományos összejövetel főcélja volt, hogy ilymó- 
don az orvosi tudomány túlságba menő specializálódását ellensúlyozza. Ennek a 
hátrányait t. í. az egész orvosi kar érzi, épp azért határozták el az ilyen közös 
összejövetelek megtartását és a mostaninak nagy erkölcsi sikerére való tekintettel 
annak megismétlését.

Az orvosi nagyhét, amelynek elnöke Korányi Sándor báró, főtitkára pedig 
Manninger Vilmos egyetemi tanár, május 31-én a Magyar Elmeorvosok XI. érte
kezletével nyílt meg a Budapesti Orvosegyesület nagytermében,

Scholtz Kornél államtitkár üdvözlő beszédében az egészségügyi kormányzat 
nevében köszönetét mondott az elmeorvosok önfeláldozó támogatásáért. Megemlí
tette, hogy a két nagy budapesti elmegyógyintézet nyílt betegosztályt rendezett be 
a kezdődő elmekórok és a határformák kezelésére.
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Az államtitkár bejelentette továbbá, hogy Ernszt Sándor népjóléti miniszter 
elhatározott szándéka, hogy — miután hiányok mutatkoznak a szellemileg hátra
maradott vagy korlátolt gyermekek ápolása és nevelése terén — legközelebb ezen 
is segíteni kíván.

Fabinyi Rudolf elnök vázolta ezután az elmekórtan haladását az újabb idő
ben s rámutatott arra, hogy Amerikában a társadalom együtt dolgozik az orvosok
kal a lelki kórok leküzdésénél és Amerika vezető férfiai nemcsak nevükkel, hanem 
munkásságukkal is támogatják a lelki profilakszis nagy munkáját. Az elnök azután 
megemlékezik azokról a veszteségekről, amelyeket a magyar elmeorvosi tudomány 
az elmúlt évben Szabó József, Selig Árpád és Hajós Lajos elhunytéval szenvedett.

Dr. Nyíró Gyula titkár által előterjesztett évi jelentést a gyűlés tudomásul vette.
Dr. Finkey  Ferenc kúriai tanácselnök és Benedek László dr. egyetemi tanár 

ezután az eugenika és psychatria jogi és orvosi vonatkozásairól referáltak, Finkey  
Ferenc tanácselnök jogi szempontból bírálta a kérdést. Foglalkozott az elmebeteg 
házasságralépésének korlátozásával és az elválás lehetővé tételével. Kifejtette, hogy 
jogi szempontból nincs elvi akadálya a házasság előtt való kötelező orvosi vizsgálat 
bevezetésének és annak, hogy a gyengeelméjűséget, valamint az alkoholos elmeza
vart házassági akadálynak nyilvánítsák. Tiltó akadály, vagy válási ok lehetne a 
nemi betegség és a házasság folyamán beállott elmebetegség is. A sterilizáció mint 
büntető eszköz, jogi szempontból nem helyeselhető, de mérlegelni lehet, mint a köz- 
veszélyes bűnözők ellen kivételesen alkalmazható biztonsági intézkedést. A bűnöző 
gyengeelméjű degeneráltak és közveszélyes bűntettesek halálba segítése jogilag 
meg nem engedhető.

Dr, Benedek László egyetemi tanár a kérdés orvosi oldalát világította meg, A 
sterilizáció bevezetését az elmebetegségekre és azok kisebb csoportjára kívánja 
korlátozni,

Az előadások közül kiemeljük a következőket; dr, Sarbó Artúr egyetemi tanár, 
egészségügyi főtanácsos a „sclerosis multiplex" új (Stewart-íé\e) kezeléséről beszélt.

Dr. W. Kaufmann Irén polikliníkai asszisztens a paralítíkusok írásáról beszélt 
elmeorvosi szempontból,

Dr. Ranschburg Pál egyetemi tanár, egészségügyi főtanácsos, ugyanezt a témát 
(paralitikuso kírása) világította törvényszéki orvostani szempontból.

Az ötödik ülésen, — amelynek vezetésére lapunk felelős szerkesztőjét kérték 
fel — különösen sok pedagógiai, illetve gyógypedagógiai vonatkozású kérdést tár
gyaltak; megérdemelte volna a fáradságot, ha kartársaink között többen résztvettek 
volna az üléseken és a vitákban. Felemlítjük a következőket:

Dr. Bernáth István állami gyógypedagógiai tanár (mint vendég): A vakok 
jogi és társadalmi védelme különös tekintettel a náluk előforduló elmebeli fogya
tékosságokra.

Dr. Máday István egyetemi magántanár: Az Adler-féle individuálpszihológia.
Dr. Schnell János főorvos, a M, Kir, Gyógypedagógiai és Orvospsziholőgiai 

Intézet igazgatója (mint vendég): Az iskolásgyermekek szellemi egészségügye.
Dr. Sombor József Antal főorvos: A nevelés pszihiatriai kapcsolatai.
Az indítványok közül különösen érdekesek a következők:
Dr. Mandel Ignác: Mondja ki a XI. Elmeorvosi Értekezlet, hogy a főiskolákon 

a tanulmányi idő meghosszabbítását és így a diploma elnyerésének nehezítését 
pszihohigienei és nemzetvédelmi szempontból károsnak tartja és ilyen értelemben 
feliratot intéz a kormányhoz.

Dr. Zsakó István: Rendezzenek a magyar elmeorvosok minden évben országos 
értekezletet, lehetőleg felváltva egyik évben a fővárosban, másikban pedig az ország 
olyan városában, ahol jelentősebb elmeíntézet, klinika vagy elmeosztály' van.

Dr. Zsakó István: Tanulmányozza a Magyar Elmeorvosok Egyesülete az inté
zetben elhelyezett alkoholisták, meg bűntettes elmebetegek ügyét és hasson oda 
maga részéről is, hogy megszűnjön, különösen a főváros két állami elme- és ídeg- 
gyógyintézetbe az említettek nagyfokú inváziója. Az alkoholisták részére külön in
tézetek létesítendők. A bűntettes betegek elhelyezése szintén különálló intézmény 
vagy osztályok létesítésével lenne megoldandó,

Az elmeorvosok budapesti kongresszusával kapcsolatban az angyalföldi elme
gyógyintézetben ünnepélyes keretek között nyílt meg az intézet néhai tudós igaz
gatójáról, Selig Árpád dr.-ról elnevezett Elmekórtaní szakmúzeum.

Ezekből is világosan kitűnik, hogy az orvostársadalom törekvései igen sok 
pontban megegyeznek a gyógypedagógusokéval.
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AZ OSZTRÁK KISEGITŐ-ISKOLAI TANÍTÓK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK

tanfolyamrendező bizottsága „kisegítő-iskolai heteket“ rendezett Bécsben,*) mely
nek lefolyásáról az alábbiakban számolunk be olvasóinknak,

A bécsiek iskolareformjának a normális iskolába bevezetett újításai évről-évre 
több és több szakembert csalogatnak az osztrák fővárosba a világ mínedn tájékáról, 
akik a bécsi tanítóknak, a fáradhatatlan Glöckel Ottó tanügyi tanácsnok, nemzet- 
gyűlési képviselő, elnök vezetése mellett végzett ez irányú munkáját tanulmányoz
zák, ezenkívül a kisegítő-iskolák ügye is egyre emelkedő számban hívja Bécsbe 
az érdeklődő szakembereket, főképpen azóta, hogy Bécs város közönségét törvény 
kötelezi kisegítő-iskolák állítására s a város ebbéli kötelezettségének mindenben 
eleget is tesz.

Abból a célból, hogy a belföldi és külföldi kartársaknak alkalmat adjon a 
bécsi kisegítő-iskola elméleti elgondolásának és gyakorlati megvalósításának tanul
mányozására: az osztrák kisegítő-iskolái tanítók országos egyesülete — a rettenetes 
gazdaság válság ellenére, főleg pedig azért, mert az osztrák tartományokban létesí
tett kisegítő-iskolákban működő vagy oda készülő kartársaknak más képzési és to
vábbképzési alkalom nem kínálkozik — elhatározta, hogy saját erejéből szeptember 
1-től 26-ig kisegítő-iskolái heteket rendez. A fiatal egyesület kezdeményezését a 
kartársak munkakészséggel, (amit a megértő hatóságok is sok helyütt támogattak) 
és lelkesedéssel karolták fel: 59 pedagógus-szakember jelentkezett az osztrák tarto
mányokból, míg Németországból, Svájcból, Csehszlovákiából, Jugoszláviából és Palesz
tinából — a súlyos gazdasági viszonyok közepette is — 26 szakember jött el a bé
csiek kisegítő-iskolái demonstrációjára.

A tervbe vett munka a három hétre elosztott 120 munkaóra keretében valósult 
meg. Felette szép teljesítmény, különösen, ha a messziről jövők fáradságos utazási 
idejét is hozzászámítjuk, A tanfolyam résztvevőinek a következő programmot adták 
elő; Prof. dr. Lázár Ervin: Az egyetemi gyermekklinikák gyógypedagógiai osztálya. 
— Prof. dr. Fröschels Emil: A beszédhibák kezelése a klinikán, — Dr. Pollák Jen ő : 
egy. m. tanár: Az idegrendszer szerkezete és működése. (Neurológiai esetek.)— Gnam 
Károly iskolatanácsos; Bevezetés a gyógypedagógiába. —• Hilscher Károly iskola- 
tanácsos: A kisegítő-iskola története. — Koch Ernő, kisegítő-iskolái tanító; Értel- 
messég-vizsgálatok. — Gnam Károly iskolatanácsos: A bécsi kesegítő-ískola szer
vezete, oktatás- és módszertana. — Ortner Raymund igazgató: A tanító rajzoló 
krétája. — Etzersdorfer Emil kísegítő-isk. tanító: Kisegítő-iskolái tornázás. (Bemu
tatás.) — Pichler Lajos kis. isk, tanító: Számolás és olvasástanítás az alsófokon. 
(Mozgó képekkel.) — Jen ke  József kis. isk, tanító: Énektanítás a kisegítő-iskolában 
(Bemutatással.) — Hospitálások a 13. kér. siebeneíchengassei kisegítő-iskolában, 
egyes iskolatípusokban az előkészítő osztály, nyomorékok osztálya, beszédhibás
osztály,— Spielvogel Róza kis, isk. tanítónő: Beszéd-gyógyítótanítás. (Bemutatással.)

Tartottak két kézügyesítő tanfolyamot (karton,- könyvkötő- és fafaragásból) 
20—20 órában: Schabel József és Emler József vezették, ,

Kirándulásokon megnézték Bécs város nevelőintézetét Eggenburg-bán. (Igazgató 
Heeger Hans), a javító nevelésre szorulók állami intézetét Kaiser-Ebersdorfban  
(Igazgató Leysz-Inquart), a gyermekbíróságot (tárgyalást), a bécsi gyermekvédő 
intézeteket (a gyermek-átvevő állomást, a Sandleiten nevű épületeket és az ott be
rendezett ovodát, a wilhelmínenbergi gyermekotthont, az Amália fürdőt, Bécs vá
ros középponti pedagógiai könyvtárát, a bécsi tanító-képzőt és továbbképzőt.Az in- 
dividualpszíhológiai tanácsadó megtekintése alkalmával bepillantást nyertek ebbe a 
bécsi pedagógiai irányba.

Egy körutazáson a vendégek megtekintették a régi és az új Bécs épületeit, 
továbbá, a parlamentet.

A tanfolyamon a hallgatók 39 órán át módszertani előadásokat hallgattak és 
hospítáltak, 26-on kézimunkával és kézügyesítéssel, 28-on elmélet ielőadások hallga
tásával foglalkoztak, 27 en kirándulásokon vettek részt.

A tanfolyam hivatalos befejezője volt a hallgatóknak a bécsi közoktatási ügy
osztály vezetőjénél való tisztelgése.

A tanfolyam elvégzéséről bizonyítványt adtak a hallgatóknak.
Ha a mai Bécs nem is a régi Bécs már, ha — amint ezt Erb allschwil-í kartár

sunk Glöckel elnökhöz intézett üdvözlő beszédében kiemelte — a külföldiek úgy 
látják is, hogy Bécs fölé fátyol borult, mindenkit a létért való gondok nyomnak, 
azért a kollegiális érzést még sem tudták a bécsi tanítóságtól elvenni. Ezt bebizo
nyította az a három vidám est, amit a Rathauskellerben és Salmannsdorfban rendez-

*) Programmját ismertettük. Lásd: Magyar Gyógypedagógia 1931.
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tek sí résztvevők tiszteletére. Nemcsak a közös munka, hanem a barátság kötelékei 
is összefűzték a hallgatókat és így reméljük, hogy a bécsi tartózkodás a viszonyok
hoz mérten szép és termékenyítő volt s hogy a résztvevőkben új barátokat szerez
tünk a gyengék megmentéséért folyó harcokban. Ernst Koch, Wien.

A MAGYAR GYERMEKTANULMÁNYI TÁRSASÁG
(néhai Nagy László alapítása) f. évi október hó 13-án Imre Sándor egyetemi tanár 
elnöklete alatt újjáalakult s elhatározta, hogy az 1931—32, iskolai évben a kis gyer
mek fejlődését különböző szempontokból megvilágító előadás-sorozatot rendez, me
lyet nov. 19-én (kivételesen csütörtökön) ,,A gyermektanulmány jelentősége és prob
lémái" címen Weszely Ödön dr. egyetemi tanár nyit meg. A hetenkint megtartandó 
előadások sorrendje a következő: nov. 23. Az értelem és az értelmi fejlődés, Boda 
István dr. — nov, 30. A felfogási típusok és az olvasás-tanulás, Drozdy Gyula. — 
dec. 7. A számfogalmak fejlődése. Éber Rezső. — dec. 14, Az értelmi fejlődésben 
elmaradt gyermek. Éltes Mátyás. — dec, 21. Az egyéniség fogalma. Steiner Károly  
Albert dr. — jan. 11, Az egyéniséget vizsgáló módszerek. Cser János. — jan. 18, 
Környezet és egyéniség. G. Cserna Erzsébet. — jan. 25. Az egyéniség rendellenes
ségei, Schnell János. dr. — febr. 1. A mozgás fejlődése. Éderer István dr. — febr. 
8. Mozdulatkulfura. Dienes Valéria dr. — febr. 15. A modern írástanítás. Luttor 
Ignác dr. — febr. 22. A mozgás kórtana. Goldberger Márk dr. — febr. 29. A kife
jezés. Bárczi Gusztáv dr. — márc, 7. A beszéd fejlődése. Kenyeres Elemér dr. — 
márc. 14. A kifejező kétség fejlesztése, Stolmár László dr. — márc. 21. Az alkotó 
képzelet, Babits Mihály. Az előadások helye a fővárosi Pedagógiai Szeminárium, 
VIII., Mária Terézia-tér 8. Az előadások ideje hétfői napokon d. u. 6 óra.

V E G Y E S E K .
Csodálatos készülék segítségével a közönséges írást és nyomtatást is olvas

hatják a vakok. A májusban Amerikában ülésezett vakok világkonferenciáján érde
kes találmányt mutattak be, amelynek segítségével a vakok a közönséges írást vagy 
nyomtatást olvashatják. A készülékben levő érzékeny fotoelektrikus cellák a betűk 
alakjáról nyert fényhatásokat villamosárammá alakítják át, amely aluminium - 
lemezre nyomtatja a Braille-féle vak-írásnak domborművű jegyeit. Az alumínium 
lapokat lehengerelés után újból lehet használni. A készülék segélyével vakok per
cenként 20 szó gyorsasággal olvashatják a közönséges nyomtatást. A készülék egy 
másik válfaja a hangjegyek olvasását teszi lehetővé a vakok számára. A kongresz- 
szus nagy jövőt jósol a találmánynak, amely állítólag megközelíti a „mesterséges 
szem“ ideálját,

Az Egyesült Államok a vakok könyveiért. Az amerikai Egyesült Államok 
kongresszusa most befejezett ülésszakának utolsó ténykedéseként elfogadta azt a 
törvényjavaslatot,mely a kormányt felhatalmazza, hogy évi százezer dollárt a va
kok könyveinek pontírásban való nyomtatására fordítson. Pratt képviselőnő tette 
a javaslatot az American Association for the Blind. kezdeményezésére. A kongresz- 
szus nagy könyvtárának külön osztálya van a vakok pontírású könyveivel. Ez a 
könyvtár vállalta annyi könyv nyomtatását, amennyi ez összegből jut és azokat 
díjtalanul szétosztja a vakok többi Egyesült Államokbeli könyvtára között. Hoover 
elnök Pratt asszonynak ajándékozta azt a nagyértékű tollat, mellyel aláírta s ezzel 
érvényesítette ezt a törvényt. A képviselőnő tovább ajándékozta a tollat az American 
Fondation for the Blind múzeumának.

Mussolini a dolgozó vakokért. Az „Unione Italiana Ciechi,“ az olasz vakok 
szövetségének elnöke, a világhírű, háborúban megvakult pedagógus, dr. Nicolodi 
beszélgetést folytatott Mussolinival, aki mindig nagy érdeklődéssel kiséri a vakok 
ügyét. Két tervezet merült fel a vakok rendszeres foglalkoztatására. Egyik, hogy 
a vakokat alkalmazzák a gyáriparban a látó munkások között. Másik, hogy speciális 
gépekkel felszerelt külön üzemek létesíttessenek vakok számára, ahol csak a leg
szükségesebb segítséget nyújtsák látó alkalmazottak. Bár az első terv minden tekin
tetben megfelelőbb, az egész világra kiterjedő ipari válság mellett most mégis a má
sodikat választották, Mussolini megígérte, hogy nemcsak a vállalat létesítéséhez 
szükséges pénzt fogja rendelkezésére bocsátani, de nagy állami megrendelésekkel 
támogatni fogja annak további munkáját is.
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Vakok farmja, A Kuban-tó melletti Avmavir (Ázsia) községtől néhány kilomé
terre a vakok helyi csoportja érdekes gyakorlati kísérletet tett vakoknak a mező- 
gazdaságban és állattenyésztésben való rendszeres foglalkoztatására. Állami támo
gatással tehenészetet létesítettek egy ajándékba kapott 75 hektár területű birtokon. 
Díjtalanul kaptak 5000 facsemetét is. 20 vak és azoknak 5 látó rokona dolgoztak 
eddig a kis telepen, most még egy ács és egy mázoló (látók) is dolgozik ott. Min
den gazdasági munkát: fejést, etetést, az állatok és az istállók tisztántartását vakok 
végzik. Megkezdték a bírtok olyatén intenzív művelését, hogy azon ember és állat 
táplálékát kitermeljék. A gyümölcsöst 1(3 hektárra akarják kifejleszteni. Nehézsé
gek vannak, de teljes igyekezettel arra törekesznek, hogy a nehézségeket legyőzve, 
a telepet megerősítsék és kifejlesszék,

18 éven át istállói ketrecben tartotta félkegyelmű fiát. Varsó egyik külső 
negyedében a rendőrség véletlenül szörnyű felfedezést tett. Egy vagyonos házaspár 
az istállóban 18 év óta ketrecben elzárva tartotta félkegyelmű fiát, aki most 42 éves. 
A szerencsétlen ember beszélni sem tud, olyan, mint az állat. 18 év óta nem volt 
a szabadban és vályúban adták be neki a ketrecbe az eledelt, mint a hízó sertésnek. 
A kegyetlen szülőket a rendőrség letartóztatta. — Egész bizonyos, hogy ha utána 
jár a dolognak, több hasonló esetet is találhat a rendőrség másutt is,

A nyomorék gyermekek nemzetközi védelme. A nyomorék gyermekek segíté
sére alakult nemzetközi társaság, amelynek központja az amerikai Detroítban van, 
világkongresszust hívott össze a testileg fogyatékosok megmentésére. A világkon
gresszus június 29-étől július 3-ig Hágában volt a holland anyakirálynő és Henrik 
herceg legfőbb védőségével, A világkongresszuson Magyarországot Horváth Mihály 
dr. egyetemi rendkívüli tanár, az ortopédia kiváló magyar tudósa képviselte, aki a 
magyar kormány és a székesfőváros, nevében üdvözölte a kongresszust s előterjesz
tette a székesfőváros és a kormány meghívását, hogy a legközelebbi világkongresz- 
szust Budapesten tartsák meg. Erős kilátás van arra, hogy a legközelebbi jövőben 
ennek a hatalmas szervezetnek sokszáz kiváló képviselője Budapesten gyűl össze 
tanácskozásra, A kongresszuson Horváth Mihály dr. előadást is tartott, amelyben 
a nyomorék gyermekek szociális védelmére megindult magyar akciót ismertette.

Ünnep a nyomorékoknál. Május 17-én délelőtt 11 órára ünnepségre hívtak a 
nyomorékok intézetébe, ahol is a M. Vöröskereszt Egylet Ifjúsági Osztályának a 
nyomorék gyermekek országos Otthonában alakult csoportja 10 évi fennállására 
tekintett vissza. Ez alkalomra eljött dr, Petri Pálné kultuszállamtítkár neje és sok 
vendég, A nyomorék gyermekek és ifjak csillogó szemekkel várták az ünnepség 
kezdetét, melyre gazdag műsort állítottak össze.

A „Hiszekegy elhangzása után Tenke József lábnélkülí ifjú szavalta el 
Várcdy Ernő sorstársának „Fordítsd felénk orcádat ember" című bizakodó költe
ményét, melynek rettenje: „Nem rémit már Tajgetosz orma“ — nagy tetszést aratott.

Mind a műsor, mind az előadás nagy gonddal lett összeállítva s a szereplők 
munkája is minden dicséretet megérdemel.

Az intézet vezetősége fáradhatatlan munkával törekszik arra, hogy a nyo
morékokat öntudatos, munkát kedvelő, magyar érzésű, önmagukat is megbecsülő 
polgárokká nevelje.

A nyomorék gyermekek összeírása. A m, kír, vallás és közoktatásügyi minisz
ter úr 820 05 635/1931, szám alatt kelt rendelete szerint a testi fogyatékosságban 
szenvedő tanulókról jegyzéket kell készíteni. Az összeírást a kisdedovodák, továbbá 
az elemi és továbbképző (ismétlő) népiskolák igazgatói végzik el úgy, hogy az ovo- 
dába, illetve iskolába járó és testi fogyatékosságban szenvedő tanulókat" jegyzékbe 
foglalják. Testileg fogyatékos az, akinek teste vagy testrészének alakja nagyon 
megváltozott, vagy mozgási képessége állandóan erősen korlátozott, (Púpos, sánta, 
béna,̂  merev vagy összezsugorodott ízületű, feltűnően törpe növésű, vagy vala
melyik végtagja hiányzik.)

A főváros reformterve a szegénygondozásról. Az új szabályrendelet főbb in
tézkedései: Segélyt kaphatnak azok, akik állandó munka- vagy keresetképtelenek, 
vagyonuk, vagy jövedelmük nincs, akik betegség miatt nem folytathatják foglalko
zásukat, a kórházakból elbocsátott gyógyíthatatlan betegek, a községekre szoruló 
nyomorékok, az önhibájukon kívül szükségben szenvedők, a közsegítésre szoruló 
gyermekek. Megtéríti ezenkívül a főváros a vidéken vagy külföldön tartózkodó 
budapesti illetőségűek után ott felmerült szegénygondozási költségeket, viseli az 
állami gyermekmenhely kötelékébe tartozó, elhagyatottnak nyílvánított gyermek 
gondozási költségét és vállalja a területén felállított anya és csecsemővédelmi állo
mások kiadásait, a vakok, siketek, némák és nagyothallók gondozását. Átmenetileg
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nem budapesti illetőségű és külföldi szegények is segélyben részesülhetnek, A nép
jóléti gondozás vagy szűkebbkörű és így csak a szegényellátásra szorítkozik, vagy 
tágabbkörű és ez esetben a főváros nemcsak a létfenntartáshoz, hanem a gyermekek 
tanításához, rendes felneveléséhez, továbbá az arra rászorulók gazdasági és társa
dalmi megerősítéséhez, jobb élelmezéséhez, egészségének, lakásviszonyainak javí
tásához, nemesebb szórakoztatásához szükséges eszközök nyújtására is kiterjed. 
A népjóléti és gyermekvédelmi hivatal keretében hivatalos gyámságot szerveznek, 
amely a vagyontalanok részére ingyenes jogi tanáccsal is fog szolgálni, A közigaz
gatási kerületekben a népjóléti igazgatás teendőit az elöljáró látja el, akit munkájá
ban a kerületi népjóléti és gyermekvédelmi hivatalok támogatnak. Most már csak 
az a fontos, hogy a tervezet valóra is váljék.

Részletes tanmenet, A „Magyar Tanítók Évkönyve" Bene Lajos és Berwaídszky 
Kálmán szerkesztésében az 1931—32. tanévre is megjelenik hasonló terjedelemben 
és kiállításban mint az 1930—31. tanévi. Az új évkönyv a legfontosabb tudnivaló
kat tartalmazza. A többek között az új tanterv szellemében készült részletes tan
menetet közöl úgy osztott, mint osztatlan iskolák részére. Továbbá az Ifjúsági 
Vöröskereszt megszervezésére, foglalkoztatására nyújt útmutatást. Ezeken kívül igen 
sok gyakorlati cikk és közlemény teszi érdekessé. Az év folyamán történt újabb 
rendeletekről is tájékoztatást ad. Az évkönyv igazi kiegészítője az előbbi évinek. 
A munka szeptember elején jelenik meg. Az ára körülbelül ugyanannyi lesz, mint 
a múlt évi köteté. Megrendelhető: DANTE könyvkiadóvállalatnál Budapest, VI, 
Ó-utca 27. szám,

A főváros erdei iskolája I., Diósárok-út 40, számú erdei elemi iskolába az 
1931—32. tanévre fővárosi lakósok, elemi iskolaköteles gyermekei vehetők fel, akik 
gyengék, leromlott szervezetűek, tüdőbajra hajlamosak és vérszegények, vagy akik
nek egészségét a mindennapos iskolábajárás veszélyezteti. Fertőző tüdőbajban, nyílt 
tuberkulózisban, vagy egyéb fertőző, ijedelmet, vagy undort keltő, avagy olyan be
tegségben szenvedő gyermekek, akiknek betegsége őket a csoportos együttlakásra 
alkalmatlanná teszi, és az internátus bentlakóinak nyugalmát veszélyezteti, végül 
azok, akik szellemileg elmaradottak, érzékszervileg fogyatékosak, súlyosabb ideg-, 
vagy szervibajban szenvednek,nem vehetők fel.

Az intézet férőhelyeinek száma: 100. Ebből 50 hely teljes fizetéses, 25 hely 
félfizetéses, 25 hely pedig ingyenes. A teljes fizetéses helyre felvett gyermek után 
havonta 30 pengőt kell fizetni.

Vakok szörnyű késharca, Sakai-ban (Japán) négy vakember mulatozás közben 
összeveszett s botokkal és konyhakésekkel támadt egymásnak, A rettenetes harc 
másfél óráig tartott s midőn a ház lakói a nyöszörgésre figyelmesek lettek, mind a 
négy világtalant vérbefagyva találták, (MTI. okt, 23.)

G Y Á S Z  R O V A  T.
f  abrudbányaí Redíger Károlyné sz. Debreczení Róza gazdasági iskolai szak

tanítónő a siketnémák debreceni intézetében július hó 16-án, a legszentebb anyai 
kötelessége teljesítése következtében, életének 37-ik, házasságának első évében 
jobblétre szenderült.

f  Halmos Viktor premontrei r. kanonok, a siketnémák és a vakok budapesti 
állami intézeteinek hitoktatója f. évi július 18-án, 58 éves korában elhunyt.

t  Rapos Viktor debreceni ág, h. ev. lelkész 40 éves korában a Leoben melletti 
vasúti szerencsétlenség alkalmával halálát lelte, A forradalmi időkben a vakok 
budapesti intézetének és az állami kisegítő-iskolának volt hitoktatója,

f  Bardócz Pál ny. székesf, szakfelügyelő főigazgató szeptember 1-én Hévizén 
váratlanul elhunyt. 68 évet élt és a kisegítő iskolák létesítése alkalmával a gyógy
pedagógiával is foglalkozott.



A  k ia d ó h iv a ta l.
A  k ia d ó h iv a ta l t is z te le t te l  k éri e lő f iz e tő in k e t , s z ív e s k e d je n e k  a z  
e lő f i z e t é s t  a  m e llé k e lt  c s e k k la p  fe lh a s z n á lá s á v a l  b e k ü ld e n i. —  
T a g o k n a k  é v i 5  p e n g ő  t a g s á g i  díj fe jé b e n  já r  a  lap ; n e m ta g o k , 

isk o lá k , in té z e te k  s tb . é v i 2 0  p e n g ő é r t  k a p já k .

1931-re e lő fizettek : Aszódi Fiúnevelő 20, Áll. Tanítóképző Fery Oszkár-u. 
20, Angyal J. 5, Berinza 1.5, Bernát I. dr. 5, Bárczi G. dr. ö, Demjén M. 5, Ehling
J . 5, Feldmann S. 5, Fiedler L. 5, Fizáry B. 5, Frey J. 5, Gyógyped. int. Kisúj
szállás 20, Gócs O. 5, Gáldy A. 5, Igler A. 5, Kardos G. 5, Kirschenheuter F. 5, 
Konrád Gy. 5, Lisszauer D. dr. 5, Gyógyped. intézet Gyula 20, Mayer A. 5, 
Murányi M. 5, Máday I. dr. 5, Nyitribusz I. Baja 5, Puha L. 5, Pető F. 5, dr. Rajnik 
Béiáné 5, Siketnémák Vác 20, Siketnémák Sopron 20, Sikeínémák Debrecen 10, 
Sándor L. 5, Séder I. 5, Schullmann A. 5, Schannen P, 5, Schnitzl G. 5, dr. Schafter
K. 5, Szondi L. dr. 5, Szlawkovszky E. 5, dr. Tegyei I.-né 5, Véli Gy. dr. 5,
Vojnár I. 20, Wallrabenstein J. 5, Vollmann J. 5, Főv. Ped. Könyvtár 20, Kisegítő 
isk. Halas 20, Nagykőrös város 5. — Áll. kis. isk. Bp. 40, — 1930-ra utólag fize
tett: Kisegítő Pesterzsébet 20 pengőt. Zsenaty D ezső.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadványai:
Gyógypedagógiai könyvtár.

Szerkeszti: Szentgyörgyi Gusztáv és Dr. Tóth Zoltán.

Új sorozat.
1. szám. A testi és értelmi fogyatékosságok megelőzése. 88

lap. Mérsékelt ára: 1,40 P.
2. szám, Dr. Szondi Lipót: A fogyatékos értelem. 364 lap.

Mérsékelt ára: 6 P,
3. szám. Dr. Tóth Zoltán: A vakok képzetvilága. 200 1. Mérsé

kelt ára: 3 P.
4. szám. Dr. Schnell János: Psychológiai tanulmányok a lélek- 1

tan és határterületeinek elméleti és gyakorlati kérdéseiről. 
Prof. dr. Ranschburg Pál tiszteletére, a Gyógypedagógiai 
Psychológiai m. kir. Laboratórium negyedszázados jubileuma 
alkalmából írták tanítványai, külföldi és hazai tisztelői és 
munkatársai. Szerkesztette a jubileum Szervező Bizottságá
nak megbízásából Sch. J. 65 ábrával. Budapest, 1929. A 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása. Nagy 8. X -f494 1 
1. Mérsékelt ára: 19 P. I

5. szám. Dr. Schnell János: Eredmények a magyar kísérleti Gyógy- j
pedagógia és orvosi psychológia területén. A gyógypeda
gógiai Psychológiai m. kir. Laboratórium negyedszázados 
munkássága. Orvosok, tanárok, tanítók, valamint a kísérleti 
lélektan kérdései iránt érdeklődők számára. Budapest 1929. 
Nagy 8. 90 1. Mérsékelt ára: 3.60 P.

A f e l s o r o l t  ö t  é r t é k e s  sasakmaasalcát e g y ü t t e s  
r e n d e l é s  e s e t é n  k e d v e z m é n y e s  á r o n

30 P -é r t  s z á llít ju k .
E zek  a  művek m egszerezhetők lapunk kiadóhivatalában. 

Budapest, V II., Herm ina-út 7.



K É R E L E M .
Felkérjük a nemesszívü emberbarátokat, tanulják meg 
a Braille-írásmódot és írjanak a vakok számára köny
veket. A könnyen elsajátítható írásmódot a Vakokat 
Gyámolító Országos Egyletben (Budapest, VII. kér. 

Hermina-út 7. szám) szívesen megtanítják.
D olgozzu nk vak e m b e rtá rsa in k é rt!

A  V akokat G yám olító  O rszá g o s  Egylet
Budapest, VII., Hermina-út 7. szám. Telefon: Aut. 9 6 —9 — 88.

szívesen küld kívánatra elsőrendű zongorahang ólát, ki a 
zongorát 8 pengő díjért jól meghangolja.

M eghívások levelezőlap on  é s  telefonon eszközölhetők.

Z O N G O R I S T Á K ,
kik az összes táncdarabok mellett klasszikus mű
darabokat is k i t ű n ő  gyakorlottsággal játszanak,

A J Á N L  TA T N A K .
Lakodalmak, mulatságok és t á n c t a n f o l y a m o k  rendezői 
bizalommal f o r d u l h a t n a k  z o n g o r i s t á é r t  a Vakokat 
Gyámolító Országos Egylethez, Budapest, VII. kerü let 
H erm ina-út 7. szám , —  T elefon s Aut. 96-8-; 8.

A vakok a nádszékeket
jól, gyorsan és olcsón látják el új nád fonással. A  Vakokat 
Gyámolító Országos Egylet a nádszékeket elviteti és haza is 
szállíttatja. — Megrendelések Budapest, VII., Hermina-út 7. szám 

alá intézendők. Telefon: Aut. 96—9—88.

V á sá ro lju k  a vakok  készítm ényeit!
Mindennemű kefe-, kosár-árúk, seprők, porolók, harisnyák, 
hímzések, dívánpárnák és retikülök kaphatók. Nagy választék.

B u d a p e s t i  e l á r ű s í t ó h e í y :
IV. kér., Kaplony-uta 3. szám alatt (telefon: Aut. 123-33) van. 

Vidéki megrendeléseket
VII. kerület, Hermina-út 7. szám alá (Aut. 9 6 -9 —88.) kérjük. 
Részletes árjegyzékünket kívánatra ingyen és bérmentve megküldjük.

ÁRPÁD R.-T. KÖNYVNYOMDÁJA, KALOCSA.


