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A VAKSÁG ÉS CSÖKKENTLÁTÁS.
Irta : KÁRPÁTI OTTO.

Évtizedek óta foglalkoztatja a művelt államokban az orvosokat és 
pedagógusokat a vakság és csökkentlátás fogalmának meghatározása. 
Ha a külföldi szakemberek meghatározásait vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
kétféle szempont szerint taglalják a kérdést: tudományos és gyakor
lati értelemben vett vakságról beszélnek. A gyakorlati értelemben vett 
vakság m eghatározása Pablasektői ered,

Ő különben a kétféle szempont szerint vett vakságot a következő- 
képen határozza meg:

Tudományos értelemben a szem akkor vak, ha semmiféle fényér
zékkel sem bír, ha a világosság és sötétség között különbséget tenni 
nem tud. : ; : '•*■[ k «!

Gyakorlati értelemben vak az, aki nappali világosság m ellett köz
vetlen környezetében csak tapintása segítségével képes tájékozódni, 
aki. saját erejéből semmiféle élethivatást elsajátítani nem tud, és aki 
embertársainak segítségére rá van utalva. Szóval, akik önmagukat 
egyedül nem irányíthatják.

Ugyancsak Pablasek tői való a következő meghatározás: Vak az, 
aki képtelen egy méter távolságból újjaínkat megolvasni. Levinsohn 
m eghatározása a következőképen szól: A gyermek gyakorlati értelem 
ben vak, ha látása 0—1/25, ha iskolai képzettséget a látók m ódján nem 
kaphat, ha látása segítségével sem tájékozódni, sem pedig egy élethiva
tást megtanulni nem tud.

Niepel meghatározása: Egy gyermek tudományos és gyakorlati 
értelemben akkor vak, ha látási élessége 0—V25, ha a látó gyermekek 
módszerével kiképzésben már nem részesülhet, s aki a látás által meg
tanulható életpálya elsajátítására képtelen.

Ugyancsak Niepel mondja: Mindazon egyén vak, aki szeme miatt 
hivatásának gyakorlásában segítségre szorul.

Silex meghatározása: Akinek látásfoka V3o-tól 1/20, az háborús vak.
Á xen fe ld  ezt mondja: Aki látása segítségével tájékozódni nem tud 

s akit vezetni kell, az vak,
Lachmann szerint: Az egyén akkor nevezhető gyakorlati értelem 

ben vaknak, ha látásszerve annyira elváltozott, hogy a külvilág tá r
gyait tisztán látása segítségével már felfogni és megismerni nem tudja.

Bartels így határozza meg a vakságot: Vakok azon gyermekek, 
kik látóképességüknél fogva írni és olvasni nem tanulhatnak, kik látó- 
képességük révén egyedül tájékozódni nem tudnak, és akik csupán 
látásuk segítségével háziipari nem tanulhatnak meg.



A  Schmidt—Rimpler-féle meghatározás: Ha a szem 1/2 méter tá 
volságból a kéz ú jja it megszámlálni nem tudja, vaknak tekinthető. 
Olyan egyént, aki nagyobb fényérzékkel bír, de gyakorlatban azt hasz
nálni nem tudja, gyakorlati értelemben vett vaknak mondják.

Dr. Elschnig (W ien) szerint: Vak az az egyén, aki semmilyen 
fényérzékkel sem bír.

Piánké (W ien.): Gyakorlati értelemben azt mondjuk vaknak, aki 
nappali világosság mellett csak tapintása segítségévei tud környeze
tében tájékozódni, aki önállóan egy élethivatást sem tud elsajátítani, 
és aki embertársainak segítségére rá van utalva.

A szász népjóléti miniszter rendelettárában ez olvasható: Vak
nak tekintendők a vakokon kívül mindazok is, akiknek látási élessége 
Vsó—'V251 bár az utcán idegen segítség nélkül is tudnak tájékozódni.

A  német birodalmi közellátási törvény ezeket állapítja meg: M ind
azok a megfogyatkozottak vakok, akik látásukat gazdaságosan felhasz
nálni nem tudják. Ha optikai segédeszközökkel a normális látásnak 
Vs'n-élől V25 -ig javítható a látás és az illető az utcán minden segítség 
nélkül tájékozódik, gyakorlati értelemben vett vaknak tekintendő.

A  német katonatiszti nyugdíjtörvény ezeket mondja: A szem akkor 
vak, ha a külvilág tárgyait felismerni nem képes. Ez azonban csak ak
kor áll be, ha a látásnak már semmiféle látásm aradványa nincs.

Hazai szakférfiak a vakságot a következőképen határozzák meg: 
Herodek Károly: Vak az, aki kiterjesztett öt újjunkat egy méter tá 
volságon túl nem veszi észre.

Dr. Tegyey: Vak az, aki látásának csökkenése folytán az életben 
nem tud ja  megállani a helyét.

Dr. Tóth Zoltán: Gyógypedagógiai szempontok szerint a látási fo
gyatékosokat három csoportba osztja: abszolút vakok; később megva
kultak; csökkentlátásúak. Abszolút vak az, akinek látóemlékképei 
nincsenek. Később megvakult az, akinek gyakorlatilag értékesíthető 
látási emlékképei még vannak. Csökkentlátású az, aki gyakorlatilag 
értékesíthető látási emlékképeket csökkentlátása mellett is tud sze
rezni.

Fizikai látás szerint a látási fogyatékosokat a következőképen 
osztályozza: Teljesen vak az, aki semmiféle fényérzékkel nem bír. 
Részleges látó az, aki nagyobb tárgyakat lát, fény- és színérzékkel 
bír s értékes látóképeket szerezhet. Csökkentlátású az, akinek látása 
optikai segédeszközökkel is csak annyira javítható, hogy gyógypeda
gógiai módszerek alkalmazásával a látók m ódján egy élethivatású pá
lya elsajátítására képes.

A  magyar törvénykönyvben a vakokról a következő m eghatáro
zások találhatók: Tudományos értelemben vak az, aki semmiféle fény- 
érzékkel sem bír. Gyakorlati értelemben vak az, aki egy m éterről fel
m utatott új jak számát megszámlálni nem tudja.

A z  Országos Társadalombiztosító Pénztár állandó orvosi tanácsá
tól kiadott ,,Útmutató a baleseti sérülések körüli orvosi eljárásokban“ 
— a sérülésből eredő látási zavarokra nézve a következő táblázatot 
közli a munkaképességcsökkenés m egállapítására:
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❖ 7 v 7 t 7xo b/ ib B/2 0 B/s5 5/35 750 7 7  20
v  = i" 2/s ! Va ! 73 74 7 B 77 7l0 V l5 720 i O

l-D-O-BB 0 5 033 0-25 02 015 01 0-075 0-05
I —2/a 0 0 5 10 10' 15 15' 20 20' 25

7a 0 5 10 10' 15 20 25 25 30 35
7,3 5 10 25 25' 30 30' 35 40 45 55
Yt 10 10' 25' 40 40' 45 50 55 60 65
75 10' 15 30 40' 55 60 65 70 75 80
lh 15 20 30' 45 60 70 75 80 85 90
7xo 15' 25 35 50 65 75 85 90 95 100
7 x 5 20 25 40 55 70 80 90 95 100 100
720 20' 30 45 60 75 85 95 100 100 100
0 25 35 55 65 80 90 100 100 100 100

A csökkentlátás m eghatározására a következő megállapítások fe
jezik ki a külföldi szakférfíak felfogását:

Bartels (Dortm und): A  vakok és az egészségesszeműek között á l
lanak a gyöngénlátók. Gyöngelátó az, aki semmiféle eljárással, optikai 
segédeszközökkel sem éri el a normális látást, s aki csak egy m eghatá
rozott élethivatást választhat,

A gyöngénlátás alsó határa ott kezdődik, ahol a vakság megszű
nik; vagyis, ahol az ú jjakat 2—3 méter távolságból megszámlálni ké
pesek, 1 :

A krónikus szemgyulladásban szenvedő gyermekek is gvöngénlá- 
tóknak veendők, i

A gyöngelátásúak iskolájába mindazon szellemileg egészséges 
gyermekek valók, akiknek látóélességük alsó határa egy méter távol
ságból való új jolvasás, felső határa pedig a normális látás egynegyede.

Ha a gyermek bármilyen csekély látásfoka megengedi azt, hogy 
a látók m ódján írní-olvasni megtanuljon, az olyan gyermek a csökkent- 
látásúak iskolájába való.

Dr, Redslob 0.2 látási élességet állapít meg a gyöngénlátók és a 
normális látók közötti határként.

Herzog (Berlin) meghatározása: Gyöngénlátó az, akinek látása 
1—2 tizede a normális látásnak; alsó határa pedig az egy méter távol
ságból történő újjolvasás.

Levinsohn (Berlin)  a csökkentlátásról a következőket mondja: 
Egy gyermek akkor gyöngénlátó, ha látása 1/25-től 1/4, Ha látása ele
gendő ahhoz, hogy gyógypedagógiai alapelvek és egyszerű segédesz
közök alkalmazásával a látók módszerével írásra és olvasásra m egta
nítható, valamint egy foglalkozást és élethivatást látása segítségével 
elsajátítani képes,

Nlepel (Berlin): Gyöngénlátó az a gyermek, akinek látási élessége

a) A függőleges rovatban az egyik, a vízszintesben a m ásik szem látása kere
sendő ki; a kettőből adandó szám a hozzávetőleges m unkaképességcsökkenést mu- 
ta r tja  százalékokban, A ’-vel jelzett szám helyett a közte és a közvetlenül nagyobb 
szám közötti érték vehető,



2 5 -től. '/4. Aki gyógypedagógiai alapelvek alkalmazásával és közönsé
ges segédeszközök segítségével a látók módszerével írásra, olvasásra, 
valamint egy élethivatásra megtanítható.

Németországban a vakok és siketnémák iskoláztatására vonatkozó 
1911, évi törvényben a gyöngelátású gyermekekre a következő utalás 
történik:

A vak gyermekek közé sorolandók azon gyöngelátású gyermekek 
is, kiket a vak gyermekekhez hasonlóan kell elbírálni.

Hazai szakférfiaínk közül: Herodek Károly• Csökkentlátású az, 
aki a normális látásnak csak 1/5-ével rendelkezik.

Dr. Bartók Imre szemorvos: Gyöngénlátó az, akinek látása Cső
tő l  5/20.

ZÜLLÖTT FIATALKORÚAK EGYÉNISÉGÉNEK MEG
ÁLLAPÍTÁSA ÍRÁSAIK VIZSGÁLATA ALAPJÁN. 

(ALKALMAZOTT KRIMINOLÓGIA ÉS GRAFOLÓGIA.)

DR. NÉMETH PÉTER kir. törvsz. tanácselnök és ROMÁNNÉ GOLDZ1EHER KLÁRA 
előadása a Magyar Irástanulmányi Társaság 1933. február 17-iki előadóülésén.*

M indenütt, ahol a fiatalkorúak feletti külön bíráskodást behozták, 
elfogadták azt az elvet, hogy nem az elkövetett bűncselekmény meg
torlása, hanem elsősorban a fiatalkorú javítása, átalakítása, megmen
tése a főcél.

E főcél elérése szempontjából különös fontossággal bír a fiatal
korú személyének minél alaposabb ismerete.

A tételes törvények módot is adnak arra, hogy a fiatalkorúak bí
rá ja  kellőképen megismerhesse a fiatalkorú egyéniségét, életviszonyait, 
értelmi és erkölcsi fejlettségének fokát.

Magától értetődik, hogy erre az Ítélkező csak jogász alig 
lesz képes, úgy hogy a fiatalkorúak felett ítélkező bírónak különös 
pedagógiai, pszichológiai és szociológiai ismeretekre van szüksége.

Ma. amikor már köztudomású, hogy a fiatalkorúak züllése és bű
nözése igen gyakran kifelé alig megnyilvánuló belső okokra, elváltozá
sokra vezethető vissza, szükségessé váltak a minél alaposabb speciális 
orvosi vizsgálatok, továbbá ezek kiegészítéséül mindazok a vizsgálatok, 
amelyek fényt vethetnek a kiskorú lélek nemcsak tudatos, de tudatta- 
lani megnyilvánulásaira.

A legújabb kutatás rám utatott arra, hogy a mozgásos körbe tar
tozó jelenségek megfigyelése felette alkalmas az egyén kedélyi- és 
ösztönéletének, valamint jellemző sajátosságainak megismerésére, A 
mozgásos magaviselet megfigyelésének egyik könnyen megejthető 
m ódja az írás megfigyelése.

Az írás rögzített mozgás. Az íráson át megfigyelhető tehát az 
egyén magaviseleté úgy az akaratos cselekvéseknél,mint az önkényte
len mozgásoknál.

Bár a kézírás kifejező voltának tanulmányozása nem újkeletű, 
a fiatalkorúak írásával eddig keveset foglalkoztak, miután azt hitték, 
hogy fejlődésben lévő egyéneknek írásaiból a még kialakulatlan lelki 
habitusukra következtetni alig lehet. Bebizonyosodott azonban, hogy

*) A m egtartott előadás rövidített szövege,



a sajátos nehézségek leküzdése merőben az alkalmas módszerek meg
választásán múlik. A gyermekgrafológiában a formanívó-elmélethez 
való szolgai ragaszkodás volt a kerékkötő és mellőzése vált a sikeres 
munka egyik alapfeltételévé, amint ezt Klages jeles tanítványainak, 
M. Becker-nek (a gyermekírás tanulmányozása) és R. Wieser dr.-nak 
(a bűnöző írásának tanulmányozása) munkái m utatják.

A magyar grafológusok a felnőtt ember kialakult írásához igazodó 
„formanívó-elmélet“ munkafeltételének kiküszöbölésén kívül még 
pusztán a gyermekírás kutatásából adódó bő tapasztalati ismeretek 
megszerzését látták  szükségesnek, s azoknak olyan rendszeres elren
dezését, amelyből kiindulhat

1) az egyes korosztályoknak megfelelő írásérettség megállapítása,
2) ezek keretén belül az egyéni eltérések „normális“-nak nevezhető 

értékhatárainak, azaz a normális ingadozási övnek megszabása, ame
lyen innen és túl már a szélsőséges esetek sorakoznak.

A. Magyar Irástanulmányi Társaság tagjai íráskutató intézetük
ben, a M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium engedélyével, 
a budapesti középiskolák növendékeinek írását véve, azokat tudom á
nyos kutatás tárgyává tették. A  normális fiatalkorúak írásával pár
huzamosan a már normálisnak nem nevezhető síketnémák, gyengelátá- 
súak, hibásbeszédűek, valamint a kisegítő-iskolák növendékeinek és a 
pszihopatiások írását is figyelték. Áthatva attól a gondolattól, hogy a 
züllött és bűnöző fiatalkorúak minél alaposabb megismerésére fel kell 
használni minden, a tudomány által szolgáltatott eszközt, a F iatalko
rúak Bírósága is rendelkezésre bocsátott züllött, illetve bűnöző fiatal
korúak írását, amelyeket tanulmány tárgyává tettek.

E vizsgálati anyagból alábbiakban három esetet ismertetünk; 
vizsgálatukat nemcsak az itt ábrázolt írástöredékeken ejtették  meg, 
hanem többféle, vagy terjedelm es írásanyagon, úgy hogy egy-egy ana
lízis órákat, néha napokat vett igénybe. Természetes tehát, hogy a kö
zölt leírások csak vázlatosan adhatják  meg a vizsgálati eljárás mene
tét. A  fiatalkorúakról a vizsgálatot végző nem tudott egyebet, mint 
nemüket, korukat és iskolai képzettségüket. Erről azonban csak a 
tényállás szabatos ismertetése szempontjából történik említés, mert 
a szakember szemében a munka ezáltal nem emelkedik értékben. Kór
házakban pl. mindenkor előzőleg közlik a beteg személyi adatait, is
mertetik kortörténetét, feltételezve, hogy az íráson át történő vizsgálat 
újabb megfigyeléseket hoz, amelyek, mind az ember alaposabb megis
merésére, mind a baj megállapítása és a kórjóslat számára hasznosít
hatók.

Az 1. ábrán látható  írás sem részleteiben, sem egyetemes megjelenésében nem 
nevezhető norm álisnak. A  normális 11 éves gyermek,  ha szellemi ténykedéseiben fejle tt 
is, még egészen az iskolai szépírás azonosító emlékeihez tapad: gömbölyded, hasas 
betűket ír és ezek alsó- és feísőhurkait pregnánsan form álja. A rányaiban a betű
ket rendszerin t úgy képezi, hogy mind a felső-, mind az alsóhurok, mind a  közép- 
betíi a teljes betűnagyságnak (8—9 mm.) egy-egy harm adát foglalja el. A z iskolai 
írásoktatás a hajszál- és árnyékvonal megkülönböztetését ír ja  elő, valam int a szó
ban töm örült betűk gondos összetűzését. Igaz, hogy a gyerm ek e korban még nem 
tud folyam atosan írni és az egyes betűket, esetleg még az egyes betűrészeket is 
külön-külön form álja, e közben azonban szépen összeilleszti a részeket és gondo
san ügyel arra , hogy ne képződjenek folytonossági hiányok, am elyek a  szó össze
függését megszakítják.

Itt teljesen feldarabolt szóképeket és erősen to rz íto tt korcs betűket látunk, 
am elyek a rendesnél valam ivel kisebbek és annál jóval keskenyebbek, A  köralakú 
betüiorm ák to jásdaddá lapulnak; a felső hurkok olyan keskenyek, hogy a kontúr
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vonalak packásan összefolynak; az aránytalanul hosszú, sovány alsóhurkok balra 
csapottak  — látszatra  olyan, m intha az írás menetét alkotó suta, merev m ozdula
tokat valam ilyen gátlás ta rtaná  vissza előrehaladásban és terjeszkedésben.

Az irásmozgás elevenségének lefokozásával párosul még a gyenge nyomóerő, 
amint ezt az erőtlen, minden árnyalato t nélkülöző mázolt jellegű vonalak bizo
nyítják.
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1. ábra. 11 éves fiú írása (kisebbítve).

H a a kézírást bizonyos távlatból, nem a részleteiben, hanem teljességében 
szem léljük, azt véljük látni, hogy a betűk  a mozgás irányával ellenkező irányba, 
visszafelé húzódnak, E közben töm örülnek és az intervallum októl és sorközöktől 
bekeretezve mint zárt szóképek és kígyózó sorok plasztikusan kiem elkednek az 
összképből. Minden szabálytalansága mellett tehát rendszerbe fogott az írás. A  
„rendezettség" azonban a modorosság vágányára siklik át, amennyiben a korcs 
betűk arcu la tá ra  merevséget kényszerít s a szaggatottság, a „karom szerű" boltíves 
forma, a döltség, stb, sajátosságait következetesen  alkalm azza, továbbá stereotipen 
ismétli a formai rendellenességeket (alsóhurok túltengése és elhajlása, különleges 
szóvégek, a ,,t" betűt túlalacsonyan szelő, fentről lefelé irány íto tt áthúzása, cent- 
rípetális irányú betüremlések, stb .).

Nem lehet célom, hogy ez alkalom m al a bem utato tt írás minden formális 
részletére kitérjek, sem hogy azokat általános jellegű élettani és lélektudom ányos 
m agyarázatokkal kísérjem . Meg kell elégednem avval, hogy az elvileg fontos és az 
ado tt esetben jelentős tüneteket kiem eljem  és egymás mellé állítsam  olymódon, 
hogy a nyú jto tt összefüggésben’ m ásokkal is meg tudjam  lá tta tn i a kézírás és a 
személyiség között fenálló vonatkozásokat.

M egértésre mégis csak akkor szám íthatok, ha az olvasó a grafikai jelensége
ket olybá veszi,, m int a mozgásos körbe tartozó tünetek megannyi megnyilvánulá
sát s ennek megfelelően az írás rendes kivitelének zavarait visszavezeti mozgásos 
rendellenességekre. így pl, az alsóhurkoknak a  felsőhurkokhoz viszonyított tú lten 
gése jelen esetben onnan származik, hogy a hajlítok  az izom munkában nagyobb 
m értékben vették ki részüket, mint a feszítők, ami grafológiai megfigyelés szerint 
az öntudattó l függetlenebb lefolyások kedvelésére (praedilectío) enged következ
tetni. U gyancsak erre m utat a  „karom állás" is. A  balra  elhajló alsóhurok viszont 
minden olyan esetben észlelhető, amelyben a középső újj nem részesül az írószer
szám ta rtá sá ra  nélkülözhetetlen tartós beidegzésben (innervátió). Az ilyen maga
tartás írásos megnyilvánulásából (effektus) tehát joggal következtethetünk a szer
vezet bíotonusára.

Grafológiai megállapítás.
„Jancsi“ 11 éves, (1930, március 3.-án.) — Csöndes, félszeg, ne

hezen serkenő fiú, arckífejezése üres, kissé merev. Keveset és nem szí
vesen beszél, gesztusokban és hanghordozásban szegény és lefokozott 
—: nehezen nyíló, begubózott fajta, -Szellemileg is nehezen megközelít
hető: nem éber, nem érdeklődő és mivel a mehaníkai emlékezése mind 
látási, mind hallási területen gyenge, minden bizonnyal rossz tanuló. 
Egyébként valami különös tompultságban és sívár önösségben él. Kez
deményezésre, ellentállásra képtelen, lustán kerüli a tevékenységet, a 
kifáradásokat és megroppanásokat. Belső nyugtalanságát, ingerlékeny
ségét, elkülönülési hajlam át teljes passzivitással viseli, mégis — mint
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ezt az íráselemzés ki tud ja  mutatni, — mint ösztönössé vált szoron
gást hordja magával. Ténykedéseiben nincs semmi megfontoltság, szán
dékoltság, céltudatosság. Ha cselekszik, inkább ösztönei és valami 
belső riadalom  hajtják.

M egnyilvánulásaiban önző, kapzsi, érzéki.

2. ábra. 11 éves fiú írása néhány hónappal később (kisebbítve).

Nehány hónappal később megdöbbentő változást észlelünk; az 
írás kiterjedése megháromszorosodott, a betűformák kígömbölyödtek, 
a  felső- és alsóhurkok öblösek és arányosak, a vonalvezetés durván ki
törő és az árnyék- és hajszálvonal éles megkülönböztetésén felül a 
nyomóerő szabálytalan kirobbanásokat mutat. Bénult szorongásnak, 
tétlenségnek (passzivitásnak) m ár nyoma sincs; helyébe a mozgás me
revségét fintorral lekűzdő hetyke fesztelenség lépett, amellyel egész 
nyíltan kiéli kezdeményező támadó erejét, (agresszióját).

Csak a munka üteme és formák ,,csín“-ja  nem javult. Jancsi 
ugyan látható ambícióval ír „gyorsan“, de a kiszabott három perc 
alatt alig egy harm adát végzi el annak, ami kortársaí rendes te ljesít
ménye, A „szépírás“ még kevósbbé sikerül: három perc alatt mindössze 
11 szót ír le, azt is csúnyán és hibásan. Intelligenciáját és kifejező 
készségét illetően tehát nem látunk kedvező változást.

l i s  ¿ i #  -  * * * ■ * » - y & v Á -
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3. ábra. 11 éves fiú írása kezelés közben (kisebbítve).

1931. január 22.-én, azaz félévvel később már majdnem minden 
tekintetben normális, lazult nyugodt és rendezett írást produkál. Itt 
figyelemre méltó az írásnak egybefűzése, ellentétben a korábbi szagga-
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tottsággal, továbbá a betűformák természetes kerekdedsége és helyes 
aránya Az írást végző erőbelí munka olyan határozott és kiegyensú
lyozott mozgást mutat, mely írás közben a tövisszerü elrántásokban 
és bunkószerű „ t“-áthúzásokban éli ki a kissé felfokozott, vissza nem 
fojtott ingerlékenységet.

Grafológiai megállapításainkat „Jancsi“ kezelőorvosához dr. 
György Jú lia  idegorvosnőhöz juttattuk, aki esetenként írást vett 
Jancsitól,*)

Előzmény: Az apa azzal a panasszal fordul a Fiatalkorúak Bíró
ságához, hogy fia kb. 2 év óta időnként elszökik otthonról és előzete
sen mindig kísebb-nagyobb összegű pénzt lop ki anyja erszényéből. 
Ilyenkor néha napokig távol m arad. Amint ap ja  egyízben megfigyelte, 
fáradhatatlanul megy utcáról-utcára, nem áll meg sehol, nem szóra
kozik, alig eszik.

Családi körülményei: A nya meghalt hasadásos elmebajban 
(schízophrénia). A pa fiatalabb korban alkoholista. A nyja halála u tán  
a gyermek (kb. 2 éves korában) a menhely ú tján  falura került. Csak 
annyira emlékszik, hogy ott az istállóban aludt, disznókat őrzött és 
sok verést kapott. Ezután nagyanyjához, később apjához került visz- 
sza, aki, m iután újból megnősült, felhozta Budapestre. Fenti tünete 
apjához kerülése után egy évvel kezdődött. Az apa rendkívül szigorú 
ember, aki testi fenyítéket sűrűn használ.

Klinikai kezelésének első hetében történt, hogy az ott felejtett 
pénztárcámból — pár percnyi távollétem alatt — kiemelt egy papír
pénzt. Utána rendkívül derűs és bőbeszédű volt. Olyan, amínőnek még 
soha sem láttam. Otthon feltűnően viselkedett, úgy hogy anyja felfe
dezte a lopást. Most ismét bekövetkezik, mint minden lopása után, a 
szökés. M ajd újból elkerül a klinikára. Ebből az alkalomból azonban 
elm arad a külvilág megszokott reakciója, a verés stb, — az ismétlési 
láncolat megakadt — s ez volt az utolsó lopása.

Ezzel indult meg voltaképen a kezelés. Ezt a tüneti eredm ényt 
természetesen ki kellett mélyíteni, A későbbiekből ki kell emelnem 
a következőket:

A  lopások, illetve a szökések közti időben csendes, zárkózott, alig 
beszél. B arátja  nincs. A pja szerint: ilyenkor „áldott jó fiú“,

A  kezelés folyamán feltűnik, hogy a játékszobában egyre hango
sabb, m ajd egyenesen erőszakoskodó (agressiv) lett.**) Tör, zúz, csip
kedi, lökdösí társait. Odahaza is élénkebb, ami ap ját kellemetlenül 
lepi meg, Lassan-lassan rosszindulatú viselkedése enyhül s derűs tevé
kenység váltja fel.***) Szenvedéllyel futbalozik.

A beteg 3 év óta tünetmentes.

*) Meg kell jegyeznünk, hogy a gróf Apponyi A lbert Polík lín ikának 
Ranschburg  professzor vezetése ala tt álló pszihopátiás gyerm ekek rendelője, am e
lyet báró W eissné, Herzog Erzsébet  dr. — az intézet egyik kezelőorvosa létesített, 
olyan játékszobával rendelkezik, am elyben a gyerm ekek fesztelenül mozognak és 
játékosan,  sa já t öröm ükre írnak, olvasnak és rajzolnak. Minden egyes írás ilyen
form án és minden kényszer nélkül íródott.

} Lásd 2,-ík ábrát. mmm
***) Lásd 3,-ík ábrát. mmmm
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1933. január hó 30.-án dr. György Júlia Jancsit és ap ját ismét a 
rendelőbe hívja. M egtudja, hogy Jancsi továbbra is „tünetm entes“, 
nincs rá panasz, nem bánt senkit és semmit, nem lop és nem csavarog. 
Csak a tanulással van baj. Kimondottan rossz tanuló. Egyébként csi
nos, jólfej lett és nagy hévvel sportol.
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4. ábra. A tünetmentes beteg írása 3 év múlva (kisebbítve).

írásá t is veszik és ha ez már nem is hagyja el a még normálisnak 
nevezhető egyéni eltérések (variációk) ingadozási övét, mégis megmu
tatja  fogyatékos (defektusos) lelki alkatát, amelyből — évekkel ezelőtt 
— kedvezőtlen külső befolyások közrejátszása folytán, kényszer
idegbaja (neurózisa) fakadt.

Jancsi azok közé a hűvös és közömbös, mégis túlérzékeny és sér- 
tődékeny emberek közé tartozik, akik belső megrezdüléseik kivetítésé
ben felette gátoltak. Korlátoltsága és alkalmazkodni nem tudása még 
fokozzák elszigeteltségét, míg lelki erőtlensége könnyen a teljes té t
lenséghez vezet. Ez a „hasadásosnak“ (schizoid) nevezhető lelki alkat 
jellemzi a gyermeket, akit a célszerű kezelés úgylátszík egy olyan 
visszahatási lehetőségre vezetett rá, amely az ő eredeti lelkialkatának 
megváltozása nélkül, mégis egy társadalm ias életlehetőséget biztosított 
számára (lásd: a ,,t“-áthúzások feltűnő változását, amelyek itt fel
szabadult, könnyed, széles mozdulatot ábrázolnak) és kivezette lelki 
összeütközéseiből.
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5. ábra. 18 éves leány írása (kisebbítve).
„Piroska“, 18 éves, két polgárit végzett.
A  kézírás eléggé fejlett és veleszületett kézügyességre vall. A n

nál szigorúbb megítélés alá esnek fogyatékosságai. Ilyenek a rossz
Magyar Gyógypedagógia 1933. 4—6. szám. 4
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sorképzés, a folyamatosság hiánya, az értelemzavaró balsodrású el- 
rántások (a régebbi grafológia „önzés-görbéi"), amelyek nemcsak a 
szóvégeken láthatók, hanem a szó kellős közepén bontják meg az egy
séget.*) A  betűk kiformálása is súlyos rendellenességeket m utat: a be
tűk gerinctelenül kígyózók, szerkezetük zavaros cirádákba vész. Szem
beszökő még a jelentésüknél fogva fontos szavaknak, vagy azok kezdő
betűinek a szövegből való „kiemelése“,**) hol a nyomóerő különleges 
hangsúlya, hol a halmozott díszítés vagy nagyobb terjedelem  alkal
mazásával, A  grafológus az ilyen gyermekded (infantilis) megnyilat
kozásokban a tudat küszöbe a la tt rejlő lelki tartalm akat látja : 
ösztönírányulásokat, érzelmeket, indulatokat, félelmeket, amelyek 
az írásba rögzített önkénytelen mozgás valóságos megindítói. E jelké
pes kiemelések értelmét itt igen könnyen fejthetjük meg. Ugyanis ezek 
olyan személyek, intézmények és fogalmak nevének leírásánál jelent
keznek, amelyek megszemélyesítői azoknak a felsőbb hatalmaknak, 
amelyekkel szemben tiszteletet és félelmet érez. A  cirádák a szolgai 
hízelgés jellegével bírnak, de társulnak az elhárító védekezés ismert 
mozdulatával.

Az írás meggyőzhet arról, hogy itt hiányzik a megfelelő értelmes- 
ség és olyan felületes és felelőtlen egyénnel állunk szemben, ki nem 
tud felnőtt és érett lenni. Kiemelkedő, „női" jellemvonásokból csak 
a pávahiúságot fedezhetjük fel. Egyébként nem látszik „igazi" nőnek, 
mert abból a fagyos fajtából való, aki közömbös mindenki iránt s aki 
nem ismer mást, csak önmagát, tehát még szerelmes sem tud lenni. 
Cselekvéseiben az indulat és az önzés értelm etlen visszahatása, vagy a 
léha magakelletés vezérli. Mint belső hajtóerő egy szeszélyből a m á
sikba, főleg valami nyugtalanító közérzés űzi, anélkül, hogy bármiben 
elmerülne, vagy igazi örömet találna.

Fogyatékossága nemcsak értelmi és erkölcsi, de müködéses terü
leteken is megnyilatkozik. Figyeljük meg például a felső hurkok 
egész sajátos m egtorpanását és nagylengésü reszketését. M int ezt már 
1928-ban a „Magyar Gyógypedagógia"***) hasábjain kifejtettem, e je
lenségnek megvan a rokon vonása a beszólásnál is: ez a selypes, vagy 
pöszebeszéd (egyes erőteljesebb beidegzést kívánó hangzóknak, más, 
könnyebben kiejthető hangzókkal való helyettesítése). M indenütt, ahol 
a beszédszervi izmok erőtlensége, vagy hibás beidegzése folytán e be
szédzavar fennáll, tapasztalhatjuk a szavak írásos kivetítéséhez szük
séges izomzat jellegzetes erőtlenségét, tehát müködéses fogyatékossá
gát, ami mindig a felső huroknál, illetve felső száraknál nyilvánul meg. 
Ezeknek képzése ugyanis erőpróbája az írásmunkának és a feszítők 
különleges erős beidegzését igénylik,

Müködéses fogyatékosságnak tekinthető még a nyomóerő csekély 
intenzitása.

A nyomóerő ugyanis arányban áll a vitalitással, belső feszültséggel — azok
nak grafikai megnyilatkozása, A belső feszültség indikálja az egyén egész m otoros 
viselkedését. Ezért a mozgásos m agatartásnak  átütő erejéből következtetni leh e t 
a rra  a feszültségre, amely azt m egindította, így érthető a grafológiai megállapítás, 
mely szerint a határozott, a  lelkes, az életerős ember írása  mindig megfelelő nyo
móerőt m utat.

Ugyancsak ilyen megitélés alá esik az alsó hurkok abnormis kí-

*) Lásd 5.-ik ábra 2,-ik sor „ígéretem nek“ ; 6.-ik sor „sürgősen“, stb.
**) 3,-ik sor „Teréz“ ; 6.-ik és 11.-ik  sor „Szíveskedjék“, stb.
***) L.: „M agyar Gyógypedagógia" 1928. 4—6. szám „A hibásbeszédűek írása.“
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formálása. Ezek rendes körülmények között töretlen görbék, Ott azon
ban, ahol az ív megtorpan, megtörik, megszakad, vagy játékosan cif
rázva elhajlik, ahol a hurok a legtávolabb eső pontján nem fordul meg 
rugalmas ívben avval a szándékkal (tendenciával), hogy sima úton 
visszajusson oda, ahonnan kiindult, ott a mozgások lefolytatásánál za
varok állnak fenn.

A vonatkozásokat megértjük, ha figyelembe vesszük, hogy a begyakorlás ál
ta l részben gépiessé vált akaratlagos mozgások  lefolytatásában még az önkényte
len visszahatásszerű, (reflex) jelenségek  is nagy szerepet játszanak. Ezek biztosítják  
az ösztönszerű együttes mozgások sírna lepergetését, Áz akaratlagos mozgás, szárm a
zását nem tagadva meg, a cél felé irányításkor (íntentíójában) számol a v isszapatta
násszerűség beékelődésével és végrehajtáskor tetszés szerint szabad folyást bizto
síthat neki. De önszabályozással a  k iváltást m ódosíthatja is, lefékezheti is, esetleg 
egészen el is nyom hatja lé tre jö tté t. Az írásra  vonatkozólag ez azt jelenti, hogy pl. 
az alsóhurkok m egszerkesztésének elhatározásánál szám ítunk arra, hogy a lefeléhú- 
zás fokozatosan és símán ível át, v isszapattanási tünem ények segítségével, az el
lenkező irányú mozgásba.

A visszapattanásszerűségnek ezen adottság jellege az, amely lehet szervezeti
leg megzavarva  (mint pl. tábes, tumor, kisagym egbetegedések eseteiben stb.) Lehet 
továbbá működésesen zavart, azon az alapon, hogy önszabályozás, gátlások, áthá- 
rítási törekvések a végrehajtás reflexszerűségét befolyásolják, azaz az 
izom együttműködés játékába, olymódon, avatkoznak bele, hogy a term észetes le
folyás eredm énye helyett a célirányítottság torzképződm ényeket hoz létre.

A mozgás sémája a megfigyelésnek tehát olyan adatokat szolgál
tathat, amelyeknek tüneti értékelése elősegíti az egyén ösztönös, ki
váltképen nemi életének megismerését.

A  bem utatott példán a nemi rendellenességeket, egyebek között, 
az alsóhurkok torz képződései is jellemzik.

Az Állami Átmeneti Leányotthon vezetője, Hoffmann Martaimé 
igazgatónő a fiatalkorú személyiségére vonatkozó tapasztalatait így 
foglalta össze:

Nevezett fiatalkorú éveken át javító nevelés alatt állott. Két pol
gárit végzett, szellemileg visszamaradt, pöszebeszédes, hirtelen haragú. 
Kísérleti kihelyezése után többször néhány hétre vísszahelyeztetett az 
egyik nevelőotthonba. Bár családi körülményei kellő gondozottságot 
és szeretetet biztosítottak volna számára, még sem lehetett a jó útra 
visszatéríteni. Teljesen prostítuálódott.

,,Jenő“ 18 éves gimnazista. Elsősorban szembeötlő az írás egyen
lőtlensége, A  betűk nagyságban és formában erősen eltérnek egymás
tól és az írás lendülete és ritmusa is minduntalan változik, A  fékezés 
alól hol egészen felszabadulva terjedelm es és szokatlan folyamatossá- 
gú szóképeket hoz létre. Itt szélesek és terpeszkedők a betűk. M ásutt 
a papírszéle felé egyre zsúgorodók és egész kicsinyek a szóképek. A 
betűk itt aprólékosan összeillesztettek és a lendület hiányzik, m ert a 
pepecselő kiformálás kelleténél több időt vett igénybe. A mozgás vál
tozó, szakaszos voltát jellemzi még a szövegbe elhintett mákszemnyi 
pontocskák, melyek akkor képződtek, amikor az író egyén a tolla he
gyével a papírlapra támaszkodva pihent és az írásmunka szünetelt.* 

A  rendestől eltér a nyomóerő alkalm azásának m ódja is. Az írás 
természetes menetével jár, hogy a szolgálatában működő izmok a le
felé haladó függőleges törzsvonalra helyezzék a nyomatékot, mely 
ílymódon megvastagítva, mint ,,árnyék“-vonal jelenik meg. Teljesen 
egyéni sajátosság számba megy, hogy ki mennyi erőt fejt ki e műve
letnél, ami által az árnyékvonal megfelelően szélesebb lesz a „hajszál“-

’) Lásd 6-ik ábra 4-ik sor „központi" n betűje felett stb.

4*
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vonalnál. Abnormis azonban az ábrázolt írásban látható eljárás, amely 
a törzsvonaltól a vízszintes irányban haladó mellékes „kötőelemekre.“*) 
teszi á t a nyomatékot. Az energia kiélésnek eme term észetellenes 
m ódja arra vezethető vissza, hogy az egyén a rendezett munka által 
megszabott fizikai akadályok leküzdését tudatosan nem hajlandó 
vállalni, e helyett valósággal éldeleg a szokatlan és fortélyos mozdu
latokban, amelyek helyenként játékosan erőltetettek, máskor mes
terkéltek, „m anirozottak“. Ilymódon jönnek létre a sajátos, egy
másnak ellentmondó formák: váltakozva, m ajd a meglazult, boltíves 
„m” és ,,n“-nek (amelyek búbján helyeződik el a nyomaték), m ajd 
ezek fűzéres formái. Az alsóhurkok szélsőséges változatai egészen 
furcsa eltorzulásokhoz vezetnek. Ezek szerkezetét az előző írásnál 
részleteztük. Látszatra az írás különös örömöt és élvezetet talál minden 
olyan megnyilvánulásban, mely a normálistól valamelyest eltér. PL: a 
bevezető vonalak balsodrású körszerű kiképzése,**) továbbá a i,g“'és,',y“ 
boltíves összekötése, amely azt eredményezi, hogy az „y“ agyafúrt 
módon, éppen fordított irányban (az alsóhurok felől) kerül kiképzésre 
és a nyomaték ugyanúgy tevődik á t hamis helyre, (a vízszintes kötő
elemre) mint azt az ,,n“ és „m“ betűknél látjuk.
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6. ábra. 18 éves fiú írása (kisebbítse).

,,Jenő“-t írása alapján röviden így jellemezhetjük: nagy testi 
ügyesség, sok kifejező készség, nagy sváda. Megtartó emlékezés kitűnő, 
felfogás könnyű, úgy hogy ismeretek megszerzése nem esik nehezére. 
Gyorsan felkapott jelszavak és közhelyek jól m egtapadnak benne — 
ezekből merít anélkül, hogy forrásuk elapadna, ha bajokba keverődik. 
Az őszinteséget nem ismeri, Képmutatáskodó; sokszor hazudik, min
dig van valami rejtegetni valója. A lapjában azonban nem fél semmi
től és senkitől, felelőtlenül és gondtalan könnyedséggel éli napjait s 
mint a jó élet barátja, gátoltalanul szerzi meg örömeit. Lelkifurdalás, 
bűntudat nem bántják. Játékossága, erkölcsi gátlás nélkül való örömke
resése vezetik a természetellenességhez, ezen belül jutott el, mint ér
vényesülési lehetőséghez, a homosexualitáshoz.

*) 3-ik sor „egymást," „sikerült"; 4-ík sor hatalm aknak „m" és ,,n‘‘ betűi stb,
**) 11-ík sor „m édeknél“ ; 8-ík sor „van" stb.
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Illetékes helyről e íiataikorú előéletére vonatkozólag következő 
adatokat kaptuk:

Nevezett fiatalkorú VI. gimnáziumot végzett. Nevelőatyja hozta 
a Fiatalkorúak Bíróságára. Intézeti elhelyezést kért számára. Attól 
félt, hogy fia máris romlott férfiak társaságába került.

Előzmények: a fiú középosztálybeli szülőknek házasságon kívül 
született gyermeke. Anyja magánál tartotta, Később férjhezment. A  
nevelőapa jóérzéssel volt a fiú iránt. A fiú úgy tudta, hogy az apja 
édesapja.

Fiatalkorú léha és csavargó életet folytat. Tanulását elhanyagolja 
állandóan footballczík, meccsekre jár és barátait a legrosszabb fiúk
ból válogatja. Szülei úgylátszik nem elég erélyesek, könnyen napi
rendre térnek a gyermek m unkátlan élete felett és — főleg anyja — 
megmosolyogja, ha — iskoláit elhanyagolva — vidékre kirándul. Már 
két évvel ezelőtt Ausztriában fogta el egy rokona, mert egy sportver
senyre odarándult, Környezete nem tudja, hogy ezekre a kedvtelésekre 
honnan szerez pénzt és m eggyanúsítják őt természetellenes, bűnöző 
összeköttetésekkel.

Fentebb ism ertetett adatokon kívül a fiatalkorú beutalásának köz
vetlen oka: legutóbb egy délelőtt az iskolából elkéredzkedett. Hazulról 
azzal távozott, hogy iskolába megy. Iskola helyett sétálni ment, s ettől 
kezdve egy hétig ismeretlen helyen tartózkodott. Bemondása szerint 
barátaival a fcotballozókat nézte, este moziba ment és éjjel egy felnőtt 
ismerősénél aludt. A tyja szidásától félve, nem ment haza, hanem nap
közben a Gellérthegyre sétált, vendéglőben étkezett, továbbra is barát
jánál hált; egy hét múlva minden különösebb ok nélkül, ahogy el
ment, úgy visszatért otthonába. B arátja  nevét nem hajlandó megne
vezni.

A fiatalkorúra vonatkozó megfigyelések intézeti tartózkodása 
alatt: testileg igen jól fejlett, a tlé ta  termetű, orvosi vizsgálat sze
rin t egészséges. Hat éves korában spanyolban feküdt, más, komolyabb 
megbetegedése nem volt. Érzékszervi fogyatékossága nincs, beszéde 
és mozgása rendes.

Vallomásaiban gondosan ügyel, hogy ellentmondásba ne kevered
jen, Barátjának nevét nem hajlandó megmondani. Kijelentése szerint 
azzal szemben, aki feljelentette őt, „bosszúja rémes“ lesz. Később el
szólja magát, hogy neki is vannak titkai, hozzáteszi azonban, hogy ab
ból a bíróság semmit sem fog megtudni, mert arca „szoborhoz“ lesz 
hasonló. Más alkalommal nevetve jegyzi meg, hogy ő most tu lajdon
képen sakkjátszm át — még pedig fölötte nehéz partit — folytat. In 
tézeti tartózkodása alatt a reá bízott munkát, parancsokat látható 
igyekezettel végezte. M indenütt feltalálta  magát, a többiek játékában 
résztvett és az intézeti keretek közé látszólag beilleszkedett.

Ha az ism ertetett írások taglalása csak valamelyest feltárta az írás
kutatás gazdag problémakörét és gyakorlati alkalmazhatóságát, úgy 
remélhető, hogy az ifjúságlélektan és a neveléstudomány egy ágában 
sem késik többé e tudomány felhasználása.



A SZÓCSODA ÉS A TANTERVRE VÍZIÓ.
Ir ta : VAS ISTVÁN.

A pedagógiát a lélektan alkalmazásának mondják. A lélektanban 
azonban sok a meg nem fejtett probléma az alkalmazhatóság szem
pontjából. Ily probléma a mondat is, noha sokféle teória van róla. A  
beszédtanítás pedagógiája is probléma. Szerencséjük a siketnémáknak, 
hogy ők nem pedagógusok. Hogy a különféle és téves tanítási irányok 
ellenére is megtanulnak úgy-ahogy beszélni, M ert teljesen kiforrott 
irányzatunk még nincsen. A  kísérletek korában vagyunk.

A. pedagógia azonban nemcsak alkalmaz, de termel is. A  siket- 
néma tanulók a lelkűk mélyéből hozzák felszínre a meg nem oldott 
lélektani és pedagógiai problémákat. Csak győznők elmével és lélek
tani felfegyverzettséggel. No meg idővel. Mindannyian együtt azon
ban előbbre vihetjük ügyünket. Téglahordozók vagyunk. Ámde min
den tapasztalat-téglánk a saját gyermekünk. És minden anya a saját 
gyermekéért rajong. A műhelybelí anyák közül itt van pl. Lett, M erész, 
mások, még csekélységem is szót kér.

Természetem, hogy mindig nagyon tárgyilagos akarok lenni. Soha 
személyi kultuszt nem szolgálok. Toliamon a közérdek látszik meg. 
És semmi más,

-ír

Tanításm ódok. A  múlt és állítólag a legtöbb helyen a jelen is a 
beszédtudás hegyének a tetejével kezdi a beszédtanítást. Kisded és 
egyre nagyobbodó kontcentríkus körökkel és kérdés-felelet szépségsze
rűségekkel. Ezen apró körök azonban nem az épérzékü gyermekek 
mondatszavaí, tárgyi, határozói vagy igei mondatszavai, egyéni mon- 
daiegészeí, hanem apró, de precíz mondatocskák. És ezeket betanul
ják a tanulók. M ajd jönnek a nagyobb körök. Ezen irányzat keveredik 
alkalomszerűségekkel, a nyelvalak ismertetése céljából való m ester
kélt tartalm akkal és élményekkel. E  tanítás alapja és gerince azonban 
nem az önkéntes megnyilatkozás, nem az élmény, hanem a rendszer 
és a nyelvalakok íudatossátétele. Ehhez járul, hogy a tudatossátétel 
nem kiélezett. Nem is annyira tudatossátétel ez, hanem inkább csak a 
szemléltetés és a kifejezés felfogását eredményező művelet. Szemlé
let, kifejezés, minták, vagyis példam ondatok és azok megtanulása. He
lyesebben betanulása. A  nyelvalak tanítási sorrendje úgy elm életben 
lehetőleg alkalomszerű, a tanuló sa já t élő tartalm át kifejező, de a gya
korlatban főkép rendszerező. Ez az iskolai rendszer azonban most m ár 
nem olyan merev. Felfogásom szerint ezen irányzat jellemzése: mit 
tudnak a tanulók? és mennyit? A  „m it“ jelenti a precíz és a folyékony 
kifejezést. Mert, mi nem precíz, azt nem tudják, vagyis rosszul tud 
ják, nem tanulták meg jól. Ezen irányzat beszédpszihológiai hibája, 
hogy a tanulók éppen azt nem tudják jól, mit nagyon betanultak. És az 
a jobb, mi egyéni, mi fejlődésre alkalmas, mire építeni lehet,

A beszédtanítás jövője szerintem; a mondat szavainak benső ér
lelése.

Üjabban némely intézetben a kiindulópont az élet rendszere. A  
gagyogás, a mondatszó, az egyéni kifejezés-egész. Ez az irányzat m ár 
a szavak benső jelentéseinek az érleltetése felé tendál, Nem tudom  
azonban, hogy az így tanító tanárok meddig folytatják ezt az érlel-
tetést!



Lett az önkéntes megnyilatkozás híve. irányzatának jellemzője: 
Hogyan tudnak beszélni a tanulók.

Érleltet, mert mindig beszéltet. A tartalm at a tanulók élményvi
lágából veszi. A szemléltetésnél azonban elmellőzí a beszéd pszíhíkai 
folyamatait. A mondat külsejét, a kifejezés szavait szorgalmazza 
az élményes tartalomból. A tanuló egyéni, szubjektív meglátásai, lelke 
törvényszerűségei és az emlékezet által, A múltakhoz képest ő a 
nyelvalakok tudatosságának a tudatossága. M unkáját a hegy lábánál 
kezdi. A  nemrég múltban még zúgó áradatot indított a hegy lábához 
és kívánta, hogy a tanuló értelmi folyamatai a legnagyobb tudatos
sággal és aktivitással, megfeszített lélekkel fúrják magukat a hegy 
gyomrába és hozzák onnan ki, term eljék onnan ki a hegy felszínét, 
Vagyis hangsúlyozza az önkéntes megnyilatkozást, de híbátlansággal. 
Az élményes tartalomról leolvasott és irányított (tévesen felfogott) 
lelki folyamatokkal kitermelt helyes kifejezést. Észtorna ez a beszéd
tudás tetejére, a részek, a finomságok csúcsáig. A részek és finomsá
gok benső bonyodalmaira azonban Lett nem sokat ügyel. A  mondat 
részeinek tudatos összeszerkesztése ez a tartalomról való leolvasás 
által.

Igen értékes ezen tanítási eljárásban az élményes és önkéntes 
megnyilatkozás. E megnyilatkoztató tanítás egyik alapvető jelentő
sége, hogy a kijavítás során a megnyilatkozó mindig az értelmező fel
fogásához, vagyis a kifogástalan kifejezéshez kénytelen igazodni. Ez 
a beszédnek a fontos felszínrésze. Ez a kifejezés objektum, mint megér
tető eszköz. A  tartalom  azonban egészen más valami. M ajd sorra ke
rül. A kifejezés-objektum a szó külön jelentése a hibátlan beszédben. 
Ezen, az értelmező felé való irányításnak eredménye: latens, fokoza
tos szó jelentésváltozások a precíz kifejezés felé. Ez a szójelentés vál
tozás azonban nagyon bonyodalmas. Ámde precíz kifejezések bema
gol tatása nem érleli e folyamatot. De a téves szemléltetés is lassítja 
ezt az érlelést.

Értékes továbbá az élmény folytonossága, az aktivitás (de nem 
az iránya) és a nyelvalakoknak nem sorrendszerű, hanem teljesen él
ményes alapokon való tanítása. Ez a ,,teljes élmény“ azonban csak 
úgy „iskolaílag“ teljes. Vagyis: úgy-ahogy az élményhez, nem pedig 
a tanmenet sorrendjéhez és az alkalomszerűségekhez, vagy pláne, a 
m esterkélt tartalomhoz van szabva a nyelvalak. Olyan uralkodó té
nyezők ezek, hogy a tantervi'eviziónak a gerincét kellene alkotniok.

H ibája ezen tanítási eljárásnak, hogy tudatos részmeglátásokat, 
rendkívüli tudatosságot és megfontcltságí elmélyedést kíván a tanu
lóktól ez az aktivitás. Hogy csak könnyebb példát említsek, nem lehet 
kívánni a tanulótól, hogy mit az ő egyéni meglátása fúzíonált tu lajdo
nító raggal fejez ki, abból míképen állapítsa meg a birtokragnak meg
felelő kifejezést. A  német birtokos esettel mondja: ,,das Fenster des 
Zímmers“ a szobának az ablaka.

A z  aktivitás azonban érlel. Sokkal jobban, mint a rendszerező 
tanítás. Ez a tanitáseljárás többet hoz az iskolába az élet rendjéből.

M erésznek nem ismerem saját, egyéni mondatfílozófíáját, sem pe
dig az erre épített beszédtanítás-pedagógíáját. Tehát csupán csak az 
irányzatához szólhatok hozzá, mégpedig a saját tapasztalataim on ke
resztül, Ez alapon így képzelem pedagógiáját. Merész a szavak benső 
érését az automatizmussal véli gyorsítani. „Tanítványaim, ne szállj a-



tok ti tudatos értelemmel a lelketek mélyébe. Fílozóíiaí megértést 
nem kívánok tőletek. Minél mélyebb az én meglátásom, annál bonyoló- 
dottabb is. M aradjatok ti csak a hegy felszínén, hol a kifejezés formái 
virulnak. Én vagyok a kifejezés automatizmusa — mondatfilozófíám 
alapján. M ajd úgy alakítom a beszédtanulástokat, hogy ne nagyon, 
sőt, hogy minél kevésbé terheljem meg az eszeteket. A nyelvalakok 
tanítása nálam sem m esterkélt.“

íme, a tudatosság ellentéte: a motorizmus, az automatizmus. És 
mily gyönyörű! . . .  és mily problematikus: az iskolában!

Csekélységem a szómondatok alap ján  való szemléltetésnek és ta 
nításnak vagyok a híve.

A szómondatot, már mit én nevezek annak, a tanítványaimtól ta 
nultam. A kifejezést a gyermekpedagógíában szereplő szómondattól 
vettem. Különbségük lényeges. M időn Letthez kerültem, örömmel vet
tem az önkéntes megnyilatkozásokat. Annál is inkább, mert már az 
előbbi helyemen kezdtem tanulmányozni a mondatrészek, a nyelvala
kok benső kapcsolatainak a rejtelm eit. Beszédtanításomban az egymást 
gátló lelki folyamatok pedagógiai harm óniáját keresem, tanulmányo
zom a szómondat alapján. De nem ejtem  el a mondategészeket és a 
m endatszavakat (gyermekpedagógiaí „szómondatokat“) sem.*

Pedagógia dolgában Lett és Merész között állok, de a szómondat 
alapján. Hibás beszéd nincs a kimondás pillanatában. Csak meg kell 
érteni a tanulók beszédfejlődésének a folyamatait. A  tanulók aktivitá
sát összehasonlíthatlanul fontosabbnak találom a motorizmusnál. 
Könnyű volna felelni a lélektanokkal, hogy a beszédtanulás nem is
meretszerzés, hanem készség. Tehát motorizmus, nem pedig tudatos
ság és küzdelmek a tanuló részéről. És annál is inkább, mert az apszi- 
hikus lélektanok szerint nincsen sem tudat, sem értelem: minden csu
páncsak reakció, „mozdulat“. A  pszihé csupáncsak e mozdulatok bi
zonyos form ája s hogy a beszéd, a tartalom  kifejezése is forma e sze
rint. M ozdulat csupán, melyet be kell motorizálni. Mégpedig úgy, 
„hogy az rossz ne is lehessen.“ Nem emlékszem már, hogy Merész 
milyen kifejezést mondott. A bemotorizálás és a beautomatizálás kö
zött azonban lényeges különbséget látok. De m ert azt mondotta, „hogy 
az rossz ne is lehessen,“ ez bemotorizálás, betaníttatás szerintem. Á 
betaníttatásnak pedig én nagyon ellene vagyok.

Minket, kik beszédre tanítjuk tanítványainkat, nagyon közelről 
érdekei a materíalísztikus lélekbúvárok azon mozdulata, melynek ér
telem  a neve a „köz nyelvén“. Nehogy a m ozdulatokat nagyon bemo- 
torízáljuk, A beszéd értelmi működés. Értelem benne a tartalom  meg
értése, felfogása. Innen az élmény fontossága, szemben a nyelvalakok
hoz gyártott tartalm akkal. Az élményes tartalomhoz ugyan autom ati
kusan tapad  a kifejezés, de emlékezettartó pillérje az értelem, külö
nösen ha élményes az. És értelmi működés a beszéd fejlődése is. Az 
épérzékű, a mondategészeken „globálisan“ tanuló gyermek, egyre job
ban érti meg a kifejezés részeit. És ezen értelmi működés folytán a sa
ját szavai is alakulnak a precíz kifejezés felé, ha gyakorolja a tarta- 
lomkífejezést vagyis a beszédet azon irányban, hogy őt minél jobban 
megértsék. Tehát fokozatos megértés és tökéletesedő szavakkal való

*) (A szóm ondat eddig megírt lé lektanáról lásd a lélektani tanulmányomat. 
M agyar Gyógypedagógia 1928, 7— 10. szám. És a Lett könyvéről szóló bírálatom at. 
M agyar Gyógypedagógia 1929. 3—4. szám.)
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megértetni akarása önmagának az értelmezővel. Az életben folytonos 
értelmi aktivitás van. Nem nyelvfilozófiai, hanem az élményes élet 
értelmi aktivitása. Ezen értelmi aktivitáshoz tapad és ezen alakul a 
bes:’édiejlődés. Aktív értelmen, tartalm on és a léleknek meg nem za
vart latens törvényei szerint. De nemcsak az élmény, hanem az élmény 
egész környezete is fontos az élet aktív beszédtanulásában. Az iskola 
nem jó környezet, még a legjobb tanítási eljárással tanítva sem. Az 
iskola hamis körülményekbe, hamis tartalom ba á llítja  be a kifejezést, 
de még az élményes tartalm at is.

Mi, kik az iskola mostoha viszonyai között tanítjuk a siketnémát 
a beszédre: ne vegyük egykönnyen az élet iskolájának az előnyeit és 
az iskola mostoha viszonyait. A  beszéd lelki folyamatainak tüzetes 
tanulmányozásával hozzuk be az iskolába, mi bevihető és küszöbölges- 
sük ki az iskolából mindazt, mi káros. Most az iskolai és a kirívóbban 
káros körülményekre akarok rám utatni. Ilyenek: az iskolai összhely- 
zetkóriiimények és a betanításos utánmondás.

Merész ,,a kifejezés, mint mozdulat“ elve alapján áll. A  kífeje- 
zésegész, mint akusztikai jelenség, egyelőre nem az én témám. A szó- 
mondaton keresztül eljutottam  a kifejezésegészig és annak bonyodal
maihoz. De nem az akusztikai mehanizmusához. A bonyodalmak 
alapját a megértésben és a megértetni akarásban látom. Az irány a 
részek megértése felé halad (lásd, globalitás!). Tehát az utánm ondott 
kifejezések, kifejezésegészek is éretlenek a tanulás során. A mondat 
részeinek a megértése eredményezi a benső, mehanizmus folyamatok 
változásait. Más ugyan a beszéd megértése és más a beszédtudás, de 
aki tud beszélni, az meg is érti a más beszédjét. Szerény véleményem 
szerint nem a mehanizmus termeli ki az értelmes és a precíz beszéd- 
eszközt, hanem az értelmi működések, „m ozdulatok“ termelik ki a 
beszéd mehanizmusát. És ez a mehanizmus folyton alakuló a beszéd- 
tanulás során. Tehát nem helyes betaníttatni a csak megértett, de nem 
megérlelt kifejezéseket.*

A kifejezésnek az élményes tartalm on kell alakulnia. A kifejezés 
részeinek bámulatos jelentésváltozásokon és tudatfokokon, (megérzé
seken) kell keresztülmenniök, hogy a precíz nyelv szerint kialakult 
érett szavakká lehessenek. A  szónak a saját tartalmához kell tapad
nia, nem az iskolához. A beszédhegynek nemcsak felszíne van. A 
mondatnak a m ondat részeinek az összélményben, a saját eredeti 
összéletükben kell maradniok. Az életben a kifejezés nincs kiragadva 
az összéletből. Ennek jelentősége nagyobb a látszatánál. Ne hígyjük, 
hogy az iskolai szemléltetés, ha részletező és a különjelentést magá
ban foglaló, hogy már eredményezhet gördülő beszédkészséget. A  szó 
latens világa rendkívül mozgékony szómondat is, különjelentés is, egy 
élrnényesítés is. És ezek bonyodalma is. A  beszédfejlődés bonyodal
mai a precíz beszéd bonyodalmai felé alakulnak. A ki a precíz k ife jezé
seket nagyon betaníttatja, az gátat rak a tanuló lelke mélyén levő be
szédfejlődési fokra. Terhet. Pedig e foknak alakulnia kell. E fokoknak  
fel kell jutniok egészen a hegy felszínéig, a precíz kifejezésig. A  nem

*) Lélektani kéziratos feljegyzéseimben részletesen foglalkozom a „ki nem 
m ent“ kifejezés form ájával. A nyelvtudósok nem tud ják  megállapítani, hogy mikor 
alakult ez a forma, A dolog nyelvtörténelm i részéhez nem szólhatok hozzá. De k i
m utattam , hogy milyen benső folyamatokon, változásokon kellett keresztülm ennie 
az alapform a szövődményeinek, hogy a fenti form a kialakulhasson. M ert nem olyan 
egyszerű a dolog, mint az látszik a szórend kífejezésform áján.



nagyon betanult kifejezés megmarad úgy-ahogy a felszínen és mor
zsái, mint eleven, élő folyamatok alakítják tovább, emelik fel a benső 
folyamatokat. A  mondatrészek megértetésének, a latens folyamatok  
érlelietésének munkája ez.

A  beszédtanulás anyagának a bemagoltatáskára szerintem sok
kal jelentősebb, mint a reálism eretek bemagoltatáskára. A  szót, a 
mondatot a gyermek figyelmetlenségéhez, gépies utánmondásához, a 
szinte állandó környezetéhez, a tanár, — a növendékek m agatartásá
hoz, helyzetéhez, a táblához: az egész iskolai összképhez füződötten 
bemotorizálni — szerintem igen káros. A  tanár keresi a tanuló számára 
a legkisebbfokú értelmi megerőltetést. Vagyis: csupáncsak a tartalom  
helyes megértésére törekszik. A tanuló pedig a legeslegkönnyebbet 
választja, mint a neki momentán legjobbat. így még az élményes ere
detű mondat, a kifej ezésegész és annak szavai is elterelődnek az él
ményről. És gépiesen, automatikusan, öntudatlanul bemotorízálódnak 
a megtanulás során az iskolai összélményekhez kapcsoltan, A  kifeje
zést m egtanulják, de nem vehetik hasznát az életben.

Automatizmus a szó érése is: de az életben, a saját helyén és 
folytonos értelmi küzdelmekkel.

Automatizmust, érlelíetést automatikus úton folytatok az iskolá
ban. De akár a kifejezés részeinek, akár a kifejezés egészének a be- 
m otorízálását nem értem. Sem a hangtani mondategészeknek, sem a 
rövidebb mondatszavaknak (itt, ott, ezt, könyvet, ide), de sem a szó
mondatoknak (mondatrész-mondatoknak) a bemotorizalását nem he
lyeslem. Hiszen az iskolai megtanulásnál nemcsak hogy előtérbe ke
rülnek az iskolai gátló körülmények, hanem a kifejezésben merevíté- 
sek és az iskolai automatizmus m iatt hozzá még ferde irányú mereví- 
tések is keletkeznek. Őszintén mondom, gyarló eszemmel teljes lehe
tetlenségnek tartom  a precíz kifejezést úgy odailleszteni a beszédtudás 
alacsony fokára, hogy ezt a meglévő egyéni formát iziben megváltoz
tassa és a precíz kifejezés hegyfelszínéíg emelje. De úgy sem lehetsé
ges, hogy a bemotorízált kifejezés érlelő legyen. Hol a tudós, ki ezt a 
bámulatos bonyodalomodaillesztést oly plasztikusan meg tudná csi
nálni? Nincs. Lehetetlenség! Az érett kifejezés és a bemagolt kifeje
zés nem azonos jelentésűek. És minden tanuló beszédfejlődése egyéni.

Az én tanítási eljárásom  egyik lényege: a szómondatoknak kifej
lesztése a tanulóknak nem megerőltetőén értelmi, hanem inkább fí- 
gyelmí aktivitásával. A  mondatnak, e bonyodalmas lelkíműködésnek 
a pedagógiai, a tanításbelí harm óniáját keresem, tanulmányozom. 
Ahová az épérzékűek a globalitással eljutnak, vagyis a precíz beszéd 
nyelvérzékéíg, az iskolai kényszeredettségben én ott kezdem, ezt kez
dem fejlesztgetni. M ert más az „élet iskolája" és egészen más az isko
lai élet, A szómondat alpján való tanítás a dolgok folytatólagosságá
ban a hegyfelszínig, a kifejezésegészig, a vonzatok és a szórendek némi 
gyakorlásához vezet. A  szómondat kényes. Latensnek kell maradnia. 
Kell. Tanítása rendkívüli körültekintést, az összdolgok figyelembevé
telét igényli. Latensnek kell m aradnia: a szó fogalmi külön jelentése 
és a szó összképrész-különj elentése miatt. Ezen ősszképrész-különje- 
leníésről még sok mondanivalóm lesz m ondatlélektaní szempontból. A 
mondatrészei különj elentésének azonban latens szómondatoknak kell 
lenníök. Összképcsoportoknak. , , . . . .  az összes láncszemek egymás 
között s egyes csoportjaik, mint kisebb egységek, valamint az egész
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lánc — mint egységes egész — mind megfeleljenek a vezérképzetnek, 
vagyis a feladatnak.“ (Ranschburg: Az emberi elme. 202 old.] A  szó
mondaton alapuló mondatelmélet e kérdésnek a „hogyan'-já t oldja 
meg. Csekélységem, ki elsősorban pedagógus, a műhelybeli tanár 
tapasztalatainak és felfogásának szemszögén keresztül nézem a dol
gokat: nem hasonlítanám össze a szót a láncszemmel még a szemek 
kapcsolatával vonatkoztató alapon sem.

Ugy-e, tévedés volna azt mondani, hogy azoknak, kik még csak 
tanulnak beszélni, nincs nyelvérzékük. Van, csakhogy egészen más
milyen. Nekünk a precíz beszédet kell érleltetnünk. De az érleltetés- 
nek nem az a latens lényege, hogy a precíz mondat ráillesztessék a 
lélekre, hogy az egyre fokozatosabb idegbegyakorlottsággal hozza ki
fejezésbe a precíz mondatot, hanem lényege: a folyton alakuló és így 
növekvő precizitás. A nyelvérzék nem tudatos. Szómondattal azonban 
fejleszthető. Mi pedig a kifejezés egymásutániságába oldott szómon- 
daíoknak, vagyis mondatrészeknek a szórendi és vonzatgyakorlataít 
illeti: vigyáznunk kell a benső összbonyodalmakra. Itt is szükséges a 
helyes irányú szemléltetés és helyzetbeállítás. Tehát szemléleten ala
puló értelmi működés. A  hangsúly és az ütem pedig nem cirádák első
sorban, hanem óvó jelek. Fontosabbak a fonetikus-vonzat szépségénél, 
A  helyesen vezetett szórendgyakorlatoknak jó oldala a nem megeről
tetőén értelmi működés, tehát automatizmus is. A  kifejezés felszínét, 
a m ondat részeit, mint lényegdifferenciáltságokat és a mondategészt 
is érlelik. Gyöngéje, hogy a latens szómondatoknak ilyetén való gya
korlása nem eléggé intenzív. A kellő szemléltetés elhanyagolása pedig 
iskolai összképekhez tapadó automatizmust eredményez. Kerülendők 
a táblai, vizuális modategész-szórendgyakorlatok. A  felületesség ká
ros. M ár pedig nem ez a célunk,

A beszédet jelelésnek, m utatásnak mondják. A  szómondat szem
léltetése is mutatás. Csak nem egyszerű mutatás. A szómondat érleli 
a kifejezés külső részét is, ha helyes a mutatás. És irányt szab az 
egyéni szójelentésváltozásoknak. De nemcsak a mondaton belül érlel 
és dífferenciázgatja a mondat részeit, hanem érlelőén védi a m ondat
egészt is azáltal, hogy a mondat részeiből, mint szómondatokból kü- 
szöbölgeti ki, vagyis helyesebben latensebbé teszi az ezen mondattal 
kapcsalatos tartalm akat, mint fúziós tartalm akat és szómondatokat. 
Teszi ezt úgy, hogy a mondatnak megfelelő szót alkalmassá teszi 
a szemléleti-tartalmi összességek tartalomfelfogási, állításos hordozá
sára. A szó rendkívüli jelenség.

Az érleltetést nem szabad az önkéntes megnyilatkozások rovására 
gyakorolni. Ki az önkéntes megnyilatkozások alapján tanítva, a precíz 
kifejezést kíizzasztaní akarja a növendékből, az sok időt fordít e célra. 
Én ezt az időt az érlelíetésre fordítom.*

A szőm ondat pedagógiai irányai, 1. A  vonzatokat és szórendgya
korlatokat nem szabad csupán csak nyelvtantudományí és nyelvérzékí 
szemmel nézni és gyakoroltatni. Nehogy ártsunk.

*) T avaly decem berben k ijelentette  Lett  József igazgató az osztályomban, 
hogy az ő tanítási eljárásának  az a legjobb lélektani része, hogy: a ta rta lom  a 
legjobb m agyarázója a reá  alkalm azott nyelvaíakok használatának.

A M agyar Gyógypedagógia 1929. 3— 4, szám ában ism ertettem  és megbíráltam  
Lett  könyvét, mely „A gyermek önkéntes megnyilatkozására építő tanításmód“ 
címén jelent meg. E b írá la t elején csakugyan ez van: Nagyon helytálló és világos 
kijelentése: „A tartalom  ugyanis önmagában a legterm észetesebb m agyarázója a 
reá alkalm azott nyelvalakok használatának."



2. A szómondat m ondatelmélete alapján tulajdonképen sem 
alany, sem állítmány nincsen. Itt minden állítm ány és ezen állítm á
nyok közül egy a főállítmány. Lajos az iskolába ment. Itt a főállít
mány az iskolába, nempedíg a nyelvtani állítmány, hogy: ment.*

Ranschburg kimutatta, hogy a  m ondat bármely szava lehet á llít
mány. Csekélységem szerint: főállítmány. További lényege ezen idézet
nek az állítás dolgában, hogy az „egybevetéshez“ a képzetek egyide
jűségére van szükség. Amennyire csekélységem látni képes, vonatkoz
tató, asszociatív jelentésű szavak az idézetben: „érintkező tartalm ak“, 
„kölcsönös vonatkozás“, „ingerült-vezetési folyamat, mely az egyik 
képzetet a másikkal egybekapcsolja.“ Ha a szó jelentésében eltekin
tünk ezen asszociációktól, akkor m eglátjuk a nemvonatkoztató szómon
datni, mely nem csupán csak olyan külön jelentés, mely egyidejű kap
csolatban van egy vagy több taggal (mint W undt discursív tagozódása,, 
a szónaK 2—2 taggal és ezeken keresztül az egésszel való kapcsolata), 
hanem az olyan szót, mely mint szómondat önmaga az egésznek a 
neve. Ugylátom, legalább minden jel arra vall — noha Ranschburg a 
tartalom  bármely szaván kim utatja az állítm ányt a megfelelő m ondat
ban, —  hogy ő a mondat egészében lá tja  az állítást, mihez a tartalm ak 
,,egybevetése“ szükséges. A  szómondat magában foglalja a mondat- 
állítmányt, vagyis a főállítmányt is. De ez csak a megfelelő kvalitású 
szómondaíban jut kifejezésre.

3. A  szómondat alapján nincsenek tagok. Itt minden szómondat 
és maga az egész mondat. Az úgynevezett rag, mint lélektani „reláció“ 
nem csupán összkép rész, hanem szintén maga az egész mondat, mely 
magában foglalja az összképsorozatokat is. Természetesen van külön- 
jelentése is, mint „relációnak.“ Csakhogy ez nem látszik olyan világo
san különállónak, mint a megnevezésbelí szavaknál, a kvalitásszavak
nál, melyek jobban elkülöníthetők a mondattól, M ondatpedagógíailag 
azonban éppen a különjelentésükhöz való szótapadás érdekében kü
lön is taníthatók, miként az egyszavú mondatszavak, pl. a névmások, 
a határozószavak: itt, ott, el, ide, ez.

4. A mondat minden részének van: 1.) külön jelentése, 2.) össz
képrészjelentése, 3.) szómondatjelentése és 4.) mondaiegészjelentése.

Mindegyiknek ismét van külön jelentése és ossz jelentése.

A GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS ORVOSI PSZICHOLÓGIA
A GYAKORLATI LELKI-EGÉSZSÉGÜGY 
(MENTALHYGIENE) SZOLGÁLATÁBAN.**)

Irta : Dr. Schnell János  főorvos, a  M. kir. Gyógypedagógiai és Orvospszihológiai
Intézet igazgatója,

M, t. Szakülés! M ielőtt tu la jdonképeni előadásomba belekezdenék, 
mél ¡áztassanak megengedni, hogy egy pár m ondattal bevezessem azt és 
mintegy előkészítsem a ta la jt az előadandók meghallgatására.

Az utóbbi időben mindgyakrabban hallatszanak panaszok és nyíl-
')  Lásd Ranschburgnak Ziehen-nel való v itá já t a ,,copula“ dolgában. (Ransch

burg: A z  emberi elme. 204—207, old.) Idézetét lásd; a Magyar Gyógypedagógia 
1928. 7— 10. számában megjelent lélektani tanulmányom ban,

**) A M agyar Gyógypedagógiai Társaság 1933. március hó 30-iki szakülésén 
tarto tt előadás.
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vánvaló félreértésen alapuló vitatkozások az orvosoknak a gyógypeda
gógia területén való működését illetőleg. Ezek, mint mondom, nyilván
való félreértésen alapulnak és most a kérdést teljes tárgyilagossággal 
megvilágítva, szavaim éppen azt célozzák, hogy ezeket a félreértéseket 
tőlem telhetőén kiegyenlítsem és egymást megértve, közelebb hozzam 
egymáshoz ezt a két felfogást: az orvosit és gyógypedagógiait.

A gyógypedagógus-kar egy részében az a vélemény alakult ki, 
hogy az orvos illetéktelenül avatkozott bele a gyógypedagógiába és 
hogy az orvos működése alkalmas arra, hogy a gyógypedagógus mun
kájának jelentőségét ezen a területen kisebbítse és feladatait szükebb 
térre szorítsa. Lehet, hogy felületes megítélés után, első p illanatra a 
látszat tényleg ezt m utatja. Azonban, ha mélyebben beletekintünk ebbe 
a kérdésbe, és figyelembe vesszük a gyógypedagógia tudományának 
haladását az egészen kezdetleges állapottól a mai, magas színvonaláig, 
be kell látnunk azt, hogy az orvos-tudomány bekapcsolódása a gyógy
pedagógiába nemcsak hogy nem jelenti annak megrövidítését, hanem 
ellenkezőleg, továbbfejlődésének természetes törvényszerűségét. Mert 
a nagy lépésekben fejlődő gyógypedagógiai tudomány fejlődésében 
minél magasabbra jut el, eszközeinek minél nagyobb mértékben való 
kifínomítására törekszik és minél jobban hatol a szimptómás stádium 
ból a problémák mélyére, annál világosabbá kell hogy váljék előtte a 
gyógypedagógiai, kétségtelenül beteganyagnak klinikai orvoslélektaní 
háttere és válik a kérdés egyszersmint lelkiegészségügyí problémává 
is. Ha már most ez a probléma a kutatások során nyilvánvalóvá vált, 
a természettudományos gyógypedagógiának felelőssége tudatában, be 
kell látnia, hogy a mindig jobban differenciálódó és orvosi szem pontok
kal is komplikálódó gyógypedagógiai problémák minél tökéletesebb 
megoldásánál nem nélkülözheti a gyógypedagógiailag is megfelelően 
szakképzett orvos közreműködését. Az a körülmény pedig, hogy a 
gyógypedagógia az orvostudománnyal együttesen kétségtelenül töké
letesebben tudja feladatait megoldani, kielégítőbb eredményeket tud 
elérni, a legalkalmasabb arra, hogy a gyógypedagógia feladatkörét az 
eddiginél is nagyobb mértékben kitágítsa, munkakörét szélesítse és így 
tekintélyét növelje.

A gyógypedagógia területén kitűzött együttes célunk ez kell, hogy 
legyen: minél eredményesebb és minél tökéletesebb munka! Ezt pedig, 
tekintve a kérdés sokoldalúságát, sem a gyógypedagógus, sem az orvos 
egyedül, csak maga, nem tudja megoldani. Ez csak a kettőnek együttes, 
vállvetett, harmonikus munkájával lehetséges.

A rra kérem tehát mélyen tisztelt gyógypedagógus kartársaím at, 
hogy mi, akik tisztán látjuk azt, hogy ezen a területen mennyi a tenni
való és hogy milyen fontos itt az eredményes és emberileg tökéletes 
munka, fogjunk össze és dolgozzunk! M ert tisztába kell lennünk azzal, 
hogy minden ellentétnek, minden felesleges energia fogyasztásnak, 
mely ebben a kérdésben köztünk felmerül csak az ügy, a szerencsétlen 
beteg gyermek vallja kárát.

Ezek előrebocsátása után arra kérem a mélyen tisztelt Szakülést, 
hogy előadásomat ebben a szellemben m éltóztassanak meghallgatni és 
ne tekintsék fejtegetéseimet csak orvosi, vagy csak gyógypedagógiai, 
hanem tárgyilagossággal előadott lelki egészségügyi kérdésnek.



Az egész világon végigvonuló lelkiválságok mind nagyobb m érték
ben irányítják magukra a közfigyelmet és újabban már szinte soroza
tosan teremtik meg a világ legkülönbözőbb államaiban a lelkihigienét 
felölelő országos és nemzetközi értekezleteket. Ezen lelkíhígiéniai 
konferenciák leszűrt eredményei kivétel nélkül abban foglalhatók össze, 
hogy a lelkiegészségügy területén végzett munka eredményeiben sivár 
és reménytelen marad mindaddig, amíg gondoskodásunk maximumát 
a lelkirendellenességeknek csak a végső stádiumaira fordítjuk. Az el- 
megyógyíntézetek, a börtönök, a gyógypedagógiai intézetek és javító 
intézetek a lelkiegészség károsodásának csak a végső eredményeit mu
tatják  és csak igen kis részét a lelkiegészségügy terén fennálló tény
leges állapotoknak.

Ha a modern egészségügy legfőbb törekvése oda irányul, hogy a 
szimptomákat már a legkezdetibb stádiumukban ismerje fel, amikor a 
gyógyító beavatkozás a legkisebb áldozatok mellett is a legnagyobb 
eredményekre jogosít, akkor a lelkiegószségügy területén is erre az á l
láspontra kell helyezkednünk. Minthogy pedig azon személyiség-elhaj
lások gyökerei, amelyeknek mai lelkiegészségügyi organizációnk csak 
a végső produktumait ismerjük, mindig visszavezethetők a gyermek
korra, világosan áll előttünk, hogy a komoly mentési munkát, — ha 
valóban eredményeket is akarunk e téren felmuiatní és nemcsak áldo
zatokat — már a gyermekkorban kell megkezdenünk, ahol még van 
menteni való. Ha pénzügyileg akarnám  ennek a kérdésnek a horderejét 
érzékeltetni, akkor egy angol szociológus szellemes mondását kell idéz
nem: „amit a kultuszminiszter m egtakarít a nevelés terén, annak az 
összegnek többszörösét használja fel az igazságügymíniszter a javító
intézetek, börtönök fenntartására.“

A  lelkiegészségügyi megelőzésnek a gyermekorra való kiterjesz
tése, vagyis a gyermekek íelkíegészségének idejekorán való védelme 
és ápolása még sohasem volt olyan halaszthatatlanul sürgős teendő, 
mint éppen napjainkban, amikor a láthataatlanság leple a la tt pusztító 
kórokozók sokfélesége éppen annak a generációnak a lelkíépségét 
kezdi ki legjobban, mely a háború és a háború utáni idők viharaiban 
megrongált idegzetű szülőktől születvén, már maga is gyengébb, ke- 
vésbbé ellenálló idegrendszerrel jön a világra.

Ennek az alappríncipíumnak a megvalósítását látjuk abban a kö
rülményben, hogy a háború utáni években a kulturországok nagyobb 
városaiban egymástól függetlenül létesültek nevelési tanácsadók*)  Ez 
a körülmény már magában is világos bizonyítéka annak, hogy az u, n, 
nevelési tanácsadók egy általános szükséglettől indíttatva keletkeztek  
és szükségességük végső oka a háborúban keresendő, mert a háború 
veszteségeit elsősorban a legfiatalabb, a háború utáni generáció érzi meg.

Hogy ennek a legfiatalabb generációnak lelkiegészsége terén mi
lyen nagy ma a veszedelem, arról talán csak nekünk, ottműködő szak
embereknek van helyes fogalmuk. A  nevelési nehézségek állandóan 
szaporodnak és mind súlyosabbak lesznek. A szülők tömegei, sőt az 
iskolai hatóságok is sokszor tanácstalanul állanak, mert egyedül, szak
szerű támogatás és tanácsok nélkül nem tudnak megbirkózni a mai, 
oly sok oldalról kikezdett lelkületű gyermek gyógyító nevelésének 
nehéz munkájával. A  gyermekkori öngyilkosságok, bűncselekmé-

*) Lásd Schneli: A gyógypedagógiai nevelési tanácsadás lényege, célja és fel
adata  (a III. Gyógypedagógiai Orsz. Értekezleten, 1929. júl. 2-án ta r to tt előadás.)
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nyék statisztikája aggasztó emelkedést mutat, sőt ennek illusztrá
lására rá kell mutatnom arra a szomorú körülményre is, hogy az is
kolás gyermekek lelki egészsége területén mutatkozó kóros szimptomák 
már olyan méreteket öltöttek, hogy Budapest Székesfőváros kir, Tan
felügyelősége — a napilapok közlése szerint — a közelmúltban kény
telen volt már az Államrendőrség Főkapitányságának segítségét hiva
talosan is kérni, a kis elemi- és polgári iskolás tanulók tömeges elzül- 
lése, továbbá bizonyos kirívó, eddig még csak felnőtteknél tapasztalt 
jellembeli elfajulások leküzdéséhez.

Meg kell jegyeznem, hogy ezekről a viselkedési rendellenessége
ket és jellem fajulásokat mutató gyermekekről semilyen irányban 
sem történik kellő gondoskodás. A nem eléggé kirívó tüneteket kellő 
lelkihigiéniai ismeretek hiányában a szülők rendszerint nem veszik ko
molyan, ha pedig már olyan méreteket öltenek a viselkedési zavarok, 
hogy az orvos segítségét is indokoltnak látják  igénybe venni, gyakran 
az ezekben kevésbbé tájékozott orvos is csak pedagógiai és nevelési pa
naszoknak fogja a hallottakat minősíteni, működési körén kívül álló
nak tekinti és a gyógyítás bizony elég gyakran abban áll, hogy: „majd  
kinövi.“ A normál elemi és középiskolák pedig, ahol ezen psziho- és 
neuropátiás gyermekek tömegei, megfelelő pszíhopatológíai és lelki- 
higiéniai felkészültségük híjján, mint beteg gyermekeket szintén fel
adatkörükön kívül állóknak tekintik és vagy orvosi, vagy gyógypeda
gógiai intézményhez irányítják őket. Hazai gyógypedagógiai oktatás
ügyünk szervezete azonban a hallási és látási fogyatékosok m ellett ma 
még csak az értelem hibásságaiban szenvedő gyermekek gyógyoktatá- 
sáí ismeri el feladatául.

A z  állami Gyógypedagógiai, Nevelési és Pályaválasztási Tanács
adó tehát az a szerv, melv a maga tájékozottsága alapján az orvosi és 
pedagógiai állásfoglalásokat egyesítve és a lelkihigiéne közös elvében 
összefoglalva egyesíti magában úgy szervezetében, mint a szakorvosok, 
pszíhológusok, gyógypedagógusok és pedagógusok által képviselt sze
mélyzeti összetételében mindazokat a tényezőket, melyek a lelkiegész
ségükben veszélyeztetett gyermekek kóroktani, kórismereti és gyógyí
tási kérdéseit a testi-lelki kölcsönhatás elve alapján hívatottak meg
oldani. Az eddigi felfogástól eltérően, mely a legnagyobb áldozatokat, 
a legsúlyosabb kázusokra fordította, ez az intézmény a legfőbb hivatá
sát a megelőzésben látja, vagyis éppen abban, hogy a lelki rendelle
nességeket minél korábbi stádiumukban karolja fel, amikor a baj még 
könnyen gyógyítható.

Rendeltetése és hivatása.
Intézményünknek célja tehát, hogy ingyenes rendelésein — kizá

rólag a rászoruló szegény rétegek szám ára — az orvosi pszihológia se
gítségével kivizsgálja az elébe került nevelési és oktatási nehézség tü 
neteit viselő, de valójában legtöbbször a fizikai szervezet struktúrájá
ban rejlő gyermekpszihiátríai eseteket az örökléstani, klinikai, pszího- 
lógiaí, pedagógiai, családi, szociális és kulturális tényezők figyelembe 
vételével, Az így megállapított eredm ény alapján hívatott a rendelle
nességek szakorvosi gyógyításával, a szülő vagy nevelő megfelelő fe l
világosítással, lelkihigiéniai és gyógypedagógiai tanácsokkal való ellá
tásával a. nevelést helyes irányba terelni. Pályaválasztás eseteiben 
pedig orvosi- és pályapszihológiai vizsgálatok alánján a legmegfelelőbb 
életpályára való alkalmasságot megállapítani. Ezek szerint Nevelési
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íanácsadónk a modern orvostudománnyal, a modern gyógypedagógiá
val, a modern társadalomtudom ánnyal karöltve tulajdonképen a leg
ideálisabb gyógyítva-nevelő munkát végzi.

Minthogy a lelkiegészségügy területén ma még csak a legsúlyo
sabb, legtöbbször reménytelen esetek számára, m ondhatjuk majdnem 
csak a romok eltakarítására vannak hivatalos intézményeink (elme- 
gyógyíntézetck, börtönök, gyengeelméjűek intézetei és a m ár bíróilag 
elítélt erkölcsi fogyatékosok javító intézetei), Nevelési Tanácsadónk e 
téren fontos megelőző lelkíegészségügyi munkát végez.

Ezen megelőző lelkíegészségügyi munkának kímélyítése és foly
tonosságának biztosítása érdekében további feladatának tekinti ezen 
m unkaterület iránt érdeklődő és önként jelentkező orvosok, psziholó- 
gusok, gyógypedagógusok és pedagógusok továbbképzését, valamint 
mindazon tényezők égyiittmunkálkodásának kimélyitését, akik mint 
orvosok, pszíhológusok, gyógypedagógusok és pedagógusok a gyermek
kori lelki rendellenességek kérdésével tudományosan, vagy gyakorlati
lag foglalkoznak,

Szervezete és működése.
Nevelési Tanácsadónk megszervezésének munkálatai, minthogy 

ilyen újszerű intézmény szervezete mintaként nem állott rendelkezé
sünkre, csupán csak teoretikus elképzeléseken alapult. Kezdve attól a 
primitív állapottól, amikor a Nevelési Tanácsadó csak egyetlen munka
társ (dr. Schm idt) önfeláldozó segítségével indult meg, egészen a mai, 
nagyjából állandó jellegűnek tekinthető szervezetéig, amikor már 24 
állandó m unkatárssal működik, számos fejlődési időszakon esett át 
úgy formai, mint szerkezeti tekintetben. Nem szorítkozhatunk ugyanis 
mereven az elméletben felállított keretek közé akkor,, amidőn a gyakor
lati élet a maga sokszerű változatával újabb és újabb feladatok megol
dását rótta ránk és amidőn a három éves intenzív munka gyakorlata 
kapcsán tapasztalataink újabb és újabb szempontokkal gazdagodtak, 
így tehát Nevelési Tanácsadónkban a sokirányú követelményeknek és 
leszűrt tapasztalatoknak megfelelőleg a következő osztályok alakul
tak ki,

a.) Osztályok és azok működése.
1,) Felvételi osztály.

A  felvételi oztályban történik az új betegek kortörténetének felvé
tele, amely két részből áll: a) a gyógypedagógus felveszi a pedagógiai- 
pszihológiai anamnezist, amely felöleli a gyermekre vonatkozó konkrét 
panaszokat és kérelmet, továbbá a gyermek értelmi-, érzelmi-, ösztön
ös akarati életének, valamint szociális és erkölcsi jellemének főbb moz
zanatait, nemkülönben iskolai és otthoni környezetét, szociális viszo
nyait, szóval a gyermek egész pszihikai személyiségét befolyásoló té
nyezőket; b) az orvosi anamnézist természetszerűleg orvos veszi fel, aki 
kérdéseivel pontosan kitérjeszkedik a családi terheltségre, a szülők 
és testvérek egészségi állapotára, valamint a vizsgált gyermek egész 
kór előzmény éré.

1929. októbertől 1932, június végéig, mint ahogy az a felvételi 
osztály alábbi statisztikai kimutatásából kitűnik (lásd 1, tábla)*)

*) Jelentésem ben a táblázatok kapcsán csak a gyakorlatilag fontos szem pon
tokra terjeszkedhetem  ki, azok részletes, tudom ányos analízisének eredm ényei az 
idei „Orvosi Nagyhét" keretében, a m ár kitűzött és ,,A gyerm ekkor pszihopatholó- 
giájá‘ -ró l ta rtandó  referátum om ban fogok beszámolni.



Munkaév: 1929-30 1930-31 1931-32 Összesen :
Budapesti: 163 298 314 775
Vidéki: 81 45 39 165
Külföldi: - 1 1 2
Összesen: 244 344 354 942

942 gyermeket, illetve fiatalkorút hoztak a Tanácsadó rendelésére 
(643 fiú, 229 leány) kik közül 775 (82°/J budapesti, (18a/„) pedig vidéki. 
Jellemző szám adat ambulanciánk fejlődésére az, hogy a harm adik 
munkaév helybeli új beteg forgalma csaknem 100%-os emelkedést mu
tat az első év beteg forgalmához képest. Ezzel szemben a vidéki illető
ségűek ugyanezen idő ala tt 100%-os csökkenést mutatnak, ami való
színűleg a súlyos gazdasági viszonyokkal áll összefüggésben.

Ha az ambulanciára jelentkezettek megoszlását életkor szerint 
is vizsgálat tárgyává tesszük (lásd II. tábla) akkor feltűnő az, hogy
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az életkorokkal nagyjában párhuzamos emelkedést mutató grafikon a 
6. és 11. évnél átm enet nélküli szökkenést m utat, ami nemcsak az ís- 
kolábalépés, illetve a középiskolába való átlépéssel járó pszihikai 
aklimatizálódási nehézségekkel hozható összefüggésbe, de azzal a kö
rülménnyel is, hogy a szülők gyermekeik lelki anomáliáira csak akkor 
lesznek figyelmesek és tesznek elhatározó lépést, amikor erre paran
csoló körülmény kényszeríti őket. Ez m ár magában is értékes bizonyí
tékát ad ja  annak az általam  oly sokat hangoztatott követelménynek, 
hogy mennyire fontos volna a. gyerm ekek testi egészségének védelmét 
szolgáló higiéniai propagandát a gyermekek lelki egészségének meg
előző védelmére is kiterjeszteni.

Ami pedig a felvett gyermekanyagnak iskolatípusok szerint való 
megoszlását illeti, (lásd III. tábla) kitűnik, hogy ambulncíánkon a kis-
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létszámú osztályokba, illetve gyógypedagógiai iskolákba járó értelmi 
fogyatékosok — szöges ellentétben a Tanácsadó megalakulása előtti 
elképzeléssel — jelentéktelen mértékben; csak 15“/0-al vannak képvi
selve. Tömegesen, 75%-al szerepelnek ezzel szemben (amire annak 
idején még alig gondolhattunk) normál elemi és középiskolás tanulók, 
míg a hátralevő 10%-ot egyetemi hallgatók, iparos ifjak és egyéb fiatal
korúak teszik ki. Ez az arányszám m utatja  leginkább azt, hogy az ér
telemfogyatékosok ügye mellett, milyen sok lelkihigiéniai feladat vár 
még a gyógypedagógiai és orvosi pszihológiára a normál elemi és kö
zépiskolák keretein belül is a gyermekek lelki egészségének védelme, 
ápolása és gondozása területén.

Hogy a szülőket milyen panaszok indították arra, hogy Tanács
adónkat felkeressék, arról a IV. sz. táblázat nyújt tájékoztatást. Ebből 
világosan kitűnik az, hogy ambulanciánk nem egy szokványos gyermek- 
orvosi idegrendelés, m ert 942 esetből csak 44 esetben (4.470) késztették 
a szülőket tipikus orvosi panaszok rendelőnk felkeresésére. Anélkül, 
hogy a táblázat részletezésébe bocsátkoznánk, m egállapíthatjuk a táb
lázat rovatainak értékmegoszlásából, hogy majdnem 100°lo-ban tanu-
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lási, magatartási, érzelem, ösztön és akarati életi zavarok és a legkülön
bözőbb karakteranomáliák indították a szülőket rendeléseink felkere
sésére, mely panaszokat — mint már fentebb említettem — a szokvá
nyos orvosi gyakorlat nem m éltat kellő figyelemre. Ez a tény m utatja 
legvilágosabban, hogy Tanácsadónk létesítése mennyire időszerű volt 
és hogy a jövő nemzedék lelkíegészségének védelme terén milyen hé- 
mílyen hézagpótló munkát végez. (Folytatjuk.)



S Z A K I R O D A L O M
Prof, Dr. Hanselmann: Was íst Heílpadagogik? Antrittsvorlesung. 

Uníversit'át Zürich. 1932. január 30. Arbeiten aus dem heilp'úda- 
gogischen Seminar Zürich. 18 I. — Mi a gyógypedagógia? ezt a 
kérdést, illetve erre a kérdésre való feleletet választotta a szerző, 

mint a zürichi tudományegyetem új tanára, első előadásának. Ezt az 
előadást adta ki most nyomtatásban. Öt rövid, sajátos svájci fogalma
zásában kissé nehezen érthető nyelvezettel megírt fejezetben ad ja  
meg a választ.

Az I. fejezetben elveti munkaterületünknek közismert m eghatáro
zását, mely így szól: ,,Gyógypedagógia az olyan gyermekek különleges 
oktatásának a tana, akik nem képesek a rendszeres tanítás m enetét 
állandóan követni," — és ezt az állásfoglalását meg is okolja.

A II. pont a la tt szembeszáll a gyógypedagógiának alapjává tett 
lélektani elgondolással, mely azt mondja, hogy az érzéki fogyatékosok
nál (vakok, siketek stb.) csak a látási, illetve hallási érzetek és kép
zetek hiányoznak, egyébként normálisak. Tanításuk pedig főleg oda 
irányul, hogy ezt a hiányt, ezt a lelki; mínuszt a többi érzékek fokozot
tabb működtetésével pótolják. Azt mondja, hogy az összehasonlító lé
lektan pontosan m egállapítja, hogy az érzékszervek hiányossága fejlő
désbeli gátlást jelent az egész lélekre és am ellett sajátos eltéréseket 
jelent az érzelmi és akarati életben, úgyszintén a gondolkodásban is. 
Ilyen szempontból kell nevelésük és oktatásuk kérdését megoldani.

Hasonlókép követeli, hogy a gyengeelméjűséggel kapcsolatosan 
használt fogalmak tisztáztassanak, minők normális-abnormis, egészsé- 
ges'beteg, lelkieredetű-testieredetű, működési-szervezeti stb. Elismeri 
az orvosi közreműködés érdemeit, de viszont orvosi befolyásnak tu la j
donítja, hogy a nehezen nevelhető gyermekek nevelésénél napjainkban 
bizonytalanságot és tanácstalanságot látunk.

A ztán újból, itt is megismétli a gyógypedagógiának azt a megha
tározását, amelyet több helyen, legutóbb pedig hatalm as művében 
(„Einführung in die Heilp'ádagogik“ ) olvastunk tőle s amely így 
szól: „Gyógypedagógia a fejlődésükben gátolt gyermekek és fiatal
korúak megismerésének, — azok tanításának, nevelésének és a róluk 
való gondoskodásnak a tudománya.“ (7. I.)

A III. pont a la tt azt mondja, hogy a jövő tudományos gyógypeda
gógiájának fontos feladata lesz a gyermekek környezetének tanulm á
nyozása. Ezzel kapcsolatban behatóbban kell megvizsgálni a „javulás“ 
és a „gyógyulás“ kérdéseit is, m ert sokszor beszélnek „javulásról“, 
amikor valójában csak annyi történt, hogy a változatlan m aradt vagy 
éppen romlott alanynak a környezete változott meg, illetve alkalmazko
dott hozzá és m egtanulta őt lassan-lassan megérteni, elviselni. F e l
veti a kérdést, melyik a jobbik: a családi vagy az intézeti elhelyezés? 
A családi nevelésben az eltartók pénzsóvárgását ítéli el. Az intézeti 
nevelésre pedig azt mondja, hogy az mesterséges életközösség s a 
„kinti életnek“ tudatos m egváltoztatása. A  nehezen nevelhető gyrmek- 
nek csak tanulmányozására alkalmas az „intézet,“ de nevelésük tekin
tetében végtelen nagy nehézséget és egyoldalúságot támaszt. Intézetnek 
— szerző szerint — csak a növendékek megfigyelése és ennek alapján 
való kiválogatása és megrostálása lehet a feladata. De a „megfigyelés“

5*



szói sem lehet itt pusztán tudományos szempontból venni, hanem pe
dagógiai jelentőségében, erkölcsi vonatkozásban kell azt értelmezni.

A IV. pontban hangoztatja annak a szükségességét, hogy a gyógy
pedagógusok tökéletes élettani, filozófiai és lélektani képzésben része
süljenek. Csak akkor tud igazán segíteni a szerencsétleneken, ha a 
„segíteni akaráshoz megismerni akarás“ társul a gyógypedagógusban. 
M inden segítő cselekedet kettős gyökérből nő fel: egyik a munkakör 
szeretete, a másik az egyéni boldogulás. Aki csak egyéni boldogulást 
keres: kuruzsló. Állástfoglal itt az ösztön-élet túlságos előtérbe tolása 
(Freud) és a hibás gyermekek fájdalommentes kivégzése ellen is.

V. Az ötödik pont alatt a „gyógypedagógia“ elnevezéssel foglal
kozik. Úgy látja, hogy eddig túlságosan sokat foglalkoztunk a „gyógy“ 
„pedagógiádnak egyoldalú elméleti alapvetésével, miközben ez a „vé
letlenül jö tt“ elnevezés irányított oda és vezetett félre bennünket, hogy 
a gyógyítást és a nevelést mindenáron kapcsolatba hozzuk egymással. 
M ár pedig a munkakörünkbe tartozó gyermekek legnagyobb részénél 
nem beszélhetünk sem gyógyításról, sem nevelésről.

I tt csak arról lehet szó, hogy segítésünk a gyermekek legnagyobb 
I részénél — erőmaradványaik kellő felhasználása mellett — egész éle- 
: tűkön á t tartó, állandó gyámolítássá és gondozássá alakuljon át. Ezért 

nem lehet a gyógypedagógia orvosi és pszihológíaí ismeretek erőltetett 
j összeházasítása.

Több és más az, mint bizonyos lelki gyógyító kezelések és peda
gógiai eljárások összeadása. M indam ellett az orvos és gyógypedagógus 
állandó összedolgozása elkerülhetetlen követelmény, de mindegyik ma- 

j rád jón a maga területén. Az orvosnak engedjük át, ami az ő feladata, 
viszont a nevelő ne kísérletezzék olyasmivel, amihez nem ért s e köz*

I ben elmulassza az ő igazi teendőit.
Hanselmann dr. m unkája gyógypedagógiai problémáink legna

gyobb részét felöleli s azokat új szempontokkal bővítve, új, eredeti e l
gondolásban, ritka tisztánlátással, határozott formában — melléktekín- 
tetekre való utalás nélkül — tá rja  elénk. Nagy elme ő, aki új, igaz és 
járható utakat vágott. Reméljük, követni fogják őt. (ém .)
Enzykíopadísches H andhuch d'er Heílpadagogík, Zweite völlig neu- 

hearbeitete Auflage. Unter Mitarbeit von 140 Fachleuten des 
In-und Auslandes. 13. Lieferung: Schwache auf hóhérén Schulen 
(Schlusz) — Seelische Hygiene in 1 diótenansia.lten C. Marhold 

V erlagsbuchhandlung Halié a. S. —  Befejezéséhez közeledik ez a ha
talmas tudományos munka, melynek folytatásos füzeteit nemcsak a 
németek, hanem az egész világ tudományos alapon dolgozó gyógype
dagógusai nagy figyelemmel várják  és olvassák. Ez a füzet különösen 
nagy érdeklődésre tarthat számot, m ert ebben tárgyalják az egész 
művelt világ gondoskodását a gyengeelméjűekről, négyérzékűekről, 
egyáltalán a külön iskolák ügyét. És ha az egyes füzetek ismertetésekor 
mindig rám utattunk arra, hogy mily szépen m éltatják hazai gyógy
pedagógiai oktatásügyünket, ezúttal még szebb elismerésről számolha
tunk be, Az intézetek keletkezése, siketnémák, vakok, gyengeelméjűek 
oktatásügye, a tanárképző, a szaktanács, a M agyar Gyógypedagógiai 
Társaság, a Törvényes intézkedések stb. mind-mind megfelelő m élta
tásban részesülnek. A magyar tanárképzésről pl. így ír: „A gyógypeda
gógus tanerők szakképzése az egész világon egyedül álló szervezetet 
kapott az által, hogy a képzést 8 szemeszterre terjesztették ki és külön
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főiskolát állítottak neki,“ M egállapíthatjuk, hogy a Lexikonban a ma
gyar intézmények a legmesszebbmenő m éltatásban részesülnek; a tá 
mogatást tehát már ezért is megérdemli, (ém .)

B enededek László, Boda István, Mítrovics Gyula; A  Magyar Psziho- 
lógiai Társaság elaborátuma a lélektani ismeretek terjesztése és 
nagyobbfokú nemzeti-kulturális értékesítése tárgyában. Bpest, 
1932. 26 l. —  Ez a szerény külsőbe takart füzet sokkal nagyobb 

értékeket tartalmaz, mint azt az ember egyszerű kiállításából gyaní
taná. Mi a lélektan jelentősége a tudományok szám ára? Ez az első 
kérdés, amire világos, határozott választ ad a füzet: a pedagógiának 
pl, egyik alappillére a lélektan; a nevelői fejlesztés lélektani folyamat, 
amelyet a nevelő lelkisége vált ki és amely a neveltnek is közvetlenül 
mindig lelkiségét befolyásolja, — a nevelő lelkiség által kívánt irány
ban. A magyar nevelés érdeke, hogy az egzakt lélektani vizsgálatok 
minél nagyobb sikerrel legyenek fejleszthetők és értékesíthetők.

Az alkalmazott lélektan sok gyakorlati ismeretet szolgáltatott az 
elmegyógyászatnak és a gyógypedagógiának.

Javaslataik közül különösen fontosnak tartjuk  azt, hogy a bpesti 
egyetem bölcsészeti karán a lélektani vizsgálatok ú jra  megindulnak s 
különösen az intelligencia-vizsgálatokat akarják  erősebben kultiválni. 
I tt  nagy m unkaterület előtt állunk, amelynek eredménye lehet az is, 
hogy a magyar gyermek lelki fejlődésének ú tjá t és annak a más nem
zetek gyermekeitől való eltérési vagy megegyező vonalát kikutassák 
stb. stb.

V ajha mielőbb megvalósulna a sok szép terv, vagy annak legalább 
egy része! . (ám.)

Tévedett-e a szerkesztő? Kirschenheuter Ferenc a „Siketnémák 
és Vakok Oktatásügye“ 1933. évfolyamának 13. lapján a magyar 
gyógypedagógiai tanárképzésről írt tanulmányában kétségbe 
vonja azt, hogy főiskolánkat a külföldön ismerik és elismerik. 

E rre a véleményre a választ m egadta dr. Tóth Zoltán, a főiskola igaz
gatója, lapunk f. évi 1—3. számában. Ezúttal tehát csak azzal foglal
kozom, amit K. F. úr személyemmel kapcsolatosan mond, t, i., hogy 
„a M. Gyógypedagógia szerkesztője . .  , téved, amikor Hanselmann 
Henrik dr.-nak a zürichi gyógypedagógiai szemináriumról ta rto tt elő
adását ismertetvén, folyóirata (t. i. a M agyar Gyógypedagógia) 1925. 
évi 2, lap ján  megjegyzi, hogy a svájci rendszer a magyar gyógypeda
gógiai képzés figyelembe vételével készült,“

Ezen kijelentés elolvasása után ú jra  átvizsgáltam az adatokat és 
megállapítottam, hogy a kifogásolt megjegyzést előkelő svájci kút- 
forrás a lapján írtam. Ugyanis Alice Descoeudres, genfi kisegítő-isko
lái tanítónő, a Rousseau-íntézet tanára, világhírű gyermekpszihológus 
stb., a L  éducation des enfants anormaux et arriérés című, első kiadá
sában 1916-ban megjelent művében a következőket írfa a „Préparation 
des maîtres spéciaux“ feliratú fejezetben;

„En 1904.*) a été fondé a Budapest, le Heilpadagogisches In'stitut: c 'est un in
te rna t général de form ation pour toutes les branches de la  pédagogie anorm al: 
certa ins cours sont destinés a  tou t les m aîtres (m aîtres de sourds, d ’aveugles,

*) Ez az időbeli tévedés onnét eredhet, hogy a képző igazgatását 1904-ben 
b ízták  a budapesti állam i gyógypedagógiai nevelőintézet igazgatójára.
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d ’anorm aux); pour d 'autres, on se speciálisé.*) On n ’est admís qu'avec le breveí 
prim aire; les cours durent deux ans; un laboratoire de psychologie est annexé á 
ré tab lissem en t.'1

Ez a mű — mely azóta harm adik kiadásában forog közkézen s 
amelyet azóta lefordítottak német (1919.), angol, spanyol, sőt talán 
lengyel nyelvre is s 100 ezernél több példányban olvasnak a világ min
den részén — ez a mű, mondom, mintaszerűnek állította (a svájci gyógy
pedagógiai képző megvalósítása előtt) az ottani kar társak elé a m a
gyar tanárképzőt. Nem is az újat, a négyévest, hanem a régi kétévest, 
amelyben csak az első év nyújtott elméleti képzést s a másik pedig 
gyakorlattal telt el.

A zt is megírtuk I. Hepp zürichi siket- és vakintézeti igazgató 
lelkes propagandájának ism ertetésekor (1924. 17. ],), hogy a svájci 
kartársak, köztük Descoeudres is, dr. Hanselmann is sokat vitatkoztak 
a létesítendő képző felett, míg végre is az A. Descoudres által m inta
szerűnek odaállított magyar rendszer: az egységes gyógypedagógiai 
tanárképző m ellett döntöttek, sőt tovább mentek, mert a svájciak még 
a nyomorékok számára is a gyógypedagógiai képzőn képeznek szak
embereket (amiről azonban K. F. nem akar tudomást venni.)

Ezek adatok és — gondolom — bizonyítják azt, hogy a svájci 
gyógypedagógiai képző a m agyar minta figyelembe vétele mellett 
készült. (ém .)

H erm ann Im re dr.: A pszíhoanalízís m int m ódszer. Kiadta: Novak Rudolf és tsa
Budapest, Baross-utca 21. 86 oldal. Ára  2 pengő. — A munka bevezető részé
ben a szerző kifejti, hogy a lelki élet történéseinek kettéválasztása a  tudatosra
és tuda tta lan ra  nem új törekvés a pszihológíában. Freud  előtt a tudatta lan ró l a 

pszíhológia csak azt a negctivumot ism erte el, hogy a lelki élet eme történési világa 
tudat-íaZan. Csak Freud  ku tatásai hoztak  pozitiv  jelentéseket a  tu d a tta lan  lelki vi
lágáról, mikor is Freud  fe ltá rta  a tud a tta lan  lelki élet eddig ism eretlen term észetra j
zát, a benne dinam ikusan dolgozó vágyak és ösztönök milyenségét, m egállapíto tta 
azok m űködésének feltételeit és szabályait. Freud  kétféle tuda tta lan t különböztet 
meg, u, m. a „tudat-előttes“ -1, mely akadály  nélkül válhatik  tudatossá és a „tulaj
donképpeni tudat-talarí'-1, melynek lelki ta rtam a a közvetlen megismerés szám ára 
hozzáférhetetlen. Ennek a tuda tta lan  világnak a fe ltárását célozza a pszihoanalizis. 
Célja tehát behatolni a tudattalanba, megismerni az ottm űködő erőket, feltárni az 
u ta t az egyén összműködését károsan befolyásoló erők levezetésére, átte lep íten i e 
káros erőket hasznos életfolyam atok műhelyeibe, ú jjá  nevelni az egyént és erőinek 
alkalm as kifejlesztésére képesíteni őt.

Hermann  m unkájának célkitűzése meglepően újszerű: rendszerezni kívánja  
mindazokat az elveket, melyeken a tudattalan megismerése nyugszik. C élját két rész
ben kívánta megoldani. A  munka első része a pszihoanalitíkus anyag megszerzésé
nek, a második rész pedig a módszeresen nyert anyag feldolgozásának  elveit ism er
teti. A tuda tta lan  lelki élet megismerését szolgáló módszerek közül p lasztikusán 
ism erteti olvasójának Hermann: 1) „a mindent kimondani, ami eszünkbe jut"  (az 
u. n. Börne-féle tétel) lényegét és alkalm azásának kritérium ait; továbbá ,,a szabad
ság és kötetlenség melletti keresés"  freudi módszerét, melynél a tá rsítás nem kö
tetlen ugyan, az analizált egyén társításának  van egy u, n. „start"-gondolata, de az 
indítás u tán  az analizált szándékosan k isik lik  a társítás! pálya egyenes ú tjáró l, hogy 
a kezdeti figyelem és az azt követő „letérés" segítségével hasznos anyagot hozzon 
fel a tuda tta lan  mélyéből. E módszer használhatóságát Hermann  azzal magyarázza, 
hogy a keresett tuda tta lan  működése form ailag és működésileg azonos a módszer 
lelki állapotával. 2) Az anyagszerzés, illetve a pszihoanalitíkus helyzetbe való be
állítás m ásodik m ódszereként ism erjük meg „a nyugodt elmerengés", „a m últ  meg- 
elevenedésé"-nek módszerét. Ez az. elm erengésjregressziót, v isszatérést jelent a m últba 
és az énfejlődésben rég tú lhalado tt én-állapotok felism erésének is kedvez. Â  nyu
godt elmerengés és a múlt m egelevenedésének állapotát elősegíti; a.) alvásközeli

*) Ez a la tt ta lán  azt kell érteni, hogy a jelö ltek  az első évi a lapvizsgálat 
u tán . más-más intézethez m entek gyakorlatra.
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állapotok provokálása, b.) eidetikus helyzetek teremtése, c.) ritm ikus m űveletek 
végrehajtása, d.) a  J. H. Schultz-íéle  koncentrativ  önellazítási (autogén training) 
módszer, e.) Ferenczinek  relaxatiós tehnikája. M indezen módszerek céljá t Freud  
azzal a pregnáns kifejezéssel jelöli meg: elm élyülés az élettörténetbe. Bárm ily m ód
szerrel tö rtén ik  is azonban az analizáltnak a  pszihoanalítikus helyzetbe való beállí
tása, a közös vonás mindezen módszerekben: az értelem től való függetlenség. Három  
autom atizm ust lehet az analitikus helyzetben megmozgatni, u. m. a beszédautoma
tizmusokat  (szóasszociácíók, allíterációk, rim ek stb.) látási automatizmusokat  
(a m últ eidetikus képeit) és végül az indulat automatizmusait, melyeket mindig a 
beszéd irányába kell az analitikusnak vezetnie. Hermann a  nagyon beavatott, finom- 
agyú pszihológus ráterm ettségével keresi a feleletet a rra  a kérdésre, m ért kell az in 
dulatok konverziójának éppen szavakban történnie. E kérdés tárgyalásánál ideje 
jut Hermámnak a hangelemzés, a  szó- és gondolatelem zés élettani problém áiba is 
elmerülni. A  beszéd felszabadítja  az analízá lta t a „csak-én"-tői és a  beszéd álta l 
az egyénben pangó indulatok szublim álódnak, szociálissá és ku ltu rá lttá  válnak. E 
kérdéssel kapcsolatban ad ja  Hermann  az u. n. „titok" analitikus értelm ezését is. 
A munka további folyamán sok szó esik az analitikus helyzet m egterem tését szol
gáló módszereket elgáncsolni akaró belső ellenállásokról. Az ellenállás lényegét a 
fennálló én nárcisztikus szeretésében jelöli meg a szerző. A  generális és fajlagos, a 
tudatos és tu d a tta lan  ellenállások említése m ellett Hernwnn  részletesen ism erteti az 
ellenállások eredetét és megjelenési formáit. Az anyagszerzés m ódszereinek ism er
tetését tartalm azó részben ad ja  meg a szerző a pszihoanalítikus ,,alaphangulat“ 
terem tésének feltételeit is és pozitív tanácsokat a szabad társítás b iztosítására. Ez 
utóbbi tanácsok közül kiem eli a várakozási beállítás, a konkrét beállítás és a ta r ta l
mak m egragadására irányuló beállítás fontosságát.

A  munka második része a pszihoanalítikus helyzetben gyűjtö tt anyag feldol
gozásának m ódszertanával foglalkozik. I tt fek teti le a szerző az analitikus anyag 
értelem adásának alapfeltételeit. E feltételek  a következők: M inden ötlet, minden 
tünet „analitikus értelemmel“ rendelkezik. V alam it pszihoanalitíkusan megérteni 
annyit tesz, mint ismerni a helyet, amit ez a valami, — legyen az akár valam ely 
betegség tünete, akár egy egyszerű ötlet az analitikus órán, — az analizált lelki 
folytonosságában elfoglal. A z  analitikus anyag minden morzsája tehát determinált. 
Ez a determ ináltság azonban csak a lelki folytonosság határain  belül érvényes. A 
pszihoanalítikus anyag determ ínáltságát nem a pszihológiai tér- és időbeli érintkezés 
vagy hasonlóság, hanem kizárólagosan a lelki ta rta lm ak  értelm e szabja meg. Ámde 
a pszihoanalítikus anyag determináltsága szigorúan az analizált egyénre van szabva, 
tehát nem általánosítható  és még az egyénen belül is csak valószínűséggel szabad a 
pszihoanalitikus anyagot determináló faktorokra következtetni. Ez utóbbi két té te l
nek szigorú leszögezése meg fogja óvni Hermann  m unkáját attól, hogy bárki is akár 
túlzottnak, vagy egyoldalúan nem objektívnek minősítse. Finom pszihológiai eszkö
zökkel foglalkozik a szerző azzal a kérdéssel, hogy meddig terjed  a lélek folytonos
sága. A lélek eleve m eghatározott lehetőségek halm aza és az  analitikus m ódszert 
csak ott lehet jól alkalmazni, ahol nem két lehetőségi körön belül, hanem kizáró
lagosan csak egy, nevezetesen a belső lelki folytonosság lehetőségi körén belül 
játszódnak le a lélek eseményei. Az analitikusnak tehát a külső történésekkel, a 
véletlennel nem kell számolnia. Analitikusan csak annak van értelme, ami beletar
tozik, tehát beleilleszthető az egyén lelki folytonosságába, másszóval analitikusan 
minden adat értelm etlen, ami túl van a belső lelki determ ináltság határán. A rra  a 
kérdésre, hogy milyen tünetek, milyen betegségek vehetők analízisbe, a szerző szi
gorúan körü lírt feleletet ad. Csakis oly tünet analizálandó és analizálható, mely a  
tudatta lannal való szoros érintkezését m ár előre felfedi. Organikus beteg tehát 
Hermann  szerint csak akkor kerülhet analízisbe, ha valam ilyen sajátossága, tünete, 
a tuda tta lan  lelki élet komoly belejátszását sejteti (pl. ha feltűnően kerüli a betegség 
elhárításának eszközeit, elhanyagolja a megfelelő ellenintézkedéseket stb.). A munka 
további során a szerző élesen elkülöníti a pszihoanalítikus értelem  fogalm át a cél
szerűség és okszerűség fogalmától és mind a kettő t száműzi a pszihoanalizis te rü 
letéről. Fontos alapelveket rögzít le a szerző az u. n. „értelem szerv" m űködéséről az 
analitikus gyakorlatban, Szerinte értelem  csak akkor jelentkezik, ha van egy é rte l
met felfogó egyén. M elyek tehát azok a feltételek, amelyek a gyakorlatban az é rte l
mesnek ígérkező anyag felism erését egy bizonyos összefüggésben m egkönnyítik? 
E feltételek közül a szerző kiemeli 1.) az élm ényszínten való megm aradás elvét, 2.) 
az elfogulatlanság megőrzését, 3) a konvergenciák meglátását, 4) a lebegő nézésí 
módöt, 5) az interpoláció, 6) az extrapoláció  és végül 7) a k ritikai megfontolás 
elvét. U tolsónak hagyta szerző a pszihoanalítikus anyagból m eríthető tudom ányos 
m egállapítások felépítésének módszereit. E téren szép példákkal ism erteti a  tudó-
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mányos m egállapítások irányát és kritérium ait. A  munka befejező része a berlini 
pszíhoanalitikai poliklinika 10 éves beszám olójának táb lázatát tarta lm azza a diag
nózis és az eredm ény feltüntetésével. A  szerző nyom atékkai emeli ki e táblázat 
kapcsán, hogy a diagnózison kívül más feltételei is vannak az analizálhatóságnak, 
így a beteg kora és egyéb körülményei, továbbá az a tény, hogy vájjon  képes-e 
m agát az analízis folyam ának átadni. K isgyerm ekeknél e céíból speciális módszerek 
állanak már az analízis segítségére, (Anna Freud: Einführung ín die Technik dér 
K inderanalyse és Melanie Klein: Die Psychoanalyse des Kindes 1922.)

A  pszíhoanalizísről magyar nyelven több eredeti m unka jelent már meg, ámde 
mindegyikben a szerző a pszíhoanalízis nyelvén beszél többnyire pszíhoanalitíkusok- 
hoz. Hermann  könyve egészen más. Benne az univerzálisan képzelt és sok gyakor
la ti tudással biró ,,pszihológus“ szól a pszihológia eredeti nyelvén a pszihológushoz 
és ez a  titka  annak, hogy Hermann  könyve minden objektíven lá tnitudó pszíhológus 
szám ára nyereséget jelent, Hermann  könyve sokkal többet ad az olvasónak, mint 
am it a  könyv címe jelez. Benne nem csak a pszíhoanalízis módszereit, vezérfogalm aí- 
nak szabatos m eghatározását ta lá lja  meg az olvasó, hanem az általános pszíhológiá- 
nak több generális kérdését oly magas színvonalon elemzi, m elyért külföldi viszony
latban is m unkájával a legelsők sorában áll, A  munka a  gyógypedagógusnak is nagy 
nyereséget jelent, m ert oly terü leteket tá r  fel előtte módszeresen, m elyek eddig 
csak hézagosán á llo ttak  ism eretszerzésének rendelkezésére, Szondi Lipót.

Győrgyfy Ákos: A gyengetehetségű síketném a gyermekek védelm é. „G yerm ekvé
delem“ 1933. (V .)  évf. 4. szám. Szerk. dr. Máday István Bp. Petőit Sándor-u.
11. —■ Az ősi váci intézetben 1924-ben egy osztályba gyűjtö tték  azokat a si- 

iketném a gyerm ekeket, ak ik  már éveken á t folyton az első osztály t ism ételték; ez az 
elkülönített osztály azonban félév u tán megszűnt. 1929—30-ban rendszeresítve meg
ny ito tták  a debilis (D) siketném ák I, — 1930—31-ben a D. II, —  1931—32-ben a 
D. I l i .  osztályt. A  létszám  egy-egy osztályban 8—9 volt. A  takarékossági intézke
dések m iatt a  IV. osztályt megnyitni m ár nem lehetett, sőt a D. II. osztály  is meg
szűnt s ma már csak a D I. és a D III. osztály működik V ácott, C ikkíró szerint a 
D -tagozatnak megszűnnie nem szabad. V élem ényét minden tekintetben a lá írjuk  m a
gunk is, de a lá írja  azt minden jóérzésű ember. Viszont azt, hogy az ország minden 
síketném a-íntézetéből a váci intézetbe kü ld jék  a gyengetehetségű sikeíném ákat és 
Ott gyűjtsék őket össze, nem ta r tju k  o lyan életbevágó fontosságúnak. (ém.)

Heínrícb Lchnen: Ist die Bínet-Símon M ethode noch haltbar? Megbízható-e a
Binet-féle intelligencia-vizsgáló módszer? „Die Hilfsschule“ 1931 (24.) évf.
385— 89 l. — Szerzőnek feltűnt, hogy a kisegítő-iskolába járó gyerm ekek egy 

része többet tudott, m int am ennyit a B inet-vizsgálat u tán  elvárt volna tőle. Ez 
azt a gyanút kelte tte  fel a cikkíróban, hogy a vizsgáló m ódszernek ma már nincs 
meg a kellő diagnosztizáló ereje. A  B m et-m ódszert 25 évi fennállása a la tt kényel
mes m ivolta okából széles körben használják, de nem alkalm aznak kellő k ritikai 
szem pontokat, sem pedig a módszer jav ítása  érdekében nem tö rtén t semmi. Csak 
az am erikai vizsgálóknál ta lá lunk  jelentős javításokat. A ztán  Ziehen  állásfoglalását 
említi, ak i kezdettől fogva ellensége volt Binef-módszerének, Aggódva nézi, hogy 
a módszer abban a kezdetleges formában, amelyben megalkották, mily nagy e lte r
jedésnek örvend. Ziehen-en kívül m ások is elitélik. Pl. Stern  W. még az intelligen
cia hányadost is kiszám ítja, ami visszaélés a számműveletekkel, mert az így kapott 
évszám semmire fel nem használható. (Szó, ami szó, — ebben igaza is van! Szerk.)  
A z  sem helyes, hogy az intelligencia-m űködés kereteiben mindig csak a gyerm ek 
időbeli visszam aradásáról beszélnek, holott az igen sokszor inkább sajátos módon 
elferdült (elkorcsosult, amint West  helyesen megjegyzi). Igen sokszor m egesett az 
is, hogy a módszerrel többet akartak  elérni,' m int am ennyit adhat. Sokaknál a 
Binet-vízsgálat nem a befejező rész, hanem  a legelső vizsgálat. Az is érthetetlen  
hogy a gyerm eknek a feladott kérdésen tú l semmi segítséget, buzd ítást nem 
szabad adni, ez az előírás egyenesen m egakadályozza a gyengék és ko rlá to ltak  gon
dolkodásm enetének feltárását. A ztán a feleleteknek p luszra vagy m ínuszra való 
gyors és rögtöni értékelése felületességre és gondatlanságra vezet. A  lelkiism eretes 
vizsgálónak — nem is ritkán  — nehéz eldönteni a  felelet hovatartozandóságát. Még 
kétségesebb az eredmény, ha az u tasításokat nem ta r tjá k  be. A  feleletek gondos 
feljegyzése elkerülhetetlenül fontos és még így is nehéz ném elyik gyerm ektől elég 
és egyértelm ű választ kapni.

N agyjában ezek a cikkíró megjegyzései, aki még hozzáfűzi, hogy addig amíg 
jobbat nem tudunk, a Binet-m ódszert ne vegyük ki a kisegítő-iskolái tan ítók  kezé
ből, am it term észetesen mindenki szóról-szóra aláírhat, annyival inkább, mert
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kezdettől fogva, hangsúlyoztuk, hogy a módszer ma még nem tökéletes, de azzá 
lesz. Igen hibáznak tehát azok, akik abszolút tökéletesnek veszik. A  módszer javí
tására  m indnyájunknak törekedni kell. (ém.)

Herízka Gusztáv: A gyermek beszélőképességének fejlődéséről és az isko
lás gyermekek gyakoribb beszédhibáiról. „Izraelita tanügyi értesítő". 1933.
(58■) évfolyam 4. sz. — Szerző, aki hosszas gyógypedagógiai tanári, illetve 

cím zetes igazga.tói^ működés u tán  vonult nyugalomba, a fenti címen cikksorozatot 
ind íto tt az I. 1 . É.-ben, hogy hosszú gyakorlati tapasz ta la ta i a lap ján  ú tbaigazítást 
ad jon  a népiskolai tanítóságnak a beszédhibák korai felism erésére és gyógyí
tására . A tanulm ány első része is tanúskodik  róla, hogy a szerző mind elméleti 
részében, mind gyakorlati alkalm azásában tökéletesen uralkodik  a tárgyon és sok 
hasznos ú tm utatást ad a beszédhibák leküzdésére.

Mi azért is üdvözöljük a szerzőt, m ert örömmel látjuk, hogy testi és lelki 
épségben té r t nyugalomba, s hogy ezután irodalm ilag akarja  szolgálni azt a szent 
ügyet — a fogyatékosok nevelését, — am elynek életét áldozta. Bár követnék őt 
többen nyugalom ba vonult kartársaink  közül.

Az 5. számban a dadogás okairól beszélve, felem líti a gondolattorlódással kap
csolatos nehéz szóképzést, a rossz példát s a beszédszervek görcsös elváltozását. 
Meg kell jegyezni, hogy az újabb kutatók szerint a dadogásnak sok más oka is lehet, 
am int ezt Schulmann  A. lapunk ez évi 1— 3. számában leírta., (ém.)

Dr. med. Curt Boenheím: Die Fürsorge für geístíg und seelísch abnorme Kinder.
(Gondoskodás a szellemileg és lelkileg rendellenes gyermekekről.) 95. I., ára: 
9 RM. 8. alak. L. Voss kiadása Leipzig 1933. — A könyv szerzője, a Berlin 

városa álta l fenn tarto tt „Frigyes császár és császárné gyerm ekkórház polikliníká- 
já n a k “ vezető orvosa, aki művében a szellemileg és lelkileg rendellenes gyerm e
kekrő l való gondoskodást felette érdekes elgondolással tárgyalja. T arta lm a a kő
vetkező: a bevezetés u tán  következik az I. fejezet: A  szellemileg rendellenes gyer
m ek leírása. — II, A  lelkileg rendellenes gyerm ek leírása. — III. A m unkaerők 
kiképzése, — IV. Külföldi gondoskodások. — A jövő feladatai: a) tudom ányos ku
ta tás és védelem; bj rendszer és összműködés; c) kórism eret és az egyedek kiválo
gatása, végül d) az anyák felvilágosítása. —  Zárszó.

Az első rész tehát az eddigi fejlődést vázolja és a módot, ahogyan a meglevő 
intézm ények különleges feladatkörükben a rendellenes gyerm ekek megmentését 
szolgálják.

A  könyv m ásodik részében a jövő fejlődés irányelveit á llap ítja  meg a szerző, 
ahogyan azokat az eddigi tudom ányos kutatásokból és a gyakorlati m unkában el
ért eredm ényekből meg lehet állapítani.

A  könyv a benne tárgyalt anyag általános jelentőségénél fogva első sorban 
gyógypedagógusainkat, aztán  a  pedagógusok, orvosok és szociális gondozók széle
sebb körét érin ti közelről és a benne felm erülő új gondolatok m iatt széleskörű é r
deklődésre ta r th a t számot, (ém.)
Dr. Dcnáth Gyula egyet, tanár: A beszédhibásokról, különös tek intettel a dado

gásra. „Egészség“ folyóirat 1933. évi (47.) évfolyamának 93— 97 lapján. — 
Az Országos Közegészségi Egyesületben, 1933. fehr. 21-én ta rto tt népszerű 

előadás. Az előadás igen széleskörű tö rténeti visszapillantással kezdődik. Aztán 
azt mondja, hogy „Egy anyának köszönöm azt az érdekes észleletet, am ire orvos
nak  nem könnyen akad alkalm a, hogy dadogó gyermeke, ha álm ában hangosan be
szél, semmit se mdadog. I t t  a gátló képzetek  kikapcsolódásának eredményét látjuk: 
Ezen gátló képzetek kikapcsolása lebegett előttem, midőn két év előtt kezdetiem a 
hipnózist a dadogás kezelésében alkalmazni. I t t azonnal a rendes beszéd indul meg 
és a beteg minden előm ondott költem ényt símán utána mond. (Igen fontos kérdés, 
hogy az illető a hípnózisos kezelés u tán  dadogott-e vagy sem? Szerk.)

De figyelemre méltó a szerzőnek az a tapaszta la ta  is, hogy a súlyos dadogok 
alkalm atlanok a katonai szolgálatra, A  világháborúban egy őrtálló  katona az ellen
őrző tisztnek a jelszót nem tud ta  megadni és em iatt életveszélybe került. Az elő
adó vizsgálata d eríte tte  ki, hogy az őr dadogó volt, ki a jelszó kim ondásán meg
akadt —■ és csak így m enekülhetett meg a haláltól, A  súlyos dadogok szám a a soro
zás alá kerü ltek  közt Franciaországban 0,6, Ném etországban 0.2 °/o-ot te tt ki. (ém.)
Schulmann Adolf: A hangos beszéd nevelő i értéke, Népt. Lapja. 1933. (66.) évi. 

4. sz. — Érdekes cikkében a  tiszta  beszéd fontosságára inti a szülőket, tan í
tókat; sok megszívlelendő dolgot mond s azzal fejezi be, hogy „A  helyes hal

lás és gondosan felépült szóbeli kifejező képesség az alap ja  minden további beszéd- 
képzésnek és tanulásnak,"



n

P. Liebermann Lucy: A taxiás betegek járástanítása. Különlenyomnt a t,Therapia“ 
1933. évi 3. számából. — A gyógypedagógiai ok ta tásra  szoruló gyerm ekek közt 
sokszor akad olyan, aki járni nem tud. A  járás m egtanítására nagyon hasz

nos ú tm utatást kapunk a szerző gyakorlatilag felette értékes tanulm ányából, amely*, 
nek az ilyen gyerm ekeket tanító  kartársa ink  veszik m ajd nagy hasznát. A t. szer
zőnő a gyógyítótornának egyik ágát: az alaxiások járástan ításá t érdekes fejezet
tel gazdagította. Reméljük, hogy még több ilyen részlettanulm ányáról is beszám ol
hatunk. [ém.)

K assay István: W o die Stiefkinder des Schicksals erzogen werden. (A h o l  a sors 
mostoha gyermekeit nevelik.) „Neues Politisches Volksblatt.“ 1932. évi okt. 25-i 
szám. — Az író e ljö tt a  mosonyi-utcai állam i kisegítő-iskolába és meleg é r

deklődéssel figyelte az ott folyó munkát, m ajd le írta  és szép közlem ényben né
metnyelvű olvasói elé tá r ta  a tapaszta ltakat. Az ilyen közlem ények csak hasznára. 
lehetnek a fogyatékos gyerm ekek ügyének, épp azért e helyütt is köszönettel em
lékezünk meg róla. [ém.)

,,A term észet mostoha gyerm ekei“ címmel a „Friss U jiág“ 1932. november 21. 
száma érdekesen  megírt, kedves ripo rto t közöl a budapesti állam i kisegítő
iskoláról (VIII. Mosonyi-u. 6,} és a benne folyó gyógypedagógiai m unkáról. 

Ügyünk népszerűsítését szolgáló ilyen újságcikkekért felette  hálásak vagyunk, m ert 
a nagyközönség még mindig nem ismeri eléggé ügyünket. (ém.)

Dr. Schmidt Ferenc: A szellem i munka lélektanáról. Különlenyomat a „Szülők  
L apja ' 1932. évi novemberi számából. 13. I. — A  szerző egyik legszorgalm a
sabb tagja a gyógypedagógiai nevelési és pályaválasztási tanácsadónak, d e  

am ellett avato tt szemű vizsgálója az eléje kerülő gyerm ekproblém áknak is. Ez a fü
zet is ilyen vizsgálatok eredm énye s igen értékes része az, ahol a gyakorlati neve
lésre ad a szülőknek tanácsot. Tanácsait az anyák és apák  elé aranykeretben kel
lene kifüggeszteni, hogy azokat m indennap elolvassák és kövessék. [ém.)

Dr. Schmidt Ferenc: A 9— 14 éves fiúk jellem fejlesztéséről. Különlenyomat  
ci Katolikus nevelés" 1931. októberi számából. — Szerző felette érdekes gon
dolatokat írt le ebben a füzetében. Elrendezése a következő: 1.) Az erkölcsi 

jellem képe. 2.) A  jellem kialakító i: az öröklött elmebeli és testi alap, a család, 
a barátok, az utca, a könyv. 3.) Az iskola m unkája: az erkölcsi ak ara t elindítása,, 
az igazi vallásos érzés és meggyőződés alapján. A  kicsinek látszó dolgozat a p rob 
lém a mélyébe nyúl bele és nagy irodalm i háttere  van. (ém.)

Dr. Szem ere Samu: Pestalozzi levele stanzí nevelési kísérletéről. Fordította és 
bevezetéssel ellátta Sz. S. Budapest, 1932. A  „Kisdednevelés“ kiadása .27. I. 
—  A „Kisdednevelés" pára tlan  értékű karácsonyi ajándékkal kedveskedett 

a magyar oktatásügy m unkásainak: k iad ta  Pestalozzi „stanzi levelét". A  nagy ne
velő levelének legtöbb kitétele napjainkban is aktuális: pl. mikor arról panaszko
dik, hogy „nem tudnak m egbarátkozni azzal a  gondolattal és nem is ta r to ttá k  k i
vihetőnek (t. i. akikkel P. kapcsolatba ju to tt), hogy nincs szükségem m esterséges 
segédeszközökre, hanem pusztán a gyerm ekeket környező természetet, m indennapi 
szükségleteiket és mindig éber tevékenységüket használom fel művelésük esz
közéül."

A ztán  milyen érdekes ma is az ő tanítói e ljárása pl. az olvasás tanításánál. 
És az az elgondolása, hogy annyira leegyszerűsítse a tan ítás minden m ódszerét, 
hogy a közönséges embert is könnyen lehessen odáig vinni, hogy gyerm ekeit tan í
tani tu d ja  s az iskolákat lassanként az első elemek szám ára m ajdnem feleslegessé 
lehessen tenni . . . m ert igen nagynak ta r tja  azokat a bajokat, am elyek a tú lsá 
gosan korai iskolázásból . , . fakadnak. — Ebből a kis művéből hűen visszatükröző
dik Pestalozzi nagy lelke.

Szemere Samu  fordítása rem ekbe készült. Ne legyen tan ító - vagy tanárje lö lt, 
aki el nem olvasta! (ém .)

P ro tes tán s  Tanügyi Szemle. Szerkesztik:  Soős Béla és Böhm Dezső, 1933. év{ (V I I . )  
évfolyam. Kiadók: Debrecen, Rothermere-u. 30. — Igen érdekes tanulm ányt 
közöl F. Kiss István arról, hogy „Mit várhat a népiskolától a  középiskola?" 

Az egésznek a vezető gondolata az, hogy a középiskola alkalm azkodjék a népisko
lai tanulók ism eretanyagához és kapcsolja ahoz az ő tanítási anyagát. Igen sok 
megértéssel, világos okfejtéssel megírt cikk. — A többi értékes cikk közül rám uta-
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tok a ,,Szent H everdel-napok" című kis közlem ényre, am ellyel azt hiszem m ind
nyájan egyetértünk, mikor azt mondja „Nagyon kevéssé ismerős az iskolás gyerm e
kek lélektanával az ünnepeket elrendelő iroda, ha azt hiszi, hogy m eghatódott szív
vel, könnybe lábadt szemmel fogadják az iskolai gyász jeléül akár állandósíto tt, akár 
esetenként ado tt szünnapot. Ellenkezőleg. Hangos öröm rivalgásban tö rnek  ki a 
gyászhír hallatára, m ihelyt tanítás m arad el miatta, legyen az akár a trianoni béke 
becikkelyezésének, akár személyek halálának  emlékére. Ez aztán  kegyelet." fém.)

Gyerm ekvédelem . A középiskolai reform. 1933. ( V .) évi. 4. sz. — A lap  közli 
azokat a gondolatokat, kívánalm akat, am elyeket a  „M agyar Szülők Szövet
sége" terjesz tett a reform m al kapcsolatosan a m iniszter U r elé. K iragadjuk 

az alábbi gondolatokat: „Szükségesnek tartjuk , hogy a középiskola is mielőbb, 
minden téren meghonosítsa a m unkaiskola (nem azonos a játékiskolával!) elvét . . .“ 
„A tanárban  szívesebben lá tják  a lélekform álót, a nevelőt, mint az o k ta tó t . , .“ „A  
legfontosabb tárgy a tanárképzőben a gyerm ekek és ifjak  lélektana" legyen, mely 
magában foglalná az abnorm ísok felism erését, , , a nevelés és oktatás az óvodától az 
egyetemig egységes elvek szerint tö rtén jék  . . .  a mai (külsőségeken alapuló) osztá
lyozás és szelekció helyébe a tanuló igazi képességének ku tatása és k iderítése 
lépjen. . . az eredeti magyar és az egész világ szakem berei által elism ert „Idegesek 
középiskolája" ismét felállítandó. Nevelési tanácsadó-állom ások is létesítendők 
volnának . . .  —  Az egész érdem es az elolvasásra, fém.)

Jo sz t Ferenc: A munkaiskola tanításmódja. Ismertetések, kísérleti tanítások az új  
tanterv utasításai szerint vezetett elemi iskolából. Pedagógusok és szülők tá
jékoztatására írta J. F. népiskolai felügyelő  Tigazgató. Kecskeméti Közlöny  
1932. 8. alak, 103 l. — Igen örvendetes látvány nekünk, régi pedagógusok

nak, — akiknek a kezét a Herbcrt—Ziller-féle formális fokozatok felo ldhatatlanul 
megkötötték, — hogy az új tanítói generáció, a józan észtől vezéreltetve, a form ális 
fokozatok nélkül is mily term észetes és élvezetes tan ítást tud elővarázsolni. Az 
ilyen tan ítás öröm teli munka a tanulóra és a tan ító ra  egyaránt. Ezek sorában is 
első I. F„ aki az iskola- és a gyerm ek-szeretetétől vezéreltetve gyakorlati tan ítá 
sokat ado tt ki, am elyekben saját ügyes tanító i egyéniségét tükrözteti vissza. 
Könyve első részében a m unka-iskoláról általános dolgokat mond el, a m ásodik 
részben az egyes tárgyak módszerével foglalkozik s a harm adik részben m íntataní- 
tásokat ad. — Ez utóbbi rész igazgyöngye a pedagógiai szakirodalom nak. H a így 
tan ítanak  a  tanyai iskolákban, akkor nincs különbség a városi és a tanyai gyerm ek 
lelke közt, mert mindegyiket okos, tudatos tanító i lélek vezeti rá  a m indennapi 
életben szükséges tudnivalókra. Amit szerző nyújt, az tulajdonképen nem m unka
iskola, de am it ad, az elsőrendű tanítói munka. És ezért megérdemli teljes elism e
résünket.

Amit a szerző leírt, az elemi iskolában változtatás nélkül, jó eredm énnyel 
felhasználható; nálunk itt-o tt némi változ ta tásra  lesz ugyan szükség, de azért mi 
gyógypedagógusok is sok okulást m eríthetünk a könyvből. Különösen ki kell 
emelni azt a természetességet, amivel a  k iválaszto tt tém át megközelíti és a gyer
mek álta l is könnyen érthető nyelven tárgyalja . (ém .)

K atona Géza: Az egészségtan tanítása a népiskolában. .,Néptanítók Lapja“ 1933. 
(66.) évfolyam 3. szám. — A szerző sok megszívlelendő dolgot mond el a nép
oktatás e fontos tárgyával kapcsolatosan, amit mi annál szívesebben veszünk, 
mert ezzel az egészségi ism eretek és az egészséges életmód elterjedését szol

gálja s ezzel kapcsolatosan csökkenni kell a fogyatékos gyerm ek szám ának is, ami 
a M agyar Gyógypedagógiai Társaság egyik fontos feladata. Azt mondja többek közt, 
hogy „Az egészségtan tanításával különösen a megelőzés (prophylaxis) gondolatát 
kell szolgálnia a tanítónak" . . , „A helyi adottságok alap ján  történő anyagkíválasz- 
tás teszi csak lehetővé, hogy az élet szám ára tanítsunk, hogy tanításunkkal tényle
ges szükségleteket elégítsünk ki." , . . „Az egészségügyi nevelésnek három  m ódja 
a) egészséges életre való szoktatás, — b) alkalom szerű tanítás, — c) rendszeres 
tan ítás,“ . - .

A világos szép tanulm ányt m indnyájunknak el kell olvasni. ( ém.)
L élek és Jellem . Pszihológiai és nevelési folyóirat. Megjelenik évenkint 8-szor. 

Felelős szerkesztő dr. R ácz Jenő . Budapest,  1933. január-február. Kiadóhiva
tal: VI .  Podmaniczky-utca 14. szám. Előfizetési ár 4 pengő. — M últ számunké 
bán jeleztük a folyóirat m egindulását, m elynek feladatkörét dr. Gyulai Ágost 

a ,,Beköszöntőben“ úgy jellemzi, hogy a „ lélektan  modern, u, n, índívíduálpszíholó- 
gíaí irányzatának  átvitele a közérdeklődés és köztudat szféráiba. Lazarsfeld  S,
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„A dler A lfréd és a szülők" c, cikkében érdekes dolgokat ír: „M ilyen könnyen k i
m ondják arról a  gyermekről, ki a szám olásban gyenge, az ítéletet: buta, a másikról, 
ki a ra jzban  vagy a zenében nem halad: erre alkalm atlan, nincs tehetsége, S milyen 
gyorsan vonják le az ilyen megítélésekből a  következtetéseket. De bizonyos lelki 
tu lajdonságokat — m int pl, a hirtelen haragot, dacot stb. — is gyakran mint örök
lötteket, m egváltoztathatatlanoknak tekintenek, S mégis büntetéssel akarnak  változ
ta tn i ra jtok . Mi ezeket a  tulajdonságokat a gyerm ekek célszerűtlen kezelése hely
telen hatásának  tek in tjük  , , ,; „Adler  az öröklött és előre m eghatározott tu la jdon
ságok k ísérteties szellem ét a legkifej ezettebb értelem ben szám űzte , . . s a gyermek 
sorsát oly nagy m értékben a szülő kezébe teszi le, mint előtte senki“ , , , Érdekes 
tanulm ányokat ír tak  még dr. Rácz  Jenő  („T estalkat és ideges jellem "), dr. Máday  
István („M odern nevelés és índividuálpszihológia") címen,

A lap nemes iránya megérdemelné a legmesszebbmenő pártolást, mégis azt hi
szem, hogy közönségünk ennyi lapot nem bír el.

Ezt a  gondolatot, am it az új lap képvisel, a meglevő lapokban elhintve lenne 
jobb a más gondolkodásúak elé szórni, (ém.)

Pro Ju v en tu te . Schweizer. Monatsschriff für Jugendfürsorge und Jugendpflege  
Revue mensuelle pour la protection de la jérméssé. Rivista svizzera pour la 
protezione dellci gioventu. 1933. (14.) évf. 1, 2, 3, 4 5. sz. Zürich. A  havonta 
megjelenő folyóirat előfizetési ára egy évre 10 sv. fr. — N álunk még a rokon

ágakon dolgozók sem tud ják  eltérő vagy annak látszó gondolataikat közös lapban 
kiadni: minden kis gondolatkör résztvevői külön lapocskában akarnak  érvényesülni, 
Svájcban ez a „Pro Juventute“ című értékes folyóirat évek óta egyesíti az egészsé
ges és hibás gyerm ekek és ifjak  nevelése irán t érdeklődő szülőket és hivatásos ne
velőket, egyeseket csak úgy, mint egyesületeket, németeket, franciákat, olaszokat 
egyaránt. Van benne gyógypedagógia, norm álpedagógía, javító-nevelés, beteg gyer
mekek ügye, gyerm eknyaraltatás, nővédelem, közgyámokat érdeklő rész, stb.

Az 1, számban Prettenhofer: A  családi kapcsolatok m eglazulásának káros ha
tásairól beszél. —• J , H epp, a  zürichi siketném a-íntézet igazgatója a vidéki nagyot
halló gyerm ekek beiskolázásának mai á llapo tá t ismerteti.

Ferriére a ,,Chez Nous“ című gyengeelméjűek intézetébe bevezetett ú jabb pe
dagógiai törekvéseket vázolja. (Chez nous a la  C lochatte s, Lausanne), A zt mondja 
többek között, hogy a gyengeelméjűek iskolájának működését a merev tananyag és 
órarend gátolja. Am ióta ezt kitették, vidám munka, öröm teli élet folyik az intézetben.

Berg  K lára a fejlődésükben korláto lt gyerm ekek szám ára a lap íto tt német 
■gyermekkertek berendezését tárgyalja, különösen tek in tette l a kölni viszonyokra.

Boggia a rendellenes gyerm ekek problém áját tárgyalja  a Ticino kantonban. 
(Olasz nyelven.)

M. B. a siketném ák óvodájáról ír érdekes dolgokat és ism ertet egy készüléket, 
am elynek segítségével a  hang rezgését a kis óvódás siketném ával is észre lehet vétetni.

A  „Pro Juventu te“ egész 2-ik szám a a nyári üdültetésről szól, M egkapóan fe j
tegeti dr, Hanselmann  egyet, tanár, hogy a szünidei telep vezetőjének m it kell tu d 
nia a gyógypedagógiáról.

A „Pro Juventu te“ ez évi 3, szám a a gyermekvédelem és a környezet címen 
hoz igen érdekes tanulm ányokat,

Bauer  az u tcát, m int nevelő helyet és nevelői hatást tárgyalja,
Marbach az ifjúság álláspontjá t vázolja bűnözőkkel szemben.
Repond  (franciául) a  nehezen nevelhető gyerm ek lélek tanát boncolgatja, de ez 

a fogas kérdés még átterjed  a  4-ik füzetre is,
G uex  ugyancsak a  nehéz gyerm ekeket tárgyalja  (francia) igen érdekes új 

elgondolással.
Érdekes folyóirat-szem le egészíti ki a lapot.
Rendkívül érdekes problém át tárgyal a lap 5, száma: ,,Sterilisation unehelicher  

Mutter“ (Leányanyák term éketlenítése) cím alatt. A zt mondja:. M inden hivatásos 
gyám ismeri a gyengeelméjű leányanyák  ügyét. Ezek a szerencsétlenek egym ásután 
2—3 házasságon kívül született gyerm eknek adnak  életet, akik  szintén csökkent é r
tékűek; s az anya még a gyerm ek ap já t sem tu d ja  megnevezni, sem gyerm ekéről 
gondoskodni nem képes. Ezek a  gyerm ekek aztán  nagy terhet jelentenek a tá rsa 
dalom ra nézve. Az árvaszékek többször sürgették, hogy az ilyen anyák sterilizálását 
a törvény rendelje el, az idevágó javaslato t pénzügyi és fajnem esítési (engenikaí) 
okokkal tám ogatták. Az árvaszék felette  érdekes szemszögből foglalkozik a kérdés
sel és a kasztráció, továbbá a sterilizáció között levő különbséggel. A ztán azt mondja 
hogy a kasztrációt legfeljebb a nemi bűntetteseknél lehetne alkalm azásra ajánlani. 
A  sterilizáció már inkább alkalm as eszköz a kérdés megoldására, de ez ellen erkölcsi



szempontból ^tettek kifogást, bár a hires katolikus engenikus, prof. dr. Herm ann 
M u c k e r m a n n  ) S. J, állásfoglalása óta ez a felfogás is enyhült. Ez utóbbi nem tagadja  
a visszaélések lehetőségét, de úgy véli, hogy a  felelősséget rá  kell bízni az ember le l
kiism eretére, amely nélkül minden törvényes védelem hiábavaló.

Ezek u tán  nem kétséges, hogy a gyengeelméjű leányok sterilizálása törvényes 
alapon fog rendeztetni Svájcban, minek gyógypedagógiai szem pontból csak örülni 
lehet.

U gyancsak az 5, számban dr, René W a r n e r y  orvosnő arró l ír, hogyan készítsük 
elő a kis lányokat anyai hivatásukra, A  leányok t. i. ma igen sok m indent tanulnak, 
csak azt nem, hogyan neveljék majd gyerm ekeiket; „M indent a véletlenre bíznak! 
úgy mond — sem a fiatal években, de a házasság előtt vagy a la tt sem törődnek  e 
kérdéssel. Amint a gyerm ek megszületik, a szülők meg vannak ró la győződve, hogy 
kitűnően értenek a gyermekneveléshez. Innét ered aztán  a családi pedagógia ezer 
h ibája“ — s tegyük hozzá — sok gyerm ek súlyos szerencsétlensége és fogyat
kozása, (  é m . )

Albrecht-Ekam p-Jovícza: Magyar Igazság. A  m a g y a r  i f j ú s á g  a z  e z e r é v e s  h a t á 
r o k é r t ,  B u d a p e s t ,  1933. 40 ,  l. — K i a d j a  a  M a g y a r  T a n í t ó k  O t t h o n a  I X . ,
K i n i z s y - u t c a  16. s z á m .  Á r a  40  f i l l é r .  — A magyar T anítók O tthona M a g y a r
I g a z s á g  címmel az ifjúság szám ára reviziós füzetet ado tt ki. A  füzet 

szerkesztői nagy szolgálatot te ttek  a revíziós ügynek, m ert a nemzet é letére és jö
vőjére kiható kérdést kitűnő érzékkel és hozzáértéssel v ilágítják  meg s ezzel a m a
gyar ifjúság lelkét az elkövetkezendő nagy küzdelem re fölvértezik, megedzik, A szép 
füzet nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a tanítónak, m ert köztudomású, hogy kü l
politikai kényszerítő okok m iatt tankönyveink nem ölelhetik fel az irreden ta  gondo
lato t oly mértékben, mint ahogyan azt m agyar szívünk dik tálja . Szerzők munká
jukban nem száraz adathalm azzal, hanem irodalm i hangon, a legnemesebb eszkö
zökkel k ristá lyosítják  ki az ifjúság lelkében a M a g y a r  I g a z s á g - ba vetett törhetetlen  
hitet, A füzetben elsőnek H e r c z e g  Ferenc szól az ifjúsághoz, B a l a n y i  György M agyar 
ország ezeréves tö rténetét tárgyalja, T ó t h  Tiham ér á r . „ I f j ú s á g u n k ,  r e m é n y ü n k ,  j ö 
v ő n k “ címen ír, T u t s e k  A nna k ita rtásra  és te ttek re  buzdítja  a leányifjúságot T ria 
non égbekiáltó igazságtalanságával szemben. E k a m p  N ándor a „V ilágháború és 
T rianon“ című cikkében a háború és békeszerződés előzm ényeit vázolja. J o v i c z a  I .  
Sándor az ország földrajzi és gazdasági egységének felbonthatatlanságát tá r ja  fel, 
A l b r e c h t  István „Küzdelem Trianon ellen“ című cikkében a hazai és külföldi rev í
ziós mozgalm akat ír ja  le. F a r k a s  László dr. „M it vesztettünk?" című fejezetben is
m erteti a tríanon i béke következtében ránkm ért szörnyű csapásokat. H a v a s  
István az irredenta  költészet legszebb term ékeit válogatta össze, A  füzetet 
számos illusztráció díszíti. A  szép füzet gazdag tartalm ával és olcsóságánál fogva 
joggal szám íthat nagy népszerűségre és kelendőségre. Vizsgái jutalom könyvnek 
jobbat, szebbet, kedvesebbet nem igen találunk, (ém.)

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
M AGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG 

folyó évi m árcius 30-íkí szakülésének előadója dr. S c h n e l l  János igazgató-főorvos 
volt, aki a  „Gyógypedagógia és orvosi pszihológía a gyakorlati lelki egészségügy 
(menta hygíene) szolgálatában" címen ta r to tt előadást. E lőadását lapunk más helyén 
részletesen közöljük.

A SIKETNÉM ÁK ÉS VAKOK TANÁRA INA K  ORSZ. EGYESÜLETE 
március 6-án választm ányi ülést ta r to tt siketném ák budapesti állam i intézeténen. 
Az ülésen K á r p á t i  O ttó székesfővárosi gyógypedagógiai tanár szám olt be a csök- 
ken tlá tásúak  oktatásügyének chemnitzí kongresszusáról és németországi egyéb ta 
pasztalatairó l, A. szép számban m egjelent k artá rsak  mindvégig élénk figyelemmel 
hallgatták  az előadó érdekes fejtegetéseit.

A szakülést megelőzően választm ányi ülés volt, am elyen-Kirschenkeuter  Ferenc 
és Istenes K ároly igazgatók bejelentették  azt az elhatározásukat, hogy az egyesület 
szaklapját tovább nem szerkesztik. Az idei közgyűlést Szombathelyen ta r tja  az 
egyesület június 29- és 30-án., ^  , „

Az ülés u tán a „Gyógypedagógiai T anárok Temetkezési Segélyegyesülete ta r 
to tta  választm ányi ülését.

*) Ism ertettük  felfogását a M. Gyp. 1931. évf, 84, 1.



AZ ISKOLAORVOSOK SZAKÉRTEKEZLETÉN
(m árcius 14-én)

Dr. Schnell  János „Iskolai mentalhigiene“ címen előadást tarto tt. R ám utato tt annak 
szükségességére, hogy az iskolaorvosi intézm énynek jelenlegi fe ladatait ki kell te r
jeszteni az iskolás gyerm ekek lelki egészségének védelmére, vagyis a mentalhigiene 
egyenragú felkaro lására  is. Ma az iskolásgyerm ekek testi egészségének gondozása 
már olyan színvonalon mozog, hogy míg pl. az ortopédiai rendeléseken diagnosztizált 
testi elferdülésekre való hajlam  is azonnal gyógykezelésbe vétetik  — ugyanis több 
mint 5000 gyerm ek áll rendszeres, szakorvosilag irányíto tt gyógytorna kezelés alatt, 
— addig a lelki egészség terü letén  az idegszakorvosí rendeléseken m egállapított 
legsúlyosabb lelki elhajlásokat mutató gyerm ekek sem részesülnek semminő psziho- 
terápiai kezelésben. Előadó javasolta egy gyermekpszihiátriai rendelés létesítését, 
mely az iskolaorvosi intézménnyel kapcsolatosan működve, az ideg- és lelki rend
ellenességekben, viselkedési zavarokban, karakteranom aliákban szenvedő gyermekek 
profilaktikus pszihoterápiás gondozását volna hívatva ellátni.

A LELKI FEJLŐD ÉS RENDELLENESSÉGEI A  GYERMEKKORBAN.
Dr. Schnell  János a K atolikus H áziasszonyok Szövetsége álta l rendezett „Élet 

iskolája“ című előadás sorozat keretében m árcius 23-án fenti címen előadást tarto tt. 
Ism ertette  azokat a testi és pszihikai okokat, m elyek a lélek fejlődésére befoyást 
gyakorolnak. Beszélt a nyomorékokról, érzékszervi fogyatékosokról,  ak iket fogya
tékosságaik különleges szociális és lelki helyzetbe ju tta tnak , s velük szemben kö te
lessége a társadalom nak, szeretetlenség és kiközösítés helyett őket amúgy is meg
nehezített é letútjukon tám ogatni. F elvonulta tta  az érzelmi-, értelmi-, ösztön- és aka
rati élet e lfajulásaiban szenvedő gyerm ekek típusait és ism ertette az orvosi psziholó- 
gia lényegét, mely ezen elfajulások okainak kiderítésére és a bajok gyógyítására hí
vatott. A ztán  á tté rt a gyógypedagógiára, mely a testi-lelk i rendellenességben szen
vedő gyerm ekek gyógyoktatását és gyógynevelését célozza. M egem lékezett végül a 
vezetése ala tt álló orvospszihológiai alapon működő Áll. Gyógypedagógiai, Nevelési 
és Pályaválasztási Tanácsadóról.

M árcius 25-én a „Gyermekkori idegesség és nevelési nehézségek" című eladá
sában ism ertette  Schnell dr. a háború u tán i generációnál, sajnos, m indgyakrabban 
előforduló gyerm ekkori idegesség különböző okait, melyeket az öröklött, vagy szer
zett betegségek m ellett a mai k ilá tásta lan  viszonyok fo ly tán  zakla to tt, nyugtalan 
családi környezetben és az ideges, gondokkal küzdő szülők helytelen nevelésében 
jelölt meg. Felsorolta és a gyakorlatában előfordult példákkal illusztrálta  a szülőket 
legjobban érdeklő és a nevelést leggyakrabban megnehezítő ideges gyermektipusokat,  
a nyugtalan, rosszul alvó, étvágytalan, félénk, beszédhibás, kiválasztási zavarokban 
szenvedő, kényszerképzetekkel küzdő gyerm ekek eseteit. Idegorvosí szemszögből 
érdekesen m egvilágította az egyetlen gyermek  sokat hangoztato tt és mind nehezebbé 
váló problém áját, k ifejtvén azokat a káros hatásokat, melyeknek az egyetlen gyer
mek idegrendszere és lelki fejlődése ki van téve. Ism ertette végül az iskoláskor 
lelki higiénéjét, a tanulási nehézségeket, az iskolaorvosi intézmény profilaktikus  
jelentőségét, az iskola és otthon közötti, a mainál szorosabb kapcsolat fontosságát, 
végűi az iskola és pályaválasztás pszihológiáját.

GESELLSCHAFT FÜR H EILPA EDA GO GIK  
(A német Gyógypedagógiai Társaság)

f. évi július 31-én, augusztus 1-én és 2-án ta r tja  hatodik  kongresszusát Münchenben  
az egyetem épületében. A vezetőség m eghívja az érdeklődőket a közös m unkára az 
ifjúság érdekében és a gyógypedagógiai oktatás terü letén  elért eredm ények és k u ta 
tások bem utatására. Ezen a kongresszuson főleg a megelőzést és gyógypedagógiai 
oktatásba való bevezetést k ívánják különösképpen tárgyalni. Az eddigi kongresszu
sok ( München  1922., 1924., 1926, Leipzig  1928, Köln 1930.) eredm ényeiről vaskos 
kötetek szám olnak be. Jelentkezni lehet E. Lesch, München 9, Voss-slr. 12/2. alatt.

A GYERM EKHETET
ebben az évben m ájus 14-től 20-ig ta r to ttá k  meg. A megnyitás 24-én az Ú jvárosháza 
ülésterm ében volt, A Gyerm ekhét titk á ra  dr. Bernáth István gyp. tanár volt, aki az 
előkészítő munkában is részt vett.



Az előadások gazdag sorozatából kiem eljük prof, dr. Ranschburg  Pál egyet, 
tanárét, aki: „Nevelési hibák az orvos előtt“ címen ado tt elő (16-án.) *)

Dl. Bernáth  István jogász gyógypedagógusét, aki „Az elhagyott és erkölcsi 
veszélynek kitett gyermekek védelmé"-ről beszélt (17-én),

Ier Fülöp ny, állam titkár, a „M agyar Gyógypedagógiai T ársaság“ 
elnöke, a F ia ta lko rúak  Felügyelő H atóságának elnöke: „Lélekmentés a fiatalkorúak
nál" címen ta r to tt előadást (19-én).

A „G yerm ekhét" résztvevői a gyógypedagógiai intézetek közül m egtekintették 
a  sikelném ák állam i intézetét és az állam i nevelési és pályaválasztási tanácsadót.

A  SZÜLŐK ISKOLÁJÁBAN
Schreiner Ferenc m ájus hó 16-án előadást ta r to tt a II , félévi tarfolyam on „A  fogya
tékosság nevelő hatása“ cimen. E lőadásában lélektanlag indokolta azokat a ha tá
sokat, m elyeket a különböző minőségű fogyatkozások, mint adott állapotok, a lelki 
tevékenység szem pontjából előidéznek. A  kiegészítés vagy pótlás (kompenzáció) 
elvét a pszíhológiai vizsgálódás folyom ányában akként taglalta, hogy a kiegészítés 
vagy pótlás csak látszólagosan minősíthető minden alkalom m al annak. Csupán csak 
akkor, ha az értelm i élok azonosságában ta lá lkoznak  az életfeladatok, am ikor egy 
saj átlagos irányú kiegészítéssel állunk szemben, melyet asszimilációs kom penzáció
nak m inősített. M ihelyt azonban valam ely lelki tarta lom nak vagy készséghiánynak 
leplezéséről van szó, újból a kiegészítésnek folyam atával találkozunk, azonban ez
ú tta l egy oly saj átlagos, ez ideig alig is m éltányolt, ki nem vizsgált kiegészítéssel, 
melyet m egállapításai kapcsán Schreiner F. komplikációs kiegészítésnek nevezett el. 
E kettőnek egybevetésével m agyarázta lélektani alapon a fogyatékosok között 
gyakran észlelt, egyoldalú serkentettséget m utató képességeket, az érzelm i téren 
m utatkozó egyoldalú sajátosságokat, és az akara ti élet szélsőségeit. Fejtegetéseit 
érdekes, a közönség figyelmét erősen lekötő példákkal te tte  érthetővé, egyúttal az 
individuál-pszihológia szám ára felhasználhatókká.

V E G Y E S E K .
D ebrecen i levél. Nagyságos Dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgató úrnak Budapest. 

A „Síketném ák és V akok O ktatásügye“ c. szaklapunkban T anárképzőnkre és igaz
gató ú r szem élyére vonatkozó cikkek je lentek  meg. A cikkeknek sem tartalm ával, 
sem személyi vonatkozásával nem értünk  egyet. E cikkek m egjelenését ok ta tás
ügyünkre károsnak  és m éltatlannak ta rtjuk . Ebbéli felfogásunkat az egyesület elnök
ségével is közöltük.

Igazgató ú r munkásságát mi kezdettől fogva figyelemmel kisértük, m éltányol
juk és m unkássága felett legteljesebb elism erésünket fejezzük ki. Meggyőződésünk, 
hogy oktatásügyünk tudom ányos emelése csak ezen az úton és eszközökkel érhető 
el, S amidőn ezt kifejezésre ju tta tju k  — bizalm unkról biztosítva — kérjük  Igazgató 
U rat, hogy eddig tapaszta lt eréllyel és munkássággal m űködjék ezután is ok ta tás
ügyünk továbbfejlesztésén. Vagyunk Debrecen, 1933. április hó 19-én, mély tisz te le t
te l Markovics  Á rpád, Piroska  Károly, Tóth  Á rpád, Gáspár János, Varga Béla, Sz. 
Szabó  László, Palatinusz N. Károly, Jávor  Gyula, Tóth  Árpádné, Tamás  István, 
Kallay  Teréz, Tinschmidt  Ernő, Tinschmidtné Markovics  Vilma.

A G yógypedagógiai T anárképző  Főisko la  új tan á ra . A  Merész (Michels) F ü 
löp halálával megüresedett tanszékre a Főiskola tanári k ara  dr. Bárczi Gusztáv 
orvos, gyógypedagógiai tanárt hívta meg s e meghívást a m, kír. vallás- és közokta
tásügyi m inisztérium  jóváhagyta. Dr. Bárczi a siketném ák budapesti intézetében előbb 
tanári m unkát fe jte tt ki, később az intézet orvosi teendőit lá tta  el, de azontúl is 
élénken részt vett a pedagógiai munkában. Több gyakorlati pedagógiai m unkát írt 
(lásd: M. Gyp. 1928. évf. 117. L). Legújabban optifon-jával vonta m agára a  k a rtá r
sak figyelmét.

V akok-napja. A V akokat G yámolító Országos Egyesület a m, kir. belügym i
niszter ú r álta l engedélyeit V akok-napjat május hó 9-én ta r to tta  meg, amikoi is a 
főváros egész terü letén  utcai u rnagyűjtést rendezett, A  nap eredm énye megfelelt

*) A  professzor ú r betegsége m iatt ezt az előadást dr, Schnell  János ta r to tta  
meg igen előkelő és nagy számú közönség előtt.



annak a várakozásnak, melyet az egyesület rem élt és ez a szép eredm ény első sorban 
annak a lelkes tevékenységnek köszönhető, mellyel Sipeki Balázs Béláné, az egyesü
let érdem ekben gazdag elnöknője a gyűjtést megszervezte és irányíto tta . Nemes 
buzgalommal és a vakok ügye irán ti nagy szeretetével az elnöknő társadalm i éle
tünk kitűnőségeit is megnyerte a jótékony ügy tám ogatására és önzetlen m unkáját 
nagy szeretettel és megértéssel ju talm azták  azok az úrnők, kik mint az egyes u rnák  
védőnői, lelkes közrem űködésükkel elősegítették a sikert. Részt vettek a gyűjtésben 
Im rédy  Béláné, Fabinyi  Tihamérné, Kállay  Míklósné, Lázár Andorné, P u ky  Endréné, 
Pignatelli hercegné, Lánczy  Leóné, Földváry  Emma stb., stb. úrnők, a társadalm i 
egyesületek és különböző vallásfelekezetek képviselői, valam int a  gyógypedagógiai 
tanárok  és családjuk nagy számban, k iknek huzgalm a ismét oly eszközt adott az 
egyesület kezébe, m elynek segítségével vak em bertársaink megmentése érdekében 
vállalt m unkáját zavartalanul fo ly tathatja.

A ,.Homeros“ énekkar szereplése az országos dalosversenyen. A  „M agyar 
Gyógypedagógia" mindenkor éber figyelemmel kíséri azt a szép fejlődést, melyet a 
V akokat Gyámolító Országos Egyesület kebelében szervezett vakok „Homeros" 
énekkara, kiváló karnagyának Schnitzl  Gusztáv gyógypedagógiai tanárnak  m esteri 
vezetése a la tt az utóbbi években felm utatott, A  „Homeros" énekkár művészi te lje s ít
ménye oly kiváló, hogy nemcsak zenei éle tünk  legkimagaslóbb szaki érfiainak teljes 
elism erését és őszinte csodálkozását érdem elte ki, hanem egyben oly nem zeti kincs
nek is tekintik, melyet kiaknázatlanul hagyni nem szabad. Az elért eredm ényektől 
lelkesítve a „Homeros" énekkar az országos dalosversenyen is résztvesz és június 
hóban felvezi a  küzdem et úgy a  korm ányzói d íjért, m int a nehéz vegyeskarí csoport 
d íjáért, — Hisszük, hogy e szereplésével is olyan elsőrendű művészi — és nem csak 
hazai, de világviszonylatban is szinte pára tlanu l álló — teljesítm ényt ér el, m elyről 
m indenkor csak a legnagyobb büszkeséggel emlékezhetünk meg.

A nyomorékok nevelésének eredménye. Hogy a lelki és k itartó  gyakorlás 
mire képes, azt a nyom orék gyermekek nevelése (nálunk is) nem egy esetben fé
nyesen bizonyítja. M ostanában Prágában .,K üzdelm ünk“ címmel a testi fogya
tékosok egyesülete újságot ad ki, am elynek szerkesztője a híres B akuié-intézetnek 
egyik volt növendéke, aki kezek nélkül született. Az első szám nak vezető cikkében 
többek közt azt írja, hogy „ez a szám az első, amely lábaim  alól k ikerült." Ugyanis 
lábaival képes a legbonyolultabb m unkát elvégezni annál a  tervszerű kiképzésnél 
fogva, am elyben részeült. (N. L. 4.) (ém.)

G Y Á S Z R O  V A T.
f  M erész-M íchels Fülöp em léke. A  „G yerm ekvédelem “ c, fo lyó ira t áprilisi 

számában az alábbi megemlékezést ír ta  Merész Fülöpről: . . . „egész E urópát be
utazta  s minden ország gyógypedagógiai intézm ényeit alaposan ismerte. F árad h a
tatlanu l tanult, írt, levelezett. K ülönösen értékes tulajdonsága volt vitázó kedve, 
mellyel felrázta és m egterm ékenyítette a  gyógypedagógiai szakkörök tudom ányos 
életét. De nemcsak a  tudom ányban, a nevelési gyakorlatban is eredeti és ötletes 
volt. Az állam i gyógypedagógiai tanácsadóban maga köré gyűjtötte a különböző 
beszédhibában szenvedő gyerm ekeket, odaállíto tt egy fiatal és még eléggé gyerm e
kes, vidám, játékos főiskolai diáklányt, m int játékvezetőt. A  gyerm ekekkel olyan 
já tékokat játszottak, ahol gyorsan kelle tt valam ely szót vagy számot kimondani, s 
aki leggyorsabban kim ondta, ju talm at kapott; aki elm aradt, zálogot adott. Az 
egész idő ala tt a gyerm ekeket senki sem figyelmeztette hibáikra s a gyerm ekek 
olyan kedvvel játszottak, hogy am ikor szüleik ismét értük  jöttek, álm élkodva 
k iálto ttak  fel: „Nini, a Pistikém  itt rendesen tud beszélni!" így Merész Fülöp a 
modern nevelésnek is egyik ú ttö rő je  le tt a fogyatékos gyerm ekek között."

f  M ítta Ján o s állam i kisegítő-iskolái tanító, a K ispest—W ekerle-telepí áll. 
kisegítő-iskola tantestü letének tag ja  április hó 17.-én, 52 éves korában hirtelen  el
hunyt. A  megboldogult az iskola fennállása óta törhetetlen  erővel, buzgó tevékeny
séggel, szakadatlanul áldozatos m unkával szolgálta a K ispest—W ekerle-telepí k i
segítő-iskola ügyét, Földi m aradványait 19-én k isérték  ki a kispesti újtemetőbe.

G yászülés. Az Izraelita  S iketném ák Orsz. Intézetének V ezérlőbizottsága az 
intézet névtelen alapítójának, továbbá Kaszab  A ladárnak, az intézet m ásodik meg
alap ító jának  és jótevőinek emlékére m ájus 22-én gyászülést ta r to tt és Roller  Zsíg- 
mond emlékét m árványtáblával ö rök íte tték  meg.


