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Az itt felsorolt betegségeknek a betegsegélyző pénztárakhoz semmi 
közök, de zavarják a tanulást, megnehezítik a fegyelmet, fárasztják  és 
kimerítik az oktató személyzetet. Ilyenek:

„,A m ozgolódás,“ mely a gyermeknél életszükséglet. Szükséges, 
hogy mozogjon. A  mozgás a vitalitás jele s elkerülhetetlen életmegnyíl- 
vámtlás. Az iskolába lépő kis gyermeknek az ott megkívánt rendhez 
való alkalmazkodás kellemetlen, Régente természetesellenes m ozdulat
lanságot követeltek tőle az iskolában, de ez a gyermek természetével 
ellenkezik. Szerencsére ma már ezen túl vagyunk. Nemcsak a fegyelem 
lett szabadabb, de megváltozott m agának az iskolai m unkának a ter
mészete is: a tanórák ma rövidek, élénkek és változatosak; gyakori 
tornagyakorlatok, pihenők, nevelő-játékok felváltva követik egymást 
és általában a cselekvésnek, a munkának, az aktivitásnak a gyakorlatba 
való átvitele hozzájárult ahoz, hogy az iskolát barátságosabbá és higi
énikussá tegyék. De mindennek megvan a határa, amit átlépni nem le
het. Arról szó sincs, hogy egyik másik gyermek minden féktelenségét 
eltűrjük. Vannak az iskolai életben időszakok, mikor bizonyos nyuga
lom és mozdulatlanság elkerülhetetlenül szükséges,

A  gyermekek mozgékonysága, élénksége az alsó és középső fokon 
a legnagyobb; a felsőbb fokon csökken és azt némely gyermeknél é r
dekes passzivitás váltja  fel.

„A fecsegés,“ Ha a gyermekek mozgolódása zavarja is a munkát, 
még mindig elviselhető, de ha fecsegés is hozzájárul, elviselhetetlenné 
válik. A  túlzott szigor itt sem használ; helyes elgondolás m ellett rá jö 
vünk, hogy vannak tantárgyak, amikor a halkhangú beszélgetés nem 
zavarja az eredményes munkát (kézügyesítő munkák, mintázás, rajzo
lás, írásos számolás stb. közben) de em ellett fontos, hogy a gyermekek 
tudjanak csendben is lenni, mikor szükséges,

Személyes tapasztalatom  e tekintetben a következő. Próbatétel 
céljából felhívom osztályom tanulóit, fogadják meg és ígérjék meg, 
hogy betartják  a csendet,, 45 9— 13 éves tanulóm között, csak egy nem 
tudta  betartani Ígéretét, négyen 1 óráig tarto tták  meg ígéretüket, 38-an 
3 hét minden délelőttjén megszegték a fogadalmat, végül ketten (1 fiú 
és 1 leány) hűségesen kitartott mindvégig (egy hónapig,)

„A súgás,“ Ez a betegség sokkal súlyosabb, mint az előbbiek, 
mert az oktatót, aki ellenőrzés miatt kérdez, akaratlanul félrevezeti és 
igazságtalan érdemjegy adására kényszeríti. Ha a súgók beleavatkoz
nak, akkor minden osztályozás és érdem jegy illuzóríussá lesz. A  sú
gást energikusan kell leküzdeni: elsősorban a gyermekeket rávezetjük, 
hogy számot adjanak önmaguknak arról a bajról, rosszról, amit ily 
módon okozhatnak; azután pedig, szükség szerint, a helyzetnek meg
felelően és a pedagógus hatalm ában levő feleíősségrevonással kell ezt 
a rossz szokást kiirtani.

Magyar Gyógypedagógia 1933 7—10. Szám. 6
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„A csalás,“ Súlyosabb baj az előbbieknél, A csalók önzők, ők a 
pad alá re jte tt könyvből, kitépett lapról, rövidített kivonat (puska) 
vagy más feljegyzésekkel akarják  a beszámoló számtani stb, feladat ér
demjegyét megjavítani. A ltruisták, ha egymáson akarnak segíteni, de 
rossz helyen alkalmazzák az altruizmust, mert az ismeretek ellenőrizé
sét vagy a növendék tudásának vizsgálását lehetetlenné teszik. A kár 
altruizmusból akár egoizmusból történik, a csalás ellen küzdeni keli 
minden elnézés, minden gyöngeség nélkül. Ily esetekben először hasz
nálják „Az erkölcsi nevelés“ eljárásait (Lásd Foerster: Iskola és a jel
lem) vagy Mlle Regard (Egy kis iskolában) útm utatásait. A  csalóknál 
még inkább, mint a súgóknál kell a fegyelmezést alkalmazni,

„A m eggondolatlanság,“ Ki tudná valaha leírni a meggondolat
lanságokból eredő rossz cselekedeteket? Sokszor a jó képességgel bíró 
növendék sem tud ja  a helyesírást rendesen megtanulni, nem tud szá
molni és mindazt nem az intelligencia vagy a tudás fogyatékos volta, 
hanem egyesegyedül figyelmetlenség miatt. A figyelmet meg lehet és 
meg kell erősíteni. Vannak erre különleges gyakorlatok, főképpen pe
dig vizuális és hallási gyakorlatokkal lehet a figyelmet fokozni,*) 
M ásrészt mindazzal, ami neveli a rendet: a fegyelem, a nyugalom, a 
derült kedély, a koncentráció, a gondolatok összeszedése, mind ked
vező hatással lesz a figyelem fokozására.

„A lustaság,“ Közismert dolog, hogy azok a gyermekek, akiket a 
„régi nevelés“ lustáknak nevezett, legalább is részben betegek, legyön
gültek vagy betegségre hajlam osak s így is kell őket kezelni. Az is 
tény, hogy némelykor az iskola a gyermeknek minden érdekesség nél
kül való munkákat ad, amelyek unalmasságuknál fogva lustaságot 
idéznek plő. Azonban bizonyos az is, hogy egyes pszíhológusok és or
vosok túlságosan messzire mennek, mikor azt állítják, hogy lustaság 
nincs és hogy azok, akiket mi lustáknak nevezünk, betegek vagy rossz 
módszerek áldozatai; ez ellen tiltakoznunk kell. M ert a lustaság az 
emberi természetbe bele van ojtva, velünk született tulajdonság és 
ameddig élünk törekednünk kell, hogy alóla magunkat, amennyire csak 
lehetséges, felszabadítsuk,

Mindenesetre azon kell lennünk, hogy az iskolai munkát, ameny- 
nyíre csak lehet, érdekessé és élénkké tegyük, a gyermek aktivitását 
vegyük igénybe, fokozatosan használjuk fel, de azért küzdenünk kell 
a lustaság ellen is, ha ezt kétséget kizáróan felismertük valamelyik
nél. A  figyelmetlenség is gyakran m ár lustaság. I tt az igazságos szigor
ral (L,: Foerster. Regard) párosult erkölcsi nevelés hasznunkra lehet.

,,A rendetlenség.“ A  rendetlenség sokszor úrrá lesz osztályaink
ban és a nevelőnek sok leküzdendő nehézséget szerez: rendetlenség 
a táskában, az asztal alatt, a holmiban. Az alapos megbeszélés jó se
gítség lehet, de fődolog itt is a jó szokások kialakítása. M indenekelőtt 
fontos a nevelő részéről az állhatatosság és következetesség.

Ugyanez áll a „tíszfátalasiság“~ra is.
Ami a „hazudozás“-t illeti, túlnagy és komplikált kérdés ahoz, 

hogy ennek a cikknek keretén belül úgy letárgyalhassuk, amint kellene. 
Csak azt jegyezzük meg, hogy itt mindenek előtt a lelkiismeretre való 
hivatkozás és a megbeszélések, amelyekről már szóltunk, azok amódok, 
amelyekkel a legeredményesebben le lehet küzdeni (L. egyebek között 
Foerster és Regard, id. m.)

*) Lásd: Decroly-Descoeudres:  Nevelő játékok. Ford.: Éltes M átyás.
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j,A Iopás“-ról is ugyanezt lehet mondani. A  más tulajdonának 
respektálása nincs a gyermekbe beleojtva, oly fogalom ez, melyet csak 
a nevelés ú tján  sajátít el. Egy okkal több, hogy a kis iskolás gyermek 
„apró lopásait“ ne vegyük tragikusan, hanem — mielőtt szigorú meg
torláshoz nyúlnánk: neveljük, világosítsuk fel őt és ébresszük fel lel
kiismeretét.

Ezek röviden összegezve és leírva a mi iskolásaink betegségei. 
Éppen úgy, mint az emberi test betegségeit, ezeket is már régóta is
merjük; intenzitásuk osztályok, korok, nemek és iskolák szerint válto
zik, de magát a bajt éppúgy, mint a rossz magot sohasem tudták tel
jesen kiirtani,

Sőt egyik másik még növekedni is látszik, igazolja ezt az a fővá
rosi tanító, aki azt állítja, hogy a háború előtt 100 növendéket köny- 
nyebb volt fegyelmezni, mint ma 50-et.

Ez is bizonyítja, hogy a tekintélyek a la tt inog a talaj s ezt min
denki elismeri, akinek feladata, hogy másokat, nemcsak gyermekeket, 
hanem fiatal embereket, fiatal lányokat, tanulókat (iparos-inasokat) 
vezessen, neveljen.

Legutóbb Pachoud svájci államtanácsos és a svájci kultuszminísz- 
terium ritlykiváló osztályfőnöke beszélt a fegyelem válságáról.

Ez a válság bizonyítja, hogy új függetlenségi szellem van e lterje
dőben pár év óta, mely m egváltoztatta ifjúságunk észjárását, A  ro 
hanó izgalmas élet, amit folytatunk, kedvez a szórakozottságnak a fi
gyelem kárára. Nehéz az agyat tudással megtölteni, de éppoly nehéz 
a szívbe nemes és fenkölf érzéseket ültetni. A  legegyszerűbb udvarias
ság az osztályban, de főképpen az osztályon kívül nem érhető el sok 
és gyakori figyelmeztetés nélkül.

Ami az említett különböző betegségek leküzdésére szolgáló esz
közöket illeti, azok mindenekelőtt nevelők, megelőzők, semmint el
fojtok legyenek. Éppúgy, mint az orvosi tudományban vannak szerek, 
melyek gyógyítás nélkül könnyítenek. a betegen, tudnunk kell ezekhez 
hasonlókat találni a pedagógiai fegyelmezésben is, de húzzuk alá azt 
a fontos szempontot: hogy a bánásmód és az eredm ény inkább függ a 
nevelő ráterm ettségétől, mint az alkalm azott eljárások és módszerek 
értékétől.

M ásrészt adva van a gyermek természete, öröklött tulajdonságai
val és első családi nevelésével, mely nem mindig mondható szeren
csésnek. Az iskola részéről elkerülhetetlen a türelmes és hosszadalmas 
küzdés minden ellen, ami meggátolja a jó munkát, küzdelem az ösztö
nök túltengésének korlátozására, a szeszélyek megfékezésére, a jellem 
megjavítására,

M índenestere lesznek ábrándok, melyek elvesznek, de lesznek 
nyert ügyeink is. Legyen ideálunk, nézzünk a jövő felé és készítsük 
elő legjobb tudásunk szerint a felnövő nemzedék erkölcsi egészségét.

(Franciából fordította: Barcza Erika.)

6*
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A GYÓGYPEDAGÓGIAI ÉS ORVOSI PSZ1HOLÓGIA 
A GYAKORLATI LELKI EGÉSZSÉGÜGY 

SZOLGÁLATÁBAN.
Irta: dr. SCHNELL JÁNOS.

2.) Orvosi osztály.
Az orvosi és pedagógiai kórelőzmény felvétele után a gyermek az 

orvosi osztályra kerül, melynek célja felkutatni mindazon szerzett és 
öröklött tényezőket, melyek a jellem  kialakulásánál akár mint a fejlő
dés irányát determináló, akár mint a fejlődés öröklött irányát módo
sító faktorok szerepelnek. Ezen osztályon kivétel nélkül minden gyer
meknél általános irányú gyermekorvosi vizsgálatot végzünk, mely első
sorban mindig az oktatás és a nevelés zavarait létrehozó és fenntartó 
klinikai momentumokra van tekintettel, m ajd ezen vizsgálatok során 
szükségessé vált kimerítő ideg-, beszéd- és érzékszervi-szakorvosi vizs
gálatban részesül, melyeket még a szükséges laboratóriumi vizsgála
tokkal is kiegészítünk, mint pl, W assermann, vérkép, vércukor, líquor,, 
Meinicke, Krog, Röntgen, Pirquet, stb.

Ha az orvosi osztálynak a szakorvosi diagnózisok megoszlásáról 
készült kim utatást nézzük (lásd V, táblázat) akkor m egállapíthatjuk, 
hogy a laikus szemében csak pedagógiai színezetet viselő legkülönbö
zőbb egyéniség elhajlások, melyek az elsődleges felvételi panasz tá r
gyát képezték (lásd IV, táblázat) tulajdonképen csak szimptomái a 
psziho-fizikai szervezet struktúrájában, fejlődési rendellenességében, 
beteg állapotában, vagy működési zavaraiban rejlő anatómiai, biológiai, 
vagy fiziológiai elváltozásoknak. E kimutatás számszerűen igazolja, 
hogy a szülők és iskolák részére az u, n. „nehezen nevelhetőség“ gyűj
tőfogalma alatt összefoglalt rendellenes viselkedésű, pszíhopata, 
kedélybeteg, bűnöző és a legkülönbözőbb disszociálís, karakterhibában 
szenvedő gyermekek szakorvosi vizsgálata az eseteknek' csaknem két
harm ad részében, vagyis 600 gyermeknél talá lt olyan organikus el
változásokat, melyek az elsődleges pszíhíkaí panasszal szerves össze
függésben állanak. Az esetek egyharm adában pedig, vagyis 334 gyer
meknél pszihiátriai értelemben vett, u. n. funkcionális zavarokat álla
pított meg és csak egyetlen l 0/0-ban, vagyis 9 gyermeknél találtunk 
a felhozott panasszal kapcsolatosan klinikai alapot.

Kötelességet vélek ehelyütt is teljesíteni akkor, amidőn a ma oly 
divatossá vált különféle dogmatikus, optimista pszihoterápiai irány
zatokkal szemben, — melynek minden anomáliát kizárólag csak a 
környezet hatásának tulajdonítanak — a veleszületett alkati, vagy 
szerzett tulajdonságok elsődleges jelentőségeire is ily nyomatékkai 
hívom fel a figyelmet. Nem célom ezzel a környezeti hatások jelen
tőségét kisebbíteni, de amint láthatjuk, az egyéniség rendellenessé
geinek okát nem szabad egyoldalúan csak a környezet hibájának tu
lajdonítani, hanem azok elsősorban mindig az egyén testi lelki struk
túrájában vannak adva és a környezet ezeknek az adottságoknak ki
alakításában csak a kedvező táptalaj szerepét játsza, olyképen, hogy 
a lappangó tulajdonságokat aktiválja, vagy a már kifejlődött szimp- 
tomákat kedvezőtlen millíőviszonyok m ellett fokozza.
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D i a g n o s i s :

1929-30 1930-31 1931 -  32

2 lán
y S3 lán
y

:= lán
y

Ös
sz

es
en

Debilitas 34 10 18 12 9 10 93
Imbecillitas 6 2 2 4 6 1 21
Idiotia simplex 9 9 6 1 3 _ 28
Idiotia mong. 1 - 1 - 2 2 6

Mikrokeph. idiotia 6 3 3 5 8 2 27
Hydrokephalus int. chron. 2 4 - 5 2 13
Myxoedema 3 - 4 1 - 8
Dystrophia adip. genitalis 1 - 1 1 2 5
Hemipl. spast. inf. m. Little 4 2 1 - . 3 - 10
Lues congenita 3 2 1 2 2 - 10
Status post enceph. 3 - 7 1 '  -  ' - 11
Morbus Sacer 4 5 9 2 5 7 29
Chorea minor - — ■ - 3 1 3 ; 7
Anaemia 12 7 23 13 51 29 135
Surdomutitas (aphasia) - 1 1 - 1 - 3
Nagyothalläs 2 - 1 - 2 1 6
Dysphasia 21 7 25 4 22 7 86
Enurisis nocturna 2 2 S 6 10 2 30
Tic convulsiv. - - |  j | | f i 1 - 2

Neuropathia 21 10 62 25 52 18 188
Nervosjtas IS. 5 17 7 13 9 69
Hysteria 1 y 1 3 - - 5
Psychakthenia - 4 1 1 2 8
Psycnopathia 11 3 12 8 17 3 54
Poriomania 2 1 4 - 5 2 14
Kleptomania - - 2 - 3 3 8
Phobia - 1 1 2 oO 4 11
Onania masturbatio T - ; J - 8 4 5 7 24
Pavor nocturnus 3 - 6 4 6 3 22
Sine morbo 3 2 2 ' 1 1 1 9

Összesen: 172 72 234 110 237 117 943

Összesen; 244 344 354 942
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Az orvosi osztály a testi tünetek vizsgálatának elvégzése után a 
gyermeket a pedagógiai és orvosi kórelőzmény, valamint az orvosi vizs
gálat eredményeinek egybevetésével, szükség szerint a pszihológiai, 
pszihoterápiai, mozgásterápiái, beszédterápiaí, játék és megfigyelő, 
vagy elhelyezési osztályra irányítja. Az orvosi diagnózis kívánalmai
nak megfelelően pedig a gyermek folyamatos terápiás (chémo, vagy fi- 
ziko, ill. műtéti) ellátásban is részesül, u, m. erősítő, antilueszes kúrák, 
elektroterápiái, quarcfény kezelés, rendszeres lumbalpunkciók, adeno- 
tómia, tunsillektómia, stb.

Az orvosi osztályban végzett tekintélyes m unka-teljesítm ény ér
zékeltetésére e szűk keretek között a mellékelt Y I. tábla felhasználá

A kezelés neme 1929-30 1930-31 1931-32 Összesen:

Sorozatos inj. kez-ben rész. 32 70 75 177
„ quarcfény „ „ 10 16 13 39
„ elektrother. „ „ 2 9 4 , 15
„ lumbalpunct. „ „ 10 7 8 25
„ kf. gyógysz. „ „ 51 79 139 269

Adeno- és tonsillotomia - 3 5 8

Összesen: 105 184 244 533

sával csak arra kívánok rám utatni, hogy a 942 gyermek tüzetes, több 
irányú szakorvosi megvizsgálásán kívül az arra  reászorultaknál több 
mint 10.000 esetben különböző szakorvosi kezelést, ill. műtéti beavat
kozást is eszközöltünk.

3.) Kísérleti lélektani osztály.
Az. orvosi osztály részéről ídeírányított gyermekeknél a testi szer

vezet orvosi vizsgálatának a lelkiélet területére is kiterjedő kiegészí
tése történik. Az oktatási és nevelési nehézségek gyűjtőfogalma alá 
tartozó gyermekpszichiátriai esetek ugyanis úgy megnyilatkozásaikat, 
mint eredetüket illetőleg sokkal bonyolultabbak, semhogy azok há t
terét egymagában a szomatikus orvostudomány eszközeivel m egálla
píthassuk, még akkor sem, ha ezen zavarok létrehozásában több
kevesebb klinikai momentumot is fel tudunk fedni. E kétféle vizsgá
latot egy természettudományos alapon álló élettani gondolkodás szer
vesen kapcsol össze, ami annyit jelent, hogy a klinikai pszichológiai 
vizsgálat a klinikai orvosi vizsgálatnak mintegy nélkülözhetetlen, 
egyenértékű kiegészítő részét képezi.

A pszichológiai vizsgálatok a megelőzés szempontjából is szol
gálják a gyermek lelkiegészségének védelmét, amennyiben hasonló
képen a klinikai vizsgálómódszerekhez, nemcsak a már kifejlődött 
súlyos lelkízavarok m egállapítására szolgálnak, hanem arra is, hogy 
velük még csírájában ismerjük fel a bajt és idejében mutassunk rá  a 
kezdődő lelki elváltozásokra, vagy hajlamokra, melyeket nemcsak az 
elfogult szülő, de még a tisztán látó pedagógus is csak évek múlva 
venne észre. A  kísérleti lélektani osztályon a szomatikus vizsgálatok
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menetéhez hasonlóan a gyermek általános pszihológiai u. n. szellemi 
profil-vizsgálaton esik át, mely a természettudományos vizsgálatok 
teltételeinek tárgyilagossággal vizsgálja meg a gyermek értelmi intel
lektusának legkülönbözőbb résztényezőít, mint amilyenek pl. fe l
fogás-, képzettársítás-, írás-, olvasás- és számolási készség, ítélő-, kö
vetkeztető- és kombináló képesség, fantázia, befolyásolhatóság, figye
lem, emlékezet, valamint az érzelmi és akarati életnek legkülönbözőbb 
megnyilvánulásai, azok teljesítőképessége úgy mennyiség, mint minő
ség szempontjából. A  pszihíkai elváltozásoknak különleges eseteiben 
a kiegészítő szakorvosi vizsgálatok analógiájára a felmerülő probléma 
teljes kivizsgálás érdekében különleges-pszihológiai vizsgálaton esik 
á t a gyermek, mint pl, a morális intellektus teljes kivizsgálása. F el
adata továbbá gyermeki elme megismerése a maga teljes egészében, 
kikutatni az elmerészeknek, azaz az elmeképességeknek, az ösztönök
nek, az érzelmi és akarati tendenciáknak egymáshoz való viszonyát, 
azok egyéni harmóniáját, vagy diszharmóniáját és végül a gyermeki 
elme alkalmazkodó képességének egyéni szélességét.

Munkaév :
A pszihológiai osztály vizsgálatai

Összesen:
Általános vizsg. Speciális vizsg.

1929 -  30

Oco co j 112 442
1930-31 594 32 626
1931-32 454 61 515

Összesen: 1378 205 1583

A pszíhológíaí osztály összesen 282 gyermeket vizsgált ki. Hogy 
ezt a számot kellőképen értékelhessük, ki kell emelnem a pszihológiai 
vizsgálatoknak azon sajátosságát, hogy addig, amíg egy általános irá
nyú orvosi vizsgálat rendszerint egy alkalommal és hozzávetőleg fél 
óra alatt folyik le, addig egy gyermek általános irányú pszihológiai 
kivizsgálása folyamatosan történik és a 8— 10 alkalommal végzett 
vizsgálat esetenként 1/2-—1 óráig terjedő időt vesz igénybe, a vizsgála
tok eredményeinek kiszámítását, feldolgozását, értékelését nem is szá
mítva. Vizsgálataink ugyanis nem u. n. tömegvizsgálatok keretében tör
ténnek, hanem minden gyermeknél egyéni vizsgálatokat végzünk. Ki
m utatásunk szerint 1583 ilyen egyéni vizsgálat történt.

A pszichológiai osztálynak az üzemi megindulás szempontjából 
kezdetben nagy nehézségekkel kellett megküzdenie, mert nem állott 
rendelkezésünkre egy hasonló intézetnek a praxisban kipróbált vizs
gálati anyaga és tapasztalata sem. Minden egyes eset szinte nóvum 
volt, nem voltak kész irányelveink és nem tudhattuk, hogy a hozzánk 
kerülő gyermekeknek milyen irányú és célú kivizsgálása válik njajd 
szükségessé.

Hogy ilyen gyakorlati irányú munka mégis megindulhatott ha
zánkban most, amikor a jövő nemzedék lelkiegészségének védelme 
már életbevágó kérdéssé vált, azt Ranschburg Pál*) úttörő munkássá-

. *) Lásd: Ranschburg Emlékkönyv. Magy. Gyógyped, Társ. kiadása 1929, Schnell: 
E redm ények a magyar gyógypedagógiai és orvosi pszichológia területén. Magy. 
Gyógyped. T árs. kiadása 1929.



gának köszönhetjük, aki m ár 30 évvel ezelőtt ültette a m agyar kultú
rába a kísérleti pszichológiát. Ranschburg Pál megteremtette a  legkü
lönbözőbb elmeképességek vizsgálatára szolgáló m agyar {de a nemzet* 
közi használatba is átvett) módszerek  egész sorát és kiterjedt iskolájá
val k ikutatta a gyermeki elme ép és kóros működésének oly törvény- 
szerűségeit, melyek nélkül ezen a téren tudományos megalapozottságú 
gyakorlati munka meg sem kezdődhetett volna.

Pszihológiai osztályunk gyakorlatában ez idő szerint az általá
nos irányú szellemi profil vizsgálatnál a következő tesztek haszná
latosak:

Ranschburg-léle  közeli kapcsolati! konkrét szópár-m ódszer a közvetlen és 
m egtartó  emlékezőképesség vizsgálatára;

Ranschburg-ié\e  mnemometeres módszer a szófelfogó képesség, közvetlen 
és m egtartó optikai emlékezet és az idegen szavakra való emlékező képesség 
vizsgálatára.

Ranschburg-íéhz subtrakciós módszer a számoló képesség vizsgálatára.
Kaufmann-féle teszt az íráskészség vizsgálatára (külalak, gyorsaság, 

szabatosság);
Schmidt-féle teszt a ra jzo lási képesség vizsgálatára;
Síern-féle képteszt a gyerm ek vizuális felfogóképességének szín-, a lak - és 

helyzetem lékezetének, tanuskodási képességének, befolyásolhatóságának és el
képzelő erejének vizsgálatára;

Bernstein-Bogdano!f-lé\e  teszt az alakem lékezel terjedelm ének és bizton
ságának vizsgálatára;

Rossolimo-féle kombinációs teszt, mellyel a  gyerm ek alkalm azkodó képes
ségét és m unkam ódját vizsgáljuk;

Rossolimo-féle teszt az egyszerű felfogás vizsgálatára, mellyel a gyerm ek 
appercepciós készségét m utatjuk  ki;

Rossolimo-iéle  teszt a kom bínatív felfogás vizsgálatára;
Bourdon-féle teszt a  gyerm ek tartós koncentrativ  íígyelőképességének, 

munkához való alkalm azkodásának, fáradékonyságának, konstans vagy ingadozó 
m unkatipusának m egállapítására;

Kraepelirt-féle vizsgálat, mellyel a B ourdon-tesztnél em lített képességeket 
magasabb korú gyerm ekeken vizsgáljuk;

A  Szondi-féle teszt a  m echanikai kombináló képesség vizsgálatára;
Schmidt-féle tűfűzéses és ugyancsak
Schm idt-féle lyukasztásos teszt az egyszerű kézügyesség vizsgálatára;
Binet— Éltes-féle m ódszerrel a gyerm ek általános intelligenciáját vizs

gáljuk.
Amennyiben ezen vizsgálatok valamelyikénél talált eredm ény 

bizonyos irányban való alaposabb kivizsgálást tesz szükségessé, úgy 
speciális vizsgálati módszerekhez fordulunk. Ezen speciális irányú 
vizsgálatoknál a következő módszerekkel dolgozunk:

A magasabb logikai következtető képesség m egállapítására a
Lindworsky-íé\e  konklúzió,
Ebbinghaus-féle szöveg kiegészítő,
G isse-féle schéma,
G iese-íéle rendező,
Gíeso-féle íogalom alkotó tesztet használjuk.
Természetesen valam ennyi teszt a vizsgált egyén logikai készségének más 

és más o ldalát v ilágítja  meg.
A  mcgascbb aritmetikai gondolkodó képessség  v izsgálatára pedig a
Ranschburg-féle, valam int
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Giese-féle m atem atikai teszteket használjuk,
A gyerm ek felfogótipusának m egállapítását különösen aritma.sztenia esetében a 

esetében a
Schnell-iéle  felíogótípus vizsgálati teszttel végezzük.

Felfogóképességének  további v izsgálatára a 
Netschajeff-íéle  tachystoskopot, a 
Binet-féle színtáblákat és a 
Bobertag-iéle ábrákat használjuk.
A z  emlékezőképesség  v izsgálatánál a

Kaufmann-féle távoli kapcsolatú elvont szópárok a magasabb emlékezeti 
készség a

Ransckburg-íé\e arcem lékezeti táblák  az arcmemoria, a 
Viregges-féle teszt a számemlékezet m egállapítására szolgál.

A  gyerm ek distributiv figyelőképességét a  M ünsterberg-íéle kártya-teszttel, 
a  G iesc-féle chiffre-teszttel, Proteus-féle labyrín thus-teszttel és az Abelsohn-íé le 

figurákkal vizsgáljuk.
A gyerm ek mehanikai készségét trem om eteres vizsgálatokkal, dobozváz- 

készitési és raffia-m unkákkal á llap ítjuk  meg.
Ezeken kívül használjuk még a Rohrschach-íéle  tesztet a szabad elképzelő 

tehetség vizsgálatára és a Lippmann-íéle  tesztet a gyerm ek befolyásolhatóságának 
(suggestibílításánakj kivizsgálására.

Bár az elmúlt három év gyakorlatában ezen teszt-sorozat hasz
nálhatósága és alkalmassága az általános gyermek-pszichiátriai gya
korlat szám ára beigazolást nyert, mégsem tekintjük véglegesnek. Azon 
tapasztalatok alapján, melyeket ezen három évi praxisból leszűrtünk, 
jelenleg egy oly módszer sorozat (vizsgálati séma] kidolgozását kezd
tük meg, mely az általános szellemi profil vizsgálatát gyorsabban, a 
speciális kivizsgálást pedig még az eddiginél is pontosabban tegye lehe
tővé. Ezen célból anyaintézetünkben 6000 normális gyermek megvizs
gálását vettük tervbe. Célunk ezen vizsgálatunkkal a különböző korú, 
(6— 18 évig), nemű, iskolai képzettségű és míllíőbeli magyar gyermek 
átlagos szellemi képességeit megállapítani, mivel azon normák, melye
ket a német pszichológiai laboratóriumok a német gyermekekre kidol
goztak, a magyar viszonyokra minden további átdolgozás nélkül nem 
alkalmazhatók.

4.) Pályapszihológiai osztály.
A Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó, mint ahogy az címéből 

is kitűnik, nemcsak nevelési tanácsadással foglalkozik, de kiterjeszti 
működését a pályaválasztás előtt álló ifjak pályaalkalmatossági kivizs
gálására is. E vizsgálatok tárgyilagos módszerek alkalmazásával te
szik vizsgálat tárgyává, hogy vájjon a vizsgálatra jelentkezett ifjú még 
nem választott magának egy meghatározott pályát, úgy vizsgálataink 
kizáró jelleggel bírnak, vagyis ki kell zárnunk azokat a pályákat, ame
lyekre a jelöltet bizonyos fogyatékosságainál fogva nem találjuk alkal
masnak. Igyekszünk eg ypálya helyett inkább azt a pályakört kijelölni, 
a vizsgálat ráterm ettséget m utat és inkább m agára a jelöltre bízzuk a 
pályakörön belül annak a fajlagos pályának a kiválasztását, amelyen 
működni óhajt. Örömmel állapíthatom  meg, hogy nem egy határozatlan 
ifjút sikerült kivezetnünk a pályaválasztás nehéz lítvesztőjéből, hogy 
az orvosi pszichológia módszereinek segítségével képességeit, készsé
geit megvilágítva, felszínre hozva, megmutattuk nekik azt az útat, me
lyen jövő boldogulásuk a legvalószínűbbnek látszott.
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5.) Lélekgyógyító osztály.
Gyógyító eljárásaink egyik legfontosabb szerepét tölti be a pszicho- 

therápia, vagy lelki kezelés. Ezen osztályunkon dolgozik együtt a leg
ideálisabb összműködésben a pszichológiában és pedagógiában járatos 
orvos, valamint az anatómiai, biológiai és pszichológiai tudással ren
delkező gyógypedagógus, akik egymás m unkáját kölcsönösen kiegé
szítve igyekeznek megoldani az eléjük kerülő nevelési problémát. 
Amennyiben a pedagógus feladata a nevelés és oktatás, a pszicho- 
cherápia pedig ezen nevelést és oktatást megnehezítő szímptomák el
távolítására hívatott, ebben az együttműködésben az orvos m unkája 
nevelővé, a pedagógus tevékenysége pedig egyszersmínt gyógyítóvá 
válhat, m iáltal ezen a területen a gyógypedagógia és pszichotherápia 
között egy olyan szoros összefüggés keletkezik, hogy közöttük ha tá r
vonalat húzni alig tudunk.

A Tanácsadóban a pszichotherápia irányát az orvosi és pszicholó
giai vizsgálat mellett a szülök, vagy iskola bemondása és a környezeti 
tényezők pontos kivizsgálásának eredményei szabják meg. A szülő pa
naszainak meghallgatása után következik a gyerm ekkel való kontaktus 
megteremtése, mely egyik legfontosabb és sokszor legnehezebb része 
a pszichotherápiának. Elsősorban a szülő bemondásaiból meg kell is
mernünk a gyermek jó tulajdonságait, kedvenc témáit, ezekről beszél
tetjük őt és amidőn bizalmát már sikerült felkeltenünk, fokozatosan 
térünk á t a tulaj donképeni panaszok okainak kiderítésére. A gyermek
kel meg kell értetnünk, hogy az a feladat, mely elé állítjuk, megéri a 
fáradságot és saját érdekében fontos, hogy azt a tulajdonságot, vagy 
személyiségi vonást, amely jelenlegi, vagy jövőbeli viselkedését káro
san befolyásolja, le tud ja  küzdeni. A terv tehnikai megoldásának és 
az egyes részek kidolgozásának oly módon kell történnie, hogy a gyer
mek azt a benyomást nyerje, miszerint azokban a módszerekben, 
amelyeket viselkedési nehézségeinek leküzdése céljából használ, kielé
gülést is talál, ami végeredményben tényleg meg is történik.

Nagyon ritkán találkozunk olyan esettel, amikor a nevelési rend
ellenesség okát csak egymagában a gyermekben találnánk meg. Mint 
fentebb már kifejtettem, a nevelést megnehezítő körülmények között 
kétségtelenül nagy szerepet játszanak a gyermek veleszületett, vagy 
öröklött tulajdonságai, nagyon sokszor azonban a gyermek környeze
tében, a szülők idegességében, helytelen nevelési módszerében találjuk 
meg a hibát. A helyes kórismeret m egállapítása végett gyakran a leg
pontosabb környezet tanulm ányra van szükség, amit sok esetben hely
színen végzünk el.

A szülőket is úgy kell vezetni, mint a gyermekeket és nem szabad 
őket elriasztani. Igen nagy részét képezi a pszíhoterápiás m unkának 
az, hogy a szülővel való együttmunkálkodásnak olyan szellemét te
rem tsük meg, amely alkalmas a nevelésben járatlan  szülő által elkö
vetett nevelési hibák okainak kiderítésére. Ki kell kutatnunk, hogy 
vájjon minő tapasztalatok, vagy szituációk voltak a szülők életében 
azok, amelyek a gyermek problém ájával szemben foglalt helytelen 
álíápontjukat megmagyarázhatják. Ezt csak egy magasabb fokú 
pszichoterápiái tehníkával érhetjük el. A  szülőt meg kell győznünk 
arról, hogy van értelme a munkának, amit elkezdtünk, továbbá, hogy 
a minél eredményesebb munka érdekében a gyermeknél alkalmazandó 
kezelésnél nem nélkülözhetjük az ő, sokszor fáradságos segítő m unká



á l 

ját, mely azonban bőségesen fog kamatozni a gyermek egészsége, a 
családi béke és megelégedés formájában.

Az eredmények sokszor meglepőek. Ha azonban egyes kivételes 
problémák megoldása rajtunk kívül álló okokból nem is nyerhetett ki
elégítő megoldást, a Tanácsadónak már a puszta látogatása is nagy 
jelentőséggel bírt a szülőkre nézve, mert megváltoztatta véleményüket 
a problémával szemben és azt a feszült hangulatot, mely a gyrrnek ne
velése területén előállott, valami módon levezette. Más esetekben a 
Tanácsadó felkeltette a szülőkben és a környezet más személyeiben 
annak a tudatát, hogy a gyermeknek bizonyos lelki szükségletei vannak 
és ezzel kapcsolatosan észszerűbben járjanak el a gyermekkel szem
ben. Az ilyen eredményeket természetesen nem m utathatjuk ki a T a
nácsadó számszerű eredményei között, azonban nem hagyhatjuk emlí
tés nélkül a Tanácsadó m unkájának teljességét illetőleg.

Ha a családi környezet olyan, hogy ott nem látjuk biztosítottnak 
a gyermek megfelelő nevelését (ha pl. a szülők egyike maga is pszicho
pata, vagy ha a gyermeknek magának vannak olyan hibái, vagy fogya
tékosságai, melyek szakszerű gyógypedagógiai elbánást igényelnek], 
akkor a gyermeket igyekszünk környezetéből kivenni és amennyiben 
lehetséges, valamely megfelelő intézetben elhelyezni. (Erre elhelyező 
osztályunk ismertetésénél fogok részletesen kitérni.)

Ha tanulásbeli nehézségről van szó, terápiás célkitűzéseink a ta 
nulás módszerére, íehnikájára is kiterjednek. Korrepetáltaljuk  a gyer
meket, m egtanítjuk idejét és energiáit helyesen beosztva tanulni és 
szükség esetén a szülőt is m egtanítjuk arra, hogy gyermekének mi mó
don lehet segítségére a tanulásban. Gyakran előfordul, hogy az iskolá
val is összeköttetésbe kell lépnünk, hogy felvilágosítsuk a pedagógust 
a gyermek rendellenes viselkedésének, vagy tanulásbeií nehézségeinek 
okairól és közöljük vele a gyermekkel szemben a gyógykezelés tartam a 
alatt tanúsítandó átmeneti bánásmód mikéntjét. Örömmel állapíthatjuk 
meg, hogy az iskolák általában szivesen veszik fel velünk a kapcsola
tot, rendelkezésünkre állanak a gyermekre vonatkozó felvilágosításo
kat illetőleg, amennyiben azokra vizsgálataink kiegészítésénél szüksé
günk van és útm utatásainknak is készséggel tesznek eleget. Amint 
fentebbiekből kitűnik tehát, a Tanácsadó nemcsak magával a gyerm ek
kel való foglalkozást tekinti feladatának, de az összes, a gyerm eket 
befolyásoló tényezők bevonásával igyekszik gyógyító haiást gyakorolni 
a gyermekre.

Ami pedig a Tanácsadóban használatos pszichoterápiás módszere
ket illeti, mi — annak ellenére, hogy a nevelési tanácsadók Bécsben, 
Berlinben, Amerika nagy városaiban és Budapesten is rendszerint 
egyoldalúan, valamely szélsőséges pszichológiai irányzat szolgálatában 
állanak — alapos megfontolás után a mai irányzatok egyikét sem te t
tük kizárólagosan magunkévá. Nem zárkózunk el mereven eredm é
nyeik elől, de megfelelő óvatossággal használjuk azt, amit beléjük le
szűrhetünk a magunk számára. Éber figyelemmel kísérünk minden ide
vágó, komoly megmozdulást, de ragaszkodva a kritika jogához, nem  
szegődünk el szolgaian egyik irányzat zászlaja alá sem.

Pszihoterápiás módszereink között újabban alkalmazzuk a 
szuggesztiós módszert, melynek segítségével különösen enuresís noc- 
turna, pavor nocturnus, m asturbatío eseteiben értünk el számottevő1 
eredményt, sőt legújabban a hypnoterápiát is bevezettük.
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6. ) Mozgásterápiái osztály.

A pszihoterápíai osztálynak mintegy kiegészítő része a mozgás
terápiái osztály, melynek célja, hogy az érzelmi, természetes mozgás
beli és cselekvési fejlődésében gátolt gyermeket a m ozgásterápia se
gítségével a harmonikus fejlődés ú tjá ra  tereljük és ezáltal a gyermek 
társadalm osodását és így szociális irányban való fejlődését is szolgál
juk, A  modern testi nevelés a következő elvek szerint érvényesül a 
mozgásterápiában: a testi nevelésnél sohasem a rekordteljesítm ények 
felfokozása a cél, hanem a fejlődés ú tja  a mérvadó, A  testi kiképzés  
ne történjék elszigelten önmagáért, hanem az általános nevelés szolgá
latába állva, közvetett úton a lelki fejlődést is mozdítsa elő,

A játékos, de fegyelmezett tömegmozgási feladatok sorozatával, 
valamint a mozgás gyógyító hatásával a lelkígátlások alatt szenvedő 
gyermeket feloldjuk gátlásai alól és a gyermeki közvetlen megnyilvá
nulás területére vezetjük, A közvetített mozgáskultúra révén a gyer
meket önmagára figyelmessé téve, megismertetjük vele képességeit, 
melyeknek helyes értékelésével, öntudatának felfokozásával, erőinek 
helyes kihasználására neveljük. Az a gyermek, aki eleinte ránk se né
zett, m ert sem velünk, sem az élettel nem mert szembenézni, anélkül, 
hogy ezt tudatosan is észrevenné, cselekvésre hajló, jókedvű, előrete
kintő, testíleg-lelkileg egészséges tag ja  lesz társadalmunknak.

A pszichoterápiának ezt a fontos és igen értékes aktiv kiegészítő 
részét egyévi eredményes működés után tehnikai nehézségek miatt 
(helyíséghíány) kénytelen voltam megszüntetni, illetőleg azóta szüne
teltetni, bár a híres lohelandí iskolának legkiválóbb hazai képviselője 
á ll t  önzetlen munkájával és tudásával a Tanácsadó rendelkezésére,

7, ) Beszédterápiai osztály.

Minthogy az ideg és lelkiélet zavarainak legérzékenyebb reagense 
a beszéd, érthető, hogy neuro-pszichopatíás gyermekeink között nagy 
szám ban akadnak beszédhibások is. Beszédterápiai osztályunk fela
data, hogy a beszédhibákat a rendelkezésére álló szakorvosi és gyógy
pedagógiai eszközök segítségével korrigálja, A  beszédhibák leggyako
ribb form ája a selypes beszédűség és a, dadogás.

A selypesbeszédü  gyermeknél törekvésünk elsősorban oda irányul, 
hogy kivizsgáljuk azokat az anatómiai elváltozásokat, melyek az egyes 
beszédhibáknál, mint okok, a beszédhibát fenntarthatják  és mint fizi
kális okok eltávolíthatók. Ilyenek a túltengett mirigyek, hiányos és 
bénult szájpadlások, lélegzési akadályok, sőt esetleges hallási fogyat
kozások. Ezen a téren végzett szakorvosi ténykedések az orr-, garat
képletek, valamint a hallás vizsgálatára vonatkoztak. Selypítő gyerme
keknél 24 esetben találtunk fogeredetű selypítést, orrhangzós beszédű 
gyermekeknél 4 esetben teljesen hiányzó szájpadlást, 9 esetben orr- 
polypust, 2 esetben bénult szájpadlást, 16 esetünk vegyes volt. Össze
sen tehát 55 esetben kellett a selypítő gyermekeknél a tanácsot oly ér
telemben adni, hogy a meglévő beszédhibát ne pedagógiai, hanem se
bészi beavatkozással oldassa meg a szülő. A beszédterápiai osztálynak 
további feladata a hibás beszédűeknek ezen csoportjánál, hogy őket a 
helyes kiejtésre szoktassa. Ez úgy történik, hogy a beteg gyermekek 
szakpedagógiai kezelése m ellett azok szüleivel gyakorlati bemutatások 
útján  megismertetjük gyermekük beszédbeli javításának m ódjait, hogy
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őket segítésképen e gyakorlatokba bevonhassuk és rendszeresen irá 
nyíthassuk.

Hallás-csökkenés okozta beszédfogyatékosságok eseteiben főleg a 
tubárís jellegű ngayothallások szerepeltek. A  hallás-csökkenés m ajd
nem mindig csak 25—30%-ot mutatott, ellenben a beszédbeli fogyat
kozás nagyon szembetűnő volt és semmíképen sem felelt meg a külön
ben nagyon alacsony halláscsökkenésí indexnek. Éppen ezek az esetek 
m utatják világosan, hogy a helyén alkalmazott orvosi beavatkozás m i
lyen áldást jelent a hangos beszéd megtartása és annak megrögzítése 
szempontjából. A  legtöbbször megnagyobbodott garatképletek voltak 
a kiinduló pontjai a tubáris eredetű nagyothallásnak, mely álképletek
nek művi eltávolítása után a tuba katarusa egyszerű orvosi kezeléssel 
gyógyult és a hallás feítisztult, aminek természetes következménye a 
beszéd teljes kítiszíulása lett. Összesen 48 esetben adtunk a szülőknek 
ilyen tanácsot és az esetek mindegyike teljes gyógyulást eredm énye
zett, Újabban bevezettük a Bárczí-féle Optiphon-kezelést is a látási és 
hallási képek összekapcsolására.

A beszédterápiai feladatok második területe a dadogó gyermekek 
gyógyítására vonatkozik. Minthogy a dadogás a pszichofizikai szerve
zet rendellenes struktúrájában rejlő neuro-pszichológiai szimptoma, 
ezért a beteg gyermek beszédét fizikai szervezetének  megfelelő rend
szeres erősítéssel, valamint pszihoterápiaí kezeléssel törekszünk meg
javítani. Tekintettel arra, hogy a dadogásnál gyakran a kedvezőtlen 
családi környezet, a szülők helytelen bánásm ódja is szerepet játszik, 
mint a beszédhibát kiváltó, vagy fenntartó ok, fontos feladatának te
kinti a Tanácsadó, hogy a gyermek rendszeres szakorvosi kezelésén kí
vül a szülőket is ellássa a szükséges lelki higiéniai és nevelési tanácsok
kal. Ily módon a családi környezetet a gyermek pszichikai struktúrá
jának megfelelően átalakítva, a Tanácsadó közvetve is igyekszik jóté
kony hatást gyakorolni a gyermekre. Gyakran m erült fel annak a szük
ségessége, hogy a beszédhibás gyermekek érdekében az iskolával is fel
vegyük a kapcsolatiét, A  tanítónak és tanárnak megadtuk azokat a  lelki 
higiéniai tanácsokat, melyeknek szem m eltartásával bánjék a gyermek
kel, — különösen a feltételessel kapcsolatban — a gyógykezelés idő
tartam a alatt. Sőt a gyermek környezetének minél kiterjedtebb átfor
málása érdekében munkánk nem ritkán még testvéreinek és iskolatár
sainak megfelelő felvilágosítására is kiterjedt.

8.) Játék és megfigyelő osztály.

Jól tudjuk, hogy mit jelent az ilyen nehezen nevelhető, nyugtalan 
gyermekekre az a hosszas és tétlen várakozás, mely egy népes ambu
lancián elkerülhetetlen. Azért, hogy a kis páciensek ne kerüljenek a 
hosszas várakozástól meggyötörtén vizsgálatra, kezelésre, megszervez
tük az u. n. játékszobát. Ezen osztálynak a fentebb említett jelentős 
szempont m ellett ulaj donképení rendeltetése az, hogy alkalm at szerez
zünk magunknak a gyermek megfigyelésére akkor is, amikor ő a meg
figyelést nem is sejtve, önfeledt játék hevében elárulja term észetének 
legbensőbb, legrejtettebb, elnyomhataflanul felszínre törő vonásait, 
készségeinek oly irányait, melyekről a szülők be nem számoltak és 
amely tulajdonságokat a kísérletes vizsgálatok sem derítették ki. Céltu
datos vezetéssel ugyanis olyan játékba vonjuk az egész csoportot,



amely játékszabályok betartását, a közösséghez való alkalmazkodást 
és játékfegyelmet kíván. Így lesznek a szakember számára a játszó 
gyermeken ejte tt egyes megfigyelések fontos elemeivé egy egységes 
lelki-testi együttes képnek, fontos alkatrészei, láncszemei a megtigyelés 
sorozatának, mert eredményei a testi és lelki kótörténetheZ hozzáadva, 
kerek és hiánytalan képét adják a gyermek testi és lelki milyenségének.

A játék és megfigyelő osztály ezen kívül gyógyító célokat is szol
gál, sőt gyakorlati bemutatásokkal módot adunk a szülőknek arra is, 
hogy módszeres foglalkoztatásaink lényegét, célját megérthessék és 
azoknak gyermekeiknél való alkalm azását elsajátíthassák. Ilyen terá 
piás foglalkoztatásban a három év alatt 98 gyermek részesült.

Hogy elkerüljük azt a veszélyt, melyet az egy helyre sűrített je l
lemhibában szenvedő gyermekek telepe re jt magában, egészséges test
vérek és barátok bevonásával igyekeztünk lelkíhígíéníaí értelemben 
vett egészséges légkört teremteni. A  játék és megfigyelő osztály gyer
mekanyagát bizonyos főbb közös jeílem tulajdonságok szerint kezeltük. 
A passzív, kezdeményezés nélküli, csökkent önbizalom gyermekeket, 
pl., akik iskolai, vagy otthoni sikertelenségek nyomása alatt bátortala
nok és nem merik érvényesíteni önmagukat, akiknek nincsen olyan tá r
saságuk és olyan környezetük, ahol őket is észrevennék, azokat náluk- 
nál korban fiatalabb, vagy olyan gyermekek csoportjába osztjuk be, 
ahol elnyomott képességeikkel is érvényesülhetnek, vagy olyan felada
tok elvégzésére kapnak megbízást, melyeket könnyű szerrel tudnak 
elvégezni és ezáltal a siker érzetének serkentő hatására önbizalmuk 
felébred. Hasonló meggondolás alapján részesülnek terápiás foglalkoz
tatásban az u. n. gátlásos gyermekek, akik nem akarják a koruknak 
megfelelő életnívót vállalni és makacssággal, vagy hamis beállítottság
gal igyekeznek a rájuk bízott feladatok megoldását elkerülni. A  karak
teranomáliák ellenkező pólusán mozgó izzitált, hyperreaktibilis opti
mista gyermekek, akik folytonosan szerepelni vágynak, akik meggon
dolás és habozás nélkül tettrekészek és a vakmerőségig meggondolat
lanok akkor is, ha a feladatok messzire tú lhaladják képességeiket. Ter
mészetesen az ő sajátságos lelkíalkatuknak megfelelő gyógypedagógiai 
viszonyokat nyújtjuk úgy környezet, mint módszeres foglalkozás szem
pontjából. A z  érzelmi rendellenességekben szenvedő, diszszociális, 
részvétlen gyermekeknél mutatkozó kóros tünetek elegyengetésére a 
játékszobában adódó helyzeteket használjuk fel. Számos példát tud 
nék felsorakoztatni a játékszoba vezetőjének jelentéseiből (irattárban), 
amidőn éhező, beteg, bajbajutott, vagy hiányosan öltözött társaikat 
egymás lelkesedésén felbuzdulva, közösen segítették meg, A  iavult, 
illetve gyógyult gyermekeket próbára tettük, továbbra is ellenőrzés 
alatt tartottuk és újabb ellenőrző vizsgálatra berendeltük.

A Nevelési Tanácsadó és az otthon kapcsolatának kimélyítésére 
a gyermekeket havonta kétszer otthonukban is meglátogatjuk, mely 
látogatás módszeres környezettanulm ánnyal van összekötve. A gyer
mekek társadalm iasságának fokozására és gyakorlására kávézó délutá
nokat, kirándulásokat, nevelési céljainknak megfelelő mozidarab közös 
megtekintését, Mikulás-, karácsonyi, húsvéti és hazafias ünnepélyeket 
rendeztünk.

9.) Szülők osztálya.
A szülők osztályát eredetileg azért alakítottuk, hogy őket foglal

koztassuk, hogy ők se töltsék tétlenül, unalmas várakozással idejüket.



Ham arosan kiderült, hogy a gyakorlati pedagógia kérdései annyira ér
deklik őket, a jóindulatú irányítást olyan szivesen fogadják, hogy egész 
tervszerű, rendszeres nevelő tevékenységet fejthettünk ki körükben, 
ma már a 20—30 anyából és néhány apából alakított csoportnak a 
célja, hogy a mai korszellemnek megfelelő pedagógiai elveket megis
mertesse, megértesse és gyakorlati alkalm azásukat ellenőrizze.

Maga a megértetés teljesen gyakorlati módon történik, m ert min
den olyan próbálkozás, mely elméleti oktatást célozna, hajótörést szen
vedne a résztvevők testi, szellemi fáradságán. Ezért a szülők foglal
koztatása nem előadássorozatokban, hanem az ő aktiv bevonásukkal, 
megbeszélés form ájában történik. Az egyes kérdések alkalomszerűen, 
tehát rendszertelenül vetődtek fel. A legérdekesebb, vagy legsúlyosabb 
esetből kiindulva, minden szülő panaszát közösen megbeszéljük, meg
vitatjuk, míg a megfelelő orvoslás m ódjában meg nem állapodunk. Az 
osztály vezetője a „kérdve kifejtő“, „rávezető“ módszert használja, 
m ialatt a csoport résztvevői úgy érzik, hogy egyszerű társalgás folyik. 
A legtöbb szülő már az első megbeszélés alapján kísérletezni kezd a 
megbeszélt módszerrel és az elért eredményről minden alkalommal be
számol. Sokszor egymást vigasztalják, erősítik, tanáccsal látják  el s a 
következő alkalommal együtt örülnek a sikernek. Az osztály vezetője 
a  szülőkkel együtt gyakran látogatja a játékosztályt, ahol az egyes 
gyermekeket a felmerült panaszok szempontjából közösen megfigyelik. 
Ezen kívül m ódjukban van a megbeszélt nevelési tanács gyakorlati a l
kalm azását is megfigyelni, illetőleg elsajátítani.

A  megbeszélt témák érdekesebbjei a következők:  a nyugtalan, a rosszul- 
alvó, az étvágytalan ,. az ételben válogatós, az elégedetlen, a  félénk, az á llh a ta t
lan, az egyetlen, a  hazug, az önfertőző, a csavargó, a figyelmetlen, a kedélytelen, 
a  kényszergondolatokkal és képzetekkel küzdő gyermek, A  gyerm ek foglalkozta
tása, pihentetése, levegőztetése, nyaralta tása , sportoltatása, játéka, alkalom szerű 
öltöztetése, megengedhető és korlátozandó hiúsága, csökkent és tú lzo tt önérté
kelése, őszinteségének lehetősége és feltételei, olvasmánya, szépérzéke, ítélő
képessége. A családi és gyerm ekkörnyezet hatása a gyerm ek idegrendszerének 
kialakulására, testi fenyíték, oktalan engedékenység, a felvilágosítás helyes és 
végzetesen hibás módja, az otthoni tanulás tehn ikája  és annak ellenőrzése, irá 
nyítása, az öngyilkosság és világgá indulások megelőzése. Az árvagyerm ek hely
zete és kezelése rokonok körében, a nagy testvér, a legkisebb testvér, a nagy
szülők feladata  és hatásköre, az elvált szülők, a szülők gondteltsége, kedély- és 
példaadása, az iskola terveinek megérteni akarása, m agatartás a gyerm ek taná
raival és tanítóival szemben, a vallásosság szerepe a nevelésben stb.

10.) Elhelyező osztály.
A Nevelési Tanácsadó arra törekszik, hogy lehetőleg bejáró keze

léssel segítsen a hozzá fordulókon. De ha a gyermek állapota olyan, 
hogy ily módon eredm ényt elérni nem tudunk, m ert vagy a szülő, vagy 
a környezet károsan befolyásolják a gyermeket, vagy maga a gyermek 
értelmileg oly alacsony fokon áll, hogy értelmi kiképzése nem lehetsé
ges, s csak ápolásra szorul, vagy pedig m orálisan annyira sérült, hogy 
gyógynevelése csak hosszú ideig tartó, zárt intézeti nevelés m ellett 
remélhető, ily esetekben zárt intézetben való elhelyezése érdekében 
közbenjárunk.

Figyelembe véve azt, hogy a Tanácsadóban megforduló szülők 
kevés kivétellel a legszegényebb néprétegből kerülnek ki, kik az ínté-



zeti neveltetés költségeinek fedezésére képtelenek, az ingyenes elhelye
zés pedig a mai viszonyok között — mikor a takarékossági törekvések 
m ellett az elhagyott gyermekek befogadására szolgáló intézmények 
mind szűkebb és szűkebb körre szorítják működésüket — az elhelye
zések foganatosítása szinte leküzdhetetlen akadályokba ütközik, A  
Tanácsadóban megfordulók túlnyomó többsége azonban oly szegény, 
hogy gyermeke után még a kedvezményes tartásd íja t is képtelen meg
fizetni. Az ilyenek ingyenes szakintézeti elhelyezése érdekében a köz- 
igazgatási hatóságokkal lépünk összeköttetésbe. Hivatalból beszerezzük  
a szükséges okmányokat, m egszerkesztjük a beadványokat s az értel
mileg gyenge, ápolásra szoruló, vagy epileptikus gyermekeket az ille
tékes gyámhatóságok (árvaszék} ú tján  elhagyottá nyílvánítjuk és vég- 
zésileg beutaltat]uk állami gondozás végett valamely állami gyermek- 
menhelybe azzal, hogy onnan viszont ne vidéki nevelőszülőkhöz adas
sák ki a gyermek további nevelés végett, hanem gyógypedagógiai szak
intézetben helyeztesék el állami költségen.

Ily  módon az értelmi fogyatékosok közül a gyulai, kisújszállási 
gyógypedagógiai intézetekben, illetve a hülyék és eskórosok budakeszi 
„Bethel" intézetében 9 gyermeket helyeztünk el teljesen díjtalanul. 
Az erkölcsileg fogyatékosok közül pedig a Budapesti Á tm eneti Fiú- 
otthonban, a Székesfehérvári Állami Fiúotthonban, illetve a Rákos- 
palotai Átmeneti Leányotthonban összesen 16 fiatalkorú díjtalan  elhe
lyezését eszközöltük ki, 3-at pedig sikerült kedvezményes tartásd íjé rt 
elhelyezni a Budai Szent László Gyermekotthon, Jó Pásztorháza, ill, 
íz  Esztergom-tábori Szalézi Fiúnevelő Otthonban. 2 fiatalkorú részére 
magánmunkaadónál szereztünk munkahelyet. A 3 év leforgása a la tt 
összesen 30 gyermeket sikerült a nekik megfelelő helyre elhelyezni.

b.) Referáló szakértekezlet.

A  Nevelési Tanácsadó különböző osztályainak felsorolása és mun
kásságának ismertetése után bátor vagyok hangsúlyozni, — mint ahogy 
ez a fentiekből is kitűnik — hogy az osztályok és azok működése között 
éles határt vonni nem lehet, azok ilyetén ismertetése csak szerkezeti 
szempontból történik, hiszen azok működésükkel szervesen kapcsolód
nak egymásba, tagjaik konziliumszerűen beszélik meg az egyes felme
rülő problémákat. Sőt az együttes munka kimélyítése érdekében időn
ként szakértekezleteket is tartottunk, melyeken a Tanácsadó m unkája 
szempontjából fontos témák és müvek referátum a alapján azokat az 
egész m unkatestület részvételével megvitattuk, hogy a vita eredm ényeit 
a magunk szám ára hasznosítsuk. Ilyen referátum okat illetve előadás- 
sorozatokat tartottak: Merész (Michels) Fülöp ,,A dadogás gyógypeda
gógiájáról“ a Tanácsadó beszédterápíai osztályának tapasztalatai 
alapján, Koleszár József „Az erkölcsi képesség kísérletes úton való 
kutatásáról“ saját vizsgálatai alapján, valamint Bors Vilmos „A. játé
kos foglalkoztatás a jellemformálás szolgálatában“ címen a Tanácsadó 
játék és megfígyelőoszíályában szerzett tapasztalatai a lapján és Tihanyi 
Jolán ,,M öntés sori nevelési rendszeréről,"

Ezen kívül a Tanácsadó gyakorlatában előfordult érdekesebb, 
kirívó eseteket az egész munkatestület jelenlétében rendszeresen ismer
tettük, a náluk foganatosítandó terápiás e ljárást pedig együttesen 
beszéltük meg.
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c.) Kik vették fel eddig a kapcsolatot a Tanácsadóval?

Hogy mennyire időszerű volt a Nevelési Tanácsadó megszervezése, 
hogy milyen nagy hiányt pótol és mennyire közérdekű jelentőséggel 
bír, azt minden kommentár nélkül az a sok irányú érdeklődés igazolja 
legjobban, mely nemcsak a szülők nagy tábora, de a legkülönbözőbb 
egészségügyi, szociális, oktatásügyi intézmények és hatóságok részéről 
megnyilvánult. Itt meg kell jegyeznem, hogy a szervezeti szabályzatban 
is lefektetett és a közérdekű propaganda érdekében megjelölt am a kö
telezettségünknek, mely szerint ,,az igazgatóság köteles megkeresni 
mindazon hatóságokat, egyesületeket, intézeteket, klinikákat, kórháza
kat és általában mindazon intézményeket, melyeknek működési köré
ben ilyen tanácsra szorulók vannak” nem mertem eleget tenni, m ert 
enélkül is már oly tömegesen keresik fel ambulanciánkat, hogy szűkös 
helyiségeinkben — ahogy erre a továbbiakban még rátérek — m ár így 
is képtelenek vagyunk a jelentkezőket befogadni, E  téren mindössze 
csak annyit teljesíthettünk, hogy a munkaévek elején pár sorban jelez
tük, az Orsz. Tudósító útján, hogy a  Nevelési Tanácsadó újból meg
kezdte működését.

Hogy ennek ellenére mégis milyen széles körben terjedt el Neve
lési Tanácsadónk ismerete, azt annak az alább közölt nagy körnek a 
tarkasága igazolja, melynek irányításával betegeink ambulanciánkat 
felkeresték:

Egyetemi Idegklinika, Egyetemi G yerm ekklinika, Apponyi Poliklinika, 
Uj Szent János Kórház, Fehér K ereszt Kórház, Zsidó Kórház, M agánalkalm a
zottak  Biztosító Intézete, Országos Társadalom  Biztosító Intézet, MÁV, gépgyár 
és különböző gyári rendelők, Székesfővárosi Tüdőgondozó, tiszti orvosok, iskola
orvosok, magán orvosok, Stefánia Szövetség, Vörös K ereszt Egylet, Országos 
Gyermekvédő Liga, Á llam i Gyermekmenhely, N épjóléti minisztérium, Igazságügy 
minisztérium, országgyűlési képviselők, községi elöljáróságok, Gyógypedagógiai 
Intézetek Orsz. Szakfelügyelősége, F ia ta lko rúak  Felügyelőhatósága, F ia ta lko rúak  
Bírósága, Gyógypedagógiai Társaság, N yom orék Gyerm ekek Orsz, O tthona, tan á 
rok, lelkészek, iskolanővérek, iskolai hatóságok, rádió, újságok szerkesztősége stb.

Az a körülmény, hogy a különböző hatóságok újabban nemcsak 
egyszerű víszgálatra küldik az ügykörükbe tartozó gyermekeket, ha
nem hivatalból orvospszichológiai és gyógypedagógiai szakértői véle
mények adására is felkérik intézményünket, hivatalos illetékességének 
elismerését jelenti. Ilyen szakértői véleményeket adtunk ki eddig isko
lai hatóságoknak, súlyosabb fegyelmi vétségek elkövetése «setében, is
kolai alkalmassági kérdésben; árvaszékeknek neveltetési kérdésekben; 
a kir. törvényszéknek, mint a fiatalkorúak bíróságának, fiatalkori kri
minalitások eseteiben; rendőri hatóságoknak gyermekekkel kapcsolatos 
baleseti kérdésekben. Az a körülmény pedig, hogy a különböző kli
nikák kórházak orvospszichológíai és gyógypedagógiai vizsgálatért és 
leletek közléseiért fordulnak hozzánk, azt m utatja, hogy a Gyógy
pedagógiai, Nevelési és Pályaválasztási ambulancia közegészségügyi 
organizációnknak már a hivatalos orvosi intézmények részéről is el
ismert és fontos tényezője.

7
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IV. Egyéb munkásság.

a.) Előadások és irodalmi munkásság.

A Tanácsadó m unkatársai a Tanácsadó megszervezésétől 1932 
június hó 15-ig a következő tudományos és közérdekű előadásokat ta r
tották és az alant felsorolt irodalmi működést fejtették ki.
Dr Schnell J]ános:

1929. június 2-án a III. M agyar Gyógypedagógiai Orsz. É rtekezlet kere
tében a „Gyógypedagógiai Nevelési tanácsadás lényege és feladata“ címen;

1930. február 18-án az Országos Közegészségügyi Egyesület felkérésére az 
egyesület közérdekű előadássorozatában „Az ideges és nehezen nevelhető gyer
m ek“ címen;

1930, július 2-án a Szent Im re év Pedagógiai Kongresszusán „Az erkölcsi 
fogyatékosok gyógyító neveléts ügyé“-ről\

1931. január 8-án az Országos Közegészségí Egyesület Iskolaorvosi és
Egészségtantanárí Szakbizottsága ülésén „Az orvosi pszichológia szerepe az 
iskolaorvos gyakorlatában“ címen; ,

1931. március 16-án a Kath. H áziasszonyok előadássorozatában „A serdülő
kor testi lelki válságai“ címen; >

1931. m ájus 8-án az I. Nemzeti G yerm ekhéten az intézet helyiségében az 
intézet ism ertetése m ellett „Az orvosi pszichológia a pedagógiai gyakorlatban"  
címen;

1931. június 3-án Az Orvosi N agyhét keretében m egtartott XI. Elmeorvosi 
É rtekezleten „Az iskoláskorú gyermekek szellemi egészségügye“ címen. K ülön
lenyom at a B udapesti Orvosi Újság 1931, 33, számából;

1932, január 25-én a M agyar G yerm ektanulm ányi Társaságban „Az egyé
niség rendellenességei“ címen;

1932. április 16-án a M agyar Pszichológiai Társaság közérdekű előadás- 
sorozatában „A kóros egyéniség kialakulásá“-ról;

1932. május 10-én a Böszörm ényi-úti polgári leányiskola szülői é rtekez
le tén  a „Nehezen nevelhető gyermek“-ről;

1932. május 12-én a II. Nemzeti G yerm ekhét keretében az Orsz. Testne
velési Tanács székházában „Gyermekeink lelkiegészségé“-ről;

1932. május 21-én az Orsz. V öröskereszt Egyesület székházában m egtartott 
Családvédelm i Kongresszuson „A családvédelem és lelkiegészségügy“ címmel;

„Amíg nem késő . . ." V árosi Szülők L ap ja  1929. október 15. 20. szám.
„A nevelés új útjain" Szülők L ap ja  1929. november 15,
„Az iskolásgyermekek lelki egészségvédelme“ Egészségvédelem 1930. szept.
„Az orvosi pszichológia szerepe az iskolaorvos gyakorlatában“ Egészség- 

védelem 1931. február 3—4. szám.
„A gyengetehetségű gyermek“ Egészségvédelem 1931. május.

Dr. Schmidt Ferenc:
1929. június 2. A  III. M agyar Gyógypedagógiai Országos Értekezleten 

„A fogyatékosok életpályákra való alkalmasságáról“;
1930. július 2-án a Szent Im re év Pedagógiai Kongresszusán „A jellem

nevelésről a polgári fiúiskolában";
1931. január 15-én a K atolikus T anítónők és Tanárnők Országos Egyesületé

ben „A lélektani kísérletekről";
1931. m árcius 12-én M agyar Pszichológiai Társaságban „Az elemi egysze

rűségű kézügyességi munkáról";
1932. április 14-én a  B udapestkörnyéki Polgáriískolaí Igazgatók 66. értekez

letén „A képességvizsgálatokról“;
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„A  fogyatékosok életpályákra való alkalmasságának kísérletes vizsgálata 
Gyerm ekvédelem  L apja 1929, 12. szám.

„A  tömeg." Országos Polgáríiskolai Tanáregyesületi Közlöny 1929. 5. sz.
„A  díszítéses rajzolási képesség fejlődésének kísérletes vizsgálata ép és 

fogyatékos elméjű gyermekeken."  A  M agyar Gyógypedagógia 1929. 1— 2. sz.
„Az elemi egyszerűségű munka kísérleti lélektani vizsgálata." M agyar 

Pszichológiai Szemle 1930. 3—4. szám. j
„A 9— 14 éves fiúk jellemfejlesztéséről."  K atolikus Nevelés 1931. okt. sz.
„A kísérleti lélektan és a pedagógia." A  K atolikus Tanítónők és Tanárnők 

L apja 1931. 3—4, szám.
„A kísérleti lé lektan szerepe a nevelési tanácsadásoknál." Szülők L apja 

1931, 2. szám.
„A  negatív és pozitív irányú pedagógiáról." Szülők Lapja 1932 május.

Dr. Bernáth István:
1930. június 30-án a Siketném ák és V akok Országos Egyesületének é rte 

kezletén: „A vakok jogi és társadalmi védelme"  címen. Ugyanez az előadás meg
jelent a szaklap 1930. decem beri számában.

1931. áprilisában a M agyar Gyógypedagógiai Társaság gyűlésén „A vakok  
magánjogi jogviszonyairól"  kapcsolatban a Tanácsadó szerepével.

1931. május U -én  az Orvosi N agyhét keretében m egtartott XI. Elmeorvosi 
Értekezleten „A vakok magánjogi védelme."

1932. február 28-án a budapesti kir. Magy. Pázm ány Péter Tud, Egyet, 
jogi karának A ngyal-szanatórium ában: „A fogyatékos társadalom különböző 
kategóriáinak büntető jogi felelősségéről."

1932. május 11-én a II. Nemzeti G yerm ekhét keretében „Az erkölcsi ve
szélynek k ite tt  és az erkölcsi züllés útjára tért gyermekek jogi és társadalmi 
védelméről." i

Koleszár József:
1930. fegruár 13-án a M agyar Gyógypedagógiai Társaságban „A fogyatékos

gyermekek nevelés és oktatásügye Itáliában" címen. .
„Az ember erkölcsi képességének kísérleti úton való kutatása."  (Glóbus 

könyvnyomda r.-t, Kassa.)
„A fogyatékos gyermekek nevelése és oktatásügye Itáliában." Tanulm ány-, 

úti beszámoló. (Á rpád könyvnyomda r.-t. Kalocsa.)
„Tanulmányúti beszámoló" M agyar Gyógypedagógia 1930. III. 10. sz.
..Kriminálpedagógiai vizsgálat." M agyar Gyógypedagógia 1931. 5— 7. szám.
,,Egy fiatalkorú bűnöző gyógypedagógiai vizsgálata." M agyar Gyógypedagó

gia 1932. 8— 10. szám.
Számos belföldi és külföldi szakm unka, folyóirat, cikk, stb. ism ertetése.
M int a budapesti áll. átm eneti fiúotthonnál működő gyógypedagógus, a 

fiatalkorúak budapesti bírósága részére hivatalból készít szak jelentéseket, vagy 
a bírósági tárgyalás során élőszóval mond szakvéleményt és tesz javaslato t a 
bíróság elé kerülő bűnöző fiatalkorúak ügyében.

Dr. Bárczi Gusztáv:
1931. november 26. „A rádió felhasználása siketeknél és nagyothallóknál." 

Kir. Orvosegyesület Fülészeti Szakosztályában.
1932. április 14-én Szülők Iskolájában „A beszéd."
1932. június 16-án Siketném ák és V akok tanárainak  soproni közgyűlésén 

„A siketnémaság okairól."
„Siketek és némák szelekciója."  S iketném ák és V akok O ktatásügye. XXX. 

évf. 10. szám.
„A magyar beszédhangok képzése"  cím ű 5. íves munka sa já t kiadásban 1930.
„Egészségtani próbatanítások"  című 5 íves munka saját kiadásban 1930.

7*
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,,Egészségtan elemi iskolák részére.“ K alász k iadása 1930.
„Rádió felhasználása a siketeknél éá nagyothallóknál.“ Orvosi H etilap 

1932. 32, szám.
Merész Fülöp:

1930. április 24-én „A beszéd pedagógiája" címmel a M agyar G yógypeda
gógiai Társaságban. j

1930. június 27-én a Síketném ák és V akok T anárainak Orsz. Egyesületének 
Debrecenben ta r to tt közgyűlésén beszám olt a  „Beszédpedagógia" című m unkájá
ról és új m ódszerének gyakorlati eredm ényeiről.

1930. október 30-án a M agyar Gyógypedagógiai Társaság nagygyűlésén 
beszám olt az V. Gyógypedagógiai kongresszusról.

T. Havas Alisz:
1929. októbertől 1930. júniusig szerkesztette a „V árosi Szülők L apját", 

melyben a gyermeknevelés minden részletére kiterjedő számos önálló cikkével 
értékes szolgálatokat te ljesíte tt a m odern pedagógiai elveknek gyakorlati a lka l
m azása érdekében.

t,Az iskolásgyermek otthona" B udapest 1930, F rá te r és T sa kiadása.

b.) Továbbképzés és tanulmányi látogatások.

A továbbképzés szempontjából elsősorban a gyógypedagógiai ta
nárjelöltek szakismereteinek ily irányú kibővítése jön tekintetbe. A  III, 
éves tanárjelö ltek  rendszeres beosztást nyernek a Tanácsadóban, 
hospitálás céljából heti 3 órában, sőt akik speciális képzést akarnak e 
téren szerezni, korlátolt számban rendszeres gyakorlati beosztást is 
nyerhetnek. Örömmel állapíthatom  meg, hogy a fiatal tanárjelö ltek  ré
széről olyan intenzív érdeklődés, nyilvánul meg a gyógynevelésnek 
ezen újabb területe iránt, hogy a kérelmezők nagy részét helyszűke 
m iatt nem is vehetem figyelembe;

a Budapesti Róm. Kath. Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola hall
gatói hetenként egyszer hospítálnak az experímentál pszichológiai 
osztályban;

a székesfőváros Pedagógiai Szemináriumának kíslétszámú osztá
lyok tanítói és tanítónői részére rendezett továbbképző tanfolyamai 
időszakonként rendszeresen hospítálnak a Tanácsadóban;

A Tanácsadó igazgatója mint előadó részt vett a Szociális Misszió- 
társulat szociális iskolai tanfolyamán, valamint a Kórházgondozói 
Tanfolyamon, ahol a gyógypedagógia, a lelkíhígiene és lélekgondozás 
tárgyköréből tarto tt gyakorlati vonatkozású előadásokat.

Külföldi vonatkozásban örvendetes tényként említem meg, hogy 
Goddard U.S.A.-í egyetemi professzor budapesti tanulmányi látoga
tása után egyik tanítványát Skodák Mary pszihológus, középiskolai 
tanárnőt egy évi tanulmányi továbbképzésre hazánkba küldte, aki 
Ranschburg professzor irányításával a Gyógypedagógiai és Orvos- 
pszichológiai Intézetben nyert beosztása mellett, Nevelési Tanács
adónkban részesült egész éven át gyakorlati kiképzésben.

Tanulmányaik kiegészítése szempontjából csoportosan látogatták 
meg a Tanácsadót és kérték fel az igazgatót ismertető előadás meg
tartására:

Az Egyetemi közegészségtani Intézet iskolaorvos-képző tanfolyama  dr, 
B exheít Á rm in egészségtantanári szakfelügyelő vezetésével évenként;

az Országos Közegészségi Egyeület iskolaorvosi szakbizottsága, mely e lá 
togatásával kapcsolatban a Tanácsadóban ta r to tta  szakülését is;
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a Tudom ány Egyetem Közegészségtaní Intézetének Közegészségtani Sze .  
mináriuma  és tanársegédei prof, dr. D arányi G yula egy. nyilv. r. tanár vezetésével; 

o Kalocsai Kath. Tanítónőképző In téze t  V. évfolyama; i
a D am janich-utcai Áll. Tanítónőképző In tézet  V. évfolyam a és

az Andrássy-úti Leánygimnázium  V III, osztálya tanára ik  vezetése m ellett.

c.) Látogatások.

A Nevelési Tanácsadó szervezetének szakszerű kiépítése, a mun
katársak  kiképzése, a kooperatív együt(munkálkodás megteremtése, a 
munka-módszerek kialakulása, az egész apparátus tehníkaí kiépítése 
szóval a kezdeti nehézségek, köteles szerénységre késztettek bennünket 
és nem engedték meg számunkra, hogy a nyilvánosságot keressük. A  
munkaterület újszerűsége és aktualitása azonban annyira felkeltette 
úgy a felettes haóságok, mint a szakkörök figyelmét, hogy Nevelési 
Tanácsadónk látogatások szempontjából is mozgalmasnak mondható. 
Különös figyelembe részesítette Tanácsadónkat néhai Nagy Á rpád 
állam titkár úr Öméltósága, ki több ízben történt személyes m egjelené
sével buzdított bennünket kitartó munkára, továbbá dr. Hoor Károly 
miniszteri osztálytanácsos, ügyosztályfőnök és Szatter Ferenc szám
vevőségi főtanácsos, ügyosztályi előadó urak, kisérték személyesen 
figyelemmel működésünket.

A  hazai szakkörök  részéről m egtekintették Tanácsadónk m űködését prof. 
dr. Darányi G yula egy. nyilv, r. tanár, a  Közegészségtani Intézet igazgatója, prof, dr. 
W eszely  Ödön egy. nyilv, r, tanár, dr. Andriska  V iktor orvosprofesszor, dr. Scheff- 
Dabis László a Székesfővárosi Közegészségügyi Intézet osztályvezető főorvosa, dr. 
Padányi  A ndor B udapest szív. kír. tanfelügyelője, Lukács  S aro lta  az Országos Vö
rös-K ereszt Egyesület alelnöke, Éltes M átyás az Áll, Kisegítő Iskola igazgatója, 
Szabó K ároly az Áll. Gyógyped. N evelőintézet igazgatója, Cser János a székesfő
városi Pedagógiai Szeminárium Lélektani L aboratórium ának vezetője, vitéz Gévay  
K ároly a szív. kislétszám ú oszt. szakfelügyelője, dr. Burián  Im re kir, törvényszéki 
bíró, a  F ia ta lko rúak  Bíróságától, valam int több budapesti és vidéki orvos, gyógype- 
dagógcs és pedagógus.

Külföldi szakkörök részéről prof, dr. Goddard  ohiói (U.S.A.) egyetemen a  k li
nikai pszíhológia professzora, prof. dr, Hunter  a  pensylvániai Clarc egyetem pszi- 
hológia professzora, prof. dr. Waterink  az am sterdam i egyetem pszíhológia p ro 
fesszora, prof. dr, M. Grzegorzewska  egyetemi tanárnő, a  varsói gyógypedagógiai 
tanárképző igazgatója, P. Foucher, a párisi nevelési tanácsadó igazgatója, dr. Z, 
Botschev  szófiai egészségügyi felügyelő, W. Müller  pszihológusnő Chikágó (U.S.A.) 
I. Kordén  a berlini központi nevelési és pedagógiai intézet asszisztensnője,

V. Szem élyzeti viszonyok.

M ielőtt a személyzeti viszonyok jelenlegi statuszára vonatkozó 
ismertetésemet megtenném, meg kell vallanom, hogy sohasem mertem 
volna ily nagy feladatra vállalkozni, ha nem éreztem volna magam 
mögött önzetlen és az igaz ügy szeretetétől hevített, a nemes cél érde
kében minden áldozatra kész munkatársaimat, kik nemcsak minden 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül, de mondhatom anyagi áldozatok árán 
is vállvetett odaadással tették magukévá a mai súlyos lelkíkrízísben ta 
nácstalanul vergődő szülők sokszorosan megnehezített gyermekneve
lési problémáit.

Felhasználom egyszersmind az alkalm at arra, hogy ezért az áldó-
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zaíkész nagy munkáért valamennyi segítőtársamnak mély hálámat és 
igaz köszönetemet fejezzem  ki.

A Nevelési Tanácsadó m unkatársainak most már véglegesen kiala
kult névsorát és beosztását az alábbiakban ismertetem:
Igazgató: dr. Schnell János főorvos, a m. K ir, Gyógypedagógiai és Orvospszicho- 

lógiai In tézet igazgatója.
1. )' Felvételi osztály:

a. ) Orvosi: d r .Kovács Ilona gyerm ekszakorvos, v. egyetemi gyerm ekklinikai
orvos, a  m. Kir. Gyógypedagógiai és Orvospszichológíai intézet asszisztense-

b . ) Pedagógiai: Hajós  Elem ér áll. gyógyped. tanár.
2. ) Orvosi osztály: 1

Vezető és Gyógypedagógiai szakorvos: d r, G urszky  Ernő oki. gyógypedagógiai 
tanár, törvényzéki szakorvos, az Állami Gyógypedagógiai Nevelő Intézet 
szakorvosa.

Gyermekszakorvos: dr. Kovács  Ilona, v. egyetemi gyerm ekklinikái orvos, a 
m. Kir. Gyógyped. és Orvospszichológiai Intézet asszisztense. 

Idegszakorvos: dr. Ridler  Gábor v. egyetemi idegkliníkaí orvos, az Á tm eneti 
F iúotthon szakorvosa.

Beszéd és érzékszervi szakorvos: dr. Bárczi Gusztáv fül-, orr-, torok- és gége
szakorvos, oki. gyógyped. tanár, az Állam i Siketném a intézet szakorvosa. 

Kezelő orvos: dr. Loránd B lanka az Egyetemi Ideg klinika orvosa. (
3 ) Experimentál pszihológiai osztály:

Vezető: dr. Schmidt  Ferenc főiskolai tanár, pedagógus-pszihológus, a Szent 
István A kadém ia rendes tagja.

Asszisztensek: dr. Molnár  Im re pszihológus, a würzburgi egyetem v. pszi- 
hológiai asszisztense.
Gerényi  M ária a m. kir. Gyógypedagógiai és Orvospszihológiai In tézet 

belső m unkatársa.
G yakornokok: Pesky  M ária IV, éves gyógyped. főisk, tanárjelölt.

Tihanyi Jo lán  IV, éves gyógyped. fő isk  tanárje lö lt.
4. ) Pályapszihológiai osztály.

A  vizsgálatokat az experim entál pszichológiai osztály m unkatársai végzik.
5. ) Pszihoterápiai osztály:

Koleszár  József gyógypedagógiai tanár az Állam i Á tmeneti F íúo tthon  
tanára.
Berényi Ferenc állam i gyógypedagógiai tanár, | 
df. Bernáth István jogvégzett áll, gyógyped. tanár.

Berták  A ndor áll. gyógyped. tanár, kisegítő iskolai igazgató.
Fiirst E tel abs. gyógyped. tanár.

Rácz  T ekla olk, tanítónő a M. Kir. Gyógypedagógiai és Orvospszicholó
giai Intézet volontőr gyakornoka.

6. ) Mozgásterápiái osztály:
H elyszűke m iatt jelenleg szünetel (indokolást lásd III/6  17, 1.) Vezette:

M. Bierbauer  Clarísse, testnevelési í s k  tanár.
7. ) Beszédterápiai osztály:

Vezető: dr. Bárczi  Gusztáv fül-, orr-,; torok- és gégeszakorvos, old. gyógy
ped. tanár, az Állam i S íketném a Intézet szakorvosa.

A sszisztens: Tekes  Jú lia  IV. éves gyógyped- főisk. tanárjelölt.
8. ) Megfigyelő és játékosztály:

Vezető: Bors  Vilmos áll, gyógyped. tanár.
G yakornokok: Lévay  A drinne II. éves gyógyped. főisk. tanárje lö lt. 

Wallrabenstein  Frigyes II. éves gyógyped, főisk. tanárjelölt.
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K őinyezettam ilm ányozás: dr. Bán Im réné a M. Kirí Gyógypeda^ '¿ ia  és O r- 
vcspszíchológiaí Intézet volontőr nunkitávsa.

9.) Szülők osztálya:
Ve / ez tő. T . Havas Alísz oki. polg. :>k. tanárnő, pedagógiai író,,

dr Bán Imréné a M. Kir. Gyógyped igágkií és Or.'ospszicholcgiai intéze* 
volontőr m unkatársa,

10JElhalyezcsi osztály:
Koleszer József áll. gyógyped. tanár.

A legmélyebb kegyelet hangján kell megemlékeznem Merész 
Fiilöp kartársunkról, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kiváló 
tanáráról, ki a Tanácsadó megszervezése óta a közelmúltban bekövet
kezett tragikus haláláig nemcsak buzgó úttörő munkása volt a Nevelési 
Tanácsadónak, de európaszerte ismert mívelője is a beszédpedagógia 
tudományának,

VI. Helyiségek.
A  Nevelési Tanácsadónak saját helyiségei nincsenek. A  M, Kir. 

Gyógypedagógiai és Orvospszichológiai Intézet helyiségeiben ta rtja  
heti 3 délután a késő esti órákba benyúló rendeléseit, melyeken te
kintve, hogy a gyermekek szüleik kíséretében jönnek, minden alkalom
mal több mint 100 ember fordul meg. Az intézet egy kis elő-, orvosi- 
és pszichológiai vizsgáló szobából és egy nagyobb előadóhelyiségből 
áll. Ezek a helyiségek kezdetnek megfelelőek voltak, mert a megindu
lás kis forgalma m ellett m egadták a lehetőségét annak, hogy a Tanács
adó megkezdhette működését, de ma, amikor a Tanácsadó már 10 osz
tállyal, 24 m unkatárssal működik, több mint 100°/ö-osan megnöve
kedett forgalmát csak sok felesleges idő és energiapazarlással és a 
legnagyobb küzdelm ek árán tudja lebonyolítani.

A z  előszobában, mely alig 8— 10 ember befogadására alkalmas, 
már a rendelés megkezdése előtt is olyan tömeg van bepréselve, hogy 
csak a legnagyobb nehézségek árán tudnak a betegek és m unkatársak 
az innen nyíló többi helyiségbe bejutni. Elképzelhető, hogy ez az össze
préselt, sokszor vizes, gőzölgő kabátban álldogáló embercsoport milyen 
egészségtelen levegőben várakozik sokszor órákon keresztül, m ert ezen 
helyiség megfelelőleg nem is szellőztethető. A z  orvosi szoba oly kicsi, 
hogy a beteg és kísérőjét számításba véve egy orvos is csak szűkösen 
tud ott dolgozni, pedig egyidőben hárm an is dolgoznak benne: anam- 
nezist vesznek fel, vizsgálnak és a szobácska függönnyel elkerített ré
szében azon elektroterápíás kezeléseket végzik, melyekhez a beteg le- 
vetkőztetése szükséges. Ugyanilyen szomorú a helyzet a pszichológiai 
vizsgáló szobában is, ahol a csak vászonfüggönyök által részekre osz
tott munkahelyeken egyszerre hárm an is végeznek olyan vizsgálatot, 
mely tökéletes izoláltságot és csendet igényel. A nagyobb m éretű elő
adóhelyiségben folyik a pedagógiai anamnezís felvétele, a pszichoterá
pia, valamint itt bonyolítjuk le a sürgős term észetű adminisztrációs 
(írógépelés) munkákat. Ezt a term et spanyolfalakkal fülkékre osztot
tuk, hogy némiképen mégis izoláljuk egymástól a páciensekkel mindig 
bizalmas megbeszéléseket folytató m unkatársakat. I tt dolgoznak ezen 
kívül még az orvosi szobából már kiszorult szakorvosok is és itt vára
koznak az előszobában már el nem férő és onnan beszoruló betegek is. 
A  Tanácsadó sokoldalú széttagozódó m unkája és folytonosan növekvő 
forgalma m ellett ezek a helyiségek nyugodt, intenzív munka elvégzé
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sére már egyáltalán nem megfelelőek. Meg kell jegyeznem még, hogy 
ilyen kis területen ilyen tömegű embernek összezsúfolása, különösen 
járványok idején közegészségügyi szempontból is súlyosan kifogás 
alá eshetik.

Nem mulaszthatom el még ez alkalommal Éltes M átyás úrnak, az 
Állami Kisegítő Iskola igazgatójának hálás köszönetemet kifejezni, aki 
munkánk sokirányú áldozatkész tám ogatása m ellett (fűtés, világítás) 
szíves volt a szülők osztálya, valamint a beszédterápia részére egy-egy 
tanterm et és játékosztályunk részére a napközi otthon helyiségét ren
deléseink idejére átengedni.

VII. Anyagi viszonyok.

Az. Állami Gyógypedagógiai, Nevelési és Pályaválasztási Tanács
adó semmi néven nevezendő anyagi támogatásban nem részesül. Mun- 
kartársai egy fillér honoráriumot nem élveznek, tisztán az ügy iránti 
önzetlen lelkesedésből, hetenként háromszor délután 4—7-ig, sokszor 
még tovább is teljesen ingyen, átlag évi 8000 munkaórát teljesítenek. 
A  szervezeti szabályzat értelmében joga van a Tanácsadónak ingye
nes rendelésein a vizsgálatra jelentkezett pácienseknél készkíadásaink 
fedezésére a klinikai díjszabást alkalmazni, ami új-felvételenként 1 P, 
orvosi kezelésenként 20 fillértől 1 pengőig terjed, mely díj befizetésé
től azonban a Tanácsadó igazgatója indokolt szegénység esetében elte
kinthet. Az ily módon befolyt díjakból a számvevőséghez beterjesztett 
kimutatás szerint az első évben 244 új felvétel m ellett befolyt 360.70 
pengő, a második évben 344 új felvétel m ellett befolyt 884.50 pengő. 
Ezen összegből készkíadásaink leszám ítása után módunkban volt a Ta
nácsadó m unkatársainak villamosköltségeít megtéríteni és némi, mini
málisan megszabott (évi átlag 25 pengő) tiszteletdíjat juttatni. A  har
madik év bevétele, dacára a 354 főre emelkedett új felvételnek, már 
csak 384.30 pengő bevételt tudtunk elérni, mely összegből készkiadá
saink levonása után m unkatársaink villamosköltségeinek is csak töre
dékeit tudtuk megtéríteni. A  helyzet ma az, hogy addig, amíg az első 
két évben csak kivételesen fordult elő, hogy valaki ne tud ta  volna a 
kiszabott perselypénzt megfizetni, úgy ma már ritka kivételt képez az 
a szülő, aki ennek a kötelezettségnek eleget tud tenni. A tanácsot kérő 
szülők gyermekeikkel kénytelenek a város legmesszebblévő pontjairól, 
gyakran a környékről gyaíogszerrel megtenni a hosszú utat, m ert még 
a minimális víllamosköltséget sem tudják előteremteni.

Összefoglaló.
Amint fentiekben megállapítható, az Állami Gyógypedagógiai 

Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadó azáltal, hogy a gyermekkorban 
fellépő pszichés anomáliákat kezdeti stádiumukban, tehát legnagyobb 
részben még gyógyítható állapotban korrigálja és így a későbbi korban 
rendszerint már súlyosabb formában kifejlődő lelki rendellenességek
nek elejét veszi, a lelkiegészség területén igen fontos megelőzési mun
kát végez.

Ahogy most az Állami Gyógypedagógiai Nevelési és Pályaválasz
tási Tanácsadó három éves működésén végigtekintek, örömmel állapí
tom meg, hogy ez az intézmény, mely egyetlen fillér támogatásban 
nem részesül, a késő esti órákba is benyúló, ingyenes rendelésein évi
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8000 munkaórát produkálva, tisztán az eszme iránti lelkesedésből, nem
csak hogy önzetlenül dolgozó, de még anyagi áldozatokat is hozó mun
katársakkal, a szűk és a célnak meg nem felelő helyiségeivel, hiányos 
felszerelésével, szóval küzdve a mai idők minden nehézségével, mégis 
egy olyan mentési munkát folytat a gyermekek szellemi épségének vé
delme, tehát a lelki válság megoldásának területén, mely máris jelentős 
eredm ényt mutathat fel.

Amint látom a Tanácsadó rendeléseire odatódulni a szülők szá
zait, akiket módunkban van a gyógyító nevelés útvesztőiben eligazítani, 
szakszerű tanácsokkal ellátni és megadni nekik a lehetőségét annak, 
hogy gyermekeiket még megmenthessék, akkor látom, hogy munkánk 
nem hiábavaló fáradozás és attól még nagy eredményeket várhatunk. 
Jól tudom azt, hogy a Tanácsadó m unkája jelenlegi lehetőségeivel nem 
egyéb, mint egy kis mentőcsónak a mai nagy viharban ott, ahol a men
tési munkák maximumára volna szükség. De erős a hitem, hogy önfel
áldozó nagy munkánk megértésével és támogatásával ennek a kis men
tőcsónaknak a m unkáját egy nagy mentési apparátussá lehetne kifej
leszteni, mely megnövekedett lehetőségeivel, kitágult méreteivel belát- 
hatalan eredményű m unkát fejthetne ki a ma gyermekei, tehát a jövő 
embereinek lelkiegészsége területén és nagy lépéssel vinné előbbre a 
lelkiválság megoldásának nehéz problém áját.

A G Y A K O R L A T B Ó L

„A SZÓTAGKÉP-OLVASÓ MÓDSZER.“
HORVÁTH FRIGYES előadása,

A Gyógypedagógiai T anárok Orsz. Egyesülete f. évi m ájus hó 13-án délután 
felolvasó ülést ta rto tt. Egyetlen tárgya Horváth  Frigyes — a budai állam i gyógy
pedagógia intézet tanára  — szótagkép-olvasó rendszerének ism ertetése volt. Az elő
ado ttak  nagy érdeklődés m ellett hangzottak el. Je len  voltak  a gyógypedagógiai in té
zetek és kisegítő iskolák orsz. szakfelügyelői: Klug  P é ter és Simon  József, a  gyógy
pedagógiai Tanárképző képviseletében Schreiner Ferenc előadó tanár, dr. Frank 
A ntal tanítóképezdei igazgató, a N éptanítók  L apjának képviseletében pedig dr. 
Lőrinczy  Szabolcs és sokan mások. Az előadást az alábbiakban szószerint közöljük.

*

A gyengeelméjű gyermekek oktatása terén mindinkább újabb és 
újabb problémák vetődnek felszínre, melyek mind azt a célt tűzik ki 
feladatul, miként lehetne azok oktatását könnyebbé, eredményesebbé 
és a gyakorlati élet szempontjából m aradandóbbá tenni.

ily  célkitűzéssel folyik a munka intézetünkben is és ennek ered- 
ményeképen hallottuk legutóbb Vajda  kartársunk előadását, aki a be
széd- és értelem-gyakorlatok tanításánál követendő új irányelveket 
ismertette.

Hasonló célkitűzéssel keletkeztek az utóbbi években azok a m ód
szeres eljárások, amelyek az olvasás-írás tanítását kívánták új ala
pokra fektetni. E téren leginkább külföldön látunk erős megmozdulást, 
amit egyrészt a nyelvi sajátosság idézett elő, értem alatta  az írásmód 
és annak olvasása közötti különbséget. Ezen eljárásokat azután a ma
gyar nyelv viszonyainak megfelelően ide is átp lántálták és igyekeztek 
azokat meghonosítani.
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Hazánkban évtizedeken át az úgynevezett írva-olvastató módszer 
volt elterjedve, amelyet azután a fonomimikaí eljárás váltott fel. Ezen 
eljárás a nehézkes és pusztán csak a hallásra támaszkodó írva-olvas
tató módszert hamarosan kiszorította a közhasználatból, még pedig 
azért, mert a gyermek értelmi és kedélyvilágához sokkal közelebb áll, 
a hangok megőrzését, azok szavakká kapcsolását nemcsak a hallásra 
bízza, hanem motorikus funkciókkal is alátám asztja s végül a betű
alakot a hangforrást nyújtó képből származtatván, annak a lak já t a 
képhez rögzíti s így a gyermek képzeletében m aradandó képet hagy.

Ha tehát ezen eljárásokat vizsgáljuk, azt látjuk, hogy két irány
zattal állunk szemben. Az egyik a szókból, mondatokból elinduló olva
sás tanítás, a másik a betűismertetésen alapuló hangoztató módszer. 
Természetes, hogy mindkét irányzatnak vannak fanatikus követői és 
harcosai, de hogy melyik módszer eredményesebb a gyengeelméjű 
gyermekeknél, az még egyenlőre eldöntve nincsen.

A külföldi módszerek közül legismertebbek a Decroly-Descoeud- 
res*)  (Deköder), továbbá a Secelle-Dekock-féle globális módszer.**)

Bár ezeknek a módszereknek a gyengeelméjűek oktatásánál való 
felhasználása értékében nem kételkedem, mégis tudvalevő, hogy ezek 
a módszerek sem hozták meg azt az eredményt, amelyet tőle vártak. 
Az egyik sokat kíván a gyermektől, a másik a tanárra  ró sok felada
tot.***) Az egyik ísm eretnyújtásra fekteti a fősulyt s ezáltal háttérbe 
szorul a tulaj donképeni olvasás-írás tanítás, a másik az olvasási kész
ség alapján elindulva olyan képességeket tételez fel a gyermeknél, 
amelyek csak nagyon kis mértékben vannak meg.

Ezen eljárások egyike sem veszi szempontul a gyermeki beszéd
fejlődést és így a gyermek leikétől távol eső eljárási módok nem képe
sek a kívánt eredmény elérésére. A  gyermeki lélekhez legközelebb a 
gyermeki beszédfejlődés folyamata áll, amelyet az olvasás tanításánál 
is a legcélszerűbb követni.

Ezenkívül ezen eljárások egyike sem ad a növendéknek egy oly 
biztos alapot, amelyre támaszkodhassék s így rendszerezett alapon 
fejlődhessék. Viszont, a gyermeki beszédfejlődés nagyszerűen beleil
leszkedik a magyar nyelv szótagoló rendszerébe. E rendszernek alkal
mazott kidolgozása és e kidolgozott rendszernek módszeres találása 
oly biztos alapot ad a növendékeknek, melyre támaszkodhatik és to
vább fejlődhetik.

Az em lített két szempont, amelyet az eddigi eljárások kevésbbé 
vettek figyelembe, módszeremben m egtalálhatók és pedig:

1. ) hogy a tanítási eljárás alkalm azkodjék a gyermeki lélekhez,
2. ) hogy biztos alap álljon a továbbfejlődésben a növendékek ren

delkezésére.
Ha most az általános használatba átm ent fonomimikaí e ljárást 

nézzük — amelyet e módszer alkalm azása előtt több éven át magam 
is használtam  — akkor ismét oly szempontokról beszélhetek, melyeket 
különösen a gyengeelméjűek tanításánál feltétlenül figyelembe kell 
venni. És pedig:

*) Leírását lásd: Magyar Gyógypedagógia  1923, évf. 57— 60. 1. fSzerk .)
**} Ennek első részét ism ertette a Magyar Gyógypedagógia  1932. évf. 47—71. 

lapjain. (Szerk .)  ' j 1
***) Ha az eljárás máskülönben jó: az utóbbi szempont nem akadály, (Szerk .)



107

1. ) a hangoztatásí nehézségeket,
2. ) a kapcsolási nehézségeket, »
3. ) az intenzív jelhasználat folytán előálló zavarokat.
A fonomímíkaí eljárásban a hangoztatásí nehézségek közé tarto

zik a mássalhangzóknak, mint külön önálló hangoknak a megtanítása. 
A gyengeelméjű gyermekek nagy százaléka beszédhibás, azért sok 
gondot és időt kell arra fordítani, hogy a gyermeket tiszta kiejtésre 
szoktassuk. Ez nagyon sok esetben nem sikerül teljes mértékben. Vi
szont azt tapasztalhattuk, hogy a beszédhibák egyrésze csak akkor áll 
fenn, mikor a hangot, — főleg mássalhangzót — önmagában kell a 
gyermeknek kiejtenie. Ha azonban más hangokkal hozzuk kapcsolatba, 
akkor ezek a zavarok nem oly kirívók, sőt el is tűnnek.

Ebből kitűnik az, hogy eljárásom ban külön mássalhangzó tanítást 
nem vettem fel, erre nincs is szükség, m ert a mássalhangzót, m int ön
álló hangot, sohasem használjuk a beszédben. A  szótagképek pedig 
alkalmasak arra, hogy ráeszméljen a gyermek az egyes hangzókra úgy, 
mint azok a valóságbn előfordulnak.

A kapcsolási nehézségeket a gyengeelméjű gyermekeknél meglévő 
nagy reakciós idő okozza. A  nehézségek ott támadnak, amidőn a betű
alakokat kell a tábláról leolvasva összekapcsolni. Tény ugyan, hogy 
a betűalakok a gyermekek előtt ismertek, de felfogásuk lassú és nehéz
kes volta miatt, különösen a magánhangzós kezdésnél, méginkább két 
betűnek a harmadikhoz való kapcsolásánál a hangot természetszerűleg 
nyújtják, a lélekzet elfogy s így m ár mint külön hangot hangoztatják 
a következő betűt, m iután azt még nem fogták fel külön betűként.

Az intenzív jelhasználat folytán előálló zavarok a jelnek — az 
értelmi fogyatékosra gyakorolt nagy hatásában áll. A  fonomímíkaí je
lek hsználatánál a növendék egész tevékenységét a jelre koncentrálja, 
természetesen az értelem rovására. Bár kapcsolni megtanul, de arra a 
kérdésre: mit olvastál? azonnal megfelelni nem tud, csak többszöri 
olvasás után. Különösen szembeötlő ez hosszabb szavak olvasásánál, 
amikor is a szó végére érve, a szó eleje' kiesik emlékezetükből.

Ezek a zavarok eltűnnek, ha a gyermeket szótagkép-látásra ké
pessé tesszük. Ezt kívántam elérni a szótagkép-olvasó m ódszerrel. E 
módszer alap ját képezi: a gyermeki beszédfejlődés átvitele a beszéd 
fotográfiájára, a szótagképekre.

A  gyermeki beszédfejlődésnél azt látjuk, hogy a beszélni tanuló 
gyermek gőgícsél, csacsog, szótagokat ejtve ki. Első beszédmegnyílvá- 
nulása tehát a szótagok egym ásutánja pl. gi-gí, ma-ma, pa-pa stb, és 
nem a hangoztatás.

Későbbi fokon az egyes szótagokhoz önállóan valami értelm et 
fűz, mely a felnőttnek sokszor érthetetlen, csak az anyai szív érzi meg 
annak jelentését. A fejlődés további folyamán a fejlődő tudattartalom 
mal eszmél rá az eddig használt szótagokra és így lesz képes értelmes 
beszédmegnyílvánulásra.

A szótagolní tudás a gyermek veleszületett értékes képessége. Ha 
ezt a képességét a kezdeten hangoztatással, szónak, vagy mondatnak 
tanításával elnyomjuk, később sok nehézség árán tud juk  csak képessé 
tenni a szótagolásra. Ez a nehézség a különféle gátlásos zavarok foly
tán áll elő. Hogy ezt elkerülhessük, fontos, hogy ami jó a gyermekben 
megvan, azt fejlesszük, használhatóvá tegyük (szótagölásí képesség), 
így tehát az értelmes hangos beszéd kifejlődéséhez hasonlóan kell az
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értelmes írott beszéd megértését kifejleszteni, vagyis az olvasás-írás 
tanítását.

A szótagoló képesség tudatossá tevéséhez különféle szótagolási 
gyakorlatok szükségesek.

Ezek: a.) a gagyogás utánzása; b.) ezek összekötése tapsolással; 
c.] tárgyképek a szótagolás szolgálatában (pl. fa, ág, kés, alma, cica, 
karika stb. rajzban); d.) előmondott szavak szótagolása; e.) szólamok, 
apró mondatok szótagolása. E gyakorlatok ú tján  tanulja  meg a gyer
mek, hogy a beszéd szótagokból áll.

A szótagoló gyakorlatok elvégzése után hozzáfoghatunk a  beszéd 
írott alakjának a megtanításához. A  beszéd írott alakjának a megtaní
tása a magánhangzóknak — mint szótagalkotó elemeknek — ism erteté
sével kezdődik. Az így szerzett ismeret később, a szótagfelismerésnél 
biztos tám pontul szolgál a gyermeknek. M egtanítjuk az összes nyom
tatott magánhangzót, még pedig fonomimíkai alapon. A  magánhangzók 
megtanításánál a fonomimíkai jeleket lendületesen végezzük, a szótag 
érzékeltetése szempontjából (példák). A  tanítást azért célszerű nyom
tatott betűalakokkal kezdeni, m ert a nyom tatott az egyszerűbb betű
alak, könnyen szárm aztatható és a  gyakorlati életben is ezzel kerül 
először szembe.

A nyom tatott magánhangzók ismertetése után térünk át a  szótag- 
képek ismertetésére. Hogy a szótagképek ismertetésének m ódját meg
érthessük, elsősorban meg kell ismerkednünk a magyar nyelv szóta
goló rendszerével a kiejtést illetőleg. Ha ezen szempont szerint vizsgál
juk a szótagok felépítését, úgy négyféle szótagcsoportot különböztet
hetünk meg:

1. ) mássalhangzós kezdődésű szótagot;
2. ) mássalhangzós kezdődésű szótag, mássalhangzós véghanggal;
3. ) szótagok, mássalhangzó torlódással és végül
4. ) magánhangzós kezdődésű szótagot.
Tanításunkat azzal a szótagcsoporttal kezdjük, amelyet a gyermek 

a beszédfejlődés kapcsán is először él át, amely tehát a kiejtés szem
pontjából is a legkönnyebb, legegyszerűbb. Ezek a mássalhangzós 
kezdődésű szótagok. Ezek a szótagok egyúttal arra is alkalmasak, hogy 
a gyermekkel a mássalhangzó jelenlétét észrevétessük. Ez az észrevé- 
tetés a mássalhangzót nem mint önálló hangot, betűt m utatja be, s így 
azt nem önálló hangként fogja fel, hanem a magánhangzóval együtt, 
mint szótagkellék vésődik a növendék leikébe.

E célból egy minta-kép sorozatot készítünk, amely annyi képből 
áll, amennyi mássalhangzó van. A  képeket úgy válogatjuk össze, hogy 
azok lehetőleg egy ismétlődő szótagcsoportból álljanak, pl. ma-ma, 
pa-pa, ba-ba stb.

Természetesen nem sikerül minden mássalhangzóval kapcsolatban 
ilyen ismétlődő zótagcsoportot alakítani. De erre nincs is szükség a 
későbbi fokon, mert akkor az új szótagképekeet már ismert szótag- 
képekkel is kapcsolatba hozhatjuk. A  szótagok ismétlődése alkalmas 
arra, hogy a gyermeket szótagolásra megtanítsuk, a kettős szótaglá- 
tással, kettős ingeradagolással pedig intenzivebben rögzítjük a gyer
mek leikébe a szótagképeket, mely alkalmas kiindulás a folyékony 
olvasásra.

Az első mintaképünk a „ma-ma“ képe. Tanításunkat hangulatos 
kis mesével vezetjük be, amely a mamáról szól.. E mesével kapcsolat
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bán rajzban m egm utatjuk a mama képét, a la tta  a nyom tatott betű- 
képpel: „m am a“.. A  mese hatására a tanuló önkéntelenül kimondja azt, 
ami a kép alá van írva, pl. mama. Az így kimondott szót azonnal a 
képre írt szóra vonatkoztatjuk és minden gyermekkel külön elolvastat
juk, Az elolvasásban a gyermeket köti a már ism ert magánhangzó. Az 
ism eretet azonnal észreveszi és így segíti is az olvasásban. Az így meg
ismert szót szótaggá szedjük szét, a  m ár ismert szótagolási gyakorla
tokkal. Hogy a szótagolás érzékeltetése még szemlélte több legyen, a 
képeket a szóképpel együtt kettévágom. A  kettévágott szótagképnél 
hívom fel a gyermek figyelmét az ism ert magánhangzóra, egyidejűleg 
a tapsot a lendület-jellel cserélem fel. A  kővetkező lépés a leolvasott 
szóképben levő magánhangzónak felcserélése a tanult magánhangzók
kal, a lendület-jel segítségével. így keletkeznek a következő szótagpá- 
rok: ma-ma, mí-mí, me-me stb. Ezeket begyakoroljuk. A  begyakorolt 
szótagpárokat — a különböző magánhangzóknak megfelelően — sok
féleképen variálhatjuk, pl. máma, mami, mimé stb. Végül pedig értel
mes szavakat alkotunk.

A begyakorlás szolgálatába állítjuk a rítmizálást, pl. mama — ma 
— mamama, mímí — mi — mimímí stb. Ez egyúttal fejlesztőleg hat a 
figyelemre, az akaratra és érzelmi világra is. Az akarat lüktetőbbé 
lesz, a figyelem intenzivebbé válik és a tompa érzelmi világba élet 
kerül.

Amint fentebb már említettem, annyi mintakép van, ahány m ás
salhangzó. Ebből következik, hogy minden mintaképhez egy-egy más
salhangzó betűképe fűződik. Pl. az ,,m“ betűképe a „mama“ m intaké
péhez rögzítődik.

A bem utatott eljárással történik a szótagrendszer első csoportjá
nak az ismertetése.

A szótagrendszer második csoportjába tartozik a mássalhangzós 
kezdődésű szótag mássalhangzós véghanggal, E csoportba tartozókat 
a következőképen ismertetjük:

A feladatunk csak a véghangok érzékeltetése. Ez érzékeltetés a 
kővetkezőkép megy végbe: adva van egy „z“ mássalhangzó végződésű 
szó pl. ház. A  ,,z“-t mint betűképet már ismerik, még pedig a „zo-lí“ 
mintaképéből. Tehát ha a „ház“ szóképét meglátják, a „z“ betűképét 
azon észreveszik. Ezt megelőzőleg egy képet, jelen esetben a ház képét 
m utatjuk be, amely alá annak betűképét írjuk. A  nyom tatott betűké
pet a tanulókkal úgy olvastatjuk el, hogy a véghangzót erősebben e jt
sék ki, Amint ezt már m indnyájan olvasták, több „z“ végződésű szó
képet írunk egymás alá pl. tűz, méz, víz, kéz, láz stb. Ezeket a fenti 
módon begyakoroljuk. A  begyakorlás folyományaképen feleslegessé 
válik a rajz, m arad csupán a szókép. Az ugyanolyan végződésű szó
képek véghangjaínak külön emléknyomai összegeződnek az emléke
zetbe, a begyakorlás tartam a alatt. így azután négy-öt példa nyomán 
olyan megerősödött lesz a növendékek észrevevő képessége a véghan
gokat illetően, hogy a többi véghangok külön észrevétetése nem feltét
lenül szükséges.

Amint már említettem, a tanultak  a lapján a növendék oly képes
ségre tesz szert, hogy a mássalhangzót önállóan is észre tud ja  venni, 
így tehát a következő szótagcsoport tanítása — vagyis a mássalhangzó 
torlódás — különösebb nehézséget nem jelent, m ert hiszen itt legfel
jebb egy újabb véghang észrevétetéséről van szó, amely egy véghang



mellé került. Gyakorlatból állíthatom, hogy ezt a második véghangot 
is könnyen észreveszi a növendék.

A legutolsó szótagcsoportnak, vagyis a magánhangzós kezdősé- 
güeknek külön tanítása már nem szükséges, mivelhogy a gyermek 
szinte önmagától jön arra rá, csupán a lendület)ellel hívjuk fel a figyel
met a magánhangzós kezdődésre.

E szótagolási gyakorlatok elvégzése után a gyermek könnyű és 
biztos olvasási készségre tesz szert, mert:

1. ) e gyakorlatokkal felelevenítettük a gyermekben meglevő olyan 
képességet, mely az olvasási készséghez feltétlenül szükséges (szóta- 
golásí képesség);

2. ) m ert a külön betűzés kihagyásával időt nyertünk, amely előnyt 
a tudatossá, tételre fordíthatunk (szótag-kép, mintaképpel) és végül:

3. ) a kínzó kapcsolási nehézségeket sikerül kiküszöbölni az olva
sás-írás tanításánál s így az olvasást megkedveltetve, hamarabb jutnak 
el a növendékek a végső célhoz, az értelmes folyékony olvasáshoz.

*

Bár nem feladatom ez alkalommal, hogy az írás tanítását is ismer
tessem, de a teljesség kedvéért röviden körvonalazom, hogy miként 
történik a szóképek átvitele az írott alakra.

Az olvasás tanítással kapcsolatban m egkezdjük az írást előkészítő 
gyakorlatokat is, hogy mire a gyermekek az olvasási ismeretekkel vé
geztek, áttérhessünk az írott szótagok tanítására. Ez lesz a második 
félév anyaga.

Az írás előkészítésére szolgálnak a játékos íránygyakorlatok. 
Mese vagy kis történet alapján bizonyos mozgásokra hívjuk fel a gyer
mek figyelmét, mely mozgást a gyermek által kitalált mondókával köt
jük össze, Egy-egy ilyen mondóka elm ondására a vele kapcsolatban 
levő vonalat rajzolják a táblára vagy füzetbe, pl. púpos a hegy háta, 
mély az árok feneke, forog a kocsi kereke.

Ezen írási előgyakorlatokat a mondókák segítségével alaposan 
begyakoroljuk s ezzel bármilyen betűalak leírására képessé tesszük 
a gyermeket.

A magánhangzókat épp úgy, mint az olvasás tanításánál, m egtanít
juk a gyermeknek, m,ég pedig egyszerű egyeztetés alapján. Azokat a 
nyom tatott alak alá írjuk, hogy állandóan a gyermekek szeme előtt 
legyen.

Ezután a szóképek egyeztetésére térünk át, m ajd a magánhangzó
k a t állandóan variálva, m egtanítjuk őket szótag-kép írásra. Ez mindig 
előmondásra történik, ezáltal hatunk a gyermek értelmére. A másolást 
a lehetőséghez képest kiküszöböljük.

A szótagkép írásnál ugyanazt a menetet követjük, mint az olva
sásnál.

M. t. Tanáregyesület! Amikor arra vállakoztam, hogy egy új mód
szerrel ismertessem meg a mélyen tisztelt Tanáregyesületet, akkor csak 
az a gondolat vezetett: minél eredményesebbé, könnyebbé tenni azt a 
feladatot, amelyre vállalkoztunk. Nyugodt lelkiismerettel állíthatom, 
hogy a módszer gyakorlati keresztülvitele meghozza azt a gyümölcsöt, 
amely munkánkat előbbre viszi.

Teljesség kedvéért még megjegyzem, hogy ez a módszer eredeti 
magyar elgondolás, gyökere a m agyar nyelv szerkezeti felépítettsé^é



ben van és így az csupán a magyar nyelv olvasás-írásának tanításánál 
használható.

Ha úgy talá lták  a mélyen tisztelt hallgatóim, hogy egyes helyeken 
e módszer hasonlít a már meglévő módszerekhez, akkor csak azt á llít
hatom, hogy a módszeres felépítettség megfelel az általános pedagógiai 
elveknek, m ert ami ebben hasonlít: az általános pedagógiai elv csupán.

Szép lehet bármely elméleti elgondolás, teljes értéke csak akkor 
van, ha a gyakorlatban helytálló. Kérem tehát szíves türelmüket a gya
korlati tanításom meghallgatásához.

(Ezután az előadó első osztályos gyengeelméjű növendékein gyakorlatban is 
bemutatta olvasás-tanítási eljáráséi J

Az elődás u tán  élénk vita, a felszólalások sorozata indult meg. Dr. Frank  
A ntal állam i tanítóképző-intézeti igazgató felszólalásában a gyógypedagógiai 
tnárok irán t érzett rokonszenvének ado tt kifejezést,: megemlítve, hogy valahányszor 
a gyógypedagógusok közé jön, pedagógiailag meggazdagodva távozik. E gyúttal k i
emelten hangsúlyozta, hogy a gyógypedagógiai tanárok  minta-pedagógusok. Simon 
József h, szakfelügyelő megjegyezte, hogy ő úgy véli, mint hogyha e m ódszer bizo
nyos vonatkozásokban Borbély  Sándor elgondolásaiból eredne. Egyben m agyaros 
önérzetének adott kifejezést, am ikor k ijelentette, hogy végre egy  módszer, melynek 
szerzője is kijelenti, hogy eredeti magyar elgondolás, és nem valam i betelepített 
egyéb. Schreiner  Ferenc a gyógypedagógiai tanárképző tanára  m egállapítja, hogy 
a módszer nagyon értékes elgondolásokat tartalm az. Szabó  K ároly igazgató, mint a 
Tanáregyesület elnöke, zárószavában külön kiemeli a módszer értékét, m egállapítva 
azt, hogy az előadó m unkájának a gyümölcse ez. É rtékelés tekintetében párhuza
mot von az eddig fennállott módszerek és a  bem utato tt módszer közötti. Végül is 
m egállapítja, hogy ez a módszer tökéletesebb és annak gyakorlati felhasználása 
közelebb visz bennünket a célhoz.

A gyógyítva nevelésnek és így az értelm i fogyatékosok tan ításának  végső 
célja a szellemi önállóság biztosítása. A  szellemi önállóság képességeken alapszik, 
tehát a szellemi önállóságra elsősorban a képességek fejlesztésével ju tunk el és csak 
ezután következhetik az ism eretek átadása. :

E módszer — a gyógyítvanevelői követelm énynek — teljesen megfelel, m ert 
az összes képességeket foglalkoztatja, fejlesztőleg hat és így ideális célkitűzésünk
höz közelebb visz. M ert: 1.) a szótagolási gyakorlatokkal bejártakká teszi azokat 
a pályákat, melyek feltétlenül szükségesek az olvasni tudáshoz, 2.) m ert a szótag
csoport rendszerének m ódszeres átadásával szótagkép-látásra teszi képessé a  nö
vendéket. Ez a kettős tény jelenti azt az értéket, mely külön kiemeli e m ódszert az 
eddigiek közül és teszi szám ukra értékessé. Ez a módszer a betűztetésnek, kapcsolás
nak és m ásolásnak hadat üzen, mint elsőrendű újszerűség érdem el külön megem
lítés t. (Bors Vilmos.)

S Z A K I R O D A L O M
Dr. Tettam anti Béla és dr. Márer Erzsébet. A Magyar Pedagógia negyven évfo

lyamának (1892— 1932.) tartalom és névmutatója. A  M. T. A kadémia és a M. 
Kir. Ferenc József tudományegyetem barátainak egyesülete támogatásával. 
Szeged . 1933. 291. —  VIII .  I. — Ez a vaskos kötet felöleli a  „M agyar P eda

gógia“ c. fo lyóiratban megjelent összes értekezéseket és tanulm ányokat, tárgykörök 
és szerzők szerint. M egelevenednek elő ttünk a lefolyt 40 év nevelési mozgalmai s á 
szereplők elgondolásai. Sokan elmentek, sokan élnek; régiek, újak, úgy, ahogy a 
„M agyar Pedagógia" visszatükrözi őket; mind itt vannak előttünk és írnak, 
felolvasnak, vitatkoznak, kritizálnak. Elég szép számban lá tunk  köztük gyógypeda
gógus k a rtá rsak a t is, de azért aránylag mégis kevés ez a  szám; igaz, hogy újabban 
dr. Tóth Zoltán  és I. b. Merész (Michels)  Fülöp révén több gyógypedagógia kerü lt 
a M. Pedagógiai Társaságba, de úgy érzem, még több helyet kell o tt kérnünk.

Ez a mű pedig m intául szolgálhat más, hasonló összefoglaló m unkák m egírá
sára, Sajnálatos, hogy szakok szerint nem csoportosíto tták  a műveket. (ém.)
Mentők Lapja. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület tulajdona. 1933. (X X V .)  évi. 

5. szám, május. —  A „Nemzeti G yerm ekhét -tel kapcsolatosan alkalm i számot 
ado tt ki. Az első cikket dr. Ivanszky  ír ta  s szívbem arkolóan fejtegeti, hogy 

„Nem akarunk  ünneprontók lenni“ . . . De „Sok kicsi gyerm ekkönnyet és sok kicsi



gyerm ek fájdalm as sóhaját m utogathatjuk n e k te k " ............K érve-kérünk benneteket,
vigyázzatok ti, akik autót, villam ost vezettek, anyák, akik gyerm ekekre felügyeltek, 
gyermekek, akik az édesanyátokat szeretitek. M ert a  gyerm ekeké a  jókedv, a  tisz ta  
öröm és a beszám íthatatlan  könnyelműség, a  felnőtteké a  felelősség."

K im utatást is közöl a  lap, mely szerin t a  gyerm ekbalesetek száma 21 év s ta 
tisztikája  a lap ján  a következő volt: tavaszra esatt 4572 baleset, nyárra 3675, 
őszre 2616, télre 1726. ím e mily nagy szerepe van ra jtu n k  kívül álló tényezőknek a 
balesetek eloszlására.

Dr. Sebők  Zsigmond aranytanácsokat ad „A  gyerm ekbalesetek megelőzése 
otthon és az utcán" c,, a  Nemzeti G yerm ekhéten ta r to tt előadásában. Egy-kettő 
belőlük: ,,A rendőr testi épséged őre. F igyeld intését és Jcövesd azt." Vagy: „Soha 
senkitől se kérj felvilágosítást az utcán, csak a  rendőrtő l." Aztán: „Is ten  nevében 
segítsd á t a  fehérbotos vakokat az úttesten, irányítsd  az öregeket és gyerm ekeket."

Dr. Szafir Sándor: „Leggyakrabban előforduló halálos-balesetek a lakásban" 
címen, megrázó dolgokat mond el, „A  balesetek  okai: 145 leforrázás, 60 lúgm érge
zés, 60 tűzhelyből k ipattan t szikra, 23 idegen test következtében fulladás, 14 ágy
ban, pólyában tö rtén t fulladás, 9 gyufával, tűzzel való já ték  következménye." B ár 
megszívlelnék ezeket a  „G yerm ekhét" ünnepi hallgatói. (ém.)

Dr. Schmídt Ferenc: A kísérleti lélektan szerepe a nevelési tanácsadásoknál.
Különlenyomat a „Szülők Lapja" 1931. évi 2. számából. Kis 8. 11. I. — Szerző 
azt mondja, hogy az iskola kultúraközlő és nevelési m unkája m ellett szám 
ta lan  nevelési és irányítási problém a m arad még elintézetlen, am elyre feleletet 

vár a szülő, nevelő, családi kör és iskola egyaránt. Ezeket tárgyilagosan csak a 
szakem ber — az orvos, pszíhológus, gyógypedagógus, a krim inálista stb. — vé
gezheti el. Ezt aztán  több nehéz eset boncolásával élénken meg is világítja.

A  k is füzetből világosan elénk táru l az a gyermekmentő munka, ami ,a „Gyógy
pedagógiai Nevelési és Pályaválasztási Tanácsadóban" folyik. , fém .)

Dr. Schmídt Ferenc: A  negatív és pozitív irányú pedagógiáról. Különlenyomat a 
„Szülők Lapja“ 1932. évi júniusi számából. — Szerző, akinek több tanulm á
nyáról szóltunk már lapunkban, ezú tta l egyik hibás nevelési e ljá rására  hívja 
fel a figyelmet. A zt mondja: . a  nevelői tényezőknek leginkább használt

eljárása a tiltás." Nem gondolkozunk sokat, nem csinálunk gondot magunknak, 
hanem kitűzzük a tilalom fát: „Nem szabad!“ s ezzel el van intézve a dolog. Pedig 
a túlzásig v itt tiltás nem éri el a  kívánt célt és em ellett káros visszahatást vált ki a  
gyermek lelkében, m ert zártlelkűvé, elégedetlenné teszi, a környezetét m egunatja 
vele, ravaszkodóvá, alattom ossá változ ta tja  át ezenkívül erőelnyomás, elerőtlenítés is 
van a tiltásban. Merész Fülöp a  dadogás okát is ily elnyom ásokban kereste s meg
szüntette a dadogást, ha sikerült a  gyerm eket a  tiltás  hatalm a alól felszabadítani, 
így ecseteli a negatív pedagógiát, aztán  á tté r a  pozitív pedagógia ism ertetésére, 
melynél a megértő szeretetre veti a  fősulyt, A  kis füzetet érdem es elolvasni minden
kinek, aki a m odern nevelési kérdések irán t érdeklődik.

Dr, Bernáth István: A harmadik Nem zeti Gyermekhét. Néptanítók Lapja 1933. évi 
10. szám. — Dr. B. I. jogvégzett kartársunk  tarta lm as vezércikkben m éltatja  
a gyerm ekhét fontosságát. A zt ír ja  többek közt: ,,A gyerm ekvédelem p ropa
gandája ezúttal hárm as irányú. Nevelésügyi, egészségvédelmi és erkölcsvédelmí, 

szociális terrénum  . . . Különösen súlyt helyez a gyerm ekhét a tekin tély tiszte let 
megvédésére . . , Nagyon kívánatos volna ezt a gyerm ekvédelm i mozgalmat orszá
gossá tenni . . . "  A láírjuk  a vezércikkíró minden gondolatát, de a m agyar gyógy
pedagógia nagyobb részt vehetne ebben a  szép mozgalomban, am elynek célkitűzése 
belevág a gyógypedagógiai munkába is. ( ém.)

Szüts Gyula: N evelési sérülések. „Jövő Utjain“ 1933. évi. 2. sz. — Tipikus esetet 
ism ertet a  szerző, amely egy roszul nevelt gyerm ek életébe ad bepillantást.

A  cikk értékes, m indenképpen érdem es az elolvasásra, pedagógusok, szülök 
okulhatnak belőle, de azért ezt az egy abnormís esetet általánosítani nem lehet 
és nem szabad. ' (ém.)

Koleszár József: Javító- és nevelőotthont a kis gyermekeknek. , J ö v ő  Utjain“ 1933. 
2. szám. —  A jeles krím inálpedagógus cikkíró azt mondja, hogy „A lapvető té 
vedés az, hogy a 12 éven aluli gyerm ekek még nem lehetnek bűnözők, ezeknek 
esetleges krim inális cselekvése még nem re jt súlyosabb veszélyt a társadalom ra 

vagy ha ilyen esetek adódnak is, ezt a  laikusok felette hibás, sőt veszedelm es fel
fogása szerint „m ajd kinövik.“ R ám utat a  németországi, svájci és angolországi u. n.



113

•fegyelmező osztályokra , amelyekbe a 12 éven alul levő kiskorú bűnöző vagy a rra  
hajlam os gyerm ekeket veszik fel. Sürgeti, hogy a  főváros is létesítsen ilyeneket. 
M indenképpen megszívlelendő szavai ezek egy elméletileg és gyakorlatilag is kiváló 
szakembernek. Sajnos, a  fennálló törvényes intézkedések m iatt a főváros keze meg 
van kötve, akarva sem tehet semmit. Ugyanis az 1921. 30, t.-c. 7. §-a kim ondja 
ugyan^ hogy a többiek erkölcsiségét veszélyeztető gyerm eket ki lehet zárni a  nyilvá
nos iskolából, de kim ondja azt is, hogy a  k izárt gyerm ekek iskoláztatásának ügyét a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter az „érdekelt“ m iniszterekkel együtt szabályozza, 
A 30.700/922. VIII. a, sz, rendelet ezt úgy erősíti meg, hogy azt m ondja (39, §, 6-ík 
bekezdés): A z  erkölcsi fogyatkozásban szenvedő gyermekek gyógyítva való neve. 
lését és oktatását kisegítő ( fegyelmező) osztályok (iskolák) felállításával külön 
rendelet fogja szabályozni.  És mivel ez a rendelet 13 év óta nem jelent meg, ebben 
az ügyben egy lépést sem lehet előre menni, még a legjobb akara t m ellett sem (ém.)

Szép József; K épes O lvasókönyv. Kicsinyek számára. 52 olvasmány az év minden  
hetére. Kiadja a „Siketnémák Gy\ámolító Egyesülete“ Vácon. Kapisztrán  
nyomda Vác. 1933. Nagy 4° alak, 52 lap, 52 képpel. Ára  1 pengő. —  Mindig 
örül a lelkünk, ha gyógypedagógus kartársa ink  egy-egy gyakorlati művéről 

szám olhatunk be. Örömünk ezúttal annál nagyobb, m ert olyan m unkáról van szó, 
amely a legkisebbek kezébe való. A  kedves képek még az olvasni nem tudóknak 
is gyönyörűséget okoznak, úgy hogy nyugodt lélekkel a ján lhatjuk  Szép  József 
könyvét alkalm i ajándékul is, De ami m indennél sokkal többet jelent; a szerző ev
vel a művével úgyszólván m egoldotta a siketném a-iskolák és a kisegítő-iskolák 
II. osztályainak olvasókönyv-kérdését. Érdekes, képes, könnyű, mesékkel te li köny
vet ad a gyerm ekeknek olcsó áron, ami mind emeli művének értékét. G ratu lálunk 
a szerzőnek az ügyes gondolatért és annak ügyes megvalósításáért. —  A  könyv 
nyelvezete is á ltalában jó, mégis, — ha új kiadásról lesz szó — ajánlanám , nézesse 
át egy gyerm ek-íróval is, m ert e tekin tetben lehet a  könyvön javítani és lehet an
nak belső értékét még jobban emelni. M indam ellett meg kell jegyeznem, hogy a 
könyv mai form ájában is értékes eszköz s azt haszonnal és nyugodtan ad ha tjuk  a 
kicsik kezébe. Ne feledjük azonban, hogy iskolai tankönyvül való alkalm azásához 
m iniszteri jóváhagyás is kell, ami ez idő szerint még nincs meg. A ján ljuk  a jóvá
hagyás megszerzését. (ém.)

I. Schlenkrích: Taubstummenwesen. Tarlózás a síketném a-oktatásügy 1932, évi 
irodalmában. Összesített irodalmi ismertetés a német nyelven megjelent irodalmi 
termékekről. Referatenteil dér Zeitschr. f. Kinderforsch. 41. kötet 1 . füzet  
10—19. I. — A hangyaszorgalm ú szerző 217 irodalm i m unkára k iterjedő  ism er

tetést te tt közzé. Elsőnek Werner  tö rténeti m unkáját m éltatja, aki Ponce, Carrion 
és Bonét, a legrégibb spanyol ú ttö rők  közül Carriont  ta r tja  legnagyobbnak.—- Sokan, 
különösen a  faj egészségét védők, tám ad ják  a  síketném ák szám ára lé tesíte tt in téz
ményeket, (Helene Wessel:  ,,Fürsorge auf falschem Geleis“ ; Mann: a  fogyatékosok 
kím életlen k iirtása  stb.). Ezek megcáfolása és v isszautasítása nem kis gondot o k o 
zott a szakem bereknek, (W, Hesse: Egy N ácírecept síketném ák szám ára stb.). Ez a  
szerző olyan kísérleti osztályok szervezését sürgeti, am elyeket siket szaktanítók  
vezetnének. Schumann  szükségesnek ta r to tta  — ez is az idők jele —• hogy cikket 
írjon  a siketném ák intézetei fenntartása érdekében. A  belga (Decroly)  eredetű 
globális e ljá rásnak  sok híve van a  ném etek között, Kockelmann  ugyan ellen szólt, de 
egyik új könyv (Kern-Straub: Globális módszer alkalm azása az első iskolai évben) 
jelentős ú tm utatásokat tarta lm az a  síketném ák oktatására. Fuffieux  egyik cikkében 
a nyelvalaktan tan ításá t új alapokra ak a rja  helyezni. Baldrian a  régi nyelvalakok 
hasznára utal. Boldogult Michels-Mereszünk  pedig a sn. intézeteket tisztán  be
szédnevelő intézetekké akarja  átalakítani.

Igen érdekes a „M űszerek a hallásfogyatékosok javára" c, irodalom  is. 
Laschinsky  erősen kételkedik a m űszerek eredm ényes voltában; Nicolcs nagyszerű 
eredm ényekről számol be „Rádió a  siketném ák szolgálatában" c. cikkében, Tyrolf  
,,A siketném ák ú jja íkkal hallanak" címen Lindner  m egjavított villam os tap in tó  ké
szüléknek jobb kihasználását sürgeti. Panconelli-Calzia  viszont „A telefonos izom“ 
c. a la tt azt mondja, hogy a  tapintás a siketném ánál a  hallást sohasem pótolhatja, 
legfeljebb a  tanu lt beszéd fejlődését segítheti elő. Zöppel  „Egyes beszédhangok é let
tana Röntgenképekben“ címen azt fejtegeti, am it nálunk dr. Bárczi  már évekkel ez
előtt leírt. M egemlíti a lap Hepp  feltűnést keltő cikkét, m elynek címe: ,,K ifízetődík-e 
a  síketném ák különoktatása". Ebben Hepp  az t kutatja, hogy az intézeti nevelésben 
részesült — tehát ,.tanu lt“ — siketnémák, továbbá az intézetekbe fel sem vett — 
tehát „ tanu la tlan“ — siketném áknak milyen az életben való elhelyezkedési lehetö- 88



sége. Más szóval, könnyebben kap-e keresetet és kenyeret a ,,tanult", mint a „tanu
latlan" siketnéma. Beható tanulm ányában a szerző kim utatta, hogy a nagy költség
gel, siketném a-íníézetekben kitan íto tt és az életbe k ilépett 100 siketném a közül tá 
volról sem mind, hanem csak 61 tud elhelyezkedni kenyérkereső pályákon. Míg 100 
tanulatlan  (intézetet nem végzett) siketném a közül munkát kaphat 43, Eszerint a 
siketném a-oktatásnak mai, felette költséges form ája felesleges kiadás, mert csak 
18°/(,-os javulást hoz a tanításban részesülteknek. Hepp  cikkére dr. Schumann  v á la 
szolt és k im utatta .hogy az puszta szám ítási adatokból áll s ezek sem teljes hely t
állók, aztán  az ilyen adatok veszedelmére m utato tt rá. Hepp  viszonválaszában azt 
mondja, hogy Schumann  észrevételeit elfogadná, csak az a baj, hogy „elvesztjük  a 
biztos ta la jt lábunk alól, ha szakoktatásunkat gazdasági érvekkel akarjuk  a lá tá 
m asztani," Schumann  dr.-nak, aki a hagyom ányok őrzője, bizony sokszor kellett 
szavát hallatnia, hogy az intézmények ellen intézett tám adásokat visszaverje.

Felvetették  a gondolatot, hogy a hallásfogyatékosok intézeteiben k artá rs i ve
zetést kellene bevezetni, ezzel szemben Fischer  azt bizonyította, hogy az iskolaveze
tés megoldása tisztára bizalmi kérdés. Szóba került a tehetséges siketek főiskolai 
tanulm ányainak lehetővé tétele: vannak pártolói, de vannak ellenzői is. Családi 
nevelésben részesítsük-e a síketném ákat, vagy zárt intézetekben helyezzük-e el őket? 
M indkét megoldási lehetőség m ellett és ellen szóló érveket Wegge fejtette  ki. A  bajor 
törvénytervezet a siketném ák beiskoláztatására még mindig nem kerü lhete tt tárgya
lásra, A  bécsújhelyi siketném a-intézet tervbevett megszüntetéséről Schneider írt, 
(azóta meg is szűnt) Szt, Ágostonnak sokat vita to tt kijelentését (hogy t, i. a siket- 
néma vallásos megismerésre nem képes . . . írni,, olvasni nem tanu lhat meg) Zillmann 
igyekszik megmagyarázni. A  síketném ák jóléti kam aráinak feloszlatásáról ír 
Rumphorst és Damaschun. Több cikkben a siketném ák mai képzését és gondozását 
tám adják. Link  szerint a siketek iskoláiban rendszeres hivatásokra kellene képzést 
nyújtani. Bayreuth-bán a szabó m űhelyt szabó szakiskolává a lak íto tták  át. Egyik 
cikk gyűjtő műhelyek felállítását sürgeti síketném ák részére saját üzemhelyekkel. 
Hilker  felhívást te tt közzé külön siketném a-telepek létesítésére. Fischer, Schott, 
Renner  ezt nem helyeslik, ők közös szervezetbe szeretnék összetöm öríteni a siketeket, 
kölcsönös segítési kötelezettséggel. Hanselmannal ism ételten kellett foglalkozniok, mert 
ő — más vélekedésektől elütően, egyetemi tanári székfoglalójában úgy nyilatkozik, 
hogy a „Gyógypedagógia olyan gyerm ekek különleges oktatása, ak ik  a rendes 
tanításból hasznot nem húzhatnak“ és így a siketném ák oktatása is gyógypedagógia.

Akárhogy vélekedünk is a dologról, annyi bizonyos, hogy a siketném ák ügye 
lelkes emberek kezében van Németországban, akik elméletileg is elism erésre méltó 
munkát végeztek. Még ez a rövid és hézagos kivonat is élénk bizonysága ennek. ( ém.)

Rottenbíller Fülöp: A  Magyar Szülők Szövetségének célkitűzései, „Gyermekvé
delem“ 1933. szeptember. (Kiadóh. Budapest, VII., Rottenbiller-utca 27.) — A 
M agyar Gyógypedagógiai Társaság elnökének érdekes gondolatokban gazdag 
tanulm ányból közöljük az alábbi részt: „Nagy lépésként kell fejlődésünk terén 

elszámolnunk, hogy a „Gyerm ekvédelem “ szerkesztését átvettük, m ert így biztosan 
megvalósul az a további célunk is, hogy minden egyes iskolában megalakuljon a 
,,Szülők Szövetsége" s az iskola egyik nélkülözhetetlen szervévé váljék . . . Különö
sen végzetes e téren  a magyar em bernek szélsőségekre hajló term észete: az egyik 
tábor a kényeztetést_ a másik a túlságos szigort teszi meg nevelési elvnek . . . s a 
szerencsétlen gyerm ekek szomorú áldozatai lesznek a szülői elvhűségnek.“ De nem 
fo ly ta tjuk  az idézetet. Ezt a  nagyértékű tanulm ányt minden pedagógusnak el kell 
olvasnia. j ),.. ( ém.)

Borgards Wilhelm: Hilisschulkínd und Arbeítsíorm. Systematische Darstellung der 
Geistesform und dialektischen Arbeitshaltung des Hilfsschulkindes\.: Nagy 8. 
167 l. C. Marhold kiadása Halle a. S. 1933. Ára 4.90 RM.  — A  gyengeelméjű 
gyerm ek élete folyására, az életben való boldogulására életbevágó fontosságú, 

hogy m unkateljesítm ényét, m unkája m enetét alaposan ism erjük. Ám a gyengetehet* 
ségü gyerm ekek egy-egy osztálya, vagy m unkacsoportja még gondos összeválogatás 
esetén is, egymástól sokkal eltérőbb egyedekből van összetéve, mint pl. az elemi nép
iskola osztályai. Éppen azért elkerülhetetlenül szükséges, hogy a gyógypedagógus 
oktatás közben az egyedek eltérő sajátosságait figyelembe vegye, tanulm ányozza. 
Csak így tudunk gyógyítva javítva hatni a  gyerm ek csökkent erőire és őt életfen- 
ta rtó  m unkára képesíteni. Ezt teszi a szerző, mikor 17 fejezetben a gyenge
elméjűség felism erésének lélektani alap jait, — a kisegítő-iskolás gyerm ek lelki a l
katának  jellemző ism ertető jeleit, — a  le lk íalkat belső egységét, — a szemlélés 
lelki a lakulásának lényegét, — a fogalom alkotás erejének jelentőségét, — a kisegítő
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iskolái gyerm ek tevékenykedését, — a figyelmet, mint gyógypedagógiai problémát, 
— a lelki gátlás beálltá t a  kisegítő-iskolái oktatásban, — a valóság-tudat ingadozá
sait a nevelésben, — a szellemi munka m ódszerét a kisegítős gyermeknél, — a gyógy
pedagógiai tanítás kifejezési jellegét, — a jelek tanítását: olvasást, írást, tan ítás
formát és emlékezetet, — helyesírást, — a mozgásform ákat és azok módszeres ke
zelését tárgyalja. A szerző lélektani alapon, tudom ányos m egalapozással nyúl az 
egyes problém ákhoz és világos gondolatm enettel vezet el bennünket a gyenge gyer
mek hibás agyszerkezetének megismeréséhez és annak munkábaállításához.

P á rjá t ritkító , nagyértékű, gyakorlati, gyógypedagógiai munka. (ém.)
47. Berícht dér Schweizeríschen Anstalt líir Epíleptísche ín Zürich 1932. Ersíattet  

von dér Direktion Pír. Rúd Grob und dr. med. F. Braun. Reutim ann et C. 
Zürich 1933. 8. r, 96 1. — A jelentés a zürichi epileptikus-intézet 1932. évi 
működését tá rja  elénk. Figyelemre méltó eseteket mond el Grob az epileptikusok 

le lk i világából, aztán a Cári Abbeg-Stockar  a lapítványát m éltatja, amelyből külön
álló orvosi laboratórium ot építettek. M ajd dr. JJlrich orvosigazgatóról em lékezik 
meg, aki távozik és aki 34 évet tö ltö tt el az intézetben. U tóda dr. F. Braun, aki a 
jelentés orvosi részében a sómentes élelem és a „sedobrol" nevű orvosság adagolá
sáról számol be s egyes betegeknél k im utatja  annak áldásos hatását. Rendkívül é r
dekes az orvosi kim utatás is, amely jód, bróm és a konyhasó  változásait tün teti 
elénk a szervezetben a speciális orvosi kezelés ideje ala tt. Úgy látszik, hogy a 
konyhasó fogyásával a nehézkóros roham ok is csökkennek.

Kimagasló része a jelentésnek a ,,Betegség és felelősség“ c. tanulmány, am e
lyet dr. Braun, az új orvosigazgató írt s am elynek különösen az a része érdekelhet 
bennünket, amely azt tárgyalja, mennyire megváltozik az ember lelkiilete pl. egy 
baleset után, vagy milyen más pl. a nyom orék lelke, a norm ális testű  és eszű em
berhez képest.

Különös érdeklődéssel néztem a jelentésnek gazdasági részét, amelyből meg
tudtam, hogy az intézet szám adását az 1932. évben pl. 1.918.371 sv. frankkal zárták  
le; viszont az epileptikusok száma átlagosan 316 volt. Ebből tehát azt látjuk , hogy 
egy-egy epileptikusra 6068 sv. frank kiadás és befektetés esett ebben az egy évben. 
Ezzel szemben az intézetből elbocsátott 189 epileptikus közül csak 7 (hét) le tt men
tesítve a roham októl, (72 javult, 27 nem változott meg, 14 meghalt, 69 pedig meg
figyelés a la tt állott). M ajdnem kétmilliós évi kiadást rendeznek tehát az intézetben 
azért, hogy 7 beteget teljesen kígyógyítsanak. És van két igazgató (adm inisztratív 
'és orvosi), rengeteg személyzet, orvos, mester, tanító, ápoló az intézetben. A zt hi
szem sokat lehetne itt m egtakarítani az adm inisztrációs költségek redukálásával. 
Nem lehet helyes megoldás az, am ikor az epileptikus többe kerül intézeti nevelés 
mellett, m intha a legjobb szanatórium ban ápolnák őt. A  köz jótékonyságból fen tarto tt 
intézetek helyesen tennék tehát, ha szám adásaikat felülvizsgálnák és az eredm énye
ket egybevetnék a kiadásokkal. M ert lehetetlen  helyzet az, hogy valakire azért, mert 
epileptikus, évi 6000 sv. frankot költsön el a társadalom  s aztán beismerje, hogy 
hiábavaló volt a k iadás — s kilökje őt megint a norm ális emberek közé. Ez nem 
lehet a helyes megoldás. (ém.)
Lindenbacher Gusztáv: A gyermeki lélek  rendellenességének okai. Néptanítók  

Lapja 1933. ‘5. sz. 536. lap. — W , B. Terhune  stockbridgeí egyetemi tanár meg
állapításaival foglalkozik s azt mondja, hogy a gyerm ek testi és lelki ado tt
ságai öröklöttek, környezetiek és fizikaiak lehetnek. Szakem bernek ú ja t ugyan 

nem mond a cikk, de annak az olvasókörnek, ahol megjelent, jó tá jékozta tást nyújt. 
Igen okosan fejtegeti pl. az öröklött és szerzett tulajdonságok közt levő különbséget 
s a  velük szemben követendő józan pedagógiai eljárásokat. Túlzástól azonban óva
kodni kell. Ilyen tú lzásnak tartom  azt a kijelentését, am ikor a hibás szülői szeretet
t ő l  elkényeztetett és engedetlen gyerm eket azzal akarja  meggyógyítani, hogy a 
„kimondott parancs végrehajtására „minden körülmények között“ rákényszerítjük  
a gyermeket“, hogy érezze: „nincs kibúvás". Félő ugyanis, hogy az ilyen erőszakos 
kényszernek a gyerm ek akara ta  ideíg-óráig ta lán  engedni fog, de ez csak képm u
ta tás lesz nála. ( ém.)
A Gyermek. Kiadja a Magyar Gyermektanulmányi Társaság. Szerkeszti dr. K enye

res Elemér. 1933. (X X V .)  évi. 1—3. és 4— 5. sz. — Minden pedagógust öröm 
mel tö lt el az a hír, hogy ,,A Gyerm ek“ újból megjelenik. És hálával gondolunk 
dr. Weszely  Ödön professzor úrra, aki tettrekész hajlandóságával á tvette  a 

Társaság elnöki teendőit és helyes irányba terelte  azt, de hálásak vagyunk főleg 
azért, hogy a sokáig nélkülözött folyóirat rendes megjelenését lehetővé te tte  s an 
nak  szerkesztését dr. Kenyeres  Elem ér avato tt kezére bízta. (Közben Kenyeres  meg
halt s „A Gyerm eket," dr. W eszely  közreműködésével, Cser János szerkeszti.) 88:
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Az első füzet tartalm ából kiem eljük Vajkai  Jú lia  „A népnevelés feladatai a 
gépíesített ipar korszakában“ c. tanulm ányát. Igen érdekes elgondolásban és k riti
kával tárgyalja  a  kérdést, de ta lán  nem felesleges itt rám utatni a gyárak egészséges, 
levegős, világos m űhelyeire s velük szemben a pincében, egészségtelen, teste t-le lket 
lerontó odúkban dolgoztató ,,k is iparra“, am inek bizony elég szomorú példáival ta 
lálkozunk lépten nyomon még ma is.

Érdekes m eglátása, hogy „N álunk a  15 évesnél fiatalabb gyerm ek már nem 
igen kap m unkát." A zt hiszem ez a kijelentés csakis az ipari m unkára vonatkozha- 
tik, a  m ezőgazdaságra nem.

A zt a  m ondását pedig, hogy ,(A  bérskála nem lévén korhoz kötve, m iért a lka l
mazna a  m unkaadó fejletlen gyöngét, m ikor ugyanazért a  bérért idősebb használha
tóbb m unkaerőt is kap" — sajnos — nagyon beigazolják a gyógypedagógiai intéze
tekből k ikerü lt m unkások szomorú kenyérkereseti lehetőségei: a  legnagyobb részük 
m unkanélkül van.

M indennapi kérdést tárgyal Preyer  M áriának: „A  kilencéves gyermek 
nyelvi fejlettsége és az olvasókönyvek“ c, tanulm ánya. Mi gyógypedagógusok kez
dettől fogva érezzük és hirdetjük, hogy olvasókönyveink lehetetlenül sok nehezen 
érthető, sőt a gyerm ekeknek érthetetlen  kifejezést tartalm aznak, Ezt most a szerző 
rem ek vizsgálatok alap ján  m egállapítja a norm ális gyerm ekekre is. Rem éljük, hogy 
olvasókönyv-szerkesztőink figyelembe veszik a szerző gyakorlati eredm ényeit,

Burchhard-Bélaváry  Erzsébet a nála  megszokott alapossággal és közvetlenség
gel ír „Az írás szerepe a  6— 10 éves gyerm ekek életében" címen. Különösen meg
kapó, am it a „Bevezetésül" c, bekezdésben mond el a Montessori-ískolák írásgyakor
latairó l. Ezzel a pár sorral, mintegy reflek to rra l világít rá  a Montessori-í skolák 
egyik részletm unkájára.

Dr. Frank  A ntal „Az erkölcsi fejlődés és nevelés a 6— 10 éves korban" címen 
nagy jelentőségű kérdést fejteget. Szerző ma legkiválóbb morálpedagógususnk, aki 
nem spekulatív, hanem egzakt gyerm ektanulm ányi alapon dolgozik. Párhuzam ot 
von az értelem  és az erkölcs fejlődése között és itt első sorban az iskola befolyását 
tá rja  elénk. M ily nagy jelentőségű az iskolába járás kötelezettsége a gyerm ek er
kölcsi fejlődésére! Frank  dr. kis tanulm ányát kötelező olvasmányul kellene minden 
tan ító jelö lt és minden tanító  kezébe adni,

Blaskovich  E d it dr, „A tanulók értelm i korának m egállapítása globális é r
telmi vizsgálatokkal" címet ad ta  tanulm ányának, de nem tudom , m iért használja 
a  „globális" elnevezést, mikor minden gyerm eket külön-külön megvizsgált? Sajnos, 
a t, szerző csak külföldi intelligencia-vizsgálatokról tud. Elismerem, o tt jeles szerző
ket olvasott és hallgatott, de azért itthon is tö rtén t valami. E redm ényeit a  Stern- 
féle hányados (Iq) a lap ján  á llíto tta  össze. Csoportos ra jzai szellemesek,: de  nagy kár, 
hogy a Stern-féle Iq -t vette alapul és hogy a kim utatásba felvett gyerm ekek életkorát 
meg sem említi. Intelligencia-vizsgálatnál az éle tkort elhagyni nem lehet, m ert ez az 
a mérő eszköz, amihez az értelm et hozzám érjük. A ztán a S íern-íéle Iq igen elter
jedt szám ítási alap, de azért az mégis „visszaélés“ a számművelefekkeel (amint azt 
H, Lehnen  is m egállapította). K itűnik ez abból is, hogy a szerző 10 első líceumba 
járó gyerm eknél ta lá lt 1 egészet m utató intelligencia-hányadost (Iq-t) és ezeket a 
Síern-féle Iq alapján, égy értelm i színvonalra állítja . De ezt csak akkor lehetne 
megtenni, ha minden gyerm ek egyidős (m ondjuk 10 éves) lenne; ebben az esetben 
az Iq  „1“ azt jelentené, hogy m indannyian 10 évesek értelm i fejlettség tekintetében 
is. De ha az I, líc. osztályban nemcsak 10, hanem 9-, 11-, 12-, sőt ta lán  13 éves tanulók 
is voltak: az 1-et m utató „Iq" akkor azt mondja, hogy az egyik gyerm eknek 10 éves 
az értelmi  fejlettsége, a másiké 11 év, a  harm adiké 12 év, a negyediké 13 év. Lehet-e 
szabad-e a 9-, 10-, 11-, 12-, 13 éves értelm i fokon álló gyerm ekeket •— m ert értelm i 
hányadosunk 1-et m utat — egyforma értelm i fejlettségűnek m inősíteni? Semmi 
esetre sem. Hiszen 1—4 évi eltérés van köztük, Ez, de a  jobbak és a gyengébbek 
értelm i fokára állíto tt gyerm ekek is bizonyítják, hogy a Sfern-féle „Iq" hamis képet 
m utat róluk. Az Iq alapján  csak akkor kapunk helyes képet, ha „egyidős" gyerm e
keket vizsgáltunk. (—s.—s.)

A lste ' dorfer A nsía lten  in W őrt und Bild  és B riefe und B ílder aus A lsterdorf-
Herausgegeben 1932. Nagy 4. 50 l. — Ünnepi írás ez, amelyben a nagyszerű 
alstervölgyi intézetnek egész életét, tö rténeté t és mai á llapo tát m egkapja az 
olvasó, de nem csak írásban, hanem 57 szép illusztrációban is, A  cím lapot meg

ható kép díszíti, amint t. i, a Megváltó felemeli a földről az elesett embert. A  pá
ra tlanu l szép k iállítású  füzet tartalm ából kiem eljük az alsterdorfi intézet a lap ító já
nak és első igazgatójának pastor dr. Sengelmann  M átyásnak az életle írását (1821—  
1899.), am elyet harm adik utóda, pastor Lensch te tt közzé. „Idiotophílos“-nak (a hü
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lyék barátja) nevezte el magát és ezt az elnevezést életének minden tettével meg is 
erősítette. Jó l jövedelmező, kényelmes hamburgi pastori állásáról lemond s elmegy 
a „lelki szegények" közé, otthont a lap ít nekik, 30 évik él köztük s nekik szenteli 
életét. — U tóda pastor Striíter  Pál lett, aki 1930-ban, 31 évi működés u tán  nyuga
lomba vonult; ennek is igen érdekes szerep ju to tt az intézet vezetésében. Stritter  
vezette á t az intézet hajó ját a háborús és az inflációs nyomorúságokon. De nem csak 
vezette, hanem  ki is bővítette  az intézetet. M ikor Stritter  átvette a  vezetést, 600 
volt az elhelyezettek száma, nyugalom ba vonulásakor ez a szám 1200-at te tt ki; be
rendezte nekik az ohlsdorfi gazdaságot és megszerezte az intézetnek a Stegen-ben 
levő lovagi birtokot. Az alsterdorfi intézetet, a hülyék foglalkoztató intézetei között 
,,m inta“-ként ism erik Németországban s ez Stritter  érdeme, — ,,A  gyengeelméjűek 
védelm éről általában" c. cikkből m egtudjuk, hogy Németországban 150 intézetben  
közel 40.000 idiótát gondoznak és 3800 kisegítő iskolai osztályban 75— 80 ezer gyen
getehetségű gyermeket nevelnek. A ztán felveti azt a  kérdést, hogy vájjon a gyenge- 
elm éjűekrői való gondoskodás örvendetes jelenség-e? Nem maró seb-e ez a  nép 
testén? Ésszerű-e egyáltalán, ha az állam és a  jótékonyság hatalm as összegeket ad 
ki ezeknek a — gyakran testileg is nyom orék — szellemileg elkorcsosult egyének
nek a fen tartására  és a népességre rászabad ítják  az értéktelen, fajrontó elem eket? 
Nem volna-e jobb a nagy pénzáldozatokat, a re tten tő  fáradságot, munkát, ápolást 
—  kiváltképpen pedig ma, hazánk nehéz helyzetében — inkább kulturális célokra, 
az erős és életrevaló néptöm egek tám ogatására fordítani? Nem volna-e m agára a 
céltalan vegetáló életet élő idó tára  nézve is jobb, sőt jótétem ény, ha jóadag m or
fium segítségével fájdalom m entesen m egszabadítanák őt az élet terhétő l?

Ezek olyan kérdések, amelyek m ellett a mai nehéz időkben érzéketlenül el
mennünk nem lehet, de azt is be kell látnunk, hogy a megvalósítás elé alig meg
mérhető akadályok meredeznek,

M ár maga a  gyakorlati megvalósítás is ilyen. Hol az a  határ, amely a  megél
hetésre alkalm as és az a rra  a lkalm atlan  egyént egymástól elválasztja? Hiszen tudjuk, 
hogy a határvonalak  elm osódottak a képezhetőség és a teljes hülyeség között. Az
tán az íté le te t egy bizottság m ondaná ki, am ely tagokból állana, intézeteket is kel
lene fentartani, ahol ezeket a szerencsétleneket addig tartanák, amíg megfigyelik és 
az ítéletet végrehajtják rajtuk . És kérdés, ez az apparátus nem kerülne-e m ajd 
többe, mint a  mai in tézet? A  szerencsétlenek kivégzésével csak az áldozatokat tü n 
tetnék el, míg a népbetegség tovább m egm aradna és öntené a bajt.

Ilyen és hasonló okokkal száll síkra  az értesítő a  fájdalom m entes kivégzés 
•ellen és azt mondja, hogy az egyént, különösen pedig a házasulandó ifjúságot kell 
felelősségének tu d a tá ra  nevelni, hogy mindenben az utódok javát ta r tsa  szem előtt 
és a maga testi-lelk i egészségén, — utódai érdekében — hathatósan őrködjék.

Szép gondolatok, de azért azt látjuk, hogy bizonyos luxus mégis van a testi- 
lelki szegények intézeteiben, mert az ilyen pazar értesítő is pl. felesleges azoknak, 
akik abból hasznot húzni nem tudnak. fém.)
Gönczi Terka; Pszihoanalitikus gyógypedagógia a bécsi óvodákban. „Jövő Utjain“ 

1932 évf. 126— 128 1, (Kiadók. Bpest, 1. Tigris-u. 41. sz,'j — Anna Freund  irány í
tása m ellett, 1931-ben Bécs város óvóképző-intézetének gyakorló óvodájában 

gyógypedagógiai különcsoport alakult nehezen nevelhető kicsinyek szám ára. A  cso
porto t H ertba Fuchs, analitikus pedagógus vezeti. Ma már három  gyógypedagógiai 
csoport m űködik Bécsben s mindegyik analítíkusnő irányításával dolgozik. Nehezebb 
eseteket A. Freud  irányításával, a  gyógypedagógiai szem ináriumban beszélnek meg 
hetenként. Szülők, hozzátartozók nem is tudnak  ,,a gyógypedagógiai külön csoport
ról." Értelmi fogyatékosokat azonban nem vesznek fel. Am it a szerző itt a  nehezen 
nevelhető gyerm ekekkel kapcsolatban elmond és tesz, azt az óvónők és pedagógusok 
eddig is m egtették. Hogy ,,Az ösztönmegnyilvánulások más irányba terelésének, a 
szublim álásnak célját szolgálják a különböző óvodai foglalkoztató eszközök" — azt 
már régen tud juk  és gyakoroljuk minden analízis nélkül is. Amit az analízis a gyer
mekek viselkedésébe bele ak a t m agyarázni, az előttem  igen erőltetett, valószínűtlen 
dolognak, szinte feltevésnek látszik, („Egy tisztasághoz szokott 3 éves kislány vá
ratlanul naponta többször bevizelt és 6 éves báty já t ütötte, verte. M agyarázat az, 
hogy kis fiútestvére született . . .  a kicsiről büszkén s boldogan mesélt, b á ty já t k í
nozta és sírással, rugdalózással, bevizeléssel azonosította magát az ú jszülöttel") Hát 
lehet ilyen kom plikált gondolkodást egy 3 éves gyerekről feltenni? ( ém.)
Dr. Herrmann-Czínner A líce és Dr. Lénárt Edit: A  modern tanítás eredményei.

Összehasonlító lélektani vizsgálatok. A  „Jövő Utjain“ c. pedagógiai folyóirat 
1933. évi 1. száma. Teljes  mű, mely könyvalakban is megjelent. Kvart alak; 
103 lap. A  ¿Jövő Utjain“ kiadása. Budapest,  I. Tigris-utca 41. Ára 3 pengő. —
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A. modern tanítási és nevelési törekvések objektiv ellenőrzése, a hagyományos 
pedagógiai módszereivel való egzakt összevetése e munka célja. Az összehasonlító- 
vizsgálat a m odern pedagógiai irányzatok megvalósítóit (Családi iskola, Uj iskola) 
á llítja  szembe a konzervatívabb hivatalos pedagógia legjobb képviselőivel (a leg
elitebb fővárosi községi iskola és két kitűnő m agániskola). M indkét oldalon elemi 
iskolákról van szó, még pedig az alsó négy osztály tanulóiról, akiket a szerzők az 
első osztálytól a negyedikig kisérték módszeres megfigyeléseikkel és kísérleteikkel. 
Az eredm ények szerint a modern iskola a gyerm ek érdeklődését, megfigyelőkészsé- 
gét sokoldalúan fejleszti, önálló gondolkodásra és k ritikára  szoktatja, szociális 
alkalm azkodóképességét neveli, fantáziatevékenységét megóvja, gyakorlati gondolko
dását és kézügyességét kifejleszti. A  konzervatív iskola pozitív útravalóul a figyelmí 
koncentráció tréníngjét, a nyelvbelí kifejezésben elsajátíto tt jártasságot ad ja , végül 
pontos és rendes m unkára nevel. Igen érdekes, hogy a m odern iskolák önállóbb, 
mozgékonyabb gondolkodású neveltjei a  középiskolákban nagyobb arányszám ban 
érnek el jó eredm ényt, mint a másik iskolatípus fegyelmezettebb, rendesebb, kon- 
centrációképesebb növendékei, holott a köztudat szerint éppen ez utóbbi tényezők 
szoktak a tanulási eredm ényben elhatározó szerepet vinni.

A vizsgálatok, melyek tudom ányos pártatlansággal m utatják  be, hogy a két
féle pedagógia mely irányban m ozdítja elő és mely pontokon akasztja  meg a  gyer
mek lelki fejlődését, gondolkodásra kell, hogy késztessenek minden pedagógust.

Ezt m ondják a szerzők m unkájukról és mi tudom ásul vesszük, sőt elism erjük 
nagy buzgalm ukat, meghajlunk kiváló készültségük, lélektani, pedagógiai és logikai 
tudásuk, lelkiism eretes m unkájuk előtt. Ámde eredm ényeiket mégsem tehetjük  
teljes egészében a  magunkévá.

A régi és az új módszerekkel dolgozó iskolák közt nagy különbség van azért, 
mert a  régi iskola gyakorlati, az új iskola lélektani célokért dolgozik. Úgy látom, 
hogy a t. szerzők a régi módszerekkel dolgozó iskoláknál is lélektani eredm ényeket 
kerestek, mikor az intelligenciát, a józan észt (Ítélőképességet), az emlékezetet, a 
fantáziát, a megfigyelő képességet, a  rendességet, a kézügyességet, a  m unkatem pót 
mérték; kétségtelen, hogy az iskolai munka ezen képességek fejlődését elősegítheti, 
de ma még — sajnos — nem ez az első teendője ez a  régi m ódszerekkel dolgozó 
iskolának. A  régi iskola, hogy úgy mondjam, „feltételezi" pl. a figyelmet, intelligen
ciát stb.-t, mikor elsőrendű fe ladatát elérni akarja. Aki tehát a tan ítás eredm ényét 
vizsgálja, kutatja, annak nemcsak a lélektani, hanem a gyakorlati készségekben 
elért eredm ényeket is kell vizsgálni és az új iskolában elért hasonló készségekkel 
egybevetnie. Szóval nemcsak pszihológíai, hanem pedagógiai teszteket is lehetett 
volna alkalm azni. A  szerzők vizsgálatainál az új m ódszerekkel dolgozó iskolák 
tanulói — miután ezek az iskolák pszihológíai alapon dolgoznak — nagy előnyben 
vannak a régi, gyakorlati alapon dolgozó iskolákkal szemben.

Hogy ez az eltérés kiegyenlítődjék, szerény nézetem szerint vizsgálni lehetett 
volna azt am ire a régi iskola nagy súlyt vet, t. í. az iskolai disciplinákban,
olvasásban, számolásban, írásban, szülőföldísm eretben, kézügyességben stb.-ben elért 
eredm ényeket s azokat összehasonlítani. így aztán  tisztább képet kaptunk  volna a 
két iskolatípus eredm ényéről.

Nincs szándékom ban valam it is levonni a t, szerzők érdeméből, nem is lehet. 
M unkájukkal az iskolás gyerm ek vizsgálatának új ú tjá t jelölték meg, am ely vizsgá
la t páratlanu l áll a maga nemében és összehasonlíthatatlanul többet ér s a növen
dékek képességeinek elbírálásainál sokkal többet mutat, mint pl. a rideg szám ok
ban kifejezett osztályozás. Bár minél többen követnék őket.

Csak gratulálni lehet „A Jövő U tjain" c. lap érdem es szerkesztőségének, hogy 
az alapos összehasonlító lélektani m unka kiadásával értékes művel a jándékozta meg 
pedagógiai-pszihológiaí irodalm unkat. ( ém.)

Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik. 2, völlig neubearbeitete Auflage
15. Liefcrung: Sterilisierung ('vége)— V erbrechen und Schwachsinn. 2689—3072.
hasáb. C. M arhold Verlag H alle a. S.
A jeles műről már többször megem lékeztünk a M agyar Gyógypedagógiában. 

E zúttal a 15— 16. füzet van előttünk, mely a ma sokat v ita to tt ,,sterilizáció“-val kez
dődik és közli az idevonatkozó s 1933, július 14-én kelt német törvény szószerinti szö
vegét is. _ __ •

Érdekes tünet, hogy az első kiadásban csak a gyengeelméjű siketném ákről volt 
szó, maga a siketném a-oktatás kim aradt a lexikonból. Most maga Schumann  ír hosszú 
értekezést a „siketném aságról". Az oka ennek az érdekes fordulatnak az, hogy a  
szerző elismeri, amit eddig sokan tagadtak, t. i. hogy ,,a siketném a gyerm ek teste és 
lelkefejlődésében gátolva van", vagyis elfogadja — m ert nem tehetett máskép —
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dr. Havselmcnn  zseniális m eghatározását, m elynek alapján  a siketném ák is a gyógy
pedagógiai oktatásügy körébe tartoznak. Kétségtelen, hogy ezt az örvendetes meg
nyilatkozást A dler  A lfréd índividuálpszíhológiája, Göpfert  és a többi mélyebben gon
dolkozó szakem ber gyakorlati és irodalm i állásfoglalása, no meg a gyerm ektanul
mányozás eredm ényei idézték elő. Tudományos alapon a siketném ák okta tásá t a 
gyógypedagógiától elválasztani nem is lehet.

Sch. maga az in ternátusnak híve, de nem hallgatja el azt sem, hogy az externa- 
tusnak vannak előnyei. Szerző törhetetlen  híve a hangos beszéd tanításának, de el
ismeri a hangot kísérő jelek (fonomimika, Forchhcimmer-rendszer) segítő vo ltá t is. 
Amit Sch. a  siketek beszédéről mond, igaz beismerése a mai tanítási e ljárások töké
letlenségének. Denkev is (u. o.) azt mondja, hogy .,kiejtési oktatás által a siketné
mánál tökéletes normális beszédet elérni nem lehet,“ s e m egállapításból ő a siketek 
és hallásm aradványosak elkülönítését követeli, mert különben az u tóbbiakra h á t
rány származnék.

Ebből a rövid ismertetésből is látszik, hogy a siketném a-oktatás ma m ár nem 
idegenkedik a gyógypedagógiai intézetek közé való besorolástól. Viszont úgy látszik, 
hogy a „gyógypedagógia" elnevezés revízióra szorul. (ém.)

Pro iuventute. Schweizer. Monatsschrift für Jugendfiirsorge und Jugendpflege- 
Revue mensnelle pour la protection de la jeunesse. — Rivista svizzera per la 
protezione della gioventu. 1933. (X IV .)  évf. 9. füzet. Zürich 1. — A kiváló 
svájci folyóiratnak ez a száma is értékes gyógypedagógiai gondolatokban bő

velkedik. H. Würgler, a weiszenheimi (Bern) gyengeelméjűek intézetének nyugalm a
zott igazgatója, az életbe kilépett gyengeelméjű ifjak  és lányok felkarolását és an 
nak adm inisztrációtól mentes megvalósítását sürgeti. Ebbe a gyám olításba bele kell 
vonni valam ennyi értelm i fogyatékost, leányt, fiút egyaránt, akár intézetből, akár 
kisegítő-iskolából lépett ki az illető. É rtékes m eglátásait és javaslatait a gyenge- 
elm éjűeket segítő svájci egyesület magáévá tette. — Dr. J . Spieler, a luzerni gyógy
pedagógiai intézet vezetője az átvételi- és átm eneti otthonok helyzetét ism erteti a 
gyermekvédelem keretében. Csak jó kórism eret u tán következhetik helyes kezelés, 
erre valók az átm eneti otthonok. — I. Tappy  francia nyelvű tanulm ányában a nehe
zen nevelhető és értelm ileg fogyatékos gyerm ekek életpályára való előkészítéséről 
értekezik. Sürgeti a védők megszervezését. — I. Hepp, a zürichi siketném ák és vakok 
állam i intézetének igazgatója az iskolaköteles koron alul levő sikelném a és nagyot
halló gyerm ekek most megszervezett zürichi óvodájáról értesít. Van erre a  célra 
házuk is, de költségkímélés m iatt ezt nem vették  igénybe, hanem az intézetbe he
lyezték az óvót, annyival inkább, mert a siketném ák száma három év óta jelentősen 
visszaesett, hely tehát van. (ém.)

Baloghy Mária: Az állami Gyógypedagógiai N evelési Tanácsadó szervezete és 
működése. Beszélgetés Schnell János dr. főorvossal. „Jövő Utjain“ 1933. évf. 
2. szpm. — Cikkíró röviden ism erteti a tanácsadót. Lapunkban a tanácsadó 

jelentése részletesen megjelenik, A  cikk ennek a keretében mozog.

Keller Lajos: Jelentés az orsz. Steíánía-Szövetség 1932. évi működéséről, Orsz. 
Stefánia-Szövetség A nyák  és Csecsemők védelmére kiadványai. 86. sz. 119 l. 
s egy kimutatás. — A  beszámoló ezú tta l szomorú bejelentéssel kezdődik, 
őszin tén  beismeri, hogy a „Szövetség“ minden fáradozása ellenére a csecsemő- 

halandóság országos átlaga 1932-ben 18.6°/o-ra em elkedett (1930-ban 15,4, 1931-ben 
16.3°/o-ot te tt ki.) De ez az adat nem szabad, hogy elcsüggesszen, hanem ellenkező
leg fokozottabb m unkára kell, hogy serkentsen bennünket. Az évi jelentés adatai 
m indenkit meggyőzhetnek róla, hogy a Szövetség céltudatosan dolgozik s m unkájá
val minden em berbarát teljes elism erését kiérdem elte. (ém.)

Évenkint 20 ezer a gyermekbűnözők száma, — mégis leépítik a fiatalkorúak á t
m eneti otthonát. (Hegedűs  Gyula rip o rtja  a „Nemzeti Ú jság" 1933. évi június 
15-iki, úrnapi számában.) A M arkó-utcai átm eneti fíúotthotiról van szó, am e

lyet vagy 10 évvel ezelőtt szerveztek meg s am elynek a feje fölül most elveszik a 
házat. Ez a  szomorú ripo rt gyönyörű elgondolással m egalkotott humánus magyar 
intézmény felett kongatja a halálharangot. Fontosságát, hívatottságát, nagy tá rsa 
dalm i hasznát élénken világítja meg Koleszár  József fenti cikke. (ém.)

A. Rösler: D ér praktísche Sprachheíllehrer. Theorie und Praxis dér heilp'ádago- 
gischen Behandlung dér Sprachstőrungen. Mit einem Üb'jngsbuch für die 
Arbcit mit Schulneulingen 80 l. C. Marhold kiadása Halle a. S. 1933. Ára  
2.8 RM.  — A könyv két részből áll. Az első rész elméleti megokolást tá rtá l-
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máz, melyben beszédlélektani, beszédélettani és fonetikai szem pontokat tárgyal, de 
a legszükségesebbre szorítkozik csupán, inkább gyakorlati szem pontokra figyel és 
azt ta r tja  szem előtt, hogy a beszédgyógyítás pedagógiai részét megvilágítsa és 
eieam snyét biztosítsa, A  munka második része tisztán gyakorlati és ugyanaz, amit 
előbb már ism ertettünk, A  szerző, aki a haliéi beszédgyógyító iskola rek to ra  és a 
haliéi gyógypedagógiai intézetben a beszédgyógyítástan előadója, ezzel a két mun
kájával nagy szolgálatot te tt a ném et beszédgyógyítás ügyének. De elism erésre 
méltó munkát végzett a  kiadó is a mű szép kiállításával. (érn.)

D ohrm ann Paul: M oíorísche M índerbegabung und ifire heilpadagogische B ehand- 
k n g  ím W erk u n íerrích t dér H ilfsschule. Mit 4 Abbildungen. C. Marhold  
kiadása Halle a. S. 240 l. Ára  5 RM.  — Értékes részletm unka. A zzal kezdi, 
hogy a kisegítő-iskolái tanulók, — éppen korláto lt szellemi képességeiknél 

fogva, —  az u. n, szellemi pályákról ki vannak rekesztve és kezük m unkájára van
nak utalva: kenyerüket csak kezük m unkájával kereshetik  meg. Csakhogy ez is igen 
meg van nekik nehezítve azért, m ert a  legtöbbnél a mozgás is fogyatékos, korláto lt 
és hibás. A legújabb kutatások bebizonyították, hogy a mozgásbeli korlátoltság 
sokkal jobban el van terjedve a gyengetehetségűeknél, mint azt h ittük  volna, sőt 
m ondhatjuk, hogy a mozgásbeli ügyetlenség a gyengetehetségű gyerm ek átlagos 
velejárója. Mi haszna lehet az olvasásból, írásból, számolásból, ha kezének ügyet
lensége m iatt keresetnélkűliségnek néz eléje.

így á llítja  fel a szerző a kérdést és igyekszik a helyes u ta t m egtalálni. Könyve 
két főrészre tagozódik: az elsőben a tudom ányos megalapozással, a másodikban 
annak a pedagógiai felhasználásával foglalkozik. Uj pedagógiára van szükség, mely 
mindenben és minden fokon a kéz, a  mozgások ügyesítésére törekszik, de nem csak 
a gyengékkel, hanem a jobbakkal is törődik. Úgy kell a fe ladatokat elrendezni, 
hogy a gyenge is, de az ügyesebb is m egtalálja a maga helyes foglalkozását. Nagyon 
természetes, hogy az ily módon beállíto tt munkam enet m ellett a gyerm ekek munkái 
nagyon eltérők lesznek és az a helyes tanítás, ahol el is térnek. De a leggyengébb
nek sem szabad tétlenül ülnie, viszont az ügyesebbet nem szabad a gyengék ked
véért visszatartani. És az új munkam ódszer lesz az igazi gyógypedagógia. — Szerző 
megszívlelendő dolgokat mond, különösen a  gyengeeszűek oktató jának; könyvének 
m ódszertani része is igen értékes. ( ém.)
A. R ösler: Die iröhlíche Sprechstunde. Ein Übungsbuch zűr Förderung dér, Sprech- 

gtschicklichkeit und Sprechlust unserer Kleinen. ( Für Haas und Schule.) 
Dczu: zwei Handzeichentafeln. 32 l. Ára 0.80 RM. C. Marhold kicd[ása Halle 
a. S. •— Bevezetőjében azt m ondja a szerző, hogy sok gyerm ek az iskoláskor 

elérkezfével sincs készen a beszéd elemeivel; hibásan beszél, de ezeket a hibákat 
csak játékos mezbe ö ltöztetett gyakorlatokkal lehet eltüntetni. Ilyen játékos gya
korlatokkal kezdi a javítást. Előbb a  hangokat tisztán ejti ki s mindegyikhez jelet 
(ionomímikai jelet) kapcsol. A  sorrend ez: ajak-hang-gyakorlatok, alsó álkapocs- 
gyakorlalok, foggyakorlatok, egyszerű nyelvgyakorlatok, a jak - és utánm ondások, 
feladatok gondolkodtató beszédgyakorlatokhoz. A  könyvecske igen p rak tikus és 
em ellett játékgs, úgy hogy hozzá hasonló m agyar gyakorlatokkal igen szép eredm é
nyeket lehet elérni kis magyar gyerm ekekkel is. És ami a fő, a  gyakorlatokat az 
édesanya otthon is elvégezheti és így jav ítha tja  a gyerek beszédét. (ém.)

M ein S cbatzkástle ín . Kleine Lesebücher fiir Sonderschulen und einfache Schal- 
vetk'áltnisse. Herausgegeben von A rno Fuchs, K, K lein, O. M üller, W . Zausch- 
Ferd. Hirts Verlag in Breslau, Königspl. 1. — Kis olvasókönyvek külön (ki
segítő) iskolák és kisebb igényű iskolák szám ára. Irigykedve nézzük a ném ete

ket, akiknek ily páratlanu l álló irodalm uk van a korláto ltabb értelm i képességekkel 
rendelkező gyerm ekek és fiatalkorúak szám ára. Kettőben mesék vannak, a harm a
dikban különféle tö rténeteket közölnek az ember életéből, a 4-ík elm últ időkről 
mesél, az 5-ík távoli országokba, idegen emberek közé viszi el a kis olvasót, a 6-ik 
vidám történetekkel szórakoztatja a kicsinyeket, a 7-ik állatm eséket és á lla ttö rté- 
neteket tartalm az, a cím lapján Ajtósi Dürer gyönyörű nyuszijával (1502-ből.) — 
M ikor leszünk mi, m agyarok ott, hogy szegény kis növendékeinknek ilyen kedves, 
könnyen érthető, de mégis tanulságos kis könyveket adhassunk a kezükbe? Pedig, 
hogy erre igen nagy szükség van, azt Borbély  Sándor példája  igazolja, aki szüksé
gét érezte ilyen könyveknek; ír t is egyet-kettőt, de fo ly tatása nincs.

Ezek a kis német füzetek igen alkalm asak a rra  is, hogy a német nyelvben kez
dőknek könnyű és kedves olvasmányul szolgáljanak. E lterjedésüket olcsó áruk  le 
hetővé teszi. Egy-egy füzet 45—60 német fillérbe kerül. A  szép k iállítás a jónevű 
Hirt k iadó t dicséri, akinél más gyakorlati gyógypedagógiai munka is jelent meg. ( ém .)
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.Dr» A sztalos János: Az L oszt, elem i iskolás tanu lók  egészségügyi v izsgálata  
B iharyárm egye derecske! já rásában , „Egészség” 1933. (47.) évf. 6. füzet.  — 
Szom orúan érdekes és meglepő, hogy ne mondjam, megrázó adatoka t tá r t fel 
a tiszti orvos ú r gondos vizsgálata a falu  gyerm ekeinek életéről, 61G kis tanulót 

(311 leányt, 299 fiút); vett gondos vizsgálat a lá  s m egállapította, hogy 94 (39 1,, 55 f), 
vagyis 15,4°/o volt nagymértékben piszkos,  pedig e tekintetben a vidéki orvos urak  
egyátalán  nincsenek elkényeztetve, (amint a szerző meg is jegyzi). Tetves, serkés a 
tanulók 14,44°/o-a, bélféreg a tanulók 41.8-°/c-ánál volt kim utatható, ,A gyerm ekek 
28,6% -ánál ta lá ltak  oly mennyiségű fülzsirt, hogy a dobhártyák vizsgálata csak 
ezek e ltakarítása  u tán vált lehetségessé. Még meglepőbb adat a következő: csak 
16.7%-nál volt a hőm érséklet 37°C alatt, 46.8°/o-nál 37—37.5°C, 32.6°/„-nál 37,5— 
38®C-t, 4.8°/o-nál 38— 39°C-t m utato tt a  hőmérő. Vérbaj 1/2ö/0-nál volt m egállapítható 
stb., tb. Mennyi itt a tennivaló, mily nagy és fontos teendők, felvilágosító munkák 
várnak it t a népiskolára, illetve annak tan ító ira , (ém.j

E genberger R.: Das lernbeh índerfe  und leistungsschw ach? Kínd. ( Á  tanulásban gátolt 
és gyenge eredménnyel dolgozó gyermekek) „Das Volksschalwart" 1932. évi (20) 
évf. 8—9. füzet. — A németországi gyógypedagógus egyesület elnökének ez a 
m unkája nagy lépést jelen a  gyógypedagógiai ok tatásra  szoruló gyerm ekek 

rendszeres osztályozása területén. Elsőnek veszi az érzékszervek fogyatkozásait, a 
látásilag, aztán a hallásilag abnormís gyerm ekeket; aztán  a mozgásban korláto lt 
gyerm ekeket, majd az értelm i tekintetben hibásakat tárgyalja. R átér a jellembeli 
hibákra. Igen világos menetben tárgyalja  a ba jt előidéző okokat. A  beszédzavarai
ról külön fejezetben részletesen ír. Ú jszerű az írás és írásh ib ík  tárgyalása. Igen 
alapos munka a számolás és szám adási gyengeségről szóló rész. Az olvasási gyenge
ségről szóló fejezetben pára tlan  tisztánlátással ír erről a  fogyatkozásról. Az egész 
művön keresztül vonulnak hazánk nagy pszíhológusának, dr. Ranschburg  P á l egyet, 
tanárnak  törvényszerűnek elism ert m egállapításai. Egenberger m unkája magas néző
pontból, egységes elgondolással megírt klasszikus gyógypedagógiai mű, am elyet a 
tanárje lö ltek  tanulm ányainak alapjává kellene tenni minden gyógypedagógiai 
képzőn, (ém.)
K ulem eyer W alter: Das schw erhörige Kind als medizinisches, psychologisch- 

pädagogisches und soziales Problem. ( A  nagyothalló gyermek, mint orvosi, 
lélektani és pedagógiai kérdés.) C. Marhold kiadása Halle a. S. 1933. 124 l. 
Ara 3.90 RM. — A nagyothalló gyerm ekek ügyét minden oldalról megvilágító és 

felkaroló munka ez, mely nemcsak a gyógypedagógus szakköröket, hanem a szülőket 
is igen közelről fogja érdekelni. Tartalm ából k iragad juk  a következőket: 1, A  na
gyothallás mibenléte, 2, A nnak okai, 3. A  nagyothallás kihatásai, 4, A  nagyothallás 
kapcsoltai más betegségekkel. 5, A  nagyothalló gyerm ek társadalm i helyzete, A 
gyógypedagógiának a nagyothallókkal foglalkozó ágán működő k a rtá rsak  sok é rté 
kes buzdítást és tám ogatást ta lá lnak  ebben a könyvben. H atalm as irodalm i tá jékoz
ta tó  egészíti ki az értékes művet, ( ém.)

Pestalozzianum , Mitteilungen des Instituts zur Förderung des Schul- und Bildungs
wesens und der Pestalozzi-Forschung. Beilage d. Schweizerischen Lehrer- 
zciiung Zürich. — A svájciak nagy gyerm ek- és ískolaszeretetének egyik élő 
tanúbizonysága ez a folyóirat is, am ely a svájci tan ítók  lap ja  m ellékleteként 

a  híres tanítónak, — Pestaiozzinak  a ku ltú rá já t, de am ellett az iskola belső 
életének Pestalozzi  szellemében való á ta lak ításá t tűzte maga elé. A  Pestalozzianum
1929. évi jelentéséből több érdekes dolgot tudunk  meg, többek közt azt is, hogy az 
idegen nyelvek helyesebb tan ítása  céljából gramofon lem ezeket szerezlek be, am e
lyen a hazai és külföldi nyelvekben előforduló beszédbeli eltéréseket szem léltetik, Az
1930. évi jelentésből kiem eljük a karácsonykor rendezett gyerm ekjáték- és ifjúsági
■irodalmi kiállítást. Az 1931, évi jelentésből felem lítésre érdem es az a körülmény, 
hogy a felszabadult iparosinasok mesterm unkáiból a Pestalozzíanum ban rendeztek 
kiállítást, aminek szép sikere volt, (A k iállításban résztvettek  az esztergályosok, 
géplakatosok, mehanikusok és műszerészek), A  Pestalozzianum  88.575 sv. frankot 
kitevő költségvetéssel dolgozik s 1931-ben pl, 56.900-at te tt ki a  kölcsönadott köny
vek, képek, diapozitivek és gram ofonlemezek száma. ( ém.)
Anjfák N ap tára  az 1934. évre . Szerkesztette  K eller Lajos az Orsz. Stefánia Szövet- 

ség ügyvezető igazgatója. 1934. 11-ik évfolyam. — 18 éve már annak, hogy az 
Országos Stefánia Szövetség m egkezdhette nemzetmentő munkásságát. És 16 
éve annak, hogy a  korm ány állam i feladatnak  m inősítette az anya- és csecsemő- 

wédelmet és a  már szépen fejlődő Országos Stefánia Szövetséget b ízta meg annak
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megszervezésével és végrehajtásával. A zóta a Szövetség az egész csonka hazánkat 
behálózta már fiókszövetségeivel, védőintézeteivel, felá llíto tt szülőotthonokat, anya- 
és csecsemőotthonokat, bölcsődéket és napköziotthonokat, tejkonyhákat, hogy minél 
hathatósabban tud jon  küzdeni a nagyarányú csecsemőhalálozás ellen. U gyanezt a 
nemes célt szolgálja ügyesen, ismerve a m agyar nép kalendárium szeretetét, az 1934. 
évre szakavatott kézzel szerkesztett Magyar A n yá k  Naptára  is. Kelier Lajos ügyve
zető igazgató magyar anyákhoz szóló lendületes előszava vezeti be e csinos k iállí
tású, szépen illu sztrált füzetet. M ajd a nap tári rész következik, ahol a m agyar anya 
hónapról-hónapra lá tha tja  a csecsemő és kisgyermek átlagos fejlődését, s legkivá
lóbb szakem bereink pedig értékes cikkekben tárgyalják  annak további gondozását, 
a gazduram  pedig hasznos gazdasági tanácsokat kaphat. De el kell olvasni az egészet 
hogy átérezhessük azt az anya- és gyerm ek iránti meleg szeretetet, am ely minden 
sorából kiárad. Sokat tanulhat belőle a m agyar anya, de nem árt a tanulás a ma
gyar apának sem. A  M agyar A nyák N ap tárának  minden gyerm ekáldást váró, vagy 
már megáldott család asztalán o tt kell lennie. K apható a mai viszonyok között is 
olcsó, 80 filléres árban az Országos Stefánia Szövetség központjában (VII., Vas-u. 
8— 10. szám) és az összes budapesti és vidéki védőintézeteiben. (ém.)

Siketném ák Közlönye. A  „Cházár András“ orsz. Siketnéma Otthon hivatalos lapja.
1933. (X X X .)  évfolyam, 6— 9. szám. Alapította: Oros Kálmán, felelős szer
kesztő: Demjén Antal, főmunkatárs: Molnár1 István. Bpest, VII., Nefelejts-u.
62. — A régi jónevű folyóiratnál szerkesztő változás történt: Molnár István a  

szerkesztői tisztről lem ondott s helyébe Demjén  A ntal gyógypedagógus tanártársunk  
lépett. „A  szeretet, a  béke, az egymás iránti tisztelet és megbecsülés az, am iért az 
új szerkesztő is küzdeni fog. Több érdekes közlemény van a lapban, de úgy látszik 
első sorban és legjobban a sportta l kapcsolatos események érdeklik  az olvasókat. 
Kiemelkedik a hírek sorából a „Látogatás egy am erikai sikeíném a-intézetben" című 
cikk. Ilyeneket olvasunk benne: „Az iskola 20 tagú tanítvány-zenekara kiállo tt a 
dobogóra , . , erre egy, előttem ism eretlen dal szólalt meg, amely a term et kedvesen 
betöltötte . . .  a  siketném a gyerm ekeket (kezdőket) zongora m ellett a hangfokok 
különbözőségére m egtanították . . .  a  síketném a tanítványok a hangiokokat és a  ze- 
nevílág egyéb titka it megértik,"

Ha nem am erikai intézetről volna szó, a h írt némi szkepticizmussal fogadnók.

Lélek és Jellem . Pszihológiai és nevelési folyóirat. Szerkeszti dr. R ácz Jenő . I. évf.
3—4. szám. Bpest, VI.,  Podmaniczky-u. 14 j — A lap 3— 4. száma is megkapóan
érdekes tartalom m al jelent meg. Dr. Máday  István egyet. m. tanár korunk 

örökké új problém áját fejtegeti, mikor „Az étvágytalan gyerm ek"-ről ír. A  többi 
tanulm ány is időszerű kérdéseket fejteget, különösen Pikler  E dit dr.-é t em eljük ki, 
aki „A büntetés leküzdése" címen ír és ta lán  rá ta lá l a problém a nyitjára, amikor 
ezt m ondja ( Spiel Oszkár nyomán), hogy „a jutalom és a  büntetés alkalmazása a k 
kor válik szükségessé, mikor olyan magatartást követelünk a gyermektől, melyre  
nincs természetes hajlandósága." (ém.)

E G Y E S Ü L E T I É L E T_.
SIKETNÉM ÁK ÉS VAKOK

A Siketném ák és V akok T anárainak Országos Egyesülete június hó 29- és 
30-án Szom bathelyen ta r to tta  meg XXX. évi közgyűlését, amelyen a tagok közül 
mintegy 100-an vettek részt. Az ősi várm egyeház közgyűlési termében m egtarto tt 
díszközgyűlésen megjelent előkelőségek között ott volt: Horváth  Kálmán alispán, 
Ujváry  Ede polgárm ester, Császár József teológiai főisk. rektor, Náray-Szabó  
László ügyvéd, a V akokat G yámolító D unántúli Egyesület elnöke és felesége, Klug 
Péter orsz, szakfelügyelő, Simon  József h. szakfelügyelő és felesége. Hcrodek  K á
roly elnöki m egnyitójában klasszikus veretű emlékezést m ondott a D unántúl szülöt
téről: néhai dr. Náray-Szabó  Sándor kultuszállam titkárról, a m agyar gyógypedagó
giai oktatásügy m egterem tőjéről. K öltői szavakkal ecsetelte Náray-Szabó  Sándor egyé
niségét, mint Homo Dei-t, kulturpolítíkust, aki évtizedekre irányt jelölt a gyógypeda
gógia fejlődésének. Az üdvözlések során elnök meleg szavakkal üdvözölte a meg
jelent kitűnőségeket. Az üdvözöltek válaszukban b iztosítják  az elnökséget, hogy a 
gyógypedagógiai intézetek és tanári kara  mindig szám íthatnak Vasmegye és Szom
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bathely város megértő szeretetére, erkölcsi- és anyagi tám ogatására. E lnök elő ter
jesztésére a  közgyűlésről táviratilag üdvözlik: Hóman Bálint vall.- és közoktatásügyi 
minisztert, Petri Pál és Sziliy  Kálmán állam titkárokat, Greszler Ódon min, tanácsos, 
ügyosztály főnököt.

Völker  József soproni sn. int .igazgató , Borbély Sándor történeti jelentősége 
a siketném ák oktatásában" címen olvasta fel nagy szaktudással és alapos tárgy- 
ism erettel megírt tanulm ányát.

A közgyűlés további fo lytatása délu tán  a  vakok intézetében volt, ahol a tárgy- 
sorozaton szereplő ügyek: titkári-, pénztári jelentés, az 1933—34. évi tisztikar meg
választása. A lem ondott szerkesztők helyére szerkesztőbizottságot választo ttak , 
melynek tagjai: Klug  Péter, Herodek  Károly, Völker  József, Schannen  Péter, Frey  
József és Szentgyörgyi  Gusztáv. A  kiadóhivatal vezetője: Thüringer János. Ezeken 
kívül a gyűlés választott 25 tagú választm ányt.

A gyűlés tagjai június 29-én társasebéden vettek részt a ,,Sabaria" nagyter
mében, június 30-án k irándultak  a közelbenlevő, kiesfekvésű, tö rténeti városkába: 
Kőszegre, A két napos, tanulságban és kedves figyelmességben bővelkedő gyűlés 
Joó  Sándor és Müller Lajos szerető kollegiálitásának érdeme. Wernitz  József.

Szeptem ber 30-án választm ányi ülést ta r to tt az egyesület Vácott, amelyen a 
kartársak  nagy számban vettek részt. G azdag tárgysorozat várta  a tagokat. Szent-  
györgyi Gusztáv igazgató a vetítés és a mozgóképek szerepét ism ertette a síketné- 
mák tanításában. Zátorszky  Kálmán előadása felszólalásra késztette Nagy  Péter 
igazgatót is. Az üdülőházra begyűlt pénzeket az adakozóknak visszaadják.

A tem etkezési egylet ta rta lék -a lapo t akar létesíteni.
A Cházár A ndrás emlék-ünnepen a serlegbeszédet ezúttal Herodek  K ároly 

mondotta.
MAGYAR SZÜLŐK SZÖVETSÉGÉBEN

Kanizsai Dezső igazgató a „Fogyatékosok védelme" címen előadássorozatban ism er
te tte  a norm ális és abnormis egyének fogalmát. Az egyéneknek a norm álisok, illetve 
abnorm isok csoportjába való osztása azon tényezők alap ján  történik, melyek a 
biológiai fejlődés ú tján  a norm ális tipus jellegzetességéhez elvezettek. Ezen főbb 
tényezők: az egyén szellemi képessége, az érzékszervek és az ingereket feldolgozó 
lelki élet sokirányú működése. Az egyén szellemi tevékenysége részben magának a 
fejlődő életnek az eredménye, melynek önfejlesztő ereje és képessége egyénileg és 
eredetileg adva van. Az érzékszervek a szellemi képességek kifejlesztésének szol
gálatára hivatottak. A nélkülözhetetlenség szerint első helyen áll a hallás, melynek 
hiánya a képességszerzés legsúlyosabb gátló körülménye. A  látás hiánya, a vakság, 
képességszerzés szem pontjából sohasem jelent oly nagy akadályt, m int a siketség. 
A szaglási-, ízlelési és tapin tási-érzék hiánya annyiban fontos, hogy átöröklődik és 
sokszor a hallási-, vagy látási-szervekre tevődik át, vagy más elváltozásokban, é r
telmi korlátoltságban pszihopatiás tünetekben stb. jelenik meg az utódoknál.

Saját vizsgálatai a lap ján  kb. 800 siketném a és 90 vak, illetve megvakult gyer
mek kórokozóit ism ertette. A  fogyatékosság lehet veleszületett, szerzett. R ám uta
to tt a gyerm ekkori megbetegedések pusztításaira. A  harm adik életévben fellépő 
gyermekbetegségek az érzékszervek legnagyobb elpusztítói. Az alkohol, a vérbaj sok 
áldozatot követel. E lőadásának külön fejezetét képezték a pszíhopaták. A  norm ál- 
tipushoz tartozóknál azonban a testi és érzékszervi tökéletességen kívül erkölcsi 
megalapozottságot is kívánunk. Az egyén erkölcsi élete akkor normális, ha megfelel 
az évezredek során k iép íte tt társadalm i felfogásnak. Feltűnő a különbség az értelm i 
fogyatékosok és a jellemileg fogyatékosok között. Az első kategóriába esők mintegy 
a társadalm i közösség körén kívül esnek s így passzivitásban élnek; míg a k a rak te r
hibákkal sú jto tt im becillek és erkölcsileg zavarodottak  sokszor megtévesztő m odo
rukkal és tudálékosságukkal a társadalom  ellenségei, A  fogyatékosság elleni küzde
lem nem csak emberbaráti szolgálat, hanem nemzetvédelmi feladat is. A  helyes vé
delem a megelőző intézkedésekből indul ki. Fel kell tárn i a veszedelmeket. Á háza
sulandókkal meg kell ism ertetni az átöröklés törvényszerűségét, a fogyatékosságok
nak és a rendellenességeknek az örökölhetőségét. A fogyatékosságok ellen indított 
harc első állomása, a gyerm eket világra-nemző szülőanya felvilágosítása, a  kötelező 
vizsgálat, gyógykezeltetés, állandó tanácsadás és a nem kívánatos anyagnak m ester
séges term éketlenítése. Az értelm i hiányokban szenvedőknek, bűnözőknek, psziho- 
patás egyéneknek iskoláztatása, gondozása, az emberi értékek ellen elkövetett me
rényleteik és kártevéseik: a nemzeti javak jelentős részét veszik igénybe. A  fogya
tékosok elleni védelmi munka m ásodik állom ása a fogyatékossá váltaknak  a meg
javítása. H azai intézeteink világhírűek, pedagógiai és orvosi berendezésük a tudo
mány kutató  műhelyei, laboratórium okban kiváló tudósok k u ta tják  az élet misz
térium át. Sajnos a rettenetes életviszonyok m egduzzasztják a fogyatékosok sorait.
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V E G Y  E S E K .
Dr. Tóth Zoltán könyvének, az „Általános győgypedagógíá“-nak

a megjelenése a m agyar gyógypedagógiai szakirodalom eseménye, A 
vaskos kötet külső formájában is jelentős munka, még megkapóbb 
azonban a tartalm a. Ez a mű tudományosan is megalapozza a kiváló 
elgondolású m agyar gyógypedagógiát. A  munka hatalmas irodalmi 
háttérre támaszkodik s az irodalmi felsorolásban helyet kap a m agya
ron kívül minden művelt nemzet. A szép kiállítású könyv a kalocsai 
Árpád-nyom da jóízlését dicséri.

A nagy eseményt ezúttal csak bejelentjük, a munka m éltatására 
még visszatérünk.

Dr, Tóth Zoltán kitün tetése, Dr. Tóth Zoltán a Gyógypedagógiai 
Tanárképző Főiskola igazgatója tudvalevőleg már egy évtized óta nagy 
lelkesedéssel és szeretettel irányítja az orgoványí Testnevelési Bizott
ság működését és nagyrészt az ő munkásságának köszönhető az a szép 
fejlődés, amely az orgoványí levente- és lövészcsa'patok teljesítm ényét 
jellemzi. Különösen a lovas-levente csapat megszervezése oly érdeme, 
amellyel az illetékes körök legteljesebb elismerését kivívta.

Mint örömmel értesülünk, dr. Kelemen Kornél országgyűlési kép
viselő, az Országos Testnevelési Tanács elnöke méltányolva dr. Tóth 
Zoltán értékes munkásságát, elismerésének jeléül az Országos Test- 
nevelési Tanács legnagyobb kitüntetését, a nagy arany plakettet ado
mányozta, mely szép kitüntetést Orgoványon, május hó 28-án, a Petőfi 
emlékünnep alkalmával Kelemen Kornél személyesen adta át.

Személyi hírek, Herodek Károly, a  vakok József Nádor kir. orsz, 
intézetének érdemekben gazdag igazgatója az elmúlt tanév végén, 40 
évi szolgálat után, ép erőben és egészségben nyugalomba vonult.

Utódává Vollmann János, az intézetnek egyik közbecsülésben 
álló tanára neveztetett ki.

Markovics Á rpád debreceni és Deschenszky Ferenc kaposvári 
sikeinéma-ínt. igazgatók a VI. fizetési osztályba neveztettek ki.

Elneveztetett Jármer Lajos a bpestí vakok intézetéhez, Sándor 
Mihályné sz. Reinwarth Lujza és Szilárd  Margit, a bpestí állami gyógy
pedagógiai intézethez gyógypedagógiai tanárrá.

Vitga Lajos egri áll. kisegítő-iskolái igazgató a VII. fizetési osz
tályba, Murányi M ária a csongrádi áll. kisegítő-iskolához állami kise
gítő-iskolái rendes tanárnővé.

Csór Sándor szegedi síketnéma-íntézetí II. oszt, altiszt I. oszt. 
altisztté, Hausinger Krisztina bpesti áll. siketnéma-int, II. oszt. altiszt- 
feíügyelőnő I. oszt. altíszt-felügyelőnővé, Artner Margit ugyanott szin
tén I, oszt. altiszt-felügyelőnővé neveztetett ki.

Á thelyezések, Szabó Gyula kecskeméti siketnéma-íntézefi tanár 
a siketnémák szegedi intézetéhez, —  Angyal József a szegedi síket- 
néma-intézetnél működő gyp. tanárt, helyettes kisegítő-iskolái tanítót 
és Angyalné Kelemen Sarolta gyulai gyp. intézeti helyettes tanárnőt a 
siketnémák kecskeméti intézetéhez áthelyezte, illetve beosztotta.

Schnitzl Gusztáv gyógypedagógaíai tanár a vakok budapesti köz
ponti foglalkoztató intézetéhez, Sára Lajos gyógypedagógiai tanárt 
pedig a vakok József nádor kir. orsz. intézetéhez áthelyeztetett.
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Az új tanárok  egy részének beosztása, Barcza Erika a Schnell- 
íéle laboratórium, Csuley Kornélia Gyula, Payer Ilona Kispest, Pesky  
M ária Gyula, Tekes  Júlia Kispest-W ekerletelep, Tihanyi Jo lán  Kecs
kemét, siketnémák int., Szulyovszky  Lilla Gyula, Váry  Kornélia Alko
tás-utcai intézet, Weszelovszky  Lajos Kisújszállás, Ujváry Ferenc 
Kisújszállás, beosztatoít azonkívül Erdősné Nagy Ilo n a  az Alkotás- 
u tc a i intézetbe,

A  k e c s k e m é ti  á llam i k iseg ítő  isk o la  25 é v e s  ju b ileu m a . Jú n iu s  
24-én ta r to t ta  m eg az á llam i k iseg ítő  isko la  tan év z á ró  ü n n ep é ly é t s 
u g y an ak k o r ü n n ep e lte  fe n n á llá sá n a k  25 éves jub ileum át. Az ü n n e p sé 
gen m eg je len t Sárkány B éla  evang. főesperes, Szabó Je n ő  tb , ta n á c s 
nok, m in t a város k épv ise lő je , Jászt  F ere n c  fe lügy , igazgató , Bíró 
Á d ám  ny. fe lügyelő -igazgató , Orbán Já n o s  k ir, törv . bíró, Egressy 
L ajos á ll. g yerm ekm enhely -igazgató , Szathmáry  A n ta l az  ú jp e s ti  á ll. 
k iseg ítő -isko la  igazga tó ja , a k ecsk em éti községi e lem i isko lák  ta n te s 
tü le té n e k  szám os tag ja , a  MANSZ k ik ü ld ö tte i és n agyszám ú  szü lő  és 
é rd ek lő d ő ; a  je len v o ltak  az  Ó kollég ium  u d v a rá t m eg tö ltö tték .

A  H iszekegy  e lén ek lése  u tá n  Ferenczy  G y u la  á ll, tan ító  m o n d o tt 
m eleghangú  m egnyitó  b eszéd e t. E z u tá n  a  k iseg ítő -isko lá i ta n u ló k  
sza v a ltak  ügyesen , m a jd  a  tan u ló ifjú ság  a  k itű n ő  Salamon A n n a  ta n í
tónő v ezetéséve l hazafias  m ag y ar d a lo k a t én ek e lt. E z u tá n  Sárkány  P á l 
az in téze t ig azg a tó ja  lé p e tt  az em elv én y re  és m o n d o tt go n d o la tg azd ag  
ü n n ep i b eszéd e t. —  A  k iseg ítő  isk o lák  re n d e lte té se  —  m o n d o tta  többek  
k ö z t n ag y sik e rű  e lő a d á sá b a n  —  m egm en ten i a  tá rsa d a lo m  azo n  ré teg é t, 
am ely  m eg fo sz ta to tt a ttó l, hogy  n o rm ális  é sz já rá ssa l é ljen . A  to v á b 
b iak b an  ism erte tte  az isko la  re n d e lte té s é t  és v áz o lta  a  n eh ézségekkel 
te li  25 éves m ú lt tö rté n e té t. E lő a d á sá b a n  é rd ek es  a d a to k a t so ro lt fel. 
A z isk o láb a  25 év a la t t  ö sszesen  407 tan u ló  já r t .  A  ta n u ló k  leg n a 
gyobb ré sze  fö ldm íves le tt, de igen so k an  lé p te k  ip a ri és k e resk ed ő i 
p á ly á ra  és a  m egfigyelések  sze rin t m in d en ü tt s ik ere sen  m e g á llta k  
h e ly ü k e t. A z  isk o la  ed d ig i ig azg a tó in ak  és tan ító in a k  fe lso ro lá sa  u tá n  
k é r te  Sárkány  P á l igazgató  a  m eg je len tek e t, hogy  fo g a d já k  szivükbe 
ez t az isk o lá t és ne fe le jtk e zze n ek  m eg a rró l, ho g y  a  sze llem ileg  te r 
h e lt g y erm ekek  neve lése  és ta n ítá s a  ép p  o ly  h asznos és szükséges, m in t 
a  többi isk o lák  m u n k á ja . A  ta r ta lm a s  ü n n ep i b eszéd  e lh a n g z á sa  u tá n  
a  ta n u ló if jú ság  én ekszám m al sze rep e lt, m a jd  Sz. Is tv án , K , R ozália , 
B. F e re n c  és D, E te lk a  sza v a la to k k a l m ű k ö d tek  közre . E z u tá n  Sárkány  
P á l igazga tó  fe lo lv asta  a  ju ta lm a z o tta k  név so rá t. A  szépen  s ik e rü lt  
jub ileum i ü n nepség  a  H im nusz e lén ek lésév e l é r t  véget.

A z ü n n ep é ly  végeztével m eg tek in te tte  a  közönség  a  ra jz ,  írás, 
kéz im u n k a  és egyéb  tá rg y a k  k iá llítá sá t.

A  h e ly i la p o k  („K ecskem éti K ö z lö n y “ , „K ecskem éti L a p o k “) 
e lism erő en  em lék ez tek  m eg a  k iseg ítő -isk o lá ró l és hasáb o s cikkekben  
m é lta ttá k  a  25-ík év fo rdu ló t. S ő t egy ik -m ásik  fővárosi lap  is m egem 
lék ez e tt a  szép  ün n ep rő l.

A  „M a g y a r G y ó g y p ed ag ó g ia“ is csa tlak o z ik  az ü n n e p ta r tó k h o z  
és szíves k a r tá rs í  ü d v ö z le té t k ü ld i K ecskem étre .

Sterilizáció. A csökkentértékű, a hibás, a keresetképtelen egyén tudvalevőleg 
nagy teherté te l a társadalom ban, m ert akár intézetben helyezzük el őt, akár a csa
ládban hagyjuk ,akár más családban vagy foglalkoztató telepen gondoskodnak róla: 
teher ő, a  szegény, mindenképpen.

Most ism ertetjük a zürichi epileptikus intézet évi jelentését, ahol egy-egy



szerencsétlent közel 7000 sv. frankkal gondoznak évente.1) Vagy ott van a regens- 
bergi gyengeelméjűek nevelő- és foglalkoztató intézete: egy-egy gyerm ek évente°1000 
sv. franknál többe kerül.2) Vagy ott van a siketném ák zürichi intézete igazgatójának 
íeljajdulása,4 5) aki kim utatta, hogy a jelentős költséggel fen tarto tt siketném a-nevelő 
intézetekben végzett nagy gyógypedagógiai munka alig néhány (18) százalékkal 
javítja meg a siketek elhelyezkedési lehetőségét. Pedig a siketném ák a gyógypeda
gógiai oktatásügy leghálásabb anyaga, ezekkel tud juk  a legjobb eredm ényeket el
érni, a vakokkal, gyengeelméjűkekel ilyen eredm ényeket sem tudunk elérni.

A magyar intézetek ugyan nem bővelkednek gazdag anyagi javakban; mégis 
ott van Herodek  K ároly cikke, aki kim utatja, hogy egy-egy vak gyerm ek nevelő
oktatására 5000 P -t fordít az állam s m ikor kilép az intézetből: a tem plom előtt 
koldulásból ta r tja  fenn magát.4)

Itt vannak aztán az elmegyógyító intézetek, a börtönök, a javító-házak, a kó r
házak stb., am elyek legnagyobb része szintén származás u tán  elfajzo ttakkal van 

I teli. Az emberiség óriási terhet vonszol magával a megélhetés mai nehéz rögös 
útján, m ikor ezekről a szerencsétlenekről is gondoskodik. A  ném etek a háború előtt 
a gyógyíthatatlan degeneráltak fájdalom -m entes kivégzésről gondolkodtak, (Taige- 
tosz-rendszer), de a háború u tán ez az elgondolás megváltozott. Belátták, hogy a 

1 fájdalom m entes kivégzés megengedése lehetetlen, mivel ezáltal nagy erkölcsi, é rté 
keket tennének kockára. ’) Csak arról lehet tehát szó, hogy a degeneráltak életre ke
lését m egakadályozzuk, más szóval, hogy a fajfenntartás csak azoknak engedtessék 
meg, akiknél kilátás van rá, hogy életerős u tódoknak adnak életet. (Eugenika.)

A zok pedig akiknél fenyeget a veszély, hogy elfajzott u tódaik  lesznek, rekesz- 
tessenek el a gyerm ekáldás lehetőségétől. (Sterilizáció, kasztráció.)

Ma a term éketlenítés úgyszólván világprobléma. Az Egyesült Á llam okban több 
ország törvényileg rendezte azt. K ülönösképen aktuálissá teszi a sterilizációt a né
metek állásfoglalása, mivel az új politikai irányzat (Hitler)  e lhatározta a degene
rá ltak  születésének m egakadályozását sterilizáció útján.

Bennünket gyógypedagógusokat a kérdés különösképpen is érdekel, hiszen jól 
tudjuk, hogy növendékeink 60—70°/o-a öröklötten hozza a világra a fogyatkozást. 
De tud juk  azt is, hogy a gyógypedagógia kezdettől fogva h irdette a degeneráltak 
száma csökkentésének szükséges voltát.

Igaz, hogy a degeneráltak szám ának a csökkentésével a gyógypedagógiára 
szoruló gyerm ekek szám a is csökkenni fog, de mi azt valljuk, hogy az lesz a leg
ideálisabb kor, am ikor a gyógypedagógiára egyáltalán nem lesz szükség, —  am ikor 
tehát minden magyar gyerm ek a testi és lelki fejlődés teljes lehetőségével jön a 
világra s az értelem  fejlődésének korlátozói eltűnnek. Ezt célozták a Társaság 
által rendezett propaganda előadások a fővárosban és a vidéken.

Éhez azonban hosszú az út, de elism erjük, hogy a sterilizáció megvalósítása 
; igen jelentős lépés a megvalósítás felé. Éppen azért foglalkozunk avval behatóbban. 

E rre  vonatkozó híreink a következők:
A  népesedési és faji kérdésekkel foglalkozó berlini szakértő bizottság június 

27-iki első ülésén Frick  dr, birodalm i m iniszter nagyszabású beszéd keretében rá 
m utatott arra, hogy Németországot m indenképpen ki kell vezetni abból a  súlyos 
helyzetből, amelybe népesedési és faji szempontból a háború u tán  került.

Az egészségügyi és szociális intézkedések, am elyek eddig életben voltak, nem 
. I felelnek meg a követelm ényeknek és a m odern humanitás, am elyet az élet e lesett

jeivel szemben gyakoroltak, súlyosan m egtorolta magát az egészségeseken, akiket 
az állam olyan súlyos szociális adókkal terhelt, hogy ezáltal ők maguk kerültek  
olyan helyzetbe, amely segítséget követel. Ezeken a terheken könnyíteni kell és a 

;j szociális és egészségügyi intézkedéseket az átöröklődés tana a lap ján  kell végrehajtani.
Ez a  tan  az állam nak jogot ad és erkölcsi kötelességévé teszi, hogy a súlyosan 

terhelt egyénektől megvonja a lehetőségét annak, hogy gyerm ekeket hozzanak a 
világra és ez á lta l betegségeiket átörökíthessék, A  m iniszter kijelentette, hogy ilyen 
értelm ű törvényjavaslato t fog illetékes helyen beterjeszteni.

Frick  b irodalm i m iniszter ezután a család problém ájával foglalkozott és k ije
lentette, hogy a nemzeti korm ány az előző korm ányokkal szemben mindent el fog 
követni, hogy egészséges és életerős ném et családokat teremtsen. ,

4) Lásd a 112. lapon.
2) Lásd a 113. lapon.
3) Lásd „Pro Juventu te“ c, zürich folyóirat 1932. évi febr., márc, számát.
4) Lásd „Gyerm ekvédelem “ 1930. évf.
5) Lásd: dr. Meltzer: Díe Verníchtung lebensunwerten Lebens, C. M arhold

kiadása H alle a. S. I



Betegségek átöröklődésének elkerülése érdekében július 25-én ad ták  ki a tö r
vényt, am ely kim ondja, hogy öröklődő betegségben szenvedőket sebészi beavatkozás
sal term éketleníteni, vagyis csírátlanítani kell. Különösen fontos az a rendelkezés, 
am ely szerint súlyos alkoholizm usban szenvedőkön is végrehajtható a sterilizálás'. 
A törvény értelm ében sterilizálásra az tehet indítványt, akit term éketleníteni kell. 
Ha a jogosult nemzésre képtelen, vagy elmegyöngeség m iatt gondnokság a la tt áll, 
vagy még nem tö ltö tte  be tizennyolcadik évét, törvényes képviselője tehet javaslatot. 
Az új törvény végrehajtására külön egészségügyi bíróságot a lakítanak, am ely egy 
bíróból, egy tisztiorvosból és egy jogosított orvosból áll, aki különösen az öröklődő 
betegségek terén szakember, /

Az indítványról nem egy bíró, hanem bírótanács határoz. Felfolyam odás esetén 
az egészségügyi felsőbíróság dönt, még pedig végérvényesen. A  csírátlan ítást csak 
államilag jogosított orvos hajtha tja  végre s csak külön e célra kijelölt kórházakban. 
Fontos a törvénynek az a rendelkezése, hogy a sterilizálást a  term éketlenítő  személy 
akara ta  ellenére is végre kell hajtani. A  rendőrség esetleges beavatkozásáról is tö r
ténik  intézkedés,.

*

Franklin Hamilton  dr., az am erikai fajnem esítésí társaság volt elnöke, a ,,H éráid 
Tribüné" tudósítójával fo ly tato tt beszélgetésében kijelentette, hogy a ném et s te rili
zációs törvény a legjelentősebb ilynemű törvényhozási intézkedés, melyet valam ely 
nemzet eddig hozott. A német törvény m intául szolgálhat mindennemű rendelkezés 
szám ára és ha ezt az Egyesült-Á llam okban is a maga egészében követnék, egyetlen 
nemzedéken belül m ár figyelemreméltó eredm ényt lehetne elérni. Eddig 27 am erikai 
államban vezették be a sterilizációt.

Az O sservatore Romano, a V atikán hivatalos lap ja  (aug. 3.) a német term ék- 
telenítő törvénnyel foglalkozva, nyom atékosan hangoztatja, hogy ennek a törvény
nek intézkedései nem egyeztethetők össze a katolikus egyház tanításaival. A  keresz
tény erkölcsi elvek szerint a házasság a terem tésnek egyik legmagasabb célja. Épen 
ezért keresztény szempontból nem lehet helyeselni semmiféle elméletet, amely lea la
csonyítja a házasságot, amint nem lehet hozzájárulni semmiféle más beavatkozáshoz 
a term észet művébe, mint csupán a term észetes önm egtartóztatáshoz.

*

(Ism ertettük P, Muckermann  S. J . kát. eugenikus felfogását, aki viszont meg
engedhetőnek, sőt szükségesnek ta r t bizonyos óvintézkedéseket az elfa jzo ttak  szá
m ának csökkentésére.0)

*
H azánkban a sterilizáció gondolatát Benedek  László debreceni egyetemi tanár 

vetette  fel, aki beadványt in tézett az igazságügyminiszteriumhoz, a belügym inisz
tériumhoz és a m iniszterelnökséghez s azt javasolta, hogy az illetékes körök a leg
komolyabban foglalkozzanak a sterilizáció kérdésével.

A  M agyar Elm eorvosok Egyesülete szintén készített ebben a kérdésben felira tot.
Úgy értesülünk, hogy az igazságügyminiszterium törvényelőkészítő osztályán 

tényleg dolgoznak olyan törvényjavaslaton, melyben az orvosok álta l m ár régóta 
sürgetett elvet akarják  törvényhozásilag megvalósítani, hogy házasságkötés előtt a 
leendő házastársak  kötelesek legyenek orvosilag megvizsgáltatni magukat, Szükség 
van erre az örökölhető betegségek m egakadályozása céljából, m ásrészt pedig, hogy 
ilyen módon gátat vessenek az elm ebajok terjedésének.

*
S arbó A rtúr dr. egyetemi tanár, a kiváló idegorvos ebben az ügyben az alábbi 

nyilatkozatot tette : a sterilizációs törvény m eghozatala nem időszerű, noha a fe j
lődésnek abban az irányban kell menni, hogy a sterilizációs gondolat megvalósul
jon, mégis várni kell vele jó darabig, még pedig többféle okból. Először is a  közön
ség köztudatát és ku ltú rá já t olyan nívóra kell emelni, hogy megbékéljen ezzel a 
gondolattal. Nevelni kell az embereket és csak azután megvalósítani a védőintézke
dést. Mi jól tudjuk, hogy a  közönség minden, elmével összefüggő orvosi ügyben 
bizalm atlan, hajlam os arra, hogy m eggyanúsítsa azokat, akik  elmeorvosi kérdések
ben véleményeket nyilvánítanak. Hogy csak egy példát mondjak, innen van az, hogy 
a közönség szívesen föltételezi, hogy valakit ép elmével tébolydában tartanak . Tehát 
nagy felelősséget vállal m agára az. aki kim ondja valakire, hogy sterilizálni kell.

Ám meggyőződésem, hogy eljön ennek is az ideje. H iszen a sterilizáció az em-

') Lásd: M agyar Gyógypedagógia 1930. 112. 1.
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beríség javát szolgálja, a társadalom  megszabadul egyrészt a bűnözőktől és a többi 
között megszívlelendő szempont az is, hogy a sterilizáció révén emeljük az embe
rek nívóját. Tehát előbb nevelőm unkának kell következni, még pedig a társadalom  
minden rétegében.

A  házasság előtti kötelező orvosi vizsgálatról ugyanaz a véleményem, mint a 
sterilizációról, azzal a különbséggel, hogy ez sokkal bonyolultabb kérdés. Még nem 
tartom  ére ttnek  a társadalm at arra, hogy ezt a  vizsgálatot kötelezően elrendelje. 
Sok kínos, kellem etlen következménye lehet ugyanis a gondolat gyakorlati megvaló
sításának. Először is gondoljunk arra, hogy ha kim ondják az egyik félre, hogy nem 
házasságképes, akkor azt m egtudja a m ásik fél is és így az orvosi titok tartás elve 
súlyos törést szenved. M ásrészt gondolnunk kell a rra  is. hogy az ilyen m egállapítá
soknak az a következménye is lehet, hogy azok, akiket nem nyilvánítanak házasság
képesnek. öngyilkosok lesznek, vagy más súlyos lelki krízisen esnek át. Term észe
tesen ezzel nem mondtam azt, hogy mellőzni kell a  házasság előtti orvosi vizsgála
tot, mert ezt is, úgymint a sterilizációt, a  legnagyobb m értékben helyeslem, hiszen 
kétségtelenül ez a fejlődés útja, — csak m eggondolandónak tartom , hogy gyakorlat
ban miként viszik keresztül. I tt is az intenzív propaganda, a  nevelés, a  tanítás, a  
fontos. Hogy egy példát mondjak, A m erikában például nem kötelező a  házasság 
előtti orvosi vizsgálat, mégis önként mennek el orvoshoz a házasulandók, még pedig 
nemcsak az úgynevezett értelm iséghez tartozó emberek, hanem egyszerű munkások. 
Ha az egészségügyi propaganda intenzív lesz, ez nálunk is meg íog történni, mert 
kétségtelen, hogy a jövő feltétlenül meghozza úgy a sterilizációt, mint a  házasság 
előtti orvosi vizsgálatot,

Több a  gyengeelméjű gyermek. Dr. Csorna Kálmán, az árvaszék elnöke, 
összeállította az árvaszék múlt félévi munkásságáról szóló jelentést. Az elm últ fél
évben összesen 63.832 gyermek és gyengeelméjű, vagy gondnokság alá helyezett 
felnőtt fölött gyám kodott az árvaszék. Az árvák száma az előző évhez képest va la
mivel kevesebb lett. Ez azonban csak látszólagos csökkenés, m ert a gyámügyi ny il
vántartás revízióját csak most v itték  keresztül és ennek a során már sok régebben 
megszűnt ügyet töröltek. A  gondnokoltak száma azonban feltűnően emelkedett, 
ami a súlyos gazdasági és szociális viszonyok folytán mind gyakrabban jelentkező 
elmebetegségek következménye. Ami az elm ebajokat illeti, igen érdekes a  tanfel
ügyelők félévi jelenésének erre vonatkozó része is. A  tanfelügyelő m egállapítja, 
hogy az értelmileg fogyatékos gyermekek száma évről-évre sajnálatosan emelkedik  
és igy egyre szaporítani kell a kislétszám ú osztályokat is, ahol ezeket a  gyenge te 
hetségű gyerm ekeket tanítani próbálják. Az 1931—32, tanévben még csak 1291 ilyen 
tanuló volt az iskolában, a múlt tanévben 1348, a most kezdődő tanévre pedig már 
1436 értelm ileg fogyatékos gyerm eket ír tak  be. Két évvel ezelőtt még csak 57 ilyen 
különleges osztály volt a fővárosi iskolákban, idén pedig m ár 92 lett.

A brünni kórház szem észeti osztályán megoperáltak egy 44 éves vak mu
zsikust, aki szürke hályoggal a szemén született. Az operáció sikerült és a  muzsikus 
lát. Érdekes, hogy a legközönségesebb használati tárgyakról, mint pl. a  késről, a 
könyvről fogalma sincs, hogy mire valók. K épekkel egyátalán teljesen értetlenül 
áll szemben. A  boldog ember most 44 éyes korában lá t először. (T V .)

G  Y  S Z  R  O  V  A  T .
f  Dr. Kenyeres Elemér budapesti egy etemi m. tanár, a budapesti állam i óvó

nőképző-intézet és a Testnevelési Főiskola tanára, a „Kisdednevelés“ és ,,A G yer
mek" című szaklapok szerkesztője, a „M agyar Gyerm ektanulm ányi Társaság" fő tit
kára, a  „M agyar M ontessorí Egyesület" ügyvezető elnöke, a M agyar G yógypeda
gógiai Társaság, a „M agyar Paedagógiai Társaság" rendes tagja, a „M agyar Pszí- 
hológíai Társaság" választm ányi tagja, a „Tanítóképző-íntézeti T anárok  Orsz. Egye
sü le té in e k  r. tag ja  stb. 1933. évi augusztus 25-én Siófokon hirtelen elhunyt s 29-én 
tem ették el a Farkasréti-tem ető  halo ttas házából.

Dr. Kenyeres  Elem érben a magyar gyógypedagógiai oktatásügy egyik lelkes 
b ará tjá t és tudom ányos művelőjét gyászoljuk. M indenkor élénk érdeklődést tanúsí
to tt ügyeink iránt. Ennek élénk tanu je lé t is adta. Társaságunk ülésein többször 
résztvett s ott székfoglaló előadást ta rto tt, azonkívül a szerkesztésében megjelenő 
..Kísdednevelés" c. fo lyóiratban k iad ta  Descoeudres  Alisz világhírű nevelő játékai 
leírásának  magyar fordítását.

H álás kegyelettel őrizzük emlékét!


