
„MAGYAR GYÓGYPEDAGÓIA“ 1934. 4—6. SZÁM.

OLVASÓINKHOZ.
A „M agyar Gyógypedagógia“ minden olvasójával őszinte sajná

lattal közöljük, hogy Éltes M átyás felelős szerkesztőnk nyugalomba 
vonulására való tekintettel lapunk felelős szerkesztői tisztéről lemon
dott. A M agyar Gyógypedagógiai Társaság nagygyűlése a lemondást 
nem szívesen vette tudomásul, mert Éltes M átyás távozását lapunk 
további sorsára vonatkozólag veszteségnek tekinti, hiszen a „Magyar 
Gyógypedagógíá -t annyi lelkesedéssel és annyi hozzáértéssel szer
kesztette.

Az a mindig fiatalos lelkesedés, amivel a felmerült szakkérdéseket 
tárgyalta, az a sokfelé ágazó érdeklődés, amellyel a külföldi és bel
földi szakirodalom kérdéseit összegyűjtötte, lapunk szerkesztése szem
pontjából igen nagy értéket jelentettek. A  „M agyar Gyógypedagógia“ 
a neveléstudományi szakirodalomnak mindig értékes tükre volt Éltes 
Mátyás szerkesztése idején. Alig jelent meg valahol a neveléstudomány
nyal kapcsolatos munka, amelyről legalább pár sorban meg ne emléke
zett volna. Megértő egyéniségével az értékes dolgozatok számára min
denkor megfelelő helyet biztosított, de sohasem adott helyet személyes
kedő term észetű dolgozatoknak, közleményeknek. Ezért a „Magyar 
Gyógypedagógíá"-! pártatlanná, az érdeklődők szám ára pedig hasz
nossá és értékessé tudta tenni,

Távozását csak ideiglenesnek tekintjük és reméljük, hogy amint 
az átmenet nehézségein keresztüljut, visszajön közíbénk és a „M agyar 
Gyógypedagógia" szám ára még sokáig értékesíteni fogja fiatalos 
munkaerejét.

Éltes M átyás több mint negyven éven át tevékenykedett a gyógyító- 
nevelés területén, A fogyatékos értelmű gyermekek gyógyító-nevelésé
nek megszervezése és egyéb kiváló nevelői tevékenysége által nevelés- 
és oktatásügyünk történetében m aradandó helyet töltött be. M indnyá
jan őszinte tisztelettel és igaz szeretettel köszöntjük őt hivatalos nyu
galomba vonulása alkalmából és annak a reményünknek adunk kifeje
zést, hogy ezután még inkább a mienk lesz. Irodalmi tevékenységével 
az eltöltött negyven év eredményeit az utókor szám ára lapunk hasáb
jain fogja megörökíteni.

Amikor a „Magyar Gyógypedagógia" ideiglenes szerkesztését á t
veszem, lapunk olvasóival közlöm, hogy azt az eddigi szellemben kívá
nom szerkeszteni. A gyógyító-nevelői gondolkodás fejlődésének meg
alkuvást nem tűrő harcosa kívánok lenni. Továbbra is azokat a sorokat 
óhajtom lapunkban megjelentetni, amelyek az egységes fejlődés nagy 
erp ? f„ jS, értékét hirdetik, egyben igazságos bírálói minden széthúzó és 
a fejlődést megakadályozó káros törekvéseknek.

Tóth Zoltán.



AZ ORVOS SZEREPE Ä NEHEZEM NEVELHETŐ GYER
MEKEK ÉS FIATALKORÚAK FEJLESZTÉSÉBEN *)

Irta: Hrabovszkyné dr. Révész Margit idegorvos, a Pedagógiai G yerm ekszanatórium
igazgatója.

Úgy érzem, hogy fejtegetéseim szükségességét a fenti munkakörben 
felszínre került eleven problémák sokasága és időszerűsége ad ja  meg. 
Bármerről igyekszünk azt megközelíteni, mindig nehéz, vitás kérdések 
m erednek elénk, A  nehezen nevelhetőség körülírása, létrejöttének  okai, 
kifejlődésének  egym ást Eoveíő mozzanatai, az alkalm azásra kerülő 
vizsgáló  módszerek használhatósága, különösképpen pedig a fejlesztés 
céljából számbakerülő befolyásolási eljárások  minősége, egyenként és 
egymáshoz viszonyítva még mindannyian megoldatlan, talányos kér
dés-komplexumokat zárnak magukban. A. különböző szerzők egyéni 
beállítottságuk és megszerzett emberszemléletük alapján foglalkoznak 
a kérdéssel, melynek általános mély jelentőségét az a benső egybekap
csolódás ad ja  meg, mely a nehezen nevelhetőség mögött a testi-lelki 
tulajdonságok kölcsönös egym ásrahatását fedi fel és az egyéni felelős
ség  bonyodalmas szerkezetét próbálja kibogozni. Természetesnek kell 
tehát tartanunk, hogy fejtegetéseim folyamán a lehető teljes tárgyila
gosságra való törekvés mellett, mégis — a problémáról való sok évi el
mélyült együttérzés alapján — az élményszerűség friss hatása s egyéni 
állásfoglalásom őszinte rajza  vetítődik ki.

Nagyon bonyolult feladatok megközelítésének, egyik jól bevált 
módja, ha a keresztmetszet m ellett a kérdés hosszmefszetéLis-megvizs- 
gáljuk, m ert így a határozott fejlődés fokozatos menetének köveíésé- 
v e l natarozottabBAranylfoTtsághoz jű tün fré íT A  problem aÜ y körülírt 
formájában alig idősebb 50—60 évnél, mikor orvosi részről az abnorm!- 
sok nagy köréből, pedagógiailag az erkölcsileg züllöttek  széles m edré
ből elkülönült a nehezen nevelhetők—szükebb csoportja. Már ekkor 
érezhető voITTTíogy a kérdés megoldásának tüskés volta abban rejlik, 
hogy mennyiben  rendellenes össztételű a nehezen nevelhető. gyermek 
vagy fiatalkorú egyénisége, s mennyiben  eredője, illetve következmé
nye az a külső környezet hátrányos behatásainak. A század elején u ral
mon levő orvosi és lélektani felfogásoknak megfelelően az úgynevezett 
„elfajulásos jelek“ (Lombroso tanainak tartós hullámverése gyanánt) 
keresése és finomabb értelmi kiesések megállapítása állottak a kutatás 
gócpontjában. (Magamnak is van egy hasonló irányú dolgozatom, mely 
németnyelvűségénél fogva máig is kísért a világirodalomban, pedig ered
ményei már rég túlhaladottak.) Pedagógiai részről pedig Russeau, 
Basedow, főleg pedig Pestalozzi átütő erejű elviei uralkodnak, melyek 
a szeretet és megértés mindent felülmúló hatását emelik ki szemben áz 
előbbi korok egyoldalú dresszurájával. Herbert és iskolái a (Strümpell) 
m ár tudományos pontossággal igyekeznek az egyies hibásságokat leírni 
és egyénenkéntjJbefeTyásolni. Mióta~Koch íelállította~ a . ,  n szxhxmaífü ás 
csökkentér tékűség iogalmát, s ZiSnen igyekezett a csoj7orto.Lúles@hhen 
elkülöníteni Tóvreszt a'Afzellemileg abnormjjoFFoT másfelől az elha- 
gyöttú^M lésneklndiilt gyermekektől, r engeteg szempont, próbálkozás 
özönli el a problémát. Legeredményesebbek azok a munkálatok, me-

*) A M agyar Gyógypedagógiai Társaságban 1933, november 30-án tarto tt 
előadás nyomán.
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lyek a kérdést gyermektanulmányi-fejlődéstani szemszögből nézik, 
legészítve az újabb alkatiam-, jellemtani szempontokkal; mindezt 

beágyazva a társadalomtudomány biológiai ágazatába. Kármán Elemér 
foglalkozott tágabb átmérőben nálunk e kérdéssel.

Fogalmi meghatározás.
M mHiierTsfempontok segélyével én a következőképen határozom 

meg társadalomtan} szempontból a nehezen nevelhetők csoportját: 
mindazon gyermekekre és fiatalkorúnkra vonatkozik e megállapítás, 
kik társadalmi-dielyzetükben szokásos nevelői behatások mefletb~még- 
lévó é rtelmi képességeik ellenórem ünEaképesség éslársadaTinT T cialalr 
isMIa, 1n^tehely)~alk3Ím az£QdAsd^l^^6 fe^en  az átlagosnáTcsökken- 
teBb tgljesítményt m utatnak fel. Az u. n, g y e rm e H E b á ^ ^  

pTL dac’ hazudoSaiT T ijyÍrm ^ í r ó s á g 0k e lé"k im lő lI^ rS in ő s ítg tfg ié -  
té.'\ xS mind belé illeneK e meghatározás keretébe; pl. muffiakeruTés- tipi- 
kus esete a csökkent mlinkaképességnek, 1 opás és szekszuálís ösztönök 
túltengése pedig a mások jogainak a m egsz^ottnállk isebE^Fsm erése.

ugyanezen meghatározás fedi az átlagosnál nagyobb értékű tehet
ség fogalmát iz m ik o r  vagy munkateljesítmény tekintetében produkál 
az eg^én_áz átlagpsnaTdöbbet, ióbbat, eredetibbet, vagy az emberekhez 
való viszonya értékesiebb az átlagnál (vezető, jóság, szeretetremáltóság 
SÍD.) A tehetség tartalm i részét (pl. értelem, művészet] e meghatáro
zásnál eszköznek tekintjük.

szociológia  körülírás csak a tüneményeket csoportosítja, 
addig a biológiai meghatározás m ár inkább közelíti meg a lényeget, 
midőn úgy fűzi egybe e csoport íagjárf, hogyliennük az egységes6'7í?s're, 
összhangra való törekvés folyamata van megzavarva. Áz előidéző té- 
nyezők között ̂ megtaláljuk egyes ösztönök úgy érőben mint időben túí- 
tengő csoportját éppen úgy, mint normális ösztönkészség m ellett a 
külső behatások abnormisan súlyos voltát. Nemi zülléshez vezethet pl. 
felfokozott, gátlásnélküli nemi vágy épúgy, mint érzékeny korban jött 
szekszuálís trauma.

Élőidéző tériyezők.
Ezzel elérkeztünk a fogas kérdések következő állomásához: 

Mennyiben van szerepe a belső milieunek, (örökléses készségek, 
veleszüTetetíf hajlamok, megszokott kor jelenségek) és mennyiben a kűl- 
ső, előnytelen behatásoknak a nehezen nevelhetőség~^irejoftéberE? 
Günther Just igen szellemesen meglétét erre, mondván: ,,A Eajlam 
praedisponál, a környezet realizál,“ Evvel reá m utat arra, hopy~a ha~K 
larn^az elsődleges, a megszükítő mozzanat, s a külső ingerek csak'annyi
ban hatnak, amennyiben a hajlam  zónájába esnek. De a valóságban 
Mégis aTvizsgáió kritikájától, — sőt ami még veszedelmesebb — egyéni t 
felfogásától függ, hogy mennyiben szerepelteti pl. az iszákos, durva 
apát endogén előidéző tényezőnek örökléses alapon, vagy mennyiben 
tulajdonít jelentőséget az eldurvult, nyomorban élő családi környezet
nek külső, exogén hatás gyanánt,

. Vizsgálati anyagul 60, 12— 18 -éves leány szolgált, kik a Vajkay 
Júlia vezetése alatti Lord W erdale otthonban voltak elhelyezve. A 
leánykák elhagyottság, erkölcsi veszélyezettség m iatt kerültek az inté-* 
zetbe és közülük azokkal foglalkoztam közelebbről, kiknél az intézet 
bevált, sokoldalú, egyéni színezetű pedagógiai befolyásolása m ellett 
váratlan nehézségek bukkantak fel a nevelés terén, így méltán voltak 
nevezhetők „nehezen nevelhetőbbnek.

í
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I. tábla. Családi állapot megoszlása:
Rendezett családi elet — — — — —- — — —- 13 eset

Apa meghalt j
l anya özvegy marad — 
1 nevelő apa — — —

— 6 
— 3 ~

— 9 eset

Anya m eghalt '
i apa özvegy marad — 
! nevelő anya — —

— 5
— 9 _

— 14 eset

Elvált szülők
1 egyedül marad — — 
! új házasság — — —

-  3
— 2 ~

— 5 eset

Egészen árva — — — — — — -  
Házasságon kívüli — — — — — -

--  -- 4 eset 
— 15 eset

Ö sszesen: 60 eset

Az előidéző okok mennyiségi viszonyait a következő táblázat 
tünteti fel:

II. tábla. Környezet és hajlam szerepe nehezen nevelhető leányok
nál. (n=60.)
K k= környezet H h = h a jla m

a) K==6 (10°/o) b) K h = 9  (15%) c) K H = 1 5  (25%) 
d)  k  H = 1 2  (20%) e) H = 1 8  (30%) 8 testi betegség (13’3%)

III. tábla. A  különleges nevelés szükségességének okai. (n=60)
a) Könnyebb testi betegség — — — 8 eset
b) Elhagyottság, züllés veszélye — — 13 eset
c) Csavargás, munkakerülés — — — 15 eset
d) Lopás — — — — — —• -—: 16 eset
e) R ajta  elkövetett nemi erőszak — — 8 eset

Látjuk tehát, hogy rendezett családi élet, mint a normális nevelési 
lehetőségek legfőbb biztosítéka, csak az esetek kis számában (21’64%) 
fordul elő. A  megzavart családi élet elsősorban mint jeleníősjtü lső  té
nyező kap szerepet, de az egyes esetek elbírálásánál gyakran mint a, 
belső%kérlélhetetlen irányítottság megnyilvánulása jelenik meg.

Álláspontom megvilágosítására kiemelem, hogy az egyes csopor
tok elhatárolását a következő szempontok szerint végeztem,

a) Tisztán környezeti (K) hatásoknak vettem az elhagy ottságot, 
idegenek okozta stuprumot.

(Jr E. lt> eves' elhagyottság m iatt kerü lt az intézetbe 1% év előtt, A p ja  borbély- 
segéd; haszontalan, élvhajhászó, italos, erőszakos ember, any ja  m ártírkén t halt meg, 
2 testvér agyhártyagyulladásban pusztu lt el, Ö maga gyenge testű, jó tanuló volt, 
IV, polgáriban tanárnője vette észre, hogy éhezik. Intézetben igen jól érvényesül; 
elvégezte a IV, polgárit, tanonc lett. M unkában megbízható, de lassú. H am ar kiválik 
szeretetrem éltóságával, kicsinyek irán ti ügyes, tapin tatos viselkedésével. Testileg, 
magas, igen sovány, (165 cm, 53’5 kg.) vérszegény, gyenge csontozatú, fáradékony 
Az intézetből kihelyezve kisebb fizikai erőt kívánó helyen jól beválik.

b) T úlnyomóan környezeti hatásnak (K + h) tulajdonítottam  az 
olyan eseteket, midőn a családi élet hátrányos volta a szülők tökélet- 
1 en*”egyéníSégévél függ össze, továbbá midőn a tartós elhanyagoltság 
folytankisebbíokú alkatbelTrendellenesség m ulatható ki; vagy midőn 
a családi élet rendezetlensége társadalm i sutaságot is eredményez, 
(Polgári család házasságon kívüli gyermeke,)
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K. A. ÍS1̂  éves, lopás m iatt került az intézetbe. A pa kertész-tanító , anya igen 
prim itív, pedig ügyvéd leánya, otthonuk piszkos, 7 testvér elhanyagolt, életm ódjuk 
rendszertelen. A  család sokat hányódott, em iatt iskoláit különböző helyeken végezte. 
Jelenleg II. polgáriból különböző apró lopások m iatt az iskola kérte beutalását, 
melyet a szülők erősen elleneztek. Testileg fejletlen, (152 cm., 42 kg.) m enstruátio  
még nem m utatkozott, deflorált. Ismeretei hiányosak; szótagolva olvas, rendetlenül 
ír, reprodukciói tökéletlenek, m unkája ügyetlen, piszkos, Lopásait tagadja. Félév 
alatt m unkában igyekezetével sokat haladt, noha intelligenciája nem em elkedett, 
lopás nem fo rdu lt elő, szülei hazavíszik, zárdái polgáriba járatják , ahonnan azonban 
további lopás m iatt kizárják. Egyoldalú képességekkel biró leánykánál egyenletes, 
megértő környezetben, hol nem kívántak tő le  képességein felüli teljesítm ényeket, 
helyét jól megállta. De az otthoni rendetlen életmód és a képességeit meghaladó is
kolai követelmény újból k iválto tták  asszociálís cselekedeteit,

c) Egyenrangú tényezőknek (K + H ) tudtam  be az olyan esetek 
előállását, midőn előnytelen_külső körülmények m ellett alkatbeír on- 
rendezetlenség (disbarmonia) fordult elő; vagy midőn a külső károso
dás' a szülő alkáti~szelsoseSes^Tulajdonságainak következménye~fsaját 
családból való stuprum.)

F. B, l ^ / s  éves, csavargás m iatt került három negyed évvel ezelőtt az intézetbe. 
A pa ismeretlen, anya tbc.-ben halt el. G yerm ekm enhelyről kis-tisztviselő családok
hoz került, m ajd H ollandiába vitték, honnan túlnagy igényekkel té rt vissza; nem 
tanult, fiúkkal moziba járt. Csinos megjelenésű, tudatos modorú, közepesen fejle tt 
leányka; m andula-gyulladásokból kifolyó szívbillentyű bántalomm al. Tudása felüle
tes, elnagyoló, ügyességével arányban nem álló kevés, hanyag m unkateljesítm ény; 
hiú, társaitó l távol ta r tja  magát, l1^' év kellett, míg egész egyénisége komolyabbá 
léteiével m unkája értékesebb, viselkedése elm élyültebb („tartós") lett. Nevelő szü
lőjéhez visszakerülve, otthon eleinte beválik, m ajd a viszonyok változtával fúj asz- 
szony került a  házhoz) fölöslegessé vált, más családnál ta rtósan  m egm aradni nem 
tudott, átm enetileg „görl" lett, jelenleg gyárba jár.

Ez a leányka, ki a családi há tteret nélkülözi, önmagában nem elég erősen 
összetartott, (labilis típus) hogy tartósan  m egállja helyét, s így jövője kétes,

d) Túlnyomóan belső hajlamból előállottaknak (H + k) ítéltem az 
olyan eseteket, midőn a testi-lelki adottságok nagyrészben m agyaráz
ták a szociális kisiklásokat.

H. K. IS1/? éves, iskolakerülés m iatt u ta lta to tt be az intézetbe. A pa lakatos
segéd, zárkózott, komoly ember; édesanyja m ellrákban halt el, vidám, felületes te r
mészetű volt; nevelő-anyja (3 év óta) aktív, házon kívül dolgozik, zsémbes. 2 tes t
vére m ár keres. VI. elemit végzett, sok m ulasztása folytán tudódott ki csavargása. 
E eiletlen (152*5 cm. magas, 38'20 kg.), még nem menstruál. Felm agasult szívmű
ködés, élénk idegrendszeri reakciók jellemzik. Megjelenése felemás; m agatartása 
részben gyerekes, (sokat fecseg, nevetgél) részben tudatosan nőies (ügyesen mozog, 
helyesen énekel, szaval). Szellemileg élénk; formás fantázia, vonzó kifejezési kész
ség (írás-rajz) positívumai, viszont fegyelmezetlen, hanyag, olykor kihívó m agatar
tása negatív tulajdonságai. — 2 évi intézeti befolyás a la tt kevéssé változott, kihe
lyezési próbák lustasága m iatt nem váltak  be. H aza kerülve jobban megbecsüli m a
gát; hosszabb idő óta f1./* év) rendszeresen já r gyári munkába. Ez esetben — bár a 
külső viszonyok, a term észetétől különböző otthoni környezet is hozzájárult, —  a lé 
nyeges okot a leányka saját egyéniségében kell keresnünk, mely jó képességei mel
le tt kifejezetten állhatatlannak  mutatkozik,

e) Tisztára belső hajlam folytán  (H) előidézetteknek vettem az 
olyan eseteket, midőn a csökkent munkaképességet kisebb szervi bán- 
talmak okozták (8 eset). De idetartoznak azon komoly rendellenessé
gek is, melyek külső kiváltó okok nélkül kerültek felszínre,

K. I. 16 éves; csavargás m iatt kerü lt az intézetbe. A pa asztalos-segéd, nemrégen 
tbc.-ben halt el, anya gyenge testű, mosónő; 2 testvér egészséges, 3 szem idegsorva- 
dásban szenved. Iskoláit (Vl. e.) rendetlenül végezte, közbül Belgiumban is volt; 
dologtalan fiúkkal csavargóit, — Testileg magas, sovány (159 cm., 48 kg.), csak egy 
év óta m enstruál; bal tüdőcsúcsban lefolyt hu ru t nyoma; élénk idegrendszeri re ak 
ciók. H atározott fellépésű, biztos mozgású, szabatos a beszéde. Intelligenciája gya
korla ti érdeklődésű, társaival fölényesen jó, de hidegen hamis is tud lenni pl, tűri,
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hogy egy alta la  elkövetett lopásért más bűnhődjék. M unkában igen ügyes és k itartó  
1 /» évi intézeti vezetés u tán  otthonából munkába .jár, jól keres, de */2 év múlva előbb 
rokonokhoz megy, s dolgozik még, később egészen'eltűnt.

Ez az eset ízelítőül szolgál azon mélyebb szociális jellegű változatoknak hol 
igazi szocialitast elérni nem lehet; legjobb eredmény, ha a m agatartás (ész-okoknál 
lógva] nem válik kifejezetten társadalom -ellenessé.

Küllőid' anyaggal (Gregor) összehasonlítva, ezen statisztikámban 
nagyobb számmal fordulnak elő a K  hatás folytán létrejött esetek. En
nek egyik magyarázata, hogy a ..leányok“ sorsának kialakulásában 
általában nagyobb szerepe van a  környezetnek, mint a fiúkéban. M ás
részt, hogy a felhasznált anyagban sok a gyermek (14 éven aluli), 
sok a züllés kezdetén álló eset.

A ^neliezen nevelhetőség fokozatai.
, Az előidéző okok kölcsönösen egymásra ható szerkezetébe további 

bepillantást enged a következő sorozat, mely a szociális viselkedés 
j súlyossága szerint következik egymás, után.

a ) Könnyebb testi betegség okozta csökkent munkaképességet fel
táró esetek tartoznak ide, mikor aztTcellett el dönteni pl., hogy igazi 
fáradékonyság vagy lustaság forog-e fenn, hogy az öntudatíansággal

/ l  járó rohamoka j  lelki tényezők va ü y je s ti betegség váltják-e ki stb.
Pl, D, E, 14 éves leányka m űhelyórákon gyakran elalszik. Az orvosi vizsgálat 

letolyt kismérvű agyhártyagyulladás jeleit m utatta  ki, mely megfelelő kezelés u tán  
tünetet többé nem okozott, a leányka» te ljesértékű  munkaerővé vált.

b) Elhagyott, züllés veszélyének  k itett leánykáknál gyakori eset,
hogy testi-lelki fejlődésükben elmaradnak, az általános infantilizmus 
jellegét m utatják. -------—— --------------

Pl. P. K, 14 éves, züllés veszélye m iatt beutalva. Nyomorgó, piszkos napszám os
család, term észetes apa sokszor o tthagyja  az asszonyt 6 gyermekével, __ IV. elemi
osztály t többszöri bukdácsolással végzett el. Intézetben feltűnt, hogy m ennyire nem 
tud ja  m agát tisztán tartani. Tudása kevés, olvasás szótagoló, számolás 100-s körben 
bizonytalan, időfogalmai hiányosak. Kézi ügyessége kevés a műhelymunkához, tak a 
rítani szeret. T ársai fejlettebb életszínvonalából kim arad. Testileg fejletlen, kan
csalsága, összenőtt szemöldökei, esetlen mozgása alacsonyabb fejlődési fokára u ta l
nak, Egy évi intézeti fejlesztés m ellett testi tisztasági foka em elkedett, háztartási 
m unkát tanult. O tthonról csakham ar megszökött, a ceglédi javító-intézetbe került, 
hol háztartási munkában jól használható.

Ez a leány általános fejletlenségénél fogva állandó ellenőrzésre, vezetésre szo
rul, m elyet az otthoni prim itív környezet nem képes neki nyújtani.

c) Csavargás — munkakerülés egyik leügvákoribb formája á női 
kriminalitásnak, mely ̂ egyúttal fedőleple a titkos prostitúciónak. Leg- 
többnyírejekély, ingatag, állhM atlan természetek, kik a külső, viszonyok 
alakulása szerint m aradnak meg a társadalm i lehetőségében belül vagy 
csúsznak le véglegesen.

Pl. D. I. 14 éves csavargó leányka ap ja  korán elhalt, any ja  könnyelmű, gyer
mekeivel nem törődik (egy fia aszódi javító-in tézetben), A V I. e. osztályt több helyen, 
többszöri ismétléssel végezte el. A nyai nagynénje varró-tanoncnak helyezte el, de 
m unkahelyéről többszörösen elcsavargott. — 2 évi intézeti nevelés m ellett hiányos 

,  iskolai ism ereteit nagyjában pótolta, háztartási m unkákban nyert kiképzést, műhely
ben k ita rtást nem mutat, csalásra hajlik, pl, egy tá rsa  álta l elkészített ruharészt a  
sajátjába varr ja  bele; kimenőknél m egbízhatatlannak bizonyul, H áztartási a lkalm a
zo ttnak  kihelyezve eleinte 1 évig is megm arad egy helyen, de később lazul a  kap 
csolat az intézettel, egy rom lottabb társnő je  hatása alá kerül, albérletbe mennek, 
p rostituá lttá  lesz.

(Folytatása következik.)
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AZ ORVOSI ÉS GYÓGYÍTÓ NEVELŐI TEVÉKENYSÉG 
KÖREI ÉS HATÁRAI A GYÓGYÍTÓ NEVELÉS 

TERÜLETÉN.
Ir ta  és felolvasta az orvosi nagyhéten: Dr. Tóth Zoltfln.

Az egyéni és társadalmi élet sokoldalúsága, a mindinkább nehe
zebbé váló megélhetési viszonyok, az egymástól nagy mértékben eltérő 
életszemlélet és mindezeknek következményeként az a túlfokozott kö
vetelmény, amit a serdülő gyermekekkel és ifjakkal szemben tám asz
tunk, az orvos és nevelő számára az elméleti és gyakorlati feladatok
nak új köreit alakították ki.

Az orvosi Gondolkodás és tevékenység végső célja  az egészséges 
egyén. Feladatköreit az egészséges állapottól való eltérőségek sokiéle- 
ségei szabják meg. A  pedagógus végső célja a normálisan gondolkodó 
és értékesen cselekvő~emBerr~tfeveíői gondolkodásának és tevékenysé- 
génékTeltuIatköreít a gyermek- és ifjúkor fejletlenségének, valamint 
fejlődésiTehetőségének eltérőségei határ dzzák mégi

Az egészség és betegség állapotában a normális és nem normális 
gondolkodás, az értékes és tökéletlen cselekvés esetei könnyen elkülö
níthetők, Az orvosi és nevelői cél és az azt szolgáló sokfelé ágazó két 
feladatkör elkülönítésére nézve sohasem kellene eszmecserét folytat
nunk. A taígetos-gondolat megvalósítása esetén feladatainkat külön- 
külőn is elíntézhetnők. Azonban hol vagyunk már e ttő l! Ma, amikor 
minden megszületett életből értéket akarunk termelni, ma, amikor nem 
vághatjuk el az élet fonalát ott, ahol a testi állapotok az egyéni élet 
fejlődését m ár gátolják, akkor oly területre kénytelenek vagyunk tevé
kenységünket irányítani, ahol megértő együttműködéssel az egyén és a 
társadalom  számára veszendőbe indult vagy induló életet tudunk meg
menteni.

, , pl npy^Ps pyH jelöljük az egyetemes nevelés- 
tudománynak azt a területét, ahol az orvosi és nevelői gondolkodásnak, 
az^órvosi és .nevelői, tevékenységnek közös tervszerűséggel keil~a~Iel- 
merüft határkérdések megoldására törekednie. A helyes egyéni és társá t 
dalmi élet kialakítása e területen mindig öncél, öngriék és sohasem le
het különálló egyéni célok szolgálatának eszköze, ügy  orvosi, mint
pedig a.gyágyítónevelői gondolkodás az egyéni étet teljes ismeretéből
indulhat csak ki. Az orvosi gondolkodás és tevékenység előtt mint végső 
cél az egészséges ember áll, a gyógyítónevelői gondolkodás és tevé^ 
kenység pedig a normális fejlődés meneMtTkzemíeTrés~FüarsadaimiIag, 
valamint gazdaságilag értékesíthető vagy elfogadható élet kialakítá
sára törekszik. Az orvos a fejlődésében gátolt, csökkintértékü egyén 
fejleszthetősegí, vagyis nevelhetőségi alkalmatosságát a maga gondo
latmenete és tevékenysége ú tján  készíti elő. A  gyógypedagógiai tanár 
a rendelkezésére álló fejlődési képességek révén oly lehetőségek bizto
sítására törekszik, melyeken belül az egyéni és társadalmi-élet, szem
pontjából értékesíthető ember kialakulhat. 'A z  orvosi gondolkodás e 
kérdésekkel" kapTiőIatban~a~ feílAdéai-akaiiál^vozoTvágy 'gadloTényezők 
eÍM rítását vagy csökkentését tekintse fő feladatkörének, a gvógvító- 
nie v élői gondolkodás* és tevékenység pedig a még megmaradt él e tjeibe - 
tőségek legértékesebb, — vagy helyesebben: viszonyiagosan légerté- 
kes*ébB kiálnkításátTöxeked.jék.megoldani.
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A csökkentértékű egyének különböző csoportjaival kapcsolatosan 
az alábbiakban lehetne ezt a gondolatmenetet megvilágítani:

1.) A szemorvos kezeli a beteg szemet. Ha az egyén látása oly 
mértékben csökken, hogy a gyermek a normális nevelés és oktatás me
netét eredményesen követni nem tudja, vagy ha az egyén megvakul, 
az orvos és gyógypedagógus feladata közös területen találkozik.

A  rosszul lá tó gyermek szemének további kezelését, látásának és 
látóképessegenetr-ellenőrzését továbbra is a szemorvos lá tja  el, Ő 
m ondja meg, hogy várható-ie a látás további csökkenése, vagy pedig a 
látóképesség kialakulása szempontjából befejezett tény előtt állunk-e? 
A  gyógypedagógiai tanár ehhez a két állapothoz igazítja a maga ne
velői tevékenységét. Azoknál a rosszullátó gyermekeknél, akiknek 
megvakulása az orvos véleménye szerint várható, a nevelői és oktatói 
tevékenységből a látást lehetőleg kikapcsolja, míg a másik csoportnál 
a befejezett látóképesség meglévő értékeihez igazodik.

Ha a gyermek megvakul, ez még nem jelenti azt, hogy látószerve 
kezelésre nem szorul. Az a sok ideges nyugtalanság, furcsa testi szo
kás, amivel a vak' gyermekeknél elég gyakran találkozunk, azt m utatja, 
hogy a szembetegség folyamata még ta rt és állandó orvosi ellenőrzésre 
és kezelésre szükség van. A beteg szem további kezelése, a szembeteg- 
séggel kapcsolatos egyéb okok leküzdése, valamint a még épen m aradt 
többi érzékszerv állandó ellenőrzése igen értékes orvosi tevékenység. 
AhoLnz-mqffl£_aJ á tá s  megmentésében befejezi munkáját, ott kezdődik 
a gyógypedagógus szerepe. Az orvosnak a gonorrhea, vagy vérbai a 
szembetegségre nézve okok, a látás csökkenése vagy a megvakulás az 
okozat, viszont a gyógyítva-nevelői szemlélet szempontjából ez a to
vábbi fejlődés számára ok. A  látás elveszett, mint valamely betegség 
okozata, de a látás hiánya vagy erős csökkenése most már a további 
fejlődés lehetősége számára válik okká. A nemlátó állapot a képzet- 
féleségeknek. kialakulását akadályozza, vagy gátolja. Ezáltal a beszéd 
szavait igen sok esetben a tartalom  valódi értékétől fosztja meg.

A.^yógyííó^nevelésnek ez esetben az aiTeTadaTat hogy a még meg
maradt lehetőségek útján  az egyén képzettartalm ának kialakulá.sát_se- 
gítsé előTTla m egteszTaztTakkor~a~«vermek és ifjú gondolkodásának 
és beszédjének oly tartalm at ad, mely még cselekvéseinek értékessé̂ ** 
gét is biztosíthatja. >"

2 T  A gáketnémáknál ugyanez a helyzet. Az orvos kezeli a halló
szervet, a töBBEerzékszerv állapotát pedig ellenőrzi. A hallószerv mi
nőségére nézve és a hallási fok sorsára vonatkozólag a gyógyítva nevelő 
pedagógus számára oly tájékozódást ad, melynek figyelembe vételével 
végezheti nevelői tevékenységét.

A  siket gyermek a síketség következtében vagy néma marad, vagy 
megnémul, vagy pedig a későbbi korban romlik kiejtése, tehát beszé
dének külső értéke csökken. A  gyógyító-nevelői gondolkodás számára 
a síketség ez esetben az ok, a némaság, a megnémulás és a beszéd külső 
értékének csökkenése az az okozat, amelynek m egváltoztatására gyó- 
gyítva-nevelői tevékenység útján  kell törekednünk.

3,] Következik az a két nagy csoport, melyben a belétartozó gyer
mekeket közönségesen értelmi és erkölcsí fogyatékosoknak, vagy gyen-
geelmé j űeknek és gyenge tehetségűiknek,’ meg..nehezen..nevelhetőknek
szoktuk nevezni. Ez a két nagy csoport abban egyezik meg egymással, 
hogy túlnyomó mértékben az egyéniséget kormápvzó szervek elváltó-
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zásai, sérülései és____________ _ „ „ _ ... , amelyek miatt az abba ta r
tozók gyógyító-nevelésre szorulnak, vagyis íenoaesüK B erPcsökRn t^  
értékűek._____________________________________________ ,

iyógyító-nevelői 
alkalmazkodó

remem

képességben csökkent egyéneknek kell neveznün£."Áz"u. n. crkn lrA fn  
gyatékosság, vagy nehezen nevelhetőség eseteiben pedig ma már épér- 
telmű, jdeljársaHalini alkalmazkodó képességben csökkent gyermekek
ről és ifiakról beszélünk.

A csökkent értelmű és éppen ezért társadalm i alkalmazkodó ké
pességeikben csökkent egyének orvosi kezelésével, valamint gyógyító
nevelésével egyídőben és közös megértéssel kell foglalkozni, E qgogort- 
nál szorosabb együttműködésre van szükség, mint a vakok és siketek 
eseteiben. Az értelmileg és egyúttal társadalmilag csökkent értékű 
gyermekeknél az orvostudományi kutatásnak van első sorban jelentő
sége. Ezzel kapcsolatosan helyet kell biztosítani oly irányú orvosi ke
zelésnek is, mely a gyermek értékcsökkenésének enyhítésére irányul. 
Az orvosi oktani kutatások a fogyatékosság megelőzése szempontjából 
hivatottak a jövő nemzedék kialakulása érdekében hasznosan értékesít
hető megállapításokat szolgáltatni. A  .rendszeres kórtani kutatások oly 
therapikus tevékgnység kifej\ ö á é s ^ e z ~ v a m e l y n e k  
nyeként az iskolázás folyamán az orvos sokkal tnóafosa hha n és értéke
sebben Eészíthetfelő a ta la jt a.gyógyítva nevelői tevékenység számára, 
mintha orvosi szempontból ezekkel a gyerínekekkel nem törődnék és 
sorsukra bízná őket.

A határ ez esetben is élesen választ el, A sérült, beteg, vagy pedig 
rendellenes kormányzó szerv kezelése ú tján  a fejlődési képesség foko
zása az orvos feladata. Annak a szemléletnek a megadása, amely a 
gyermek belső állapotára vonatkozik és amelynek ismerete nélkül tu
datos gyógyítva-nevelőí tevékenységet kifejteni nem lehet, szintén 
orvosi feladat.

E közös cél szemlélete alapján törekszik az orvos a maga ok-, kór
ós gyógytani feladatainak a megoldására és ebből a szemléletből indul 
ki a gyógyító-nevelői gondolatmenet a lap ján  tevékenykedő pedagógus 
is, amikor a gyermek társadalm i vagy gazdasági irányú értékesítésére 
törekszik. Ezt a természettudományos szemléletet kell a gyógyítva- 
nevelőí tevékenység folyamán értékesíteni, amikor a gyermekek igen 
változó m agatartását, viselkedését, haladását, képességeinek eseten
ként való csökkenését meg akarjuk magunknak magyarázni, amikor 
azokhoz javító szándékkal akarunk nyúlni.

Minél súlyosabb az érteletELvagy az elme fogyatékossága, annál
ahat.ár,■ ^  a állapot, annál szűkebb az a naiar.

amely az egyén számára még értékes "fejlődést"biztosíthat. MínZacTdíg 
a hatarigV amíg az értelm flogyaíéköregyénből gazdaságilag 'értékesít
hető embert még tudunk nevelni, a gyógyítva-nevelőí tevékenységnek 
van meg a maga elsődleges jelentősége. Mindaddig, amíg remény van 
arra, hogy az orvosi tevékenység a fogyatékos értelmű gyermek fej - 
leszthetőségi hatarait~tágítani képes, az orvosi tevékenységnek is jneg - 
van a maga különleges szerepe. A  legalsóbb határoknál, amikor már 
értékesíteni valoAieríTtgen akad, az ápoláson kívül egyetlen egy tevé
kenységi kör marad, még pedig az orvostudományi kutatásé.

Minél feljebb megyünk a felső határok felé, a gyógyítva-nevelőí
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tevékenység annál nagyobb jelentőségűvé válik. E nevelői tevékeny
séggel párhuzamban azonban' mindig szükség van megfelelő orvosi 
therápia megszervezésére is. A  felsőbb határoknál, — az értelmi képes
ség kisebb csökkenésénél — a gyógyítva-nevelői tevékenység számára 
már sokkal több irányú megoldási lehetőség áll rendelkezésre. I tt már 
könnyebb a társadalm i és gazdasági értékesítés kérdésének a megol
dása és bizonyára még könnyebb a kisebb gátlásokat előidéző okok 
megszüntetése vagy csökkentése és jobb hasznosíthatása, mint a súlyo
sabb fogyatékosság eseteiben. A  felsőbb határoknál különösen a diag
nózis megadásának van jelentősége, A  gyógypedagógiai tanárnak gyak
ran segítségére lenne, ha a gyermek egyoldalú értékcsökkenésének, 
vagy időnkénti viselkedésének okait ismerné és ez okok hatását az or
vos esetről-esetre csökkenthetné.

4.) Az épértielmű és társadalm i alkalmazkodó képességükben 
csökkent gyermekek (erkölcsi fogyatékos, nehezen nevelhető) esetei
ben a gyógyító-nevelői gondolkodás és tevékenység jelentősége még 
jobban emelkedik. A  fejlődési lehetőség határai tágulnak és az egyén 
értékemelésére való törekvés többoldalú képességre támaszkodhatik, 
A  fejlődési határoknak ez a tágulása, a fejlődés irányainak ez a több
oldalúsága azonban önmagában véve nem szolgáltat oly szemléletet, 
amellyel a gyógyító-nevelés kérdései e csoportnál jövőbelátó tudatos
sággal megoldhatók lennének. A  tapasztalat azt igazolja, hogy kiválóan 
megválasztott életlehetőségek, értékesen kifejlesztett teljesítő képesség 
és jól megalkotott erkölcsi értékítéletek m ellett is a nevelői hatások 
megszűnte után a társadalm i életben az egyén könnyen elkallódik, E 
csoport gyógyító-nevelésével kapcsolatosan mind oktaní, mind pedig 
kórtaní szempontból az orvostudománynak is értékes kutatási lehető
ségei vannak, A  gyógyító-nevelés kérdésével foglalkozó pedagógu
soknak szükségük van erre a természettudományos szemléletre is, 
hogy tudatosító útm utatásai m ellett a gyógyító-nevelés eredményeit az 
állandóság, vagy m aradandóság szempontjából értékelhessék, A gyer
meki életnek e területén a kormányzó szerveknek azokkal az érték
csökkenéseivel találkozunk, amelyek főleg származásunkkal kapcsola
tosak. Ez az a terület, ahol az "orvostudomány a jövő nemzedék egész
séges fejlődése érdekében a legértékesebb öröklődéstaní eseteket is
merheti meg. A  társadalompolitíkus szám ára is nagy jelentőségű a 
gyermeki életnek ez a területe, azért szinte önként kínálkozik az alka
lom, hogy itt a gyógyítva-nevelői és orvosi tevékenységen kívül a tár- 
sadalompolíííkus tevékenységének szükségességét is hangoztassuk.

A gyógypedagógiai intézetek keretében az orvos és pedagógus a 
legnagyobb összhangban tevékenykedik, MíndenElmejLteszünK, hogy 
feladatainkat a~gyermelT~es~a~larsa3alom érdekeinek megfelelően oTcT- 
juk megTAz együttműködés es a kozösTérűlefen való tevékenységTcap- 
csán, ha mégis tám adnának nézeteltérések, gondoljunk arra, hogy mi 
csak közös végrehajtói vagyunk fontos társadalm i feladatoknak. Az 
együttműködés továbbra is kiváló eredménnyel érvényesülhet, ha figye
lembe vesszük azt a tényt, hogy az orvosi gondo1kodás_ésj.evékenység 
végső célia_jpjtökéletes_és egészséges szervezet kialakítása, a pedago- 
gusé pedig az értékes emberi életnek a meglevő íehetőségelp^alárám  
belül való luiéjleszteser Úgy is'm ondhatjuk, hogy az orvosTa fejlődő
képesség határainak bővülésére törekszik, a pedagógus pedig nevelői 
tevékenység útján  a meglevő vagy megadott határokon belül biztosítja



a társadalmi és gazdasági élet szempontjából értékesíthető egyén ki
fejlődését.

Ebben a szellemben tevékenykednek a gyógypedagógiai intézetek 
orvosai és tanárai, e gondolatmenet érdekében dolgoznak a gyógypeda
gógiai intézmények keretében munkálkodó laboratóriumok és ily szel
lemben képezik orvos, pedagógus és társadalompoiítikus előadótanárok 
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola keretében azt az ifjú tanár
nemzedéket, amely csak elmélyítheti ama kettős tevékenységet, amely
től sok szülő gyermekének megmentését várja, a társadalom  pedig jog
gal az önzetlen együttműködést.

FAIEGÉSZSÉGÜGY ÉS GYÓGYPEDAGÓGIA.
Irta : Dr. Páll Gábor m. kír, állam i kórházi főorvos, a gyulai szülészkerület főorvosa.

A világháború befejezésekor a romok eltakarítása után a harcban 
állott nemzetek közül különösen a „győző“ utódállamok sietve igyekez
tek mindenképen biztosítani foglalásaikat és népesedéspolitikai téren 
is gondoskodtak nemzeti közösségüknek biztonságáról. Az amerikai 
Egyesült Államokból megerősödve visszatért praeuentióban  ismertük 
fel azon értékes eszközt, mely a népegészségügy szolgálatában —  töb
bek közöitl-az-asva--~és~a^ ^vermeFvédelmenTéeresztillA- leghatásosaTF 
bán 5Zolgál)a~a nemzetvédelmet. Kiderült, hogy az egészségügyi ren
dészet  éj~'Sondozás  segítségével a társadalm i közösségek egészséüűüvl 
védelmét sikeresebEen~!ehet szolgálni, mint E l eg íeík ií^eretesebb  indi
viduális beteggyolylfassan- Áz anya- és utódvédelem érdekében meg
nyilatkozott állami és társadalm i intézkedéseknek céltudatos megszer
vezésével olyan értékes népesedéspolitikát lehet folytatni, miely teljes 
kihatásában ma még föl sem becsülhető, de máris tudjuk, hogy a nem
zeti közösségiek biztonságát minden m odern hadi felkészültségnél ~job- 
b5n~Eepgs~szolgálni. És~ezen~népegészségügyi törekvések között szük
ségszerűen érkezett hozzánk és lép mindinkább előtérbe az új fajegész- 
ségügyí mozgalom és gondolkodás: az eugenika. Nagymértékben ked
vezett szám ára a praeventiónak széleslM m xérhódítása és annak felis- 
merése, ^hogy a természetben a haladásnak egyedüli eszköze a kiváíasz- 
tódás. Az eugemkanák tana elsősorban~a~¥miuráitiBb inyugafT orsza- 
gókban (Észak-Amerika, Németország, Skandináv országok] ta ta it 
termékeny talajra, de tovaterjedésében nyugatról kelet-fe lé halad t^ 
Egy világszerte megnyilatkozott áram latról van szó, amelyet figye
lembe nem venni, vagy épen fetartóztaíní kárbaveszett vállalkozás 
volna. A világháború egy ideig ugyan megakadályozta ezen fajegész- 
ségügyí gondolatnak térhódítását, de a háború után teljes erejével tört 
az előtérbe, A  világháborút követő szociális nyomor is hozzájárult ah
hoz, hogy gazdasági bajaink m ellett a még kirívóbb társadalm i és nép
egészségügyi problémákkal is foglalkozzunk. A  faj egészségügy szükség
szerűsége már a háború első évében m egszólaltatta boldogult Bársony 
professzort is, aki többek között ezeket írja: ,,A háború is, egyéb kár
tevése mellett, temérdek szennyet dobott a felszínre, a művelt nyugat
ról alkotott sok szép ideálunkat sárral mocskolta be, de az em bertelen
ségek éles contrastjaként olyan tündöklő erkölcsöket is fedett fel előt-

*) E lőadta a M agyar Gyógypedagógiai Társaságnak 1934. február 15-iki szak
ülésén, Budapesten.



52

tünk, amelyek felett való elmélkedés közben megbékélünk embermivol- 
tunkkal s az a szándék fejlődik ki bennünk, hogy minden erőnket con- 
centráljuk arra, hogy a jövendő átlagemberét ezen lelki s testi erköl
csökkel felruházva hagyjuk az újkornak. A háború a színét, a javát 
viszi a sírba az emberanyagnak. A  milliók helyére újak fognak nőni, ez 
újak javításán fáradni, a fajt kiválasztani és nemesíteni egyesnek és 
köznek, minden hivatottnak, közös feladata. A  háború után az ,,Euge- 
nika“, a fajnevelés tana teljes erejével tör az előtérbe.“ (1915. Orvosi 
Hetilap.)

Az eugenika a fainemesítő törekvéseknek összessége. Magában 
foglalja az értékes és egészséges utódokról való^gönHoskodást, célki
tűzései nagyrészt fedik a modern anya- és utóTvedelmiToFekvéseket és 
magában foglalja, a  íársadalm i kö-zösségek egészségvéTelmere szolgáló 
újabb orvosi hajtást is: a praeventiv orvoslást. Tehát nép — és szorosab
ban véve faj egészségügyi szempontból óriási jelentőséggel bír. „A nem
zet érdeke is megfontolásra késztet, hogy a határok biztonságát, a belső 
erők gyarapítását, az anyagi és erkölcsi kulturjavakat milyen testi és 
lelki alkatú elemek szalgáltatják.“ (Gáspár.)

A  fajnemesítés^a_jsQkat em legetett ,,születésszabályozással“ annyi
ban áll összefüggésben, hogy az egyén, család éslársádalm i közösségek 
érdekeit az utődvédelem szempontjából mérlegeKTCsak céltűdáfos 
szelekcióvallehet a haladás ú tjá t szolgálni. A  faji fejlődés irányítását 
a fajilag es testileg silány értékűeknek kiküszöbölésével (szelektív 
elimináció), de főkép az értékesebb egyének kiválasztásával és hathatós 
támogatásávalHdhetJbiJfosí4am--IéBÍtő eugenik a l , Ilyen megállapítások 
és célkitűzések m ellett az eugeníkai szempontból kívánatos születés- 
szabályozás (nem kell összetéveszteni a nemzetgazdasági szempontból 
káros illegális eljárásokkal és beavatkozásokkal) fajegészségügyi prob
léma, melynek célja a társadalom  biológiai minőségét javítani és ezt 
olyan intézkedésekkel véli szabályozni, melynek célja a népesség elfa
julását meggátolni és másrészt a biológiailag értékesebb nemzedéknek 
születését elősegíteni. E lster szerint miként a társadalm i közösségnek 
joga és kötelessége is m unkabírásának optimális kifejtése, sőt fokozása, 
ép úgy természetesen az egyénnek is legfőbb kötelessége tudásának, 
erejének legjavát a társadalom  rendelkezésére bocsájtani és azt lehető 
hosszú időn keresztül fenntartani. Tehát szociális szolidaritásunkból 
kifolyóan kötelességünk egészségesnek lenni, m ert csak így tudunk fe
lelősséget vállalni utódainkkal szemben. Mindezek alapján könnyen 
felismerhetjük azon tánsadalmí szükségszerűséget, mely az örökletesen 
terhelteknek, gyéngeélnieTueknek~5~~Eővaszaporodásból való kizárását 
kívánatossá teszi. Ezt megköveteli az élet biztonsága is,~rneíyet a mai 
kultúrember mindennél többre becsül! M ár pedig az ilyen fajbiológiai- 
lag értéktelen elemek, akik nemileg még agressivek is, minden ellen
őrzés nélkül élnek a nép testében, felelősség nélkül hagynak hátra  olyan 
utódokat, akiknek eltartása és az általuk okozott kár igen nagy áldoza
tot követel a társadalomtól, a reájuk fordított anyagi és erkölcsi kiadá
sok úgyszólván vissza nem térülnek és ami a legfontosabb: továbbsza- 
porodásukkal egy nem kívánatos társadalmi átrétegezödést hóznak léire 
és véúereSménvben veszélyeztethetik az erkölcsi rendet. Míg a maga
sabb értékű néprétegekben ac sa iád n a k  egy-két gyermeke van, vagy 
sokszor egy sincs, addig az u. n. associálís egyedieknél, gyengeelmésűek- 
nél 5—6 gyermeknél több még nem tartozik a ritkaság közé. Az így
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bekövetkező kontraszelekció tehát meggondolásra kell késztesse az á l
lamot, de a társadalom nak is kötelessége míndenképen őrködni a jövő 
generáció mikénti kialakulásán. És nekünk orvosoknak, az egészség 
őreinek a társadalm at, mint egységes közösséget a fenyegető bajoktól, 
betegségektől megóvni és szükség esetén gyógyítani épúgy kötelessé
günk, m int a beteg emberen segíteni.

Ma m ár kétségtelen, hogy az utóbbi három-négy évtizedben és 
különösen épen 'a  Háború óta az öröklődő betegségek átöröklés! száza
léka erősen növekedett és hogy ez réb en  a civilizált országokban á ltapí- 
tották meg először, azt az ottani egészségügyi intézmények fejlődése 
hozta~Tnagavál7~melynek folyománvaképen intenzivebben ráterelodött 
a figyelem a nép egészségügyére is. Bumke legutóbb a Rüdin-féle inté
zet átlataFaíap j án a veleszületett gyengieelméjűeknek számát Német
országban kb, 230,000-re becsüli és ezen számban csak a súlyosabb 
formák foglaltatnak. A z egész népességnek 0,6—2% -a gyengeelméjű, 
ami Németországban k b r i7 r  nuIIiot~tesz ki. Ezen százalékos számoTor- 
szágünlrTiépességére átszámítva kb, 40—50,000 gyengeelméjű lehet 
hazánkban. Németországban a kisegítő iskolák növendékei az összes 
alsóbbfokú iskolásoknak 1.5—2°/0-át teszik ki. Tehát ez is megfelel a 
fenti %-os számnak, A  hazai gyógypedagógiai intézetekben és kisegítő 
iskolákban, ahová tudvalevőleg csakis a képezhető síketnémák, vakok 
és gyengeelméjűek vétetnek fel, az 1930-ík évben 4767, 1930-ban már 
5049 növendékkel foglalkoztak. Budapest székesfővárosban az értelm i
leg fogyatékos iskolás gyermekek száma állandóan növekedőben van. 
1932-ben 1291-et írattak be, a tavaly szeptemberben számuk már 1436 
volt (Dr. Csonka) és hogy a fajegészségügyi és társadalm i bajainkat 
tovább jellemezzük: megemlítjük, hogy a prostituáltaknak 30%-a, a vísz- 
szamenő bűnözőknek, az erkölcs elleni merénylőknek, tolvajoknak és 
egyéb asszociálís elemeknek 30—40°/o-a gyengeelméjű. Csak épen u ta 
lunk arra, hiszen mindnyájunk előtt többé-kevésbbé ismeretes az, hogy 
az elmegyógyító, javító és fenyítő intézetek fenntartása, organizációja 
milyen nagy tehertételt jelent a gazdasági bajokkal küzködő á llam h áz
tartására.

Kénytelen vagyok szülészorvos! és részben nemzetgazdasági vo
natkozásban is foglalkozni e kérdéssel, mert a gyulai állami kórház 
szülészeti osztálya olyan környezetben működik, ahol gyakran fajegész- 
ségügyi problémák is felvetődnek. Osztályunk közelében van elhe
lyezve az állami kórháznak 550 ágyas elme-ídegpavíllonja és ennek 
keretében a gyengeelméjű gyermekek számára épített 100 ágyas osz
tálya, de városunkban működik egy gyógypedagógiai intézet is átlag 
100 leánynövendékével. Ezeken kívül évente kb. 13,000 szülési esetet 
vesznek számon olyan területről, ahol a lakosságnak lueses íertőzőtt- 
sége sajnos igen nagy (8 —10"..,,). Tehát a fajegészségügyí problémák 
gócpontjában vagyunk és működünk. Szülészeti eseteinknek átvizsgá
lásakor a szülések vészes csökkenése mellett még a kontraszelekció 
felé való eltolódást is m egállapíthatjuk. Tehát nálunk is úgy a lakult 
a helyzet, hotfy a biológiailag értékesebb családokban kívánatos~szuIe- 
té:?rár~s77űná~níTn^ válik, A  társadalom nak ilyen nem kívánatos
irányú átrétegeződése már is megkezdődött, a nemzetfenntartó rétegek
nél bekövetkezett nagyarányú születéscsökkenést aggódva figyeljük. 
Tapasztalásunk alapján állítom, hogy már a vidéken is, amely pedig 
tudvalevőleg a nagyvárosnak hűséges élelem- és emberanyag szállítója,



az újonnan születeti generáció fajbiológiailag mindinkább kifogás alá
n X u ínar P ud-'á 6u ekke j aZ Új01ínan született kis magyarokkal szelekció nélkül az elkövetkezendő jovoben nagy merészség lenne új honfogla-
asra indulni Nemzeti szempontból lehet-e kihatásában megbecsülhe- 

tetlenebb értékét elképzelni, mint amilyet az eugenikaí gondolat fog- 
ial magaban. h a  faj egészségügyi törvénytervezetünk a megvalósulás 
aliapotaba jut, úgy ez a magyar törvényhozásnak ép olyan szép és 
messzi generációkra kiható nagyszerű alkotása lesz, mint amilyen vi-
agszerte először volt hazánkban „az elhagyott gyermek joga és vé- 

delrne . Fokefigjx, nto.dam kkaLás_a társadalommal teszünk jót, midőn 
a i°v°  generációnak egészséges fejlődését ----------
. Vannak> akik az eugemkai gondolatot bizonyos előítélettel Indad- 
jak masok peaig p o l i í ik ^ ^  Erre h lw Y r , .
gyök megjegyezni, hogy a német fajegészségügyi törvényt még az előző 
kői manyzat 1926-ban készítette elő. Az eugenikaí gondolat feltartóz- 
tah a ta tlan u l halajjjgás^országokban.|s a jn aéa útián. Miként' nyári ía- 
nulmanyutam kapcsán Poroszországban, Dániában és Svédországban 
megfigyelhettem, azokban .az országokban vert leghamarabb gyökeret, 
amelyekben az egészségügyi berendezkedés sokkalfejlettebb, m inTnál ' '
1 , es-^y^-az-e^ f za^jtáiiL-m gg|iyilatkozot.t közszgfern lT k ^ i ^ ^
a nepretegbe is mélve n .elíer|ed t.

(Folytatjuk.)

ZÁSZLÓAVATÁS A GYÓGYPEDAGÓGIAI 
TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLÁN.

í934. június 23-án zászlót avatott Tanárképző Főiskolánk. Ugvan- 
akkor már tizenkilenc újonnan avatott fiatal tanártársunk e zászló mel
lől lepett az életbe, számolva a „mostoha sors ütötte sebek“-kel, de fel
vértezetten azzal a „tudás“-sal és „szeretet“-tel, melyet szent jelvé
nyünk hirdet számukra.

Zászlónk valóban szent jelvény. Megszentelte az egyház, mert em- 
lekezetes es lélekemelő ünnepünk templomi áhítatossággal kezdődött 
elsőbb a katolikus, utóbb az evangélikus hallgatók számára, Egyházi 
lelek es kéz áldotta meg templomi időzésíik közepette a színfehér, 
tiszta zászlót és Istenhez emelkedett alázatos áhítat éreztette mínd- 
anylukkal, hogy tiszta, becsületes munkával kell szolgálníok azt az 
ügyet, mely emberértéket akar adni, emberértéket akar megmenteni 
szegény maroknyi m agyar nemzetünknek,
, P e zászlónk valóban szent jelvény azért is, mivel nem egynek- 
iettonek szándéka, anyagi készsége adta számunkra, hanem minden 
®,fyes tanártarsunknak, minden egyes hallgatónknak sziviesen áldozott 
iiiiere. Ezt értékben megnövelte elm úlhataílan szellemi tőkévé az az 
óhaj, mely egyetlen jelvény ala tt olyanegységes munkát kér a gyógy
pedagógiának sokféle területén, hogy általa egységes szándék és 
cél ú tján  egységes eredményeket biztosíthassunk. A cél magasztos, a 
cél szent, szent tehát a jelkép is, mely erre emlékeztet. Szentté avatta 
azonnan a gyógypedagógiai tanárságnak eddigi évszázados, hagyomá
ny0;5. lelkesedése is, mely hivatalát mindig hivatásnak, áldozatos mun
káját mindig kötelességnek és helytálló, mintaszerűen magas eredmé- 
nyelt mindig javítandó, ffejlesztendő részsikernek tekintette.



A nagyszámú vendégsereget ám ulatba ejtette a Vakok József nádor 
intézetének előcsarnoka, hol Füzesi Árpád  főiskolai tanár hallgatói 
gyönyörűen rendezett kiállítás keretében m utatták be m agyarázórajzos 
készítményeiket, a magyarázó slöjd műhelytermékeit. Az iskolai szem
léltető eszközöknek sokasága, a maga jellegzetességével, csinosságával 
és különös célszerűségével, szinte hangos hirdetője volt annak, hogy 
miként lehet érzéki és szellemi fogyatékosok szám ára olyat adni, mi a 
hiányos lelki tartalm akat az egyes fogalmi minőségeken át az egyete
mesekig kiépítheti. Minták, utánzatok, hű másolatok, szétszedhető ké
szítmények, aránybemutató összeállíások, rajzok, adatkífejező ábrázo
lások tömegesen késztettek dicséretre, elismerésre.

Az előkelő, ünneplő vendégsereg orgonaszó hatalmas hangjai mel
lett vonult a díszterembe. Előkelőségek, főhatóságok, tanárok, tem ér
dek fiatalság, örvendő szülők, rokonok rövidesen elhelyezkedtek s 
máris felhangzott a Himnusz bevezető szólama, m ajd a Tanárképző 
ifjúságának kitűnően vezetett énekkarából a nemzeti ima.

' '  Dr. Tóth Zoltán  igazgató lépett a várakozással lelkettáró közönség 
elé. Sokakat kellett üdvözölnie, mert hívó szavára m egtelt a nagy dísz
terem minden parányi helye, Dr. Hóméin Bálintné  Őnagyméltóságához 
intézi első szavait, ki a zászlóavatás alkalmával a zászlóanyaí tisztet 
vállalta. M ajd üdvözli dr. Petry Pál  Őnagyméltóságát, mint a Közok
tatásügyi Miniszter úr képviselőjét, dr. Rottenbiller Fülöp  Öméltóságát, 
ki az Igazságügyi Miniszter úr képviseletében jelent meg, a  Gyógy
pedagógiai Tanárvizsgáló Bizottságot és  annak közszeretettel övezett 
elnökét: dr. Greszler Jenő  Öméltóságát, a Gyógypedagógiai T anár
képző Főiskola tanári karát, a Gyógypedagógiai Intézetek és Iskolák 
orsz. szakfelügyelőjét: Klug Pétert  és helyettesét: Simon Józsefet,  a 
gyógypedagógiai intézetek képviselőit, dr. Petheő János  tiszteletbeli 
főszolgabírót Pest vármegye képviseletében, Budapest székesfőváros 
képviselőjét, a M agyar Gyógypedagógiai Társaságot, a Síketnémák és 
Vakok Tanárainak Orsz. Egyesületét, a Gyógypedagógiai Tanárok 
Egyesületét, a Budapesti Székesfővárosi Gyógypedagógiai Tanárok 
Egyesületét, Sipeky Balázs  Öméltóságának személyében a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesületet, végül a Náray Szabó Sándor Ifjúsági 
Kört, a Bolond Bajtársi Egyesületet és a Gyógypedagógiai Atlétikai 
Klubot.

Az őszinte tiszteletet, meleg szeretetet tolmácsoló üdvözlő szavak 
után dr. Tóth Zoltán  igazgató m éltatja  nagy napunk jelentőségét. Töb
bek között így szól az ünnepi hallgatósághoz, az avatandó fiatal tanár
sághoz:

A neveléstudomány történetének írója a XX. század nevelői gon
dolkodásának történteiében a gyógypedagógíáról úgy fog megemlékezni, 
mint az egyetemes nevelői gondolkodás fejlődésének legtermészetesebb 
tényezőjéről.

Az a nagy felébredés, amely a még ma is uralkodó didaktikus vagy 
oktatói gondolkodással szemben a nevelői gondolkodást helyezi a csa
ládi és iskolai tevékenység vezető helyére, a gyermekek nevelésének és 
oktatásának kérdését, igen helyesen, a társadalm i szükséglet irányába 
kívánja terelni. Azok az iskolareformok, amelyek a legutóbbi évtized
ben történtek, már érzik, hogy az egyén társadalm i értéke a mai okta
tási rendszer m ellett nem mindenben megfelelő. Ezek a reform törek
vések azonban még mindig oktatói szemszögből bírálták el a kérdést



és inkább formálisaknak, mint lényegbe vágó reformoknak tekinthetők.
Hóman Bálint kultuszminiszter úr vezetésével indult meg az a he

lyes irányzat mellett, amely a didaktikus vagy oktatói gondolkodással 
szakítva, illetve azt kellő mértékben mérsékelve, a nevelői tevékeny
séget helyezte a tanügyi reform céljának előterébe. E gondolatmenet 
vezéreszméje az, hogy a társadalom nak nagyobb szüksége van a mai 
bonyolult viszonyok között becsületesen gondolkodó emberekre, mint 
kevéssé nevelt, de oktatás ú tján  kiválóan képzett intellektuellekre,

A  gondolat kiváló, mert az emberi életnek igazi értékét kívánja 
fejleszteni és gondozni. Nem a nyers tudásra, hanm a lélekkel gondol
kodó kiváló társadalm i értékű egyénre alapítja a reformra vonatkozó 
elgondolását. A  baj csak ott van, hogy nevelői gondolkodásunk oly fo
galmaknál állt meg, amelyből még nehéz gyakorlatilag értékesíthető 
nevelői tevékenységet kiformálni és így a nevelői gondolatmenet na
gyobb részt eszme m arad és nehezen tud gyakorlati nevelői tevékeny
séggé válni.

Az egyetemes nevelői gondolkodásban az a hiba, hogy főleg a tá r
sadalmi élet különböző feladatköreire vonatkozik és kevéssé tud az 
egyéni élet keretében gyakorlatilag értékesíthető gondolatokat termelni 
és megfelelő nevelői tevékenységet kifejleszteni.

Ennek az állapotnak az az oka, hogy az egyetemes neveléstudo
mány nem követhette azt a természetes fejlődésmenetet, amit a többi 
tudományok fejlődésében megtalálunk. Minden tudományos gondolko
dás a könnyen észrevehető, u. n. makroskopikus jelenségekből indul ki 
és a lehetőség szerint fokozatosan halad a nehezen felismerhető, u. n. 
míkroskopikus finomságok feltárása felé,

A. term észetrajz először a külső morfológiai kérdéseket törekedett 
megoldani és csak azután haladt a növény és állat belső szöveti és sejti 
szerkezete felé. hogy azután ezzel kapcsolatban a növényi és állati élet 
különböző jelenségeit is biztosabban megismerhesse. A  filozófiai gon
dolkodás is a könnyen észrevehető nagy míndenségből indul ki és úgy 
halad az értékek és logikai kapcsolatok lépcsőjén előre. A  fizika a 
könnyen felfogható jelenségekből halad az elektrolísis és rádíóaktívítás 
jelenségeinek finom megismerése felé, hogy az anyag és energia felis
meréséhez közelebb jussunk.

A nevelői gondolkodás a legősibb időtől kezdve a normálisnak 
tarto tt egyénre vonatkozik első sorban, A  csökkentértékű gyermekeket 
egyrészt az emberi életből, m ásrészt a társadalomból, m ajd későbben 
csakis az iskolai közösségből rekesztefték ki, A  vakok, siketek, fogya
tékos értelműek, valamint a csökkent társadalm i képességű egyének 
közül a nagy bűnözők nevelésével kapcsolatban indul meg az a nevelői 
gondolkodás, amely ma már mint gyógypedagógia vesz részt az egye
temes neveléstudomány keretében az egyéni élet fogyatékosságainak, 
rendellenességeinek és hibáinak eltüntetésében vagy javításában, A  
gyógypedagógia fejlődése vagy fejlődésének megindulása ad ta  meg a 
neveléstudomány hiányzó felét. A  nevelői gondolkodásnak ez az a 
makroskopikus területe, ahol a könnyen észrevehető eltéréseket, vagy 
értékcsökkenéseket törekszünk először megismerni és javítani. Az a 150 
esztendő, amely e különleges nevelői gondolkodás m enetét jelzi, mindig 
feljebb és feljebb halad a kisebb eltérőségek irányában és lassan-lassan 
pótolja azt a hézagot, amely a normális nevelői gondolkodást megaka
dályozta abban, hogy a gyermeki élet kicsi, de sokszor katasztrofális



jelentőségű eltérőségeit is feltárja és megváltoztatásukkal a nagy tá r
sadalmi értékcsökenést elkerülhetővé tegye. Ily elgondolás szerint nem 
is beszelhetünk külön normális- és külön gyógypedagógiáról, hanem 
egy nagy nevelői gondolkodás keretei bontakoznak ki előttünk, amely 
gondolatkörben az emberi élet céljai és feladatkörei finoman kídolgo- 
zotían allnaK előttünk, mint a normális nevelői gondolkodás eredm é
nyei, de ott található a nagy keretben a gyógyító-nevelői gondolkodás, 
mint az egyéni élet feltárására vonatkozó gondolatmenet. F e ltá rja  a 
vaksággal kapcsolatban a vizualitás hiányával élő embert, m eglátja a 
később megvakultban a vizuális élet megszakadásának következmé
nyen, a rosszul látó egyénben a vizualitás hiányainak és ferdeségeínek 
az egyéni élet kialakulására vonatkozó hatásait, így halad fölfelé, hogy 
az emberi értékkel kapcsolatban a gondolkodásbeli éis érzelmi, valamint 
akarati hibáknak szám talan féleségét megismerhesse. Ugyanezt mond- 
haijuk el a siketekkel kapcsolatban az auditív tulajdonság vagy kéoes- 
seg fejlődési eltérőségeiről és az egyéni élet számtalan más képessé
géről is,

Az a zászló, amit ma, mint a Gyógypedagógiai Tanárképző Főis
kola szimbólumát felavatunk, nemcsak az emberszeretet külső jelképe 
de élő kútforrása annak a nevelői gondolkodásnak, amely e fundamen
tumnál kezdődik és így halad a nehezebben elérhető magasabb régiók, 
a gyermeki lélek finomságainak megismerése útján  a nevelői gondolko
dás teljes kiépítése felé. Ez a zászló az oktatói gondolkodással szemben 
a gyógyító-nevelői gondolkodásból fakadó, egyetemes nevelői gondol- 
kodás külső jelképe is. Azok az egyének, akik nevelői gondolatmenet 
alapján iskolareformot akarnak végrehajtani, e kútforrás figyelembe 
vétele nélkül eredménnyel azt nem tehetik meg. A gyógypedagógia a 
nemzeti és emberi élet területén nem azért értékes, m ert szerencsét
lenné vált gyermekeket ment meg a társadalm i és gazdasági élet szá- 
mára, hanem azzal nyert megdönthetetlen polgárjogot, hogy a nevelői 
gondolkodásnak legtermészetesebb m enetéi követi és a nevelői tevé
kenységet megfogható tények és elérhető feladatkörök ú tján  kívánja a 
nagy reform érdekében megvalósíthatóvá tenni. A  kultúra és közokta
tásügy vezetői a nevelés igazi gondolatát csakis úgy valósíthatják meg, 
ha ezt az emberi értéket termelő gondolatmenetet ebben a természetes 
formájában a gyógypedagógiából kifejlesztve emelik fel a normális ne
velői gondolkodás magaslatára.

A  gyógyító nevelői gondolkodás célkitűzéseinek, valamint az azo
kat megvalósító tevékenységnek nagy kulturális, nemzetgazdasági és 
nemzetvédelmi vonatkozású m éltatása után Mihalovics Zsigmond r. kát. 
kanonok-plébános beszélt csodálatos bensőséggel a gyógyító nevelés 
jelentőségéről, a gyógypedagógiai tanárok munkásságáról. Beszédjét 
egész terjedelmében közöljük:

Kegyelmes Asszonyom!
Kegyelmes Uram!
Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim!

A fő iskola  előttem szóló és nagyérdemű igazgatója markáns voná
sokkal m utatta be a tudományos pedagógia és vele a gyógypedagógia 
impozáns kiépülését, és jogos büszkeséggel vázolta fel azt, amit e téren 
éppen a magyar géniusz alkotott. Ám a pedagógia pompás művészete 
ellenére rettenetes az európai kultúra helyzete. Vérét lecsapolták s



iníernális erők a lelkét készülnek elvenni. Végzetes földrengés reszket- 
tet mindent s mint az omladozó ház, recseg s ropog Európa minden 
eresztéke, s az egész kultúra a szellemi és gazdasági örvény pereméit 
tántorog. Hogy a kultúra díszruhája minő vadságot és kegyetlenséget 
takarhat, azt már m egtapasztaltuk a világháborúban. S hogy a civilizá
ció pompázata a la tt minő lelki rothadás és elfajulás lapulhat, azt a 
háború utáni lezüllésben érzékeinkkel tapinthatjuk.

S ez nem is lehet máskép, e tüneteknek be kellett következniök. 
M ert a lealkonyodó kort alkotó erők egyben koncentrálódtak: harc az 
emberi közösség amaz alapform ája ellen, melyet maga a Teremtő ve
tett róla s mely megtestesült abban, kit küldött nekünk, Jézus Krisztus
ban. Az európai kultúra akkor jutott el elfajulása végső fokára, ami
kor kérlelhetetlen harcot indított Krisztus ellen. Krisztust kilúgozták 
a tudományból s tragikus következetességgel a nyilvános életből. Am 
amint Krisztus eltávozott az életből, üregek m aradtak hátra s most nem 
történik más, mint hogy ezek a társadalm i üregek beomlanak.

Szerencsére éppen az intellektus csúcsán dereng a hajnal. Az ér
telmiség jutott először túl az anyagelvűség holtpontján. A világ minden 
sarkában szellemi áramlások indultak el és sietve hangolják át a tudo
mány különböző területeit szellemtudományi kulcsra,

Ebben a romlást lebiró új szellemi tavaszban csattog a Gyógypeda
gógiai Tanárképző Főiskola zászlaja. Ráhímzett jeligéje valóban az új 
idők közeledésének a jelszava: „A  balsors ütötte sebeket, gyógyítsa tu 
dás és szeretet.“ íme az új szintézis. Tudomány egyedül nem boldogít. 
A  kegyelmi fókus lángolása egyedül nem boldogít. A  kettő együtt: tu 
dás és nemes érzelem, természet jós term észetfeletti kölcsönhatása együtt 
adja mieg azt a totalitást, mely az embert teljes egészében békéhez s 
boldoguláshoz vezeti. A  zászló Krisztus képét viseli a jelmondat felett. 
Fejünk felett csattog tövisbe abroncsolt feje, szeméből könnyeket hul
la jtva. A legdrágább könnyeket, az emberi balsors teljes tudásából fa
kadó, szakadékaí miatti teljes sajnálkozást megragadó könnyeket.

A  zászló oly régiókba jár majd, hol a balsors a legtöbb s legfájóbb 
sebeket üti. Nem gyógyíthatunk ki a tudás hideg-rideg bunsen lám pá
sával, siem a humanizmus gyümölcstelen érzelmeivel, hanem az Istenből 
eredő tudás és szeretet — kettőségében is egységes m onumentalitá
sával.

Szebb jövő ígérete csattogtatja a Főiskola zászlaját, a helyes alap
rajzú  emberi munka szimbólumát. Isten á ld ja  a Főiskola új időket sej
tő belső dinam ikáját s egyházam ormáról boldogan és reménykedve in
tek üdvözlést feléje.

Alig hangzott el főtísztelendő Mihalovics Zsigmond kanonok-plé
bános lelkeket ragadó gyönyörű beszéde, máris újabb egyházi szónok 
nemesveretű gondolatai emelték az áhítattal figyelő közönség lelkületét, 
m ert Kutass Emil ref. lelkész szóit komoly méltósággal, lelkipásztor! 
elhívatással.

Újból gyülekezett a Tanárképző énekkara. Kitűnően vezénylő, 
rendkívüli zenepedagógiai tehetséggel m egáldott énektanáruk: Schnitzl 
Gusztáv gyógyped. igazgató vezénylete m ellett adták elő elsőrangúan 
kidolgozott énekszámaikat (Erdélyi: Zászlóavatásra és Huszka: Igaz
ságot Magyarországnak.) M ajd Schreiner Ferenc főiskolai tanár felké
résére dr. Hóman Bálintné Őnagyméltósága nemzeti szalaggal díszítette 
fel az avatott zászlót és beerősítette rúdjába az általa felajánlt emlék
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szöget. Takács Irén hallgatónő lélekbe markoló, hatásos szavalata koro-
ná,Ztf  ..f .zá5zlóavaíás beíe!ező folyamatát, ki Csokonai Vitéz Gizella, 
vak költőnőnek ez alkalomra írt felségesen szép költeményét ad ta  elő, 
A lelkesedésbe, az emelkedettség lángolásába belekapcsolódott nagy
szerű megértéssel és megérzéssel a kormányzói díjas és aranyérmes 
„Homeros énekkar, amikor elsőbb Hubay Jenő dr. „Barázda ének“-ét 
m a,d a Főiskola hallgatóival együtt, mint 120 tagos énekkar, a „Szép 
vagy M agyarország“ (Vince—Járm er) hatalmas alkotását adta elő. 
Csupa lelkesedéstől izzóit minden lélek annyira, hogy percekig tartott, 
míg dr. Greszler Jenő Öméltósága megnyithatta a Gyógypedagógiai 
t  anárképző Főiskola tanári karának tanáravató díszgyűlését. A  buz
dító, az üdvözlő, a hálaadó, köszönő szavak és az ünnepi fogadalom 
letétele után minden résztvevője ennek a felséges ünnepélynek felejt
hetetlen élmény emlékével távozott, vissza a tülekedő életbe, bele a 
sorsok jobbrafordulását váró jövendőbe.

Itt em lítjük meg, hogy Füzesi Árpád  előadó tanár iparművészeti 
műalkotásnak beillő emlékalbumot tervezett és készíttetett azon em- 
1 ék sor ok számára, melyekkel a zászlóavatással kapcsolatosan főható
ságaink, hatóságaink, egyesületek, intézmények és tanári testületek a 
zásdd  és a zászló által jelképezett gyógyító nevelői munka jelentősé- 
get méltatták. A zászló jelmondata, mely Mihalovics Zsigmond kano
nok-plébános fenkölt avató beszédjének is alapjául szolgált, W esze- 
louszky Lajos ifjú tanártársunknak még IV. éves hallgató korából adott 
gyönyörű gondolata. A  jelmondat: „A mostoha sors ütötte sebeket gyó
gyítsa tudás és szeretet" a zászló egyik oldalát foglalja el, hol Krisztus 
urunk fejét övezi körírással; a zászló másik oldalán a magyar nagycí- 

^  A tÓ eZ,Zel a körirattal: ..Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
A zászló művészi munkái is Füzesi Árpád  tervei szerint ké

szültek.

NÉHÁNY SZÓ A „HOMEROS“ ÉNEKKARRÓL.
A napi sajtóban és az énekművészettel foglalkozó lapokban évek 

óta számtalan közlemény jelent meg a vakok „Homeros" énekkarának 
hangversenyeiről és az énekkar kiváló művészi értékéről. Ezeknek a 
ki bikáknak túlnyomórésze az énekművészet területén hívatott egyé- 
íick tollából került ki, így hitelesek és nagyértékűek.

Ezek a kritikák önmagukban véve azt jelentik, hogy a „Homeros" 
énekkar jelen teljesítménye joggal minősíthető a legmagasabb érték- 
jeizovel. Az a kormányzói díj és arany érem, amit a legutóbbi országos 
versenyen az ország legkiválóbb énekkarai között szereztek meg, szin
tén csak végső értékjelző.

Az eredményeket bírálni kellemes és könnyű feladat. A  végső 
eredményben gyönyörködni, azt látni, különösen a művészet területén 
nagy élvezet. Közben azonban megfeledkezünk arról az útról, amelyen 

végső form ájában kialakult eredményhez eljutottunk és elfeledke- 
nk. arról a tevékenységről, amely végeredményében ezt a sikert biz- 
ította számukra.

A „Homeros énekkar teljesítm ényét nem lehet egyszerűen elín- 
í azzal, hogy a va.kok talán jobb zenei képességgel rendelkeznek, 

a látók; azzal sem magyarázhatjuk, hogy az énektanárok állan- 
rendelkezésre állanak s ezért a látóknál kedvezőbb helyzetben



vannak. Fel kell ismernünk annak a nevelői tevékenységnek az értékét, 
amely a „Homeros" énekkar szervezésének gondolatával kezdődik, a 
különleges auditív képesség és készség célszerű fejlesztésével folyta
tódik és az énekkari művészet legmagasabb teljesítményének elérésé
vel nyer befejezést.

A  „Homeros" énekkar kérdése azt jelenti, hogy a gyógyító-nevelői 
gondolkodás a legkiválóbb készség fejlesztésére és értékesítésére vál
lalkozott úgy, hogy az énekművészet nemcsak kivételes vak egyének
nek legyen tulajdona, hanem az ipari munkásság m ellett is közkínccsé 
váljon. Második nagy pedagógiai értéke énekkarunknak az, hogy az 
énekkar betanításában és vezetésében a vezető tanár iskolapéldáját 
m utatta meg a vaksághoz alkalmazkodó gondolatmenetnek és tevé
kenységnek. A „Homeros" énekkar teljesítményében sohasem azt ta r
tottam  legnagyobb értéknek, ahogyan az énekszámokat előadják, ha
nem a tanítás fokozatos felépítését és különösen a kari vezetés alkal
mazott form áját tekintem nagy pedagógiai teljesítménynek. Ezt a tel
jesítményt csakis a vakoknak a term észettanra való tanításához hason
líthatom, amikor a különböző kísérletek bem utatásánál egész különle
ges gondolatmenetet kellett követnem, hogy az anyag produktív el
végzését biztosítsam. Schnítzl Gusztáv kartársam  ezt a gondolatmene
tet az énekkar vezetésénél is m egtalálta és ezzel a vakoknak a karének
ben való kiképzését és e karoknak vezetését a legkiválóbb gyógyítva- 
nevelőí tevékenységgé fejlesztette.

Nem volna teljes a „Homeros" énekkarral kapcsolatos eredmények 
ismertetése, ha nem emlékeznénk meg arról a kiváló társadalm i érté
kéről, amivel a vakok intézményeinek társadalm i érdekeit szolgálja. 
Csak gondoljunk azokra a megjegyzésekre, amikor a vakok ügyéről 
csak a „vak koldusok", vagy kizárólag a könyöradományt kérő egye
sületek szemszögéből tesznek előttünk említést. Felbecsülhetetlen 
előny, ha ipari és kereskedelmi értékünk m ellett legmagasabb művészi 
értéken keresztül is szemlélhet bennünket a társadalom. Ezek olyan 
eredmények, amelyek hívatottak arra, hogy a vakok ügyének jobb jö
vőjét még hatékonyabban biztosítsák.

Mily öröm olvasni egyik nagy zeneszerzőnknek — énekkari művé
nek első hallásakor — a „Homeros" énekkar vezetőjéhez írt alábbi so
rait: „Sok évi várakozás után egyik első legnagyobb és legnehezebb 
művemet az elképzelhető legtökéletesebb formában hallgathattam. Azt 
mondják, hogy a „Homeros", a vakok kara, pedig Ti tanítjátok meg az 
embereket látni a lélek mélységeibe, Ti elvezetitek a fantáziát soha 
nem látott országokba és gyönyörűséget szórtok hallgatónak és költő
nek egyaránt," Vagy nem missziót teljesít-e ez az énekkar a társadalm i 
elfogultsággal szemben, amikor a nagyközönség soraiból igen sokszor 
az alábbi és hozzá hasonló szavak jutnak el hozzánk: „. . . lebilincse
lik, lenyűgözik az áhítatos tisztelettel, áhítattal, mintegy önfeledten 
ott ülő hallgatót és viszik magukkal fel-fel egy tísztultabb légkörbe, 
ahol csak egy van, zene, dallam, ritmus, harmónia egybefonódva egy 
csodás hangképbe, ami a maga tökéletességében semmihez sem hason
lítható,“ Hányszor olvassuk a hozzánk küldött sorokból az őszinte 
szívből fakadó hálás köszönetét és annak a ténynek a kifejezését, hogy: 

a „Homeros" művészete jobbá teszi az embereket, azokat is, 
kiket oktat és vezet, de a nagyközönséget is, akiket ez emberfölötti 
fáradozás gyümölcsével kínál meg." (dr. Tóth Z .)
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S Z A K I R O D A L O M .

Dr, Línus Hopp: A llgem eíne H eilpadagogik. (Általános gyógypedagógia.)') Linus 
Bopp „Allgemeíne H eilpadagogik“ című m unkájának egyik legnagyobb, értéke, 
hogy nem csak elméleti m egállapításokat tartalm az, hanem a valóságnak meg

felelő tényeket is, Bopp a gyakorlat embere. Azon keresztül jut el a gyógypedagó
giához, még pedig az egységes gyógypedagógiához. G yakorlat a la tt a gyógyító gya
korlato t kell érteni és ez m agyarázza meg azt, hogy Bopp nem m arad meg a puszta 
szemlélésnél, mely a különböző fogyatékos csoportokat fogyatékosságuk minősége 
szerint tekinti a gyógypedagógiai „szakok“ tárgyának, hanem felismer egy közös 
jellemzőt. És m iután Bopp vérbeli pedagógus, nem pedig szakpsychológus vagy o r
vos, ezt a gyógypedagógia egyedeinek az értékekkel szemben beteges irányban meg
változott m agatartásában ta lá lja  meg. Az értékekkel szemben m egváltozott m aga
tartás Bopp szerint két téren nyilvánul meg: az  értékérzék és értékakarás terén, A 
gyógyító gyakorlatnak mindenekfelett való szem előtt ta rtása  jellemzi Bopp oktanát 
is, m ert sem fiziológiai, sem psychologiai okokat nem tekint kizárólagosoknak, ha
nem esetenkint hol az egyiket, hol a másikat, hol m indkettőt egyszerre veszi döntő 
szerepűnek.

Lényeges jellem zője Bopp munkájának, hogy a lélektan egy meglehetősen 
pedagőglás alapvonású irányának, az índíviduálpsychologiának (Adler) hatása ala tt 
áll és az oktanban is ennek teleológikus (célokokkal és tendenciákkal magyarázó) 
szem pontjai vezérlik, ami különösen a lehetőségbelíleg korlátozott fogyatékosoknál 
nyomul előtérbe.

M iután szám ára a cél lényeges, a cél elérését a  kerülő göröngyös úton is szinte 
mindig reméli, tehát egész gondolatépítm ényét pedagógiai optimizmus jellemzi,

A fogyatékos egyénnel, mint a pedagógia „tárgyával", objektív értékrendszert 
állít szembe, amelyhez a fogyatékosnak és a  pedagógusnak egyaránt igazodnia kell. 
Az értékrendszer legmagasabb fokán a vallási és erkölcsi értékek állanak, a lacso
nyabb fokain pl, a munka szeretete, kötelességtudás, stb, A  legmagasabb értékek 
elérése előtt az alacsonyabb fokokra kell em elkednie az egyénnek, E lőfordul, hogy 
a legmagasabb fokra nem is jut el, de előfordul az is, hogy a  íegmagasabbat köz
bülsők átugrásával éri el.
* Természetes, hogy így a gyógypedagógus m unkáját nem egyes fogyatékossági 

„szakok határo lják  el szűk módon, hanem egész szélességükben az értékek őssze- 
"sége, illetve az ezekhez nem, jobban mondva még nem igazodó egyének összessége 
ad ja  meg,

Sőt a közkeletűen norm álisaknak ta r to tt egyének (egy fogyatékossági szakba 
sem illők) nagy része szükségképen is a gyógypedagógia tárgya értékérzékének, ille tő 
leg értékakarásának  csökkent volta m iatt még akkor is, ha távol vannak attól, amit 
mi fogyatékosnak nevezünk. Ez annyira fontos, hogy minden pedagógusnak, sőt min
den olyan embernek, aki más emberre a jobb irányában változtatóan akar hatni, 
így papnak, orvosnak, újságírónak szüksége van komoly gyógypedagógiai ism ere
tekre, mert a befolyásolni kívánt emberek igen nagy része feltehetően távol van az 
értékek legmagasabb fokától. Röviden m eghatározva tehát a  gyógypedagógia fe ladata  
Bopp szerint, hogy azokat az egyéneket, csoportokat, am elyeknek értékérzéke nem 
megfelelő, a teljes értékérzéküség irányába terelje.

Természetesen a  gyakorlat szem pontjából csoportelnevezésekre van szüksége,

*) Az ism ertető munka Vogel Dávid gyógypedagógiai hallgatónak II. d íja t 
nyert referátum a.
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amelyek a tájékozódást megkönnyítik'”ésv.& diagnózist is elősegítik. Az első alapvető 
megkülönböztetést, a szokásos normális-, abnormális elnevezést helytelennek ta rtja . 
Közelebb áll a gyógyítói fogalomkörhöz a beteg, egészséges beosztás és ennek töké
letlen volta dacára megalkuszik ezzel.

B°PP szerint a gyógypedagógia nem a beteg, illetve csökkentértékű ősszegyén 
pedagógiája, mint azt az alkattan  követői hirdetik. Szerinte az értékelés az életnek 
számos terü letén  egymástól független aktusokban történik és az értékelés egyes te 
rületei egymással szükségképen összefüggésben nincsenek, ezért a gyógypedagógia 
az értékelő képesség egyes területein korrigálja  az egyént, s az összegyénre csak 
azon esetekben terjed  ki, amidőn az értékelés minden téren fogyatékos.

Az eddigi fejtegetések alapján  kétségesnek tűnhetik, hogy az erkölcsi és szel
lemi fogyatékosokon kívül az érzéki fogyatékosok és a nyomorékok a  gyógypeda
gógia terü letére tartoznak-e. Bopp a rra  az eredm ényre jut, hogy szükségképen ide
tartoznak, mert éppen velük kapcsolatban az a nevelői feladat, hogy értékérzéküket 
és értékelő akaratukat oly irányban is fejlesszük, mely irányba a nevelői hatások 
nélkül éppen fogyatékosságuk m iatt nem fejlődhettek. Legkisebb szükség van a 
gyógypedagógiai beavatkozásra az épértelmű nyomorékoknál, nagyobb a vakoknál  
és még nagyobb a siketnémáknál. A  pozitív, hiánykitöltő feladat mellett- az épér
telmű testi fogyatékosoknál még az a részben negatív feladat is vár megoldásra, __
A dler tanításának megfelelően — hogy a fogyatékosság folytán k ifejlődött csökkent- 
értékűség érzését, mely az értékelést szintén helytelenül befolyásolja, kiküszöböljük 
és a helytelen kom penzációkat (a csökkentértékűség érzésének bizonyos fogyatékos 
szám ára lehetséges irányban való fokozott önfejlesztését) megszüntessük.

A cél érdekében közbülső feladatok megoldása is válik szükségessé. Ezeknek 
érdekében Bopp először a fogyatékos felé fo rd ítja  figyelmét. A  növendékre vonat
kozó feladat három körre terjed: 1. leíró  feladat, ami tu lajdonképen csoportosítást 
jelent, 2. a fogyatékos egyén megértése kauzális, vagy finálís alapon (e két feladatot 
a gyógyító nevelés diagnózisa teszi szükségessé). Ehhez járul mint 3. a prognózis, 
feladata.

Figyelmét másodszor m agára a gyógypedagógusra irányítja . Ezzel kapcsolat
ban tárgyalja  a gyógyító nevelés psychológíáját és ethikáját. M ajd felállít egy cél
tant, mely azután a gyógypedagógus szem élyét a gyógypedagógia tárgyával: a  fogya
tékossal összekapcsolja és az összes vonatkozásokat, mint egészet, egy magasabb 
egységbe foglalja. Végül pedig egy m ódszertant közöl.

Bopp nagyon fontosnak ta r tja  annak a  kiemelését, hogy a  gyógypedagógia ön
álló tudom ány. Nem egyik ága a neveléstudom ánynak, hanem bizonyos egyénekre vonat
kozólag maga a neveléstudomány. C élját tehát ennek is az ethika ad ja  meg, az oda
vezető u ta t pedig a lélektan jelöli ki. Úgy a cél, mint az út szem pontjából igen lé 
nyeges szerepe van a vallástannak. A  pszichológia mint megértő, illetőleg mint tipus- 
pszichológia jut a legnagyobb szerephez a gyógyító nevelésben. A  növendék megis
m erését nagy m értékben segíti elő a pszichikai profil felállítása, ami a  leglényege
sebb tu lajdonságokra m utat rá, továbbá a pszichogramm, amely a lelki tulajdonságok 
összeségét tá r ja  elénk. M indkettő csak oknyomozó megfigyelés a lap ján  jöhet létre. 
A teszt-m ódszerrel elért eredm énnyel szemben sokkal fontosabb a karakterológíának 
az a faja, mely az egész egyéniséget érzelm i és akara ti m egnyilvánulásaival igyek
szik leírni. Az ethikán, lélektanon és vallástanon kívül felhasználja a gyógypedagó
gia az orvostudom ányt (a gyógypedagógia fogalmából következőleg sok közös prob
lém ája van vele), a szociológiát (a cél kitűzésében szociális momentumok is szere
pelnek), a jogtudom ányt és a kultúrtörténetet.

I. Az első feladat, amelyet a gyógyító nevelésnek meg kell oldania, a leíró 
feladat. Ennek első lépése a csoportosítás, illetőleg típusokra való osztás. M ilyen 
szem pontok szerint történik  ez Bopp m unkájában? A  leghelyesebbnek ta rtja  az.
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ethiológíai és metodológiai szem pontokat magába foglaló fenomenológiai csoporto
sítást, amely lényegszem léletet ad azáltal, hogy utal a fogyatékosság okaira, egyben 
a gyógyítás ú tja ira  is.

Hogyan tö rtén ik  e szempontból a  csoportosítás? Sok egyénnél az értékérzék 
és az értékelni akarás azért hiányzik, azért hiányos, mert nem rendelkezik elég lelki 
erővel, nem eléggé fejlettek szellemi képességei, Ilyenek a lko tják  az értelm i fogya
tékosok nagy csoportját. Ezzel szemben ta lá ljuk  azt a csoportot, amelynél a szellemi 
képességek norm álisak, az értékérzés és értékakarás mégsem fejlődött ki. I tt tehát 
exogén tényezők játszottak közre. Ennél a csoportnál term észetesen a prognózis és 
a te ráp ia  is egészen má,s lesz, mint az elsőnél, E két csoport között van egy harm a
dik. Ebbe azok a fogyatékosok tartoznak, akiknél a képességek norm álisak, a lehe
tőség azonban hiányosak, s így az értékérzés és értékelniakarás nem fejlődött ki 
megfelelő mértékben. Ezt a csoportot az érzékszervi fogyatékosok alkotják. E cso
porton belül különféle típusokat (vakok, siketnémák, hibásbeszédűek, nyomorékok) 
találunk,

A )  Az értékérzék és értékelniakarás m értéke a norm ális gyermek. Ehhez vi
szonyítva értékeljük  a fogyatékos gyermeket. Hogy ez az értékelés helyes legyen, 
ismerni kell a norm ális gyermek fejlődésének a menetét.

A norm ális gyerm ek fejlődését az jellemzi, hogy elég korán, már néhány hóna
pos korában szellemi kapcsolatba kerül a környezettel és ezzel egyidőben kifejlődik 
nála az akarat, A  második, harm adik életévben a gyerm ek bizonyos szellemi világba 
kerül, majd a neki megfelelő vallásosságra lesz alkalm as. Az ötödik évben már fel
adatokat és kötelességeket is felismer. Kilenc éves korától erős tanulási hajlam  kö
vetkezik be. A  tizedik-tizenegyedik életévet a  fokozott életérzés jellemzi. Pozitív 
tulajdonságok fejlődnek ki különösen vallási téren, M ajd az előpubertás kora kö
vetkezik, amely negatív időszakot jelent, Az érés kora az értékelő berendezésnek 
szétosztottságát hozza magával, E hosszú fejlődés során a léleknek az önkorm ányzó 
ereje jut kifejezésre, am elyet közvetlenség és tevékenység jellemez. H a az egyén 
valamely fejlődési fokon megáll, vagy túlkésőn ju t oda, akkor értelm i fogyatékossal 
állunk szemben. A fejlődési fokok ugyanis ebben a rendszerben az értékérzés és 
értékelniakarás fokát is jelentik. Az értelm i fogyatékosság nem csak az értelm i erők 
fogyatékosságát jelenti, hanem az egész egyéniségnek, az értelm i és akara ti életnek 
megváltozását is; sőt a központi idegrendszerben is talá lunk  bizonyos változásokat. 
Az értelmi fogyatékosnak a külvilággal szemben való viselkedése az érdeklődés 
hiányával, illetőleg annak csökkent voltával m agyarázható. Ezzel az érdeklődési 
rendellenességgel az értelm i fogyatékosság már igen korán állapítható  meg, továbbá 
fényt vet a rra  is, hogy a gyógypedagógiai beavatkozásnak hol kell kezdődnie. Bopp 
szerint az érdeklődés m eghatározott ingerekre való reagálást is jelent, s ezzel a 
diagnózis igen értékes eszközét nyeri, A visszahatások m ódja szerint az értelm i 
fogyatékosok között ké t_ fa jtá t különböztet meg, aff~a> közömbösek  (apathikusok) és 
b) a nyugtalanok (eretíkusok) típusát. Az értelm i fogyatékosságnak következő foko
zatait á llap ítja  meg: idiotizmus (jellemzi a 3 éves^éctelnní kor), imbecillizmus C7 
éves értelm i kor), a  debilitás (10 éves értelm i kor.) A  módszer, mellyel az értelm i 

"fogyatékosság fokozatait m egállapítja, azon a föltevésen alapul, hogy minden é let
kornak egy m eghatározott átlagteljesítm ény felel meg. E rre  a célra tehát teszteket 
használ. Ezek azonban szerinte sem megbízhatók, m ert a különleges helyzet, am ely
ben a gyerm ek ilyenkor van, rosszabb eredm ényeket ad.

Az idiótáknál a gondolkodási képesség annyira csökkent, hogy egyáltalán nem 
taníthatók. Az im becillek prim itív apercepcíókra és gépies m unkákra m egtaníthatok. 
Az e csoportba tartozó eretikus típus erkölcsi szem pontból nagyon könnyen befolyá
solható. A gondolkodási képesség csökkent voltából következik ennek a csoportnak 
a befolyásolhatósága, A  debileknéí sem fejlődik ki a magasabb gondolkodási képes-



seá de annál erősebb náluk az asszociatív gondolkodás, A  m unkam űveleti készségek 
ezeknel is elegge fejlettek. A  szellemi erők csökkent voltával a sajátosságok egész 
sorozata kapcsolatos. V annak közöttük pl. testiek is, amilyen az agynak és külön
féle mirigyeknek az elfajulása, /

Mik Bopp szerint az értelm i fogyatékosság okai? Az öröklésnek igen nagy 
szerepe van az értelm i fogyatékosság kialakulásaBa5,~bár nem' tlsz ilzF ató  eléggé 
mert nehezen választható el más tényezőktől. Az alkoholizmus, syphílis, tuberkulózis 
szerepe még nincs teljesen m egállapítva ebből a  szempontból.

A  sz e d e tt é rte lmi fogyatékosságot agyhártyagyulladások, sérülések, szülési 
zavarok hFzzák létre. Az agyi megbetegedések minden korban előidézhdtffi Í z  értelm i 
fogyatékosságot, vannak azonban olyan fejlődési zavarok, melyek bizonyos életkoro
kat veszelyeztetnek különösen. Ilyen a  dem entia infantilis, az első és m ásodik gyer
m ekkor átm eneti idejében, továbbá a schízofrenia, stb. A  schizofrenia tulajdonképen 
orvosi probléma, azonban a schizoid jellem ű nehezen nevelhető gyerm ek a gyógy
pedagógia körébe tartozik. Az értelm i fogyatékossággal kapcsolatban részletesen 
foglalkozik az epilepsziával. M egállapításai erre vonatkozólag az eddigi kutatók 
eredm ényein alapulnak. I tt is megm utatkozik azonban a vérbeli pedagógus, ameny- 
nyiben utal azokra az eredm ényekre, m elyeket e téren nevelés ú tján  érhetünk el.

A rra  vonatkozólag, hogy milyen eredm ények várhatók az értelm i fogyatékosok 
nevelése terén, már a bevezetésben em lített optimizmusa jellemzi. O ptim izm usát az
zal okolja, hogy az ú jabb orvosi kutatások  ma már igen nagy m értékben járu ltak  
hozzá ahhoz, hogy úgy a diagnózis, m int a te ráp ia  ezen a terü leten  állandóan töké
letesedjék. Fontos szerepük van az eredm ény elérésében az intézeteknek, mert úgy 
testi, mint szellemi szempontból kedvezőbb fejlődést biztosítanak. Rosszul hat az 
eredm ényre, ha az értelm i fogyatékosság m ellett kedélybeli és jellem beli hibák is 
m utatkoznak. Sokszor azért nem lehet elérni a legmagasabb célt, m ert a szülők, 
vagy mások, akik a nevelést intézik, a fejlődés alacsony fokával is meg vannak 
elégedve.

Fontos kérdés az értelm i fogyatékosok pályaválasztása. Szerinte it t a hajlam ot 
kell tekintetbe venni, A  leghelyesebb, ha mesterséget a  fogyatékosok az intézetben 
tanulnak. Ha ez nem vihető keresztül, akkor kiképzésük legalább gyógypedagógiai 
megértéssel biró m estereknél történjék.

B )  Az értékérzés helytelen fejlődésének legfőbb tényezője norm ális szellemi- 
lelki fejlődő képesség mellett, a  környezet. Nem m ondhatjuk ugyanis, hogy az é r
tékérzék kiesése bizonyos speciális te rü le tek re  vonatkozóan öröklöttesen történhetik
norm ális szellemi képességek mellett. Az öröklés ugyanis csak primitív..ösztönökre
és. képességekre terjed  ki, A  magasabb értékvilágba való beilleszkedés nehézségeiért 
azonban mindig a környezet tehető felelőssé, Bopp ennél a csoportnál is, épúgy 
mint az előbbinél, ezeket a hibás fejlődési form ákat ír ja  le, igyekszik m egértetni 
okait és keresi a te ráp ia  módjait. A  fejlődési hibákat két részre osztja: u, m. form á
lis és m ateriális fejlődési hibákra.

Form ális fejlődési hiba az, ha az ifjú a maga értékszerkezetí megépítésével 
sohasem készül el, a gyerm ekkor szerkezíetlenségéhől, vagy szerkezeti lazaságából, 
esetleg a pubertás ingadozásaiból sohasem ju t magasabbra. Az ilyen egyén határo 
zatlan, céltudatlan. Ennek másik form ája a harm oniátlan értékérzék fejlődése, to 
vábbá az értékm egalkotás bizonyos merevsége.

Az é rtékstruk tu ra  ingadozása, illetve határozatlansága infantilizmust, illetve 
pubertilizm ust eredményez, M indezeknek oka lehet az életkeretnek rossz példája, 
a tervszerűtlen tanítás, amennyiben túlsók, vagy túikevés szabadságot hagy a gyer
meknek; egy uralkodó nevelési eszme hiánya és a korszellem. M ateriális fejlődési 
hibáról akkor beszél, ha az értékérzék tarta lm i o ldalának a  fejlődése gátolt, az 
egyénnek hiányzik az érzéke bizonyos értékek iránt, amelyek az emberi értelem ben
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vett életre szükségesek. Ebben az esetben bizonyos ingerek hiányoztak a fejlődésből. 
Ennek oka lehet Bopp szerint az, Hogy az egyénnek nincs ideje ideális, főleg vallási 
értékekkel foglalkoznia, az érzéki élete a lakult ki igen korán.

Az érzékkieséshez járu lhat értékfordítottság, ami objektív szempontból érték, 
azt a subjektum  értékellenesnek, vagy értéktelennek fogja fel. Ez szintén az életkeret 
hatásának az eredménye.

Az erkölcsi fogyatékosok csoportosítására vonatkozólag elfogadja Paula 
O berzdoríer osztályozását, aki megkülönböztet: a) nevelhefetleneket, b) igen nehe
zen nevelhetőket, akiknél az előbbi motívum túlslyba jut, esetleg küzd a teljes 
passzivitással, ej nehezen nevelhetőket, akiknél még semmiféle értékalkat sem fej
lődött ki, vagy akiknél az életélvezet küzd az érvényesülési vágy motívumával. Az 
értékérzék kifejlődését ennél a  csoportnál a terheltség is súlyosbítja. Az ilyen fej
lődési zavarokból keletkeznek a különböző neuro- és pszíhopatíás állapotok,

E kérdéssel kapcsolatban részletesen foglalkozik a pszího- és neuropatákkal, 
A neuropatákat álta lában  két dolog jellemzi; a) ingerküszöbük a norm álisnál a la
csonyabb, bj az ezzel járó érzelmi m ozzanat a norm álisnál erősebb. Ennek a folyo
mánya, hogy fáradékonyak, az elfáradás túlgyorsan következik be náluk. Ebből 
folyólag kisebbértékűségi érzés tám ad bennük, am elynek a kiegyenlítése nem mindig 
a leghelyesebb. Ideges jellem fejlődik ki náluk. M indez m ár zsenge gyerm ekkorban 
következhetik be. Ezzel együtt já rhatnak  különös testi jelenségek, továbbá a testi 
és érzelmi élet zavarai. Sőt bekövetkezhetik a jellem teljes elfajulása.

Prognosztikai szempontból szerinte a veleszületett ídegtúlérzékenység nem 
vezet mindig neuraszténiás jellemhez, sőt sok esetben értéket jelent. A ttól függ min
den, hogy az ilyen egyén milyen állást foglal el a környező világgal szemben, Ha 
azonban a helytelen fejlődés már bekövetkezett, úgy a gyógyító nevelés individuál- 
pszihológiai szem pontok szem előtt tartásával igen nagy eredm ényeket érhet el.

A  pszihopatáknál ezzel szemben az értékérzék teljes elfajulását találjuk ,
A neuro- és pszihopatáknál általában két ok m utatható ki: 1. veleszületett 

hajlam, 2. a környezet hatása. Az egyik kiegészíti a m ásikat. A  szerzett neuropatiát 
idegrendszerbeli íú lerőltetés eredményezi, s ennek megszüntetése megfelelő lelki 
befolyással gyógyulást fog hozni.

Mások lesznek a nehézségek és ezzel kapcsolatban az eljárások, ha már pszího
patíás jellem fejlődött ki. Ebben az esetben a  gyógyító nevelésnek új jellem et kell 
fejlesztenie, teljes á tértékelést kell foganatosítania.

Minél intelligensebb a nehezennevelhető, annál nagyobb eredm énnyel kecsegtet 
a gyógyító nevelői munka. De fokozza a m unkánk eredményét, ha a környezet is 
segítségünkre van és ha a pszíhopatíás vonások még nem m erevedtek meg. Éppen 
ezért már a gyerm ekkorban kell figyelni a  fejlődést, Vogel Dávid.

(Folytatjuk.)

Enzíklopadísches Handbuch dér Heílpadagogík 13-ík füzete. (Halle a. S. Marhold  
kiadás.) E füzet 60 oldalon keresztül Németország és a külföldi gyógypedagó
giai iskolák fejlődését és mai helyzetét ism erteti. Tanulságos és értékes képet 

nyú jt a világ összes állam ainak gyógypedagógiai oktatásügyéről, A  magyarországi 
gyógypedagógiai iskolákról, azok fejlődéséről és mai állásáról csaknem két oldalas 
ism ertetést hoz Haenze tollából. Egy pár érdekesebb adat néhány ország gyógy
pedagógiai ügyéről: Dél-A m erikában a siketném ák legelső intézetét 1852-ben lé tesí
te tték  Santiágóban. (Csillében,) D él-A usztrálíában a gyöngetehetségűek részére még 
nem alap íto ttak  intézetet, de a siketném ák és vakok részére már van egy-egy intézet, 
V iktóriában a gyöngeelm éjűek részére két intézet, a siketném ák és a vakok részére 
egy-egy intézet található. Palesztinában 1930 óta van intézet siketném ák szám ára. 
Az ,,Érzékí fogyatékos gyöngeelm éjűek“ cím a la tt a  gyöngetehetségű síketnémák, 
vakok és nyom orékok ok tatásának mai állását ism erteti Haenze, A  nagyothallókról 
és a nagyothallók iskoláiról Reínfelder és Líebmann írnak cikkeket, E kézikönyvnek 
ez idő szerint m ár 15, füzete jelent meg. ( Tinschmidt.)



Székely Béla: A Te gyereked . . . . Szerző a  B ibliotéka kiadásában m egjelent köny
vet „a modern gyermeknevelés kéz ik ö n y v é in ek  jelzi. Sokkal több ennél. H úsz 
fejezeten at népszerű stílusban tan ít és nevel a könyv. O k ta tja  és neveli első-

sorban a szülőt, hogy azután ő nevelje meg a gyermekét, „Nincs rossz gyermek!“ __.
ezzel a m ondattal nyit rá  az olvasó az íróra. Ennek az igazságnak a határozottsága 
irány ítja  a könyv pedagógiai és pszihológíai rendszerének mélységét és szellemét. 
K amutat megszokott nevelési hibákra, melyeknek káros következményei sokszor egy 
később! kor anom áliái gyanánt jelentkeznek. F e ltá rja  a m odern lé lekkutatásnak és 
ieiekelem zésnek a gyerm ek nevelése körül figyelembe veendő tételeit, a  fejlődő élet- 
nek ősztöntömegeiből származó indulatait, a  különböző nevelési rendszerek által 
k iváltódé ellenhatásoknak individuális form áit. De a könyv szellemén végigvonul az 
eléggé nem hirdethető igazság, hogy minden nevelésnek és ok tatásnak a legelemibb 
alapfeltétele az elnéző szeretet, türelem  és jóság. A  kitűnő könyvnek külön értéke a 
nagy őszinteség és tiszta hang, mellyel a gyerm ek fejlődésének különböző fokait 
vizsgálja es magyarázza. Nem túloz és nem esik kétségbe a gyermeki én fejlődésé
nek azon természetes jelenségei fölött, melyeket a  helytelen nevelési rendszer m iatt 
már a „bűnöknek és bűnözéseknek terü leteire  kell sorolnunk. M inden nem kívánatos 
tünet belső, vagy külső okokra vezetendő. Ami a  gyerm ek életében akár jó, akár 
rosszként megfigyelhető, az folyom ánya annak, am it a gyerm ek magával hozott, 
va£y eredménye annak, am it itt kapott, A  nevelésben rejlő  szigorúság nem szünteti 
meg a rendellenességeket. Csak félelmet, bátortalanságot, menekülési vágyat, szen
vedést, bűntudatot, társadalom ellenes érzületet terem t és úgy hat a gyermekre, 
hogy őt egészséges testi, lelki és értelm i kífejlésében gátolja, a ttó l eftéríti. Azt 
mondja az író, hogy a nevelésnek nincs recepturája. Nincs is! Illetve csak az egy 
van, am elyet a szülő, vagy hivatalos nevelő minden igaz nevelés kiindulásául saját 
m agára kötelezően előír. S ez az, hogy önmaga megnevelésével mások nevelésére 
alkalm assá váljék. Sok nevelési céltalanságnak és értelm etlenségnek m agyarázója 
ez a könyv. Úgy szülők, mint hívatásos nevelők a kitűnő könyv tanulságai a lapján  
m ásképpen fogják megítélni a nevelési nehézségeket és m ásképpen fognak eligazodni 
a gondjaikra bízott gyermekek nevelési nehézségeinek kérdései között.

Kanizsai Dezső.

Das S eelen leben  des Jugendlíchen. Versuch einer Analyse und Theorie dér psy-  
chischen Pubert'it von Charlotte Bühler. ( A z  ifjúkor lelki élete. A  lelki érés 
elemzésének és elméletének kísérlete.)  Ára  7 M.
E jeles könyv immár negyedik kiadását éri. Az ifjúkor lelki érését részben 

élettani, részben pedig lélektani jelenségek összefüggései ú tján  magyarázza. Ebben 
a törekvésében Ch, Bühler egyedülálló, m ert bár egyedekhez kötötten előtte is vizs
gálták már a lelki érés fontos megm utatkozásait, mégis egyűttességében ezt az érő 
lelket ő m utatja  be első ízben nekünk. Elm életi m egállapításait első sorban az é let
tanból meríti, m iután a pubertás lelki tényei csak a fizikai érés összefüggéseivel 
érthetők meg. A  lélektan viszont az irányelveket és az e ljárásokat ad ta  vizsgálatai
hoz, melyeknek véghezvitele alkalm ával főként a módszer helyes m egválasztása járt 
sok nehézséggel. K ísérletekkel, vagy elm életi m egfontolásokkal eredm ényeket nem 
igen érhete tt el. A zért határozott tevékenységi eredm ények rendszeres elemzéséhez 
fordult, melyben különösképpen az ifjúság álta l vezetett naplók szolgáltak kiválóan 
alkalm as anyag gyanánt. Ezeknek vizsgálatai álta l oly eredm ényekhez ju to tt, melyek 
mélyen világítanak az ifjúkor érő lelkületének csodálatos folyamataiba.

Prof, D r. G ustav  A schaffenburg: Das d'ánische Sterilizationsgesiítz und die 
Schwachsinnigenfürsorge.  (M onatschríft für K rím inalpsychologie und Straf- 
rechtform .) (A dán sterilizációs törvény és a  gyengeelméjűekről való gondos
kodás.)
Az -929-ben életbeléptetett dán törvény a kastrácíó végrehajtását megengedi 

olyan egyéneknél, akik abnormális erősségű vagy irányú nemi ösztöneik m iatt ilyen 
term észetű bűncselekm ényeket követnek el és ezáltal úgy a társadalm at, mint ön
m agukat veszélyeztetik. Az operációhoz az operálandó egyén beleegyezése, a tö r
vényszéki orvosi tanács felterjesztése és az igazságügyi m iniszter jóváhagyása szük
séges. Ennek a törvénynek 2. paragrafusa a  művi sterilizációt szabályozza úgy, hogy 
annak végrehajtását megengedi olyan egyéneknél, akiknek továbbszaporodása úgy a 
társadalom ra, mint m agára az egyénre nézve károsnak tételezhető fel. Az operáció 
csak állam i intézetben elhelyezett és a 21, életévet betö ltö tt egyéneknél végezhető el. 

Szerző azokról a kastrácíós és sterilizációs eredm ényekről számol be, amelye
ket ennek a törvénynek értelm ében gyengeelméjűeken végzett. K astráció 10 egyénen 
történt, ezek közül 9 esetben 30 éven felüli egyénen, hogy a korai kastrácíó káros
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hatasat a fejlődő szervezetre ne érvényesíthesse. A  kasírált egyének mindegyikénél 
asexualitas lepett fel, a nemi irányú bűncselekmények megszűntek.  Káros következ- 
menyek vagy elváltozások sem _ testileg, sem lelkileg nem voltak észlelhetők. A  he- 
rek eltávolításával a homosexuális irányú nemi ösztönök ugyanúgy megszűntek mint 
c neterosexuálisak, sőt ¡avulás mutatkozott a kastráltak nem nemi irányú társada
lomellenes magatartásában is. Á ltalában a fogyatékos értelm űeken a kastrációs ered 
mények sokkal nagyobbak voltak, mint azok az eredmények, melyeket szintén Dá- 
niában más intézetben kapott psychopatháknál. Szerző véleménye szerint e tény 
azzal m agyarázható, hogy psyhopatháknál a felfokozott nemi ösztön az agyvelö 
sexuális centrum ának izgalmára vezethető vissza.

Sterilizációt  szerző 44 értelm i fogyatékosnál ha jto tt végre és a legerélyesebben 
foglal állást a  sterilizációs törvény olyan m ódosítása mellett, amely a sterilizáció 
végrehajtását megkönnyíti. Szempontjai tisztára társadalmiak és gazdaságiak és el
veti azt a tudományos elvet, hogy a sterilizáció végrehajtásánál genealógiai szem 
pontok és genealógiai szakvélemény is irányadó legyen. Dr. Kardos Erzsébet.

H, 0 .  Wíldenskov: A sterilizáció Dániában, ( Sterilisation in D'ánemark.) Eu^enic
Review Vol. XXI I I .  No. 4.
A dán kastrációs törvény  értelmében szerző ezt a m űtétet 4 férfinél h a jto tta  

végre, akiknél bűncselekményekhez vezető sexuális rendellenességek indokolták  a 
beavatkozást. A  rendellenes hajlamok mind a 4 esetben megszűntek, egyébként az 
operáltakon sem lelki, sem testi elváltozás nem m utatkozott. H álásak voltak a mű
tétért, amely m egszabadította őket eddigi zá rt intézeti életüktől. A  sterilizációt 10 
sexuálisan rendellenes nőbetegen eszközölték, akik m indaddig az intézet lakói vol- 
taK. M űtét után  m agáncsaládokhoz kerültek  és azóta semmi okot nem szolgáltattak  
ismételt intézeti kezelésre. Összehasonlítás céljából 3 nem sterilizált lányt is csa
ládokhoz helyeztek el, egy ezek közül terhesen került vissza az intézetbe. S terilizá
ció előtt a szerző minden esetben megvizsgálta a  családi ta la jt, amely a rra  engedett 
következtetni, hogy az esetleges utódoknál fennáll a veszély a rra  nézve, hogy a 
rendellenesen sexuális nemi ösztön tovább öröklődik. Szerző úgy egyéni, mint tár
sadalmi szempontból áldásosnak találja a sterilizációs törvényt. Egyénileg azért, 
mert visszaadja az operáltak  szabadságát; társadalm ilag, m ert az állam ot nagy 
költségtől mentesíti. Dr. Kardos Erzsébet.

V E G Y E S E K .
É ltes Mátyás igazgató nyugalomba vonult. A vallás- és közoktatásügyi M inisz

térium  Éltes M átyást, az áll. kisegítő iskola nagytekintélyű igazgatóját, lapunk kivá
lóan érdem es főszerkesztőjét f, é. július 1-től nyugdíjazta. O ktatásügyünk te rü 
letéről ezzel egy nagy és szinte pó to lhatatlan  vezető, irányító m unkásunk távozik, 
ki minden igyekvésével csak oktatásügyünknek és a gondjaira bízott növendékeinek 
élt. Á llandó buzgólkodásával csupán m unkabirásának nagysága vetélkedett, lelkes 
kutatóvágyával csak oktatásügyünk irán ti szeretete versenyezhetett és kísérletező, 
egyre-egyre mindig a jobbat, sőt legjobbat vizsgáló oktatói és nevelői tevékenységénél 
csak növendékeinek sorsát célzó javító szándéka volt nagyobb. És ily gazdag, ily 
törekvő munkásság közepette saját személyét illetőleg mily szerény, mégis mily sa- 
játlagosan fenséges volt egyéni szándéka; mindig csak „jó tanító" akart lenni. Úgy 
véljük. Éltes M átyás ezt el is érte annyira, hogy távozását nemcsak növendékei fog
ják megsiratni, merthogy szeretete m iatt őt is szerették, hanem tanártársa i is, m ivel
hogy elveszítik azt, ki pedagógiai tájékozódottságával mindig tudo tt tanácsot adni 
a tanácstalannak, felvilágosítást a  bizonytalankodónak és meggyőződést a  kétséges- 
kedőnek. V elük szemben is mindig „jó tan ító"-nak  bizonyosodott. Ami pedig elm é
leti, főként irodalm i m unkásságát illeti, elég ez alkalom m al rám utatni arra, hogy 
a gyógypedagógia magyar munkásai közül Éltes M átyás egyike azoknak, k iket a 
külföldi kartársak  zcme leginkább ismer. A  „M agyar G yógypedagógia'-t évtizedes 
főszerkesztői vezetése idején tekintélyhez ju tta tta , élénk és sokoldalú tartalm ával



pedig minden komoly és elfogulatlan gyógypedagógus szám ára értékké tette. M ind
ezekért végtelenül kellene fájlalnunk most távozását, ha nem akadna egy fölöttébb 
biztató jelenség, mely m egnyugtat jövőtváró rem énykedésünkben. Nevezetesen; Éltes 
M átyás ma is még töretlen. Lelke élesen, lát, elméje m egbírja a legnagyobb magassá
gokat, a legnagyobb mélységeket és szive hihetetlenül gazdag ma is még az ügyi sze
re te t bőségében. És aki m indezeket gyerm ekkorától fogva a munka kenyerével erő
síte tte  és növelte magában, az nem tud ellenni e kenyér nélkül, még ha keserűnek 
is érezné. Az eljön m unkájának forrásához, elhagyott földjének rögéhez, gazdát cse
ré lt házának pitvarához s ha m indenütt a régi szeretettel, a régi tisztelettel fogadják, 
akkor az Éltes M átyások m egragadják az ekeszarvát a  jövendő vetés kedvéért, meg
fogják a kapa nyelét s gyom lálnak a tisz ta  búza kedvéért, és köveket hordanak, 
meg téglát raknak  az ügy békés, fényes palo tá ja  kedvéért végső leheletükig. Nem 
búcsúzunk hát azért tőle, csak ennyit mondunk m a igaz, mély tisztelettel, őszinte 
szeretettel; a  viszontlátásra kedves Főszerkesztőnk!

Dr, Tóth Zoltán képesítői elnök. A vall. és közokt. m inisztérium a pápai 
reform, tanítónőképző intézet f, é. képesítő vizsgálatainak vezetésével dr, T óth Zol
tán t bízta meg, E kitüntető elnöklési megbízatás elismerése annak a buzgó és é rté 
kes tevékenységnek, melyet pedagógiai vonatkozásokban eddig kifejtett.

Igazgatói megbízatás. Éltes Mátyás  igazgató nyugalom ba vonulása alkalm ával 
az állam i kisegítő iskola igazgatásával a vallás- és közokt., m. kir. M inisztérium  
dr. Baranyay Géza  k artársunkat bízta meg. Egy nagy elődnek nehéz m unkáját kell 
folytatnia nehéz körülm ények közepette, de lelkesedése, határozottsága és megértő 
jósága bizonyára eredm ényeket fog biztosítani az ő szándéka, akara ta  szám ára is.

Herodek Károly arcképének lelep lezése. A V akok József nádor kir. orsz. 
intézete ezideí tanévének befejező ünnepélye különös díszt nyert azzal a bensőséges 
m ozzanattal, hogy az intézet a szülők és jóakarók tám ogatásával m egörökítette mű
vészi festmény alakjában Herodek Károlynak,  az in tézet nyugalomba vonult igaz
gatójának arcképét. Ez alkalom m al Vollmann János  igazgató m esteri módon, a mű
vészet fölségével ható beszédjében m éltatta  Herodek Károly  négy évtizedes, ennek 
keretében 30 esztendős igazgatói munkásságát, m elyet Klug Péter  orsz. szakfelügyelő 
is elévülhetetlen és követendő példának á llíto tt minden komoly ügyi érdeket szolgáló 
elé, A  becsületes m unkának hálás elismerése könnyekig m eghatotta az ünnepeltet. 
A díszterem  új képe Hosszú Márton  festőművésznek nagyszerű alkotása.

Tanulmányutak. A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola hallgatói tanu lm á
nyaik  kiegészítése és bővítése céljából ezídén is kisebb-nagyobb u tak ra  indulhattak . 
Főképpen a hazai intézeteket látogatták , de ügyosztályunk nagyérdem ű vezetőjének, 
Dr. Geszler Jenő  min. tanácsos ú r Öméltóságának jó indulatú tám ogató készsége, va
lam int a vendéglátó in tézetek  rendkívüli előzékenysége lehetővé tette, hogy külföldi 
intézeteket is megtekinthessenek.

Az I. évesek K oleszár József gyógyp. tanár vezetésével az átm eneti otthont 
tanulm ányozták R ákospalotán és a bpesti gyűjtőfogházat.

Ugyancsak az I. évesek a II. évesekkel együtt m egtekintették H orváth Kálmán 
előadó tanár kíséretében a nyom orék gyerm ekek otthonát és a  lovag W echselm ann 
vakok intézetét.

A  II. éves hallgatókat dr. T óth Zoltán igazgató és dr. B aranyay Géza előadó 
tanár C ínkotára vezették a tanítónőképző gyakorló iskolájának, valam int a nem zeti
ségi iskolában folyó oktatási m unkának tanulm ányozása céljából. U gyancsak a II. 
évesek látogatták  meg Puha László előadó tanár vezetésével a  siketném ák váci in té
zetét. A III. éves hallgatók tanulm ányi ú tja  H erodek K ároly és Füzesi Á rpád előadó 
tanárok  kíséretében K isújszállásra, Debrecenbe és Egerbe vezetett; viszont a IV. 
éves hallgatók dr, Tóth Zoltán igazgató és Schreiner Ferenc előadó tanár vezetésével
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tanulm ányozták a vakok szombathelyi foglalkoztatóját, a szombathelyi erdei iskolát 
és a vármegyei kórházat, m ajd a síketném ák soproni intézetét és a kőhídai fogházat, 
Grácban a vakok „O dilien H eím "-ját, a  síketném ák orsz, íntázetét, a  községi kisegítő 
iskolát és a városi központi gyermekvízsgáló és tanácsadó intézetet, végül Becsben 
a siketném ák városi intézetét,

A IV, éves hallgatókat ezenkívül Füzesi Á rpád előadó tanár elvezette az O r
szágházba, a  I  érképészeti intézetbe és az angyalföldi elmegyógyintézet múzeumába.

V izsgák a Főiskolán. A  IV, éves hallgatók írásbeli szakvizsgálatai június 5, és 
6-án voltak. A z általános gyógypedagógia köréből kidolgozták a következő' té te lt:
A gyógyító nevelői és oktatói tevékenység fogalm ának lényege és jelentősége az is
kolai munka keretében, (dr, Tóth Zoltán.) M ódszertanokból, éspedig:

a) a siketek oktatástanából: Mely szem pontok szerint íté ljük  meg főképpen a 
siketek kiejtését, milyen hibákkal találkozunk a legáltalánosabban és hogyan jav ít
juk ki azokat?  (Puha László.)

h) A  vakok ok tatása köréből: A  „ház“ érzékeltetése körül követendő m ódsze
res eljárás a vakoknál, (Herodek Károly.)

c) A  szellemi fogyatékosok oktatástanából: V ázolja a gyengeelméjűséget peda
gógiai szem pontból és okolja meg oktatásuk szükségességét és lehetőségét biológiai 
és lélektani szem pontok figyelembe vételével. (Dr, Gurszky Ernő,)

Szóbeli szakvizsgálatot te ttek  június 11-én filozófiából, a  hallási, látási és é r
telmi fogyatékosok oktatástanából; 12-én általános gyógypedagógiából, elmetanból, 
a fogyatékosságügyi társadalom politika és törvényszéki gyógypedagógiából, vala
mint a magyarázó rajzból.

Június 13-tól 16-ig bezárólag folytak a gyakorlati szakvizsgálatok.
Összesen 19 tanárje lö lt jelentkezett a  szakvizsgára, kik közül gyógypedagógiai 

oklvelet nyert 19.
Az I, és II, éves hallgatók alapvizsgái június 18-ára, illetőleg 20, és 21-ére, a 

III. éveseké pedig június 18, és 19-ére, illetőleg 25, és 26-ára tűzettek  ki.
Az összes vizsgálatokon, melyet a Gyógypedagógiai Tanárvízsgázó Bizottság 

tagjai foy tattak  le, G eszier Jenő dr, Öméltósága elnökölt.

Dr, T óth  Z oltánt a M agyar Pedagógiai Társaság rendes tagjává választotta,
A személy szerint m egérdem elt kitüntetés oktatásügyünknek is megbecsülését jelenti 
és amikor rendkívüli pedagógiai éleslátásával, term elő és szervező képességével ily 
elismeréshez ju tta tta  dr, T óth Zoltán a maga évtizedes munkásságát s ennek kere té
ben az egész gyógypedagógiát, szeretettel és tisztelettel köszöntjük őt valamenyien,

Th, Heller dr. vélem énye „A  gyógypedagógia foga lm ádró l, Dr. T óth Z oltán
nak A  gyógypedagógia fogalma c. m unkája m egjelenik német nyelven is, A  fordítás 
elkészült s kézirat form ájában elkerült a gyógypedagógia egyik legnagyobb tek in 
télyéhez, dr. Theodor Heller professzorhoz. V élekedése felől igen meleghangú levél
ben tá jékoz ta tta  T óth Zoltánt. A  dicsérő soroktól eltekintve, a mű értékéről a töb
bek között így nyilatkozik: , M egelégedtünk azzal, hogy gyakorlatilag mun
kálkodtunk, hogy örvendtünk a  munkánk nyomán tám adt sikereknek, A  gyógypeda
gógiának azonban nem volt eddig elm életi a lapja, jóllehet ez — am int ezt Ön igen 
helyesen felism erte — elengedhetetlenül szükséges, Főképpen azért, m ert m a egy
általán  még hiányzik a gyógypedagógia fogalm ának olyan meghatározása, mely min- — 
den igénynek megfelelne. M a még nem adhatunk  kielégítő feleletet a rra  a kérdésre 
“sem: mi a gyógypedagógia lényege? Ezt a körülm ényt a gyógypedagógia ellenesei 
fontos érv gyanánt szók iák felhasználni. Első sorban a segítés és gyógyítás fogalm ait 
kell különleges jelentésüknek megfelelőén tisztáznunk, ami Önnek, igen tisztelt 
professzor úr, fejtegetéseiben m intaszerűen sikerült. M ásodsorban hangsúlyozni 
kívánom, hogy a gyógypedagógiának különböző terü leteit ma m ár alig fogja össze



valamelyes egységesítő kötelék. Lazák pl, a  kisegítő iskolai pedagógia és a  vakok 
meg siketném ák pedagógiája közötti vonatkozások; a gyógypedagógia terü letein  a 
sajátosképpeniségnek olyan irányzata  kezd té rt hódítani, mely sehogysem kedvez a 
gyógypedagógia egyetemes voltjának, gondolatának. Ön m unkájában m egm utatta az 
utat, melyen visszatérhetünk az irányzatok és érdekek sokszerűségétől és változa
tosságától a lényeg megértéséhez és a kölcsönösség fejlesztéséhez. H add gyülekezze
nek a gyógypedagógusok egy zászló alá. Annyival is inkább, m ert e cél az egyesek
kel és a különült terü leteken való lelkiism eretes m unkálkodással igen könnyen egyez
tethető  össze. Szükségképpeni ez különösen ma, am ikor a társadalm i rend bizonyos 
átalakulásoknak nyilvánvaló jeleit m utatja, mellyel kapcsolatosan a gyógypedagógia 
is köteles egységes elveket és irányvonalakat szabni önmagának, hacsak nem akar 
az új rendbe való illeszkedés lehetőségének hiánya m iatt elveszni. Együttm unkál- 
kodás most a jelszó, nem pedig széthúzás és ennek megvalósításához Ön, igen tisz
te lt Uram, az alkalm as u ta t m utatja. Ezzel tovább építi azt a magyar hagyományt, 
melynek a gyógypedagógia már oly sokat köszönhet. Remélem, a német kiadás el
ju tta t bennünket oda, hogy sok félreértést kiküszöbölhessünk és a gyógypedagógiát 
méltó megbecsüléshez és érvényesüléshez segíthessük,“

Áthelyezés, A vall,- és közoktatásügyi m. kir. M inisztérium Györgyfy Ákost, 
a siketném ák váci intézetének tanárá t áthelyezte a síketném a ifjak  váci foglalkoztató 
intézetéhez, s megbízta egyúttal az igazgatói teendőkkel.

Á thelyezések. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. M inisztérium a G yógypeda
gógiai T anárképző Főiskolához helyezte át eddigi minőségűkben: dr. Bárczi Gusztáv 
orvost, gyógypedagógiai tanárt, dr. Gurszky Ernő  orvost, gyógypedagógiai tanárt, 
Horváth Kálmán gyógypedaógiaí tanárt és Puha László c, gyógypedagógiai igazgatót. 
Örömmel vesszük ezen intézkedést, mert a teljesedés első lépését lá tjuk  benne an 
nak a régóta nyílvánított óhajnak, mely egyrészt a Főiskola, m ásrészt a gyógypeda
gógiai tanárság érdekeit hívatott m ajd úgy erkölcsi, m int anyagi tekintetben is szol
gálni. Főhatóságaink támogató jó indulatáért ez alkalomm al, ezzel az intézkedéssel 
kapcsolatosan, különös hálával adózunk.

H ázasság. Tamás (Törnek) Lajos és Váry K ornélia kartársaink  f. é, április hó 
30-án házasságot kötöttek. Szívélyesen köszöntjük őket!

Pápai kitüntetés. XI. Píus pápa Őszentsége G ajáczky Ferencet, az aszódi Kir, 
Javítónevelő Intézetnél működő kartársunkat, kiváló munkásságával elért eredm é
nyekért és ezzel szerzett érdem eiért a  „Pro Ecclesia et Pontifice" érdem kereszttel 
tüntette  ki. Magas kitüntetéséről a legnagyobb örömmel veszünk tudom ást és érde
mei méltó elismeréséhez őszinte szívből gratulálunk. Kívánjuk, hogy kiváló munká
já t még évek hosszú során folytathassa a nemes em berbaráti eszme szolgálatában, 
a  magyar gyógypedagógiai tanárság dicsőségére.

Füzesi Árpád előadása a hangyákról. A  Váci Közművelődési Egyesület felké
résére Füzesi Árpád  tanártársunk  április 20-án igen nagy érdeklődő közönség előtt 
magyarázó rajzokkal kísért szabad előadást ta r to tt a hangyák életéről. Ö tnegyed
órás előadásában az újszerűség hatásával v ilágított bele a hangyák élet jelenségeinek 
csodálatos sokféleségébe és magasrendűséget jelző intelligenciájukba, mely annyira 
fejlett, hogy problém am egoldásra is alkalm as. Ezzel az előadással bebizonyosodott 
egyrészt az, hogy a kutató szorgalom ism eretlen terü leteket is mily részletező ad a 
tok sorával tá r ja  fel; de m ásrészt az is, hogy a  nagyközönség mily mohó érdeklő
déssel figyel olyan előadást, mely eleven rajzokkal ad  minden egyes új fogalomnak 
valós alakot.

Vak növendékek az anyák napján. A magyar rádió közvetlenül ható szép m ű
sor keretében ünnepelte május 6-án a m agyar anyákat. H ódoltak elő ttük  a Vakok
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József nádor kir, orsz, intézetének növendékei is, amennyiben az előadóban F iedler 
Lajos tanár vezetése m ellett anyákkal kapcsolatos nép- és m űdalokat énekeltek. 
Feltűnt ez alkalom m al Járm er Lajos vak zenetanár és zeneszerző szép m űdala, ki 
az anyák n ap já ra  Petőfi Sándornak „Egész úton hazafelé" című dalá t megzenésítette,

A Tanárképző Főiskola sportkörének megalakulása, A Gyógypedagógiai T a
nárképző Főiskola ifjúsága „Gyógypedagógiai A tlétikai Club" címen m egalakította 
sportkörét és vonatkozó alapszabályait a  Főiskola igazgatósága már fel is te rjesz
te tte  a m. kir. belügyminiszter úrhoz. Örömmel üdvözöljük az ifjúságnak ezt a ne
mes buzgalm át és dicséretre méltó törekvését, m ert sportkörének m egalakításával 
nem csak nagy hiányt pótol, de egyben alkalm at ad a gyógyító-nevelés terén működő 
kartársaknak  is, hogy e sportkör keretében kívehessék részűket a testgyakorlásban,

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület június hó 24-én ta r to tta  rendes évi 
közgyűlését és évzáró ünnepélyét. A közgyűlés tárgya volt; elnöki megnyitó és bejelen
tések, a választm ány jelentése, az 1932—33, évi zárszám adások, a számvizsgáló b izo tt
ságok jelentései és előterjesztései, a felm entvények megadása; a  jövő évi költség- 
vetési tervezet tárgyalása, választm ányi és számvizsgáló bizottsági tagok választása, 
indítványok. A  közgyűlést követő évzáró ünnepély magas színvonalú bem utatójában 
Szeghő,, Mendelssohn, Delibes, Lányi, Pogatsnigg, K ereszty és Liszt műveit ad ta  
elő a „Homeros“ vegyeskar Schnítzl Gusztáv igazgató vezetésével. Kilenc vak nő és 
férfi Kiss Erzsébet vak költőnőnek „Falusi reggel” című hangjátékában szerepelt,

A „Homeros'1 énekkar hangversenyei. A  vakok elism ert „Homeros" énekkara 
m árciusi nagy hangversenye óta meghívásra részt vett az író k  és Művészek C lubjá
nak művészi estjén  és a Liszt Ferenc Társaság Hősök-emlékhangversenyén.

M ájus hóban Debrecenben rendezett .— néhai Szabados Ferenc a vakok nagy 
jótevőjének em lékére — hangversenyt, ugyanez alkalom m al pedig Nyíregyházán és 
Miskolcon is szerepelt. Úgy a fentem lített budapesti, mint a  vidéki városokban ren
dezett hangversenyek nagyszámú közönsége tomboló lelkesedéssel ünnepelte a 
Schnítzl Gusztáv igazgató vezetése a la tt szereplő énekkart. A  lapok k ritikái pedig 
hasábos cikkekben szám oltak be arró l a teljes és tökéletes művészi m unkáról és 
eredményről, m elyet a  „Homeros" képvisel. M indhárom  városban az énekkar tag jait 
a  társadalom  pára tlan  vendégszeretettel fogadta és ezzel a tagoknak is feledhetet
lenné te tte  e hangversenyút napjait. Nevezett városokban a tanulóifjúság részére 
is ta rto ttak  hangversenyeket, amelynek nagy nevelői hatásáról az iskolák vezetői a 
legteljesebb elismeréssel szólották. ,

Vakok-napja, A V akokat Gyámolító Országos Egyesület a  m. kir, belügy
m iniszter ú r engedélye alap ján  f, évi május hó 9-én B udapest székesfőváros egész 
területén u tcai urnagyűjtést rendezett. Az egyesület vezetősége minden lehetőt meg
te tt, hogy e nap meghozza azt az eredm ényt, m elyre fe ladatainak végzéséhez oly 
nélkülözhetetlenül szüksége van. Előkelő úrhölgyek, élén sípekí Balázs Béláné és 
dr. Im rédy Béláné elnöknőkkel, közöttük Fabinyi Tihamérné, K állay Míklósné, D eák 
Andrásné, Földváry Emma stb,, stb, tám ogatták az egyesületet e m unkájukban és 
különösen az úrhölgyek áldozatos tevékenységének köszönhető az, hogy e nap 10,000 
pengő tiszta bevételhez ju tta tta  az egyesületet.

f  Ungermann József. V áratlanul jö tt a  halála. M a még dolgozott erővel, egész
séggel, és öt nap ra  rá  már vettük a szomorú h írt; a  mi kedves kartársunk, a  Gyógy
pedagógiai nevelő intézetnek fáradhatatlan , érdem es tanára  meghalt életének 44-ík 
évében, tanári szolgálatának 16-ík esztendejében. Kedves modora, figyelmes előzé
kenysége m iatt m indenki szerette, kinek valaha egyszer is csak dolga volt vele. 
K épzett kartá rs  volt, ki becsületet szerzett nevének tudom ányos gyógypedagógiai 
m unkásságával is. K artársunkban Berkes János, a  Gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsának ny, előadója vejét gyászolja.
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