
„MAGYAR GYÓGYPEDAGÓIA“ 1934. 7—S SZÁM.

Negyven esztendős gyakorlati munkásságával a gyógyító nevelés
ügynek legelső tekintélye, nagy vezetője, irányítója volt. Fogalom, 
melynek tartalmi értékét a halál távlata ma különösképpen emeli, nö
veli. Évtizedeknek életáldozása oly naggyá tette, hogy a legnagyobbak 
sorát ékesítette s neve a legelső munkást jelentette a magyar gyógy
pedagógiának minden vonatkozásában. A  legelsőt! Hiszen a gyógype
dagógiai szaktanácsnak olyan előadója volt, ki átfogó tervező gondola
tával legelsőnek alapozza, műveli és jejleszti a gyógypedagógiát mint 
egységes, pedagógiai területet. A  legelső volt, ki mint a gyógypedagó
giai tanárképzőnek igazgatója meglátja a gyógypedagógiai irányzatban 
az egyetemes, szakok fölött álló nevelési erőnek jelentőségét, az egy
ségesített gyógyító nevelési területen a fogyatékosságügyi gondolatnak 
az általános nevelési területhez viszonyított szerves vonatkozásait. Az 
első, ki a képzés egyeíiemesítésével párhuzamosan fáradhatatlanul 
küzd a felvértezettség alapossága és célszerűsége mellett a meg
felelő fontosság és megfelelő idő érdekében. És a legelső, ki a hazai 
gyógyító nevelés szellemi értékeinek fejlesztése és biztosítása kedvéért 
megalapítja az első, kimondottan gyógypedagógiai szaklapot, a Magyar 
Gyógypedagógiát. Berkes János tehát vezérlő szellem volt, de vezérlő 
szellem marad is, mert míndenekfölött legelső művelője volt azoknak 
a fejlődő lelkületeknek, kik az ő alapvető munkássága révén ma a ma
gyar gyógypedagógiát elismeréshez juttatták bent és kínt. Nemzedéke
ket nevelt szellemével olyant, hogy akik az ő ajkáról hallották, az ő 
megnyerő közvetlenségével ismerték meg a gyógypedagógia igazságait 
akár célban, akár oktatási eljárásban vagy lényegi feltárásban, azok 
rajongóivá lettek az ő szellemének, folytatói terveinek s nagyrészt meg
valósítói a mai magyar gyógypedagógiának. Ennek magas foka az ő 
nevével kapcsolatosan indul meg, s ha van miért sikereknek örvendez
nünk, a dicséret és elismerés Berkes Jánost illeti, mert ő volt a forrás, 
a nagy fejlesztő, a nagy lélekhódító. A  békeidők nagy messzeségéből 
úgy áll ma is még előttünk egykori előadónk, egykori igazgatónk, mint 
aki egy eszményi kornak csorbíttatlan nagysága, Abból a korból való 
volt, melyben nem mérték fillérrel az embermentés áldozatos munkáját, 
nem hideg ésszel a siketekért, vakokért, vagy szellemi fogyatékosokért 
a szíves készséget, az odaadó törődést. A  szó legnemesebb értelmében 
em berek  áldoztak egyéni és családi nyugodalmat a másoknak, a szeren
csétleneknek boldogításáért és „urak“, ma már ritkán található nemes

*) Meghalt 1934. aug. 23-án 72 éves korában.
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érzelmű urak, Berkesek, Klísiek, Borbélyok ölelték magukhoz különös 
belső szeretettől hajtva, ösztökélve az elesetteket, az életnek korán 
szenvedőit. Ez a régi szellem, nagyot akarni tudó, de nagyot medvalósí- 
tam xs tudó régi szellem ma de kévésünkben mutatkozik meg! Mégsem 
telek A  kor szelleme ma más ritmust éreztet, mint tegnap, s majd hol- 
^aP ° lzonyára újból mást, mint ma. Most a hűvös mérlegelés naoját 
éljük, melyben a tudomány, az ész mécsesei mellett folyik a kenyér- 
keresés nehéz munkája. De fordul egyet az idő s amikor lelvégezte a 
kutatás a maga tennivalóit, amikor javulnak a viszonyok, egyre érőseb- 
ben fogja lendíteni a tudomány eredményeit újból a szív, kialakulnak 
újból az áldozatos, könyörületes, a felemelve segítő és szárnyalással 
boldogító belső emberiek s a Berkes Jánosok szelleme akkor nyér majd 
igazi megdicsőülést a méltó kornak méltó munkásai által.

A Z  ORVOS SZEREPE A NEHEZEN NE VÉLHETŐ GYER
MEKEK ÉS FIATALKORÚAK FEJLESZTÉSÉBEN.*)

Irta: Hrabovszkyné dr. Révész M argit idegorvos, a Pedagógiai Gyermekszanatórium
igazgatója.

(Folytatás.)

d. ) A lopá s  kategóriája alá tartozó esetek (16) vagy az előbbi — 
csavargó,, munkakeHIő“— H^üririeÍézettebb formái, vagy pedig erő
sebb, gátlásnélküli ösztönélettel bíró egyének, kik parancsoló vágyaik
nak nem tudnak, nem akarnak ellenitállaníí.

., P1’ ®' j 5 éves, többízben lopás miatt került vidéken bíróság elé. Apja
iszákos, bortonviselt földmíves, ki részegen atyját ütötte agyon. Anyja rendes, józan 
asszony^ első férjétől elvált; mostani házassága zavartalan. Két testvére tbc.-ben halt 
el K. kis korában ütés után baloldali térdizületi gyulladásban szenvedett, mely 
merevseggel gyógyult. Iskoláit jó eredménnyel végezte. Mindig nagyétkű volt. Utóbbi 
időben otthonról gyakorta lopott pénzt, mindig nyalánkságra költötte; üzletekből 
•!i ®nm j  ot ,csení el- Testileg közepesen fejlett, feltűnően élénk és hosszantartó 
idegrendszeri reakciókkal, remegéssel. A  szemhéjak mélyen fedik a szivárvány, 
hártya felső szelet, miáltal szemkifejezése búsongó, ami érdekes ellentétben áll kü- 
Xonben nyugtalan eleven megjelenésével. Intézeti magatartása: tanulmányaiban ér
deklődő gyors felfogású de nem kitartó. Ezen impulsivítása még erősebben ütközik 
ki munkája közben, mikor türelmetlen, játékos. Társaival összeférhetetlen,, sokat 
verekszik, káromkodik, máskor erotikusán fogdossa őket; ellopkodja félretett enni
valóikat; ha látok valami ennivalót, nagyon megkívánom“ — vallja be őszintén a 

* af  aaví próbálkozás után a ceglédi zárt intézetbe kerül, honnan to- 
vabbi 2'/o év után kb. változatlan állapotban hazaengedték.

e. ) Nenű etőszqkM M prum)  elszenvedése miatt 8 eset volt vizsgálat 
alatt. Elképesztően nagy szám (13 3°/0) , melynek jelentőségét növeli 
még, hogy két leánykát saját apja, kettőt pedig nevelő apja ejtett meg. 
Az esetek kimenetele mégsem oly söté't, mint ahogyan elgondolható 
lenne, mert — más irányú tapasztalataim alapján is mondhatom — a 
stuprmn kihatása elsősorban attól függ, hogy miiven belső milieut érb 
azaz d̂gŷ TSÜydn á~íeánykA Bel^o JélbkSm összel^ele akkőr arnikor 
a durva erőszak érte TÜeteínk közül~í-e^~^r^^bb köVetkezmények 
nélkül keresztüljutottak rajta, 4 lezüllött, elveszett úgy önmagára, mint 
a társadalomra vonatkozóan.

A  MaÖYar Gyógypedagógiai Társaságban 1933. november 30-án tartott 
eloadas nyomán.



M, 1. 131/* éves, apai stuprum folytán került az intézetbe. Apa siketnéma. ta
nulatlan, de egyébként ügyes napszámos, durva, erősen iszik, erotikus. Testrészei 
epek. Anyja szintén siketnéma, tanult, komoly nő; atyja öngyilkos lett; 8 testvére 
között még egy síketnéma.. A  leánykának egy öccse egészséges. A  leányka súlyos 
angolkórban szenvedett, sokféle fertőző bajon esett át, tbc.-kezelés alatt állott. 
Aésőn kezdett iskolázni e miatt, Hollandiában is volt; 4 elemi osztály elvégzése után 
otthon maradt, apja részegen több ízben előzetes ütlegelés után nemileg használta. 
Alkalmi munkahelyeiről sokat elcsavargott, mások is próbálkoztak rajta, A  házbelíek 
vitték az ügyet a Gyermekvédő Ligához. Feltűnően kis termetű, (magassága 124'5 
cm., súlya 29’80 kg.) de arányos, csinos teremtés; kecses mozgásokkal, olykor kihívó 
viselkedéssel. Menstruátiója még 3 év múlva sem jelentkezett, de a serdülésre valló 
egyéb jelek már felfedezhetők nála. Intézeti viselkedése sok naivitást árul el, gyer
mekded (infantilis) jellegű; tanulmányokban ügyes, formakészsége fejlett, számtan
ban eredetien gondolkozik, műhelymunkája lassan értékessé vált. Önkritikája kevés; 
büszkélkedve meséli a véle történteket, melyeket társnőinek variál aszerint, hogy 
mit kap tőlük ezért cserébe (cukor, szent-kép stb.). Az intézetben eltöltött 21/2 év 
alatt minden tekintetben előnyösen fejlődött; megnőtt, (magassága 131 cm., súlya 37 
kg.) megkomolyodott, vidéki családnál hosszabb idő óta megállja helyét. Ez a leány
ka tehát sikerrel „átvészelte" élete nehéz korszakát.

K, R. 16 éves, természetes apja háborúban esett el, anyja szolgálólány volt, 
anyai nagyanyjánál nevelkedett Erdélyben. 8 éves korában került Pestre anyjához, 
ki akkor egy póstaaltiszt felesége volt, adoptálta a leánykát, azonban az asszony 
könnyelmű viselkedése miatt elváltak. Az asszony azután más-más férfival élt együtt, 
a leányával nem sokat törődött; sőt keresetét is elvette tőle. Majd az asszony egyik 
szeretője a leányt stuprálta, mire anyja lopás ürügye alatt az intézetbe helyeztette 
el. Testalkata vaskos, köpcös; erős nemi fejlődésű, élénk mozgású. Intelligenciája 
sekélyes, mesék érdeklik, illúziókra hajlamos, tanoncnak nem való. Társaival indu
latos, csók-kitörései vannak. Pár hónap alatt fegyelmezettebbé válik, s mivel kultu
rális szintje magasabbra nem hozható, háztartási alkalmazott gyanánt kerül kihelye
zésre, Azonban lompossága miatt huzamosan nem tartják seholsem, helynélkülisége 
eseteiben fiúkkal tartatja ki magát. Rákospalotai javítóba kerül, hol vérbajt észlel
tek nála.

Ez az eset viszont az elveszettek közé tartozik.

Az alkalmazott v iz sgá ló  m ódszerek ,
A  vizsgálat menete a megszokott módon a övcymek -környezetére 

vonatkozó leírással kezdődik, melyből a föntebb ismertetett környezeti 
és hajlamosságLíégygzőknek. físszjátéka_.alakuLki. Forrásul szolgálnak: 
a hivatalos írások, környezet-tanulmány, szülők, hozzátartozók, gyer
mek bemondásainak egybevetése után nyert helyzetkép.

Ezt követi a gyermek e g y é n i  f e j l ő d é s é n ek  leírása, melyben a t e sti 
f e j lő d é s ,  s annak zavaró körmmmiéi Tfietegségek] rögzítődnek meg.

Anyagomban a proletár sorsnak megfelelően tűnik ki a nagy test
vérhalandóság, halmozott fertőző gyermekbetegségek; továbbá a meg
szokott népbetegségek közül a gümőkór 7 esete (11’67° •',,), melyekből 
meggyógyult 3, munkaképtelen 4. További szegényember-betegség a 
trachoma, mely 3 esettel szerepel. Magasság, súly az átlagon alul ma
radnak, Szintúgy feltűnő a gyakori elhúzódó s e r d ü l é s ,  melynek folytán 
a leányokra előnytelen serdüTes~előtti korszak (a paizsmirigy felfoko
zott működése) meghosszabbodik, Menstruatíó 14 év alatt 27 leány
kánál, 14 év után 26 esetben jelentkezett, míg 7 leánykánál (13— 15 
éves korig) még nem mutatkozott. Éjjeli ágybavízelés csupán 3 esetben 
(5°/0) fordult elő, s mindannyiszor enyhe suggestiv eljárással, s rend
szeres pedagógiai szoktatással hamarosan sikerrel leküzdöttük. (Ha
sonló fiúanyagnál a bevizelők száma mindig 5°/0 feletti.)

A  festi vizsgálat kiterjeszkedett mindenkor a számbeli adatok mel
lett az egész t-esiálkai-megítélésére, A  részek formája, egymáshoz való 
arányok, a mozgások mikéntje, az idegrendszeri (központi és vegetatív)



reakciók minősége voltak azok a pillérek, melyeken az alkati meghatá
rozás nyugodott.

Tudatában vagyok annak, hogy ezek a vizsgálatok ilyen irányban 
nélkülözik a laboratóriumi vizsgálatok felfokozott pontosságát, de ta
pasztalataim azt igazolják, hogy ilyen természetű vizsgálatok is nagy
ban elősegítik a gyakorlati tájékozódást, s hogy különösen eredménye
sek az esetiek megítélésében és a követendő eljárások kiszabásában, ha 
azokat a lentebb ismertetésre kerülő lelki-alkat meghatározására szol
gáló eljárásokkal vetjük egybe. t

A rányos  (pikníkus) volt 18 eset (309/o), melynél a megszokott fja- 
tal leány típusára kell gondoljunk; gömbölyded, kellemes formák, ke
rek arc, rózsás bőr, puha haj, kerekded bájos mozdulatok, közepesen 
élénk idegrendszeri reakciók a jellemzőek.

Vaskos (aíavístíkus) volt az esetek közül 11 (18’3°/0), mely típusra 
jellemző az erős csontozat, nagy testsúly, durva vonások, erőteljes 
nemi fejlettség, darabos mozgás, élénk idegrendszeri reflexek.

G yen g e  (asthieníás) testalkatúnkhoz tartozott 18 eset (30°/o),- kik 
gyenge csoníozatú, kis testsulyú, szűk mellkasú leánykák; hosszúkás 
arc, többnyire creol bőr, merev hajzat, elkésett nemi fejlődés, gyakran 
gátolt mozgás, felfokozott idegrendszeri reakciók a kísérő tünetek.

Szélsőséges alcsoportjai; az arány  nélküli (displastíkus) típus 7 
esetben (ll'6°/0), hol ellentétes arányok találhatók az egyes szervek 
egymásközti nagysága és működése között; g y e rm ek d ed  (infantilis) volt 
6 eset, (10'l0/o) kiknél arányosan alacsony termet, gyengén jelzett ser
dülés előtti tünetek észlelhetők,

A  testi adatok lerögzítése után kerül sor a le lki alkat megállapí
tására, mely szintén a fejlődés menetét követve*lut el a jelenlegi szint 
mé|áll^lfásáígé'Megbízható adatokhoz 'részben á testi fejlődést szol
gáló (föntebb közölt) megismerési utakon jutunk, részben pedig ilyene
ket a pedafiágiai-ni e g f i g y elJ s  é s  v iz sgá la t é s  az o rvo s - lé l ek tan i v iz sgá la t  
révén kapüSE“

A  megfigyelés és vizsgálat egybevetése azon alapelv szerint törté
nik, hogy az egyéniség (personalítas) magvát a jellem (charakter) adja, 
mit a vérmérséklet (temperamentum) színez, s az értelem (intellektus), 
vezet. A  charakter lényegét az ösztönélet tartalmi körei (táplálkozás, 
kiválasztás, alvás, nemi élet, őnvédekezés, önérvényesítés és annak kul
turális kialakultságai; munkateljesítmény, társadalmi magatartás) te
szik ki, melyek ereje az érzelmi érzékenységtől és akarati feszültségtől 
függ. Mindezen ösztönök legmagasabb központja a közti agy nagy 
kéregalattí dúcaiban van elhelyezve (látó csíkos test, III. aggyomor szür
ke magva!). A  temperamentum milyensége a belső elválasztási miri
gyek bonyolult együttműködésének eredője; befolyásolja az életfolya
matok erejét, ütemét. Az intellektus és egyéb képességek (pl. zenei) 
Kélye a kéreg, mely úgy a faji, mint az egyéni fejlődés során másodla
gosan veszi át az uralmat az ösztönök felett, de gazdag assocíativ kap
csolatai, kialakított vezéreszméí révén a fejlett egyénben irányító ha
talommá válik az ösztőnuralom felett,

Ezen Tényezők megismerése természetesen csak közvetve, az egyén 
szociális magatartása, állandósult reakciói, munkateljesítményének meg- 
figyelése és vizsgálata segélyével történhetik. Á  pedagógus vizsgálatit 
kiterjeszkedik az~elafben és iskolában megszerzett isperet mennyisé
gének megállapítására és azok felhasználhatóságára. Lerögzíti tehát,
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hogy milyen az illető élményvilága (a természeti, társadalmi jelensé
gekkel kapcsolatban), milyen a kifejező készsége (beszéd, írás, spon
tán rajz), mik az egyes munka tényezői (érdeklődés, irányítottság), mi
lyen a magatartása, alkalmazkodó képessége (család-, társak-, feljebb
valókkal szemben; munkáinál, szabad időben, szórakozás közben), 
tudatos-e már ösztönös adottságaival szemben (van-e önkritikája élete 
nevezetesebb eseményeivel kapcsolatban,)

A z orvos-lélektani vizsgálat adatait ..részben. közvetlen beszélgetés 
útján, részben szabályos ^vizsgáló módszereitekszerzrffiegrMin^ te- 
kiíiíetíeí vana rész-adatok mennyiieges kifej ezése~mellett az Össz-egyén 
általános megnyilvánulásaira. Az egyes vizsgálati eljárások közül leg
eredményesebbeknek bizonyultak a charaktersajátosságokra vonatko
zók, Az érzelmi érzékenységhez hozzáférkőzhetünk komplexumok vizs
gálatával, mondatból kiinduló associációk módszerével (R évész  Margit
f. összeállításban). A  fantáziavizsgálat ÍR ohrscha ch  klereographia) mé- 
lyebb betekintést enged az egyeíTalakító és szerkesztő képzelete szöve- 
vén^sAilagaBaT~Osureizky mozgás-vizsgálatai j ó összehaso niításra ad  - 
nak"alkalmat az egyen munkálnodjának megismerésére, A  kifejező moz- 
gások pontosabFismerete a charakter és temperamentum finomabb ösz- 
szefüggéseit tárják fel, A  szabad beszélgetés is elsősorban az egyén jel
lembeli sajátosságainak feltárására irányul, s csak másodsorban célja a 
tulaj donképení értelmesség és készségek megítélése. Az önkéntes ér
deklődés körének tágassága és mélysége, céljainak kialakult volta, ön
kritikájának foka, megismert teljesítményei — iskolai tanulmányok és 
gyakorlati munka terén — adják azokat az átfogó szempontokat, me
lyek segítségével az összegyén szerkezete — az egyéb tényezők mér
legelésével — kialakítható,

A £elki alkat meghatározása az egyéniséget alakító erők (öröklés, 
környezet) figyelembe vételével, a testi alkattal való egybeve tés ' alap - 
ján jött létre, " — - -  --------

A n eh ez en  n e v e lh e t ő  leá n yok  m ego sz lá sa  

testalkat szerint: lelki alkat szerint:

Vaskos

A rányos

Gyenge

Arány
nélküli

Gyermekded

Szertelen

Válfozékony

Átlagos

Túlérzékeny

Társadal
mon kívüli

Fejletlen
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átla go s  (normáliaj-xsoportba 13 eset (22’7%) tartozik, kik kö
zött a mégsZükőTFproletárleány-arculaí rajzolódik ki városi és falusi ki
adásban, Testileg az arányosokkal egy vonalban állanak,

O. K. 15 éves, íalusí cselédlány házasságon kívüli gyermeke, anya jelenleg elme- 
¿3ógyiníézetben, A  leányka a VI. elemit jó sikerrel végezte, magára hagyatva idős úr 
deflorálta 13 éves korában. Javító intézetből jutalmul került át az L. W. otthonba. 
Testileg arányosan fejlett (magassága 152 cm., súlya 52 kg.), csinos megjelenésű: 
mozgás vizsgálatnál kézi ügyessége jó, összjáték nem eléggé finom, nagy gyakorlé- 
konysági készség. Tervei helyzetének megfelelőek, eléggé kialakultak. Ismeretköre 
falusi iskolázottságának szintjén mozog, számtanban gyenge. Műhelymunkában ipar- 
kodó, kissé lassú. Socialis magatartása erősen emelkedőben van, hamarosan „test
vér -ré választották. Egy évi intézeti tartózkodás után háztartási alkalmazott lett; 
kíssé sokat költ ruhára, könnyen köt ismeretséget, de egészében jól megállja helyét. 
Ennél az esetnél halmozottan rossz belső-külső körülmények dacára, harmonikus 
alkata alapján, sikerült az egyéniség megszilárdítása,

A vá ltoz ékony  (labilis] csoportot 14 eset (23’4°/„) alkotja, kik a 
normálisoknak el sekélye sült, ingatag változatát adják, súlyosabb pél
dányai a jellemző utcaleány képében jelennek meg, több-kevesebb te
hetséggel és vonzóerővel, Testalkatilag az arányosok és gyengék között 
oszlanak meg,

Ny. M. 17 éves, főszemlész leánya; apa elvált anyától annak könnyelmű viselke
dése miatt. Idősebb nővére Amerikába ment, a fiatalabb az apánál maradt. A  leányka
anyjánál volt, IV, polgárit kitűnő eredménnyel végezte, majd lopás miatt Rákospalo
tára javító intézetbe került, honnan 21k  év múlva jutalmul helyezték át a L, W. ott
honba. Testileg erőteljes, suggestiv hatású megjelenéssel, öntudatos modorral. Nagy in
telligenciája új munkák elvégzésénél feltűnő gyors gyakorlékonvságban ütközik ki, bár 
ügyessége nem elsőrangú. Társai között természetes főlénnyel bír. Á  szabad életbe ki
helyezve előbb gyári munkásnő, majd háztartási alkalmazott; pénzével könnyelműen 
bánik, fiúismeretségeket köt, majd prostítuálódík. Újból zárt intézetbe kerül Ceg
lédre^ ahol csakhamar vezető szerepet küzd ki; próbára háztartási alkalmazottnak 
bocsájtják ki. Előnytelen családi viszonyok, főleg pedig állhatatlan jellemvonások 
miatt nem sikerült az egységbe kovácsolás, noha egyébként kiváló képességei alkal
massá tették volna tartós sikerek elérésére.

A sz er t e l en  (impulsív) esetekhez 6 vizsgáltat (10'l°/o) soroltam. 
kiknek testalkata vaskos, ösztöneik nagyerejűek, kultúráló dásr a kevéssé 
hajlamosak, de egyszerű munkakörben jól érvényesülnek, ha el tudják 
kerülni a nemi elzüllést.

H. I, 15 éves, apa tbc.-ben halt el, anya dolgos, de türelmetlen természetű. 
Fivére munkakerülő, nagyigényű, nővérei közül egyik Belgiumban maradt, másik 
szorgalmasan jár munkába. Otthon állandó a veszekedés, I, a VI, elemit jó sikerrel 
végezte; elhúzódó bőrkiütések, gyakori gyermekbetegségek fordultak elő nála. Isko
lában és otthon dacos, erőszakos, verekedő. Testileg feltűnően jól fejlett (magassága 
161 cm., súlya 60'4 kg,), kidolgozott izomzat, eleven arcjáték, igen élénk ideg-reak
ciók, könnyű izzadás, felfokozott szívműködés jellemzik. Szellemileg jól képzett, 
munkája kiváló, de feltűnően összeférhetetlennek mutatkozik társai között; „próbá
lom magam leküzdeni, de még egyszer sem sikerült.“ Máskor „nagy kedve támad, 
bolondozni kezd,“ Egy év alatt sokat fejlődött önfegyelemben, (e célból külön torna
kurzuson is részt vett) de gyárba kihelyezve hamarosan összetűzött a munkavezető
vel, Végül több próba után bevált.

Ez az eset szép példája a hiányos alkalmazkodó képességnek túltengő önérvé
nyesítés folytán.

Az átlagostól másik irányba eltérő csoport a tú lé rz ék en y  (psy- 
chastheníás), 8 esetben (12'5"/0) fordult elő. Testileg a gyengékkel van
nak egy vonalban; ösztönerejük gyenge, megtorpanásra hajlók, gátolí- 
ság, túlhosszú érzelmi reakciók megzavarják munkateljesítményeiket, 
zárkózottak, félrevonulok.

S. B. 13 éves szolgáló leány házasságon kívüli gyermeke, ki később iparos em
berhez ment feleségül (harctéren meghalt); öccse árvaházban, húga otthon van. Kora
szülött (2’2 kg.), lassan fejlődött, kiütések, szembaj, igen súlyos vörheny, mely után 
egyik fülére megsüketült. A  VI, elemi osztályt jó sikerrel végezte, anyjával nem fér
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össze, időnként érthetetlen haragkítörései vannak. Testileg hosszú, vékony (magassága 
157 cm., súlya 4 18  kg.), fénylő arcbőr, egyenlőtlen szemrések, nehezén kiváltható 
reflexek, zavart mozgás, körömrágás, könnyű sírás. Tudása megfelelő, munkában 
tanulékony; feljebbvalóihoz érzékenyen ragaszkodó, társaival olykor túlírnom, más- 
xor könnyen sértődő, haragottartó. Három évi intézeti tartózkodás után testben 
megerősítve, varrásból képesítve, lélekben kiegyensúlyozódva megy haza, ahonnan 
rendesen jár munkába. A  szép eredmény a testi megerősítésén keresztül, több öröm
forrás megnyitásával, azaz szabadabb ösztönélet árán volt elérhető.

Szélsőségesebb esetek a tá rsada lm on  kívüliek (assocíalís) kis cso
portja 4 esettel, (6'3°/0) kik érzelmi közönyösségük folytán társadalmi 
együttérzésre csak kevéssé fogékonyak, s így csak munkasíker útján 
befolyásolhatók. Testileg aránynélküliek vagy gyengék.

G. éves’ e?vált iparos ember leánya, kinek anyja napszámos, 2 öccse
menhelyi kihelyezett, 0  maga is volt menhelyen, V. elemit végzett, hamarosan mun
kába állott. Könyvet, pénzt lopott; gyermekbíróságí ítélet alapján került az otthonba, 
testileg magas, sovány (165 cm., 50 kg.) hosszúkás arc, sápadt arcbőr, keskeny mell- 
kas. Kiváló tanuló, jó munkás; hajtó ereje: pénzkeresés, érvényesülni vágyás. Társaid 
tói külön él, bizalmatlan velük, lebecsüli őket, kisebb lopásoktól sem riad vissza. 
Vizsgálatnál eleinte igen zárkózott, majd lassankint fölenged, (Rohrschach, Osoretzky- 
vizsgálat kapcsán) s e közben megállapítható, hogy mélyről jövő nagyravágyás van 
benne, akarati tónusa igen erős („Napóleont szeretem, mert tudott akarni és dolgozni. 
En is tudok akarni, ez a legjobb.") — Egy év múlva hímzésből felszabadul; olyan 
műhelybe kéredzkedík, ahol egyedül dolgozhat. Anyjánál lakik, keresete egy részét 
haza adja, de egyébként teljesen önző módon, magának él; munkaterületén állandóan 
emelkedik.

A j e j l e t l e n  (infantilis) csoport nagy számát, 15 esiet (25°/0), a testi 
gyermekded alkattal karöltve az előnytelen fejlődési feltételek magya
rázzák; (zavart családi élet, teljes elhagyottság) szűk érdeklődési kör, 
alacsony kulturálódási fok, kis ütemű munkateljesítmény jellemzik.

B. I. 16 éves, apja italos munkás, anyja korlátolt, ingerlékeny teremtés, 3 öccse 
egészséges, 1 leány tbc,-ben elhalt, V, elemit végzett legtöbbször bukással; gyakran 
lopott, s így került az intézetbe. Testileg vizenyősen kövér, (myrerodema), 150 cm. 
magas, 62'5  ̂ kg, súlyú; egyébként csinos megjelenésű, lassú, de jól formált mozgá
sokkal, Szellemi képességei alacsony fokon állanak, különösen számtanban gyenge. 
Munkában jobban használható, mert bár lassú, nem ügyetlen. Társaival nem tud kö
zösséget tartani. Legnagyobb élvezete — saját bevallása szerint — a cukorevés, ennek 
elérése céljából a Vörös Kereszt perselyt is feltörte. Majd munkáját is elhanyagolja, 
közönyös, többször lopkod. Zárt intézetbe kerül Rákospalotára, hol 2 év után nem 
lop, de lompos, tunya maradt. Szüleihez visszakerülve vidékre, további egy év óta 
elfogadhatóan viselkedik, Prímítiv lényénél fogva nem tudott kulturálódni, alacso
nyabb ösztönfokokra hullott vissza (lopás, nyalánkodás), melyre később, a néki meg
felelőbb, egyszerűbb környezetben már nem volt szüksége.

Befejezés következik.

CSÖKKENTLÁTÁSUA K ISKOLÁI A NYUGATI 
ÁLLAMOKBAN.

Irta; K árpáti Ottó.
Dacára annak, hogy Ausztriában Gaheís már 1804-ben hangoztatta 

a csökkenüátáai—gyermekeknek a vakoktól elkülönített nSztálvmRfiaS 
vaI6~oktafását s ezzel az e i e z t  a Térd és t aTelszínre vetette, 

- iffSgisra megoldásra való törekvés szempontjából mijnagyarok az első
ség kérdésében igen előkelő helvet biztosítottunk magunknak.

GaKersTelszólalása egyszűkkörű szakülésen jámbor óhajtás volt 
csupán, amelynek semmiféle következménye sem volt és teljesen fele
désbe is merült. Százhuszonegy esztendőnek kellett eltelnie, mire Bécs, 
berlini mintára 1925-ben felállította a csökkentlátásúak osztályait.
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Nálunk egészen más volt a helyzet.
Goldzíeher Vilmos dr. szemészprofesszor 1891-ben a szemorvosok 

országos gyűlésén, tehát igen komoly helyen, igen tartalmas ésí szak
szerű előadás keretében hangoztatta, hogy a csökkentlátású gyermekek 
nem valók a vakok intézetébe, de "részükre EuTon osztályokat kell 
nyitni, állói a láfoképességuk teljes kímélése mellett tanítják meg mind
azon ismeretekre, amelyekre az életben való boldoguláshoz elenged
hetetlen szükségük van.

1891-ben amidőn Goldzíeher professzornak ez az altruisztikus szó
zata elhangzott, a csökkentlátású gyermekeknek még egyetlen ország
ban sem állítottak fel külön osztályokat s ez a felszólalás az egész tu
dományos világban az eredetiség és az újság ingerével hatott.

Hazánk volt az első, ahol ezt az újszerű emberbaráti eszmét igaz 
megértéssel és szereteHeT~fogá3iták. NvomEarrafeácTt egv melegszívű 
pedagógus, Herodek "Károly, a vakok orsz, kír. intézetének igazgatója, 
aki azonnal megkéz3te~az előkészítő munkálatokat és több beadvánnyal 
fel Í£ji£r£sl£_a székesfőváros tanügyi hatóságait, hogy a csökkentlátásü 
gyermekeknek nyisson~küIon osztályokat. Nem Herodek igazgatón 
múlott, hogy önzetlen és lelkes fáradozását niem koronázta siker.

Anglia, Németország, Amerika, Svájc, Ausztria, Dánia, Francia- 
ország, Finnország sorra megelőztek bennünket. Mindezen országokban 
külön iskolát állítottak fel csökkentlátású gyermekek számára. Herodek 
Károly látván azt, hogy a székesfőváros tanügyi hatósága nem foglal
kozik ilyen iskolák felállításának kérdésével, a vakok orsz, intézetében 
1928 szeptemberében három osztályt nyitott meg a szerencsétlen gyer- 
mekfeknekr

1928 szeptember elseje tehát fontos dátum, mivel a nyugati álla
mok míntaiara. hazánkban is külön iskola nyílott meU a rfventfélafású 

""gyermekek számára. " —~—..
Ez^a^örífelör"csak kényszermegoldás volt. A  gyengelátású gyerme

kek iskolájának helye nem a vakok intézete, Ezek nem négy érzékszerv
vel rendelkeznek, mint a vakok, hanem öttel, csupán látásuk van többé- 
kevésbbé lecsökkenve; de legfontosabb érzékszervük—nem hiányzik. 
Nem vakok, még csak nem is félvakok, tehát számukra nem a vakok 
tanítási_jnódszere az irányadó, hanem_^a-4ái.pkéL mivel felnovekedvéii 
ezeknek társaságát fojHakHíuíkeresní,Tííszen odavalók.

A  legtöbb államban a rosszullátók iskolái teljesen függetlenül 
működnek a vakok intézeteitől, mert a szülők vonakodnak látó gyerme
keiket vakoknak szánt iskolába beíratni.

A  csökkentlátású gyermekek iskoláinak országok szerinti megosz
lása a következő:

Anglia, Bishop Hermán, a vakok londoni iskoláinak felügyelője, 
1908-ban. szervezte meg csökkentlátásúak számára a világ első iskoláját. .

Eoiidnmbaíi...i5 kerületben 37 csökkentlátású osztály van 850
tanu 1 ővaT,'A87T0(jrrelemí iskolai tanuló közül 900 volt a rosszullátó, ’*’*

A  tehetségesebb csökkentlátású tanulóknak öt középfokú osztályt 
rendeztek be, hogy számukra a továbbképzést is lehetővé tegyék.

Kisebb városokban és községekben, ahol ilyen iskola nem állítható 
fel, ingyenes ismertetéseket osztanak szét a tanítóknak és szülőknek, 
hogy a szülők maguk foglalkoztathassák rosszullátó gyermekeiket.

Franciaoxszúg. Még a német uralom alatt nyitották meg Strassburg- 
ban 1919^ben a_ kontinens elsődskolaíaf csökkentlátásúak részére.
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Parisban a közeljövőben minden kerületben nyitnak ilyen iskolát. 
Amerika. Amerikában a csökkentlátásúak első iskoláját Bostonban 

állították fiéT 1913 áprilisában.
A  másodikat ugyanezen év szeptemberében Clevelandban,
Ebből a két intézményből fejlődött ki a csökkentlátásúaknak az a 

409 iskolája, amely ma Amerika 22 államának 118 városában működik, 
N émetország.  Az európai kontinensen iskolaszervezés, módszeres 

elgondolás és gyakorlati megoldás tekintetében Németország áll az 
élen. Berlin iskolája mintául szolgálhat az összes hasonló intézmények
nek. Szervezetét és tantervét nemcsak a többi németországi iskola, de a 
külföld valamennyi iskolája átvette s alapvetőnek tekinti.

Berlinben 2 önálló nyolc osztályos iskolát rendeztek be. Az egyik
ben 120, a másikban 146 gyermek tanul,

A  berlin neukölmi iskolában 4 tanteremben 8 osztályt helyeztek el 
52 tanulóval.

Góthában a vakok és siketnémák közös intézetében egy osztályt 
állítottak fel egyenlőre 6 tanulóval.

Leipzigben 2 osztály található 16 tanulóval.
Hamburg a vakok intézetében állított fel négy osztályt 60 tanuló

val. Minden tanteremben egy duplaosztály van. Mintaszerű és külön
leges olvasókönyveiket egész Németországban használják,

Breslau szintén a vakok intézetében nyitott egy tantermet 15 ta
nulóval, Csak az írást és olvasást tanulják külön, a többit a vakokkal 
együtt,

Dortmundban öt osztály található 61 tanulóval. Az első és második 
osztálynak külön tanterme van. A  többi osztályban összevont tanítás 
folyik,

Stuttgartban a csökkentlátásúaknak a vakok intézetében egy ter
mük áll rendelkezésre 15 tanulóval,

Chemnítzben van Németország egyedüli ínternátusos iskolája. Külön 
pavillon áll rendelkezésükre a vakok és gyöngeelméjűek állami intéze
tében. Osztálytermük, felszerelésük mintaszerű. Három tanteremben 
6 osztály van elhelyezve 32 tanulóval.

Ausztria. Wienben az egyik elemi népiskolában 8 osztályos tago
zatuk van 72 tanulóval,

A  vakok állami intézetében egy külön osztályt nyitottak számukra 
14 tanulóval,

A  harmadik iskolát az izraelita vakok Hohe Warie-í intézetében 
rendezték be, amelyben 5 rosszul látó gyermekkel foglalkoznak, 

Linzben a vakok intézetében két osztály van 16 tanulóval.
Grazban szintén a vakok intézetében 2 osztályban tanul 13 gyermek, 
Svá jc .  Az első svájci iskola 1925-ben nyilt meg Zürichben 12 ta

nulóval. 1933-ban a 250.000 lakosú Zürich 17,247 elemi iskolás tanuló
jából 32 volt a rosszullátó,

1930-ban Baselben nyilt meg a második iskola. 1933-ban a 148.663 
lakosú Basel 7870 elemi iskolás tanulójából 12 volt csökkentlátású.

Dánia. A  koppenhágai iskola a szellemi fogyatékosok iskolaépüle
tében van elhelyezve és nyolc évfolyamú. Egy osztálynak növendék
létszáma 16.

Finnország. Oskar Heinonen kezdeményező munkássága folytán 
1931-ben Helsinkingben megnyílt finn testvéreink első ilyen iskolája.
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... Belgiumban, Olasz-, Lengyel-, Orosz-, és Csehországban a közel 
jövőben nyílnak meg ilyen iskolák.

\ székesfőváros elemi iskoláiban működő szemész-szakorvosok
évről-évre összeírják a csökkentlátású tanulókat. A  múlt iskolai évben 
163 olyan elemi iskolai tanulót találtak, akiknek olyan rossz a látásuk,

Í
hogy a többi normális tanulóval, látásuknak további veszélyeztetése 
nélkül, együtt nem taníthatók. A  székesfőváros Tanácsa dr. Boros Pál 
tanácsi főjegyző és dr, Szőnyí László tanácsjegyző javaslatára elhatá
rozta, hogy az 1934—35-ös iskolai évben valamelyik elemi iskolában 
kisérletképen egy osztályt rendez be számukra. Ha ez a kísérlet ered
ménnyel jár s a szülők is megbarátkoztak ezzel az új intézménnyel, 
akkor a Tanács a szükséghez képest fokozatosan fogja kiépíteni; ezt az 
új gyógypedagógiai intézményt,

A_ Pedagógiai Szemináriumban a Gyógyped, Tanárképző Főiskola 
tanárainak közreműködésével a jelen iskolai év elején egy továbbképző 
tanfolyam nyílik meg azon gyógypedagógiai tanári oklevéllel rendelke
zők részére, akik a csökkentlátású gyermekek tanításában nagyobb jár
tasságot akarnak szerezni. Ez a továbbképző tanfolyam előreláthatólag 
három hónapos lesz.

FAIEGÉSZSÉGÜGY ÉS GYÓGYPEDAGÓGIA.
írta: Dr. Páll Gábor m. kir. állami kórházi főorvos, a gyulai szüiészkerüiet

főorvosa.

Bennünket szülészorvosokat azért érdekel különösképen gyakorlati 
szempontból ezen témakör, mert a szaporodásnak fejleményei nagy
részt a mi megfigyelésünk alatt állanak. E fontos népegészségügyi prob
lémát elsősorban nekünk orvosoknak kell irányítani az átöröklés tör
vényszerűségére támaszkodva. Most lássuk, hogy a való életben miké
pen történik azon gyenge értékűeknek életforgása, szereplése, akiket a 
szaporodásfolyamathól intézményesen kizárni míndenképen indokolt, 
mert felelősségnélkülí és erősebb szaporodásukkal egyszersmind az 
örökletes bajoknak továbbvitelére szolgáltatnak lehetőséget és ezzel 
megindítják a társadalmi elfajulást is. Vegyünk egy példát a sok közüli 
Tokbszr-szeriepelFosztálvunkon egy ővenpeelméin háziterhes, aki maga 
is menhelyi gyermek volt, szüleit nemlsmerTTA 20 éves líbapásztor, ki 
harmadszor van már másállapotban, nem ismeri születendő gyermeké
nek apját sem. Két előbb), szüléséből származó gyermekével a menhely- 
nek volt lakója, ott kezdte ő is pályafutását, tehát oda tért vissza időn
ként született csecsemőivel is. Idősebb fiúgyermeke most 5-ik éves, kis 
idióta, aki jelenleg a kórház gyengeelméjű gyermekpavillonjában ját
szadozik állami felügyelet alatt; a másik kisebb leányka még a gyer- 
mekmenhelyen tanyázik, 3 éves, de szellemi képessége felől még mit 
sem árult el (szintén az állam tartja). A  tavaly ősszel megtörtént a 
harmadik szülés is, mérsékelten vízfejű volt az újszülött és pár hónap 
múltán a gyermekmenhelyen meghalt. A  gyengeelméjű anya alig hogy 
visszakerült ííbapásztorí munkakörébe, az ott töltött időnek leredménye- 
képen ismét korai terhességgel jelenkezett osztályunkon. De most a 
községi előjáróság és mi is megsokaltuk nem kívánatos, de gyakori sza
porodását és az idióta terhesnőnél elmeorvossal történt tanácskozás 
alapján orvosi-eugeníkaí alapon a terhesség megszakítását és diefínítív 
sterilizálását végeztük, kizártuk a nem kívánatos szaporodásbóT7~"~
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Itt röviden meg kell említenem azt, hngy a stprili-z í̂riV.l fmprlrj/vvP- 
tevést) nénTTIéllösszetéveszteni a castratióval, minthogy a csiramírí- 
gyek eltavtilTíasáróI egyál talAn_nio6S--sgéT-€b-feelsa^ecretios~lnuko'dg5~ís 
lélTcsségében megmarad. iesíi -es lel Ki zavarok Belőle nern származiiat- 
nak. Me^eléloKezekben végezve veszmyiélgn el j árasTlIialdTan olyan
stenrizációs~eiyarascikkal is rendelkezünk, amellyel időleges meddővé- 
tevést lehet elérni, mely után bármikor vissza is tudjuk állítani a teljes 
fogamzóképességet. Ezzel igazoljuk legnyomatékosabban azt, hogy csak 
a communícatíó megszakítása történik {időlegesen, véglegesen) és nem 
a csiramírigyek eltávolítása.

Az ilyen gyengeelméjű gyermekek a menhielyekről családi ápolási 
telepekre, gyógypedagógiai intézetbe, vagy ha nem képezhetők tovább, 
szerencsés esetben a gyengeelméjű gyermekek pavillonjába kerülnek, 
de nagy részük 17—18 éves korban kikerül az életbe, felszabadul a 
gondos felügyelet alól és így lehetőség adódik számukra arra, hogy fe
lelősség nélkül szaporodván, utódaiknak egyúttal továbbadják terhelt
ségüket. Visszakerülnek ismét hozzánk a szülészeti osztályra, tehát egy 
stereotyp körforgást végeznekTmiközben nem kívánatokufü^  
sokasodva lassan^ de biztosan átrétegezik a társadalmat, miközben te- 
1imtélveT~izamlávál~Ísrhelik~~^ieg~X̂ községek~és~iz~áílam~MzTáftasát. 
Ha az elemi iskolás^SvendelTgyenge érFe!műsége~ mia tt nem tud íépéSF- 
tartani társaival, szerencsés esetben, ha van számára férőhely, kisegítő 
iskolába, vagy esetleg gyógypedagógiai intézetbe kerül. Ismeretes, hogy 
az összes elemi iskolásoknak l ’5°/0-a annyira értelemgyenge, hogy csak 
szakszerű oktatással lehet bennük a tudásnak pislogó mécsét felgyúj
tani. Mint említettük, ezen gyengeelméjűek életforgásában jelentős for
dulatot jelent, ha közben kisegítő vagy gyógypedagógiai intézetbe jut
hatnak — ilyen fontos állomáshelyre, — ahol a gyengeérzékű és értel
mű gyermekeknek szakszerű és megfelelő irányú továbbképzése törté
nik. Azonban az említett intézetek' is túl vannak zsúfolva, a felvételek 
iránt állandó ostrom alatt állanak, hiszen természetes dolog, hogy a tár
sadalom, vagy épen a család igyekszik ezen szerencsétleneket szakszerű 
és emberbaráti kezekbe juttatva, távol a családtól látni. Az itt eltöl
tött idejük szocíálgazdaságí, kulturális szempontból tagadhatatlan nagy 
beccsel bir és közülük nagy számban az életben való boldogulásukhoz 
is megszerzik a szükséges ismereteket. Szóval az említett intézmények 
igyekeznek ápolni, továbbképezni az örökletesen terhelt, de még vala
mennyire képezhető fiatal nemzedéket, míg visszaadhatják őket a tár
sadalomnak, És mikor felserdült korukban kikerülnek az élet forgata
gába, a gondos kezek felügyelete alól eltűnve, felelősség nélkül adják 
tovább utódaiknak örökletes bajaikat. Ez azon időpont, amidőn a selej
tező eugenikának a fajhygienía érdekében szabad kezet kellene adni a 
cselekvésre. Az ilyen ovenoeérlelmü leúvedektől származó utódok-aztán 
a legalsóbb rétegekbe sülvednek, pvermekeik. nem képesek lépést tar- 
tamVThaíaciasbVn~íierFszikéiktől fogyatékosságot örökoITék:'Es“1íahy 
ilyen esetünk van és mennyi variációban tudjuk bemutatni ezt a stereotyp 
forgást, amelybe a jövő generációja felett töprengő ember egészen be
leszédül. A  gyógypedagógiának e problémák felé irányított nagyszerű 
felkészültségét nem tudjuk nélkülözni és akármilyen rendelkezések 
történnek is majd a faji hygíenía érdekében, reájuk több emberöltőn 
keresztül szükségünk lesz. De reájuk szorulunk az adatgyűjtésben és 
a szelektíóban akkor is, midőn a faj egészségügynek tudományos meg-
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állapításait iskolai tanításra alkamas módon gyakorlati közkínccsé 
óhajtjuk tenni.

Ezen intézetek propagálhatják legjobban és íőkép népszerűén az 
eugenikaí gondolatat is és a társadalomban egy ilyen irányú közszel
lemnek kialakulását nagyban elősegíthetik. Az alsóbbfokú iskolákban 
tovább nem képezhető gyermekeket átveszik, továbbképezik, számon- 
t ártják, pontos adatgyűjtésükkel és gondos észlelésük alapján a faj- 
egészségügyet már az iskolákban ápolják, ha pedig készen lesz a tör
vényes rendelkezés, mindkét nembeli fogyatékos nemzedéket, a szükség
hez képest, észlelésükkel alátámasztva, sterilizáció elvégzése céljából a 
szülészeti, illetve sebészeti osztályra juttatják.

Falhygiéniai szempontból nagy jelentőségűnek Ígérkezik azon vízs- 
¿álatok. értéke, mely az~aTsőbbioku iskolás~gyermekeknek testi és főleg 
szellemi fejlődését a~~szülés~i ártalmakkal^összefüggően teszT~vizs»álaí"“ 
tárgyává. Reméijük, hogy a kisegííőískoíás'növendékeken már elkez- " 

'deffvizsgálatokhoz hasonlóan ez irányban további systematikus feldol
gozás fog megindulni. Kívánatos volna továbbá a szülőintézeteknek 
mielőbbi bekapcsolódása is, mert így a tények tisztázását a gyógypeda
gógiai intézetekkel karöltve sikeresebben lehetne megvalósítani. Szülé
szeti osztályunk fejlapjain és gyermiekágyasainknak csecsemőikkel való 
kibocsájfáskor nyújtott szülési lapon már feltüntetjük „eugenikaí meg
jegyzéseinket“ és ezzel az adatgyűjtést meg is kezdtük. Reméljük, hogy 
midőn e téren a szülőintézetek között elsőnek vesszük fel fejlapjainkba 
az eugen ikaí rova to t ,  egyúttal mielőbb követőink is lesznek. Ilyen elgon
dolások mellett az újabban tért hódító praeventív szülészeti tényke
désbe egyúttal eugenikaí gondolkozást is viszünk bele és ezzel össze
függésben a faj egészségügyi törekvéseknek térhódításával szülészeti 
ténykedésünk is módosulni fog. Az iskolás gyermekeknél nem régen 
megindult nagyarányú egészségügyi vizsgálatok végeredményben a 
praeventió és szelekciónak nagy célkitűzéseit szolgálják. Kívánatos vol
na, hogy a közeljövőben ezen kutató munkákat eugenikaí alapon tör
ténő vizsgálatok is kövessék, mert ezáltal korán, igen értékes adatgyűj
tést veszünk kezünkbe. Az iskola-orvosok ez irányban sokat tehetné
nek. összekötő kapocsként tevékenykedhetnének a' szülőintézetek és 
kisegítő iskolák között. Természetesen megfelelő felkészültséggel és 
szakértelemmel is kellene birniok, mert sajnos, öröklés biológiát az or
vosegyetemen még ma sem tanítanak. Pirulva kell elárulnom azt is, 
hogy az orvosoknak legnagyobb része a napilapok híradásán keresztül 
értesült az eugenikáról, A  gyógypedagógiai intézetek létezéséről sokan 
tlíÉ52ÍSL^Jí2ÍZ^Jl35H2t32t^±EB^=t^^Őzó3vO^Mnek--arml-r-hogy 
azokban tulajdonképen mi is történik. Midőn elsőí^iTnBepílTantást 
szerezhettem egyik gyógypedagógiai intéztet „műhelyébe“, tájékozatlan
ságom miatt röstelkedve, mohón kaptam az ily irányú irodalmi adatok 
után. hogy a mulasztottakat valamiképen pótoljam. Körülbelül két éve 
intenzívebben foglalkozom e kérdéssel és közben felismertem azt a nagy 
mulasztást, amelyben mi szülészek nemiképen vétkesek" is vagyunk, 
hiszen a szuIőintézeteFmár r érien kellrtTv< ÜnaHidáV óvnitsék az euge- 
níkaT-idatokaí szüléstörténeteik alapián, hogy azt megfelelő feldolgo
zás után~a gvógypedagógíaiintezetek rendelkezésére bocsa ftsálT~Ré- 
méljulíj hogy az ískola-íajegészség ügyének niegszervezésekör ezen 
problémák is szőnyegre kerülnek és tűrhetőbb megoldást nyernek.

A  praeventív irányú orvoslásnak hatalmas térhódítása a míndín-



kább íerjedő szelekciós irányzat mellett oda fog vezetni, hogy nem is 
nagyon sokára az iskola padjai közé leülő tanuló születési körülmé
nyeit feltüntető eugenikaí feljegyzésekkel, családi biográfiájával fog 
tanítójánál jelentkezni. Ma ezzel szemben úgy áll a helyzet, hogy ese
tenként a gyógypedagógiai intézetek hosszas keresés-kutatás után, tehát 
retrográd úton bogozzák ki a homályos anamnestíkus adatokból az érté
kesíthető!, mert a rendszertelenség miatt nemcsak az örökletes terheltség 
után kell keresgélniük, de gyakran még a szülőket sem találják meg! 
Remélhetőleg az elkövetkezendő időben e téren is ki fog alakulni bizo
nyos rendszer, és mígTcözponti írányí í á s létesül, vállvetve kell gyűjte
nünk az adatokat. Csak példaképen említem meg azt, hogy több régi 
német város levéltárában a város történelme mellett a polgároknak 
családi örökletességére vonatkozó adatokat is fel lehet találni-JJíabban 
kuTonTtönvvbén faHTak^zámbh'al~)űnöző egyéneket és családfájukatí 
Tanúja voltam a LaneíesgcírícEF egyik tárgyalásán annak, hogy a tár; 
gyalást vezető elnök — Ítélethozatal előtt — a gyújtogatás miatt le
tartóztatott többszörös bűnözőnek családi biográfiáját kérette be. Ennek 
alapján a statáriálís eljárás mellőzésével dologházra és a sterilizációs 
törvény életbeléptetésének hatályával kényszersterílízácíóra ítélték. 
Tehát a társadalmi rendet felforgató bűnözővel szemben nemcsak ,,ad 
hoc“ jártak el, de a jövőre is gondoltak, midőn a továbbszaporodásből 
való kizárásra ítélték. Ez míndenképen a mai kor társadalmi szükség- 
szerűségére szabott defínitív elintézés volt. Hol vagyunk mi ettől?

Az orvosi tudomány bizonyos örökletes ideg- és elmebántalmakon, 
valamint súlyos testi fogyatékosságon, jelenlegi állása mellett segíteni 
nem tud, tehát az ilyen terhelt szülőktől egészséges utódok születését 
biztosítani nem tudjuk. Az i lv en  ha jban sz envedőknek  e s e t enk én t  g o m  
d ó s  szak orvosi v izs^álattaTtárténő k ivá logatása é s  a~szaooröWaSifolv á 
rnáibó l  v a ló  kizárása m ind enk ép en  indokolt, m er t  az u tódokra n a é v  
vá losz ínüséöú e í  átörök ítve , azokban sz e l l em i é s  tes t i  e l fa ju lá s t  okoznak. 
Általában a szelektív eliminációra (selejtező eugienikal főkép az alábbi 
örökletes betegségek szolgáltatnak anyagot ifi* Veleszületett gyenge
elméjűség (ide sorozhat j uk a~csírá s ejTnekv érb a j os és alköholosbántal- 
mazottságát is.]C2i Serdüléses elmezavar (schizophrenia!,(3. Circularis 
elmezavar ímanio-depressziós alaki, (4/ örökleíes-eskóiság-iepil^isia)'. 
^Örökletes vííustánc (Hungtínton choreal . ^. Drökletes vakság és sű- 
ketség/7, Súlvoi~örökletes testi fogyatékossá  ̂ síb. — TiszTában vagyunk 
azzal, ntFgy"az~emberT társadalmat ilyen szerencsétlen embertársaink
tól kerti gyomláláshoz hasonlóan megtisztogatni százszázalékosan nem 
tudjuk, ebben sok körülmény akadályoz és különösen az, hogy az örök- 
lésbíológíának törvényei még nem teljesen kiforrottak. Azonban addig 
is míg egy központilag irányított adatgyűjtéssel örökléstani ismereteim 
két szélesebb és szilárdabb alapokra helyezhetjük, nem kell tétlenül 
nézni a nem kívánatos elemeknek felelősségnélkülí szaporodását. Ez- 
írányú törekvésünk még inkább j ogosult akkor, midőn a civilizált em
beriség nagy részié, köztük épen azok, akiknek továbbszaporodása kí- 
váltképen kívánatos lenne, még elemi életszükségleteinek kielégítésére 
sem képes és ezzel összefüggően természetes szaporodásukat korlátozni 
kénytelen. A  nemkívánatos elemek, szerencsétlen embertársaink a to- 
vábbszapofődásból a. már említett módon kizáratván, éljék Te~egyéni 
életüket"éF~ervSvesülésükben legyünk mindenképen segítségükre! Érre 
koíeliz a liurnanítás is! Képezzük okét annyira, hogy a hazának hasz



nos polgárai lehessenek. Ezen cél eléréséne pedig elsősorban azon 
gyógypedagógiai intézetek segítik őket, amelyeknek fáradhatatlan és 
önzetlen munkájába betekintést nyerhettem. Az a tudományos és tár
sadalmi mozgalom, mely a fogyatékosság, de különösen az é r t e lm i f o 
g ya ték os sá g  m e g e l ő z é s é r e  hazánkban már évekkel ezelőtt megindult, 
nagyrészt a Magyar Gyógypedagógiai Társaságnak érdeme és e térén 
azt mondhatjuk, hogy bennünket orvosokat is megelőztek. Ezért nagy 
hálával tartozunk nekik. De legyen hálás a magyar társadalom azon is
mert nevű magyar elmeorvosok iránt is, akiknek iskolája, vagy egyéni 
ügybuzgósága írta zászlójukra a jövő szempontjából nagyfontosságú 
fajegészségügyet. Az eugenikaí törekvések kiszélesítésére is az ő mun
kájuk adott nekünk impulzust, e célból nem volt szükség külföldi im
portra szorulnunk, A  társadalomtól meg azt kérjük, hogy munkánkat ki
sérje figyelemmel és az útban álló akadályokat félre gördítve, segítsen 
bennünket célunk elérésében.

A BESZÉDGYÓGYÍTÁS MAGYARORSZÁGON.
lr la  és a nemzetközi fonetikai kongresszusnak Budapesten tartott 1934. évi gyűlésén 

németül előadta: Schulmann Adolf,

A  beszédgyógyításnak hazánkban 44 esztendős a múltja. Az- első 
tanfolyamot beszédhibások részére Aradon nyitották miét? 1900-ban 
jyoJloz_Jázsef_siketnéma-intézexi igazgató vezetése mellett. A  beszéd
hibásokról való gondoskodásra á külfoldrrerk hazánkban is jól ismert 
hasonló törekvései hatottak ösztönzőleg. Első sorban Gntzmnnn Alherf. 
igazgatónak (Berlin) komoly és alapvető munkássága, nemkülönben Dr. 
Chervins-é (Páris).

Már 1888-ban, az aradi városi tanfolyam megnyitása előtt jelent 
meg Baranyai Gyula tanár (Budapest) tollából az első magyar mű 
„Gyakorlati útmutató a .beszédhibák leszoktatásához" címen. Azonban 
a- beszédnevelésí irodalom első'~aTapvefő”és^válóban értékes munkáit 
Roboz igazgató adta. Megjelent tőle 1894-ben „A dadogás gyógyítása“, 
1896-ban „Módszeres beszéd- és olvasási gyakorlatok dadogok részére“ 
és „A beszéd hibáiról“, 1900-ban: „Mi a dadogás?“ Négy évi működés 
után 1894-ben Roboz igazgató Budapestre került s az általa vezetett 
aradi városi tanfolyam munkáját itt folytatta, amikor is az „Beszéd
hibások állami tanfolyama“ címén állami gondoskodás alá került. 
E tanfolyam fennáll még ma is, sőt ez évi május hava óta a „Be
szédhibások állami intézete" nevét viseli. Roboz igazgató az állami tan
folyamok. 1898-ig vezette.

1898-ban dr, Sarbó Artúr egyetemi tanár, a neves idepövóüvász 
vette át a tanfolyamot s vezette 1^18-íg, Sarbó egyet, tanár 20 esztendős 
vezetői munkássága a magyar beszédövőpvítás virágkorát jelentette. 
1896—1904 szünidei töváhbképzőtanfolyamok is^laküTtaktanítók ré
szére, hogy tájékozódást nyerjenek a beszédhibák lényegéről, kezelésé
ről és megelőzéséről. Miután azonban ezeken csak kevesen vehettek 
részt, s így az eredmény elég hatásos nem lehetett, azért 1904—1914 
csupán, tanítóképző intézeti „Tanárok jelentkezhettek e tanfolyamokon 
azzal a céllal, hogy mar a képzőkben vezethessék he ők a tanító jelölte^ 
hef a beszédgvógvítás nvunkaiáha. Sarbó egyet, tanár 1900—1914. évente



iskolaorvosok (egészségtan tanárok) számára is rendezett tanfolyamo
kat, miáltal biztosítani kívánta a pedagógus és orvos együttes munkáját, 
Sarbó egféTTTSnarlelentős szervező tehetsége nyománlnaFT9üg:ten  
Budapesten ajjeszédhihás-^yermekek részére 6 beszédgyógyító osztály 
és.46Hbgszedgyógyító tanfolyam~lceletkezet:r~E szervezoOevékeirvség 
iffS'tsTneg mindenüttIdőszerűnek mutatkozó-törekvés. Sajnos, a világ
háború kitörése alkalmával e rendszeresen vezetett intézmények meg
szűntek s minden fáradozás ellenére, gazdasági okok miatt, még ma sem 
voltak életre kelthetők. Valamennyíök közül, az állami intézményen 
kívül, két városi tanfolyam maradt fenn; viszont tanítók és orvosok 
számára előadások és tanfolyamok csak alkalomszerűleg rendezhetők, 
Sarbó egy. tanárnak szervező munkássága mellett irodalmi tevékeny
sége is fölöttébb értékes volt. Kisebb s nagyobb művein kívül 1906-ban 
jelent meg tekintélyes munkáia: A  beszéd összes vonatkozásaiban. 
Jólehet a munka a Gutzmann-féle irányzat idejében jelent mién", mégis 
a dadogást többek között nem minősíti spasztikus összerendezettségi 
ide^ántaJömriak^mert felismeriaíkatTTűggésű. működ éses~~es érzelmi 
vonatkozású alapjait, lényegét. A  kezelés alkalmává r'gyermekéknél 
Gützmann eljárását követték, felnőttekkel szemben Sandow gyógy
módját. A  mű különösképpen hangsúlyozza a szülői .háznak megelőzési 
feladatait és a tanítók s orvosok kellő tájékoztatását.

Sarbó egy. tanár után Istenes Károly a siketnémák állami intézeté
nek ez idő szerinti igazgatója volt ezen állami intézménynek vezetője 
1918— 1925-ig, majd 1925-től Schulmann Adolf gyógypedagógiai igaz
gató. Istenes Károlytól többek között a következő munkák jelentek 
meg: „A háború siketéi, némái, siketnémái és hibásan beszélői", „A 
beszédhibák javííásmódjának gyakorlati kézikönyve.“ Schulmann 
Adolftól: „A beszédhibák megelőzése különös tekintettel a dadogás el
hárítására , Újabb nézetek a dadogás kérdésében.“ A  beszédhibák Ösz- 
szes gyógymódjait e helyen nem fejtegethetem, azonban leszögezem, 
hogy alapjában különleges kezelés jár egyrészt az alkalomszerű (szer
zett, ösztönös) dadogás tüneteit mutatóknak, másrészt az öröklött da
dogás (tanulóknál, gyermekeknél) eseteiben. Oly lelki gyógymódot 
alkalmazunk,jnelynek végcélj a az összegvéniség átnevelése. Ebbe szük- 
ség esetén természetszerűleg szervezeti gyógyítás~is~kapcsolődik, 
pedagógus-és orvos így szoros, egymást kiegészítő kapcsolatban doígo- 
zik-együtt a beszédhibások' ] avara. ~ ..

Az állami intézet egyúttal gyakorlati intézmény is, szemináriuma 
a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolának. Gyógypedagógus vezeti. 
A  kezelés orvosi részét a Főiskolához tartozó laboratóriumok, azok 
szakorvosi osztályai látják el. A  8 féléven át foglalkozó Gyógypedagó
giai Tanárképző Főiskola keretében helyet foglalnak a kiejtés- és be
széd gyógyítás tantárgyai is, különben pedig közös képzést nyújt a fo- 
gyaíékosságügy minden vonatkozásában. A  felvétel feltétele tanítói 
oklevél, vagy érettségi bizonyítvány.

Az állami intézeten kívül ez idő szerint Budapesten 7 városi tan
folyam, az egyetemi Szt, Rókus-kórházban 1 rendelő intézet és vidéki 
városokban 4 tanfolyam szolgálja a beszédhibásokat. A  hang- és be
szédgyógyítás tudományát egyesületek is művelik. Ilyenek: a Siketné- 

^mák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete, a Magyar Gyógypedagó
giai Társaság és a Magyar Fonetikai Társaság. Folyóiratok: Siketné
mák és Vakok Oktatása, és Magyar Gyógypedagógia.



Sarbó egy. tanár kimutatásai alapján 1901-ben a 2000-nél több 
lakost számláló községekben és városokban Magyarországon 29.162 
beszédhibás tanuló volt (17.953 fiú, 11.209 leány). Pöszénbeszélő kö
zöttük 18.582, dadogó 8043 és egyéb beszédhibás 2537. Budapest köz
ségi iskoláiban, egy 1926. évi kimutatás szerint, 47.975 főnyi tanuló
létszám mellett volt 632 dadogó, 1303 pöszénbeszélő és 316 egyéb be
szédhibás. A  'tanulólétszám A7°/n-a tehát beszédhibában szenvedett.

Hogy a beszédpedagógíanak magyarországi teljes képét adjam, 
befejezésül röviden azokról a vizsgálatokról és eredményekről szólok, 
melyeket a magyar gyógyító nevelés különböző intézményei végeztek, 
illetve értek el e téren.

A  Gyógypedagógiai kór- és gyógytaní laboratórium (vezetője dr. 
Szondi Lípót főorvos) 100 dadogót vizsgált meg szülőikkel, közeli ro
konaikkal egyetemben, összesen 2650 egyént. Az alkatelemzés az é rz ő 
id egközpontnak  változékonyságát jelezte. Ez részben (80°/o) öröklött. 
érzőidegi alkatnak, részben a mozgatóidegi 'SgyTközpont szerzett meg
betegedésének folyománya. Sarbó egy. tanár az extrapiramidum fon
tosságára utal, közelebbről a striatuméra, melyben az újabb vizsgálatok 
alapján az érzelmiélet agyi központja található. Feltehető ennélfogva, 
hogy a dadogás oka a mozgató idegpályáknak és az extrapíramídumnak 
egymáshoz való viszonylatában keresendő. A  külső eredésű, így a kör
nyezettől függő lelki tényezőknek jelentősége ezen vélemény alapján 
különös fontosságot nyer, miután tudvalévőén a lelki életnek érzelmi 
vonatkozású kiváltódásai éppen a mozgató központ közvetítésével ke
rülnek sematikus pályákra,

A  Fonetikai Laboratórium és kísérleti osztálya (vezető dr. Bárczi 
Gusztáv) a magyar intézetek összes síketnéma tanulóit vizsgálta és úgy 
találta, hogy a teljesen siketeknek minősített gyermekek közül a siket- 
ség csak 15 °/0-ban valóságos siketség, míg a többi gyermek alkatilag 
siket. Ezen alkatilag siketekkel hallási- és beszédgyakorlatokat végez
tetett erősségi, magassági és ritmust jelző hangíngerek alapján, melyek
hez járult a mondottaknak és hallottaknak meglátása, utánzása és meg
tartása, Az eljárásuk azt eredményezte, hogy e süket gyermekek meg
tanultak hallani, sok esetben igen jelentős mérvben,

A  beszédhibások állami intézete (vezető Schulmann Adolf igaz
gató) írás- és testmozgási vizsgálatokat is végzett (Roman-Goldzíeher 
Klára, illetőleg Pátzay-Liebermann Lucy segítségével) s megállapította, 
hogy az írás és írásmozgások, valamint egyéb testmozgások is oly össz- 
rendezetlenség jeleit mutatják, melyek egyeznek az összrendezetlen 
beszédmozgásokkal.

Végül azt óhajtanám, hogy törekvéseink gyümölcsözők és áldási- 
hozók legyenek a beszédhibások számára, kiknek érdekében áldozzuk 
minden munkánkat.
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S Z A K I R O D A L O M .

Dr. Línus Bopp; AOgemesne Heilpadagogik. (Folyt.) CJ Az érzéki fogyatékosság köz^
vetett és közvetlen kárt jelent az egyén számára. Közvetlen kár, hogy a világnak
számtalan értékét nem ismerheti meg (vakok), hiányzik az eszköz, mellyel a 

közösségbe beilleszkedjék (siketnémák). Közvetett kár, hogy könnyen fejlődik ki 
náluk a csökkentérzékűségí érzés, amely helytelen irányban keres kiegyenlítődést, 
A vakoknál a gyógyító nevelésnek főfeladata, hogy a vak lelkében uralkodó verbálíz- 
must realizmussá változtassa át. Ami az egész egyéniségének fejlődését illeti, kör
nyezete részéről különösen két veszély fenyegeti: elkényeztetik, mert túlságosan 
vigyáznak rá, avagy elhanyagolják, mert nem törődnek vele. Hogy a lelki egyensúly
ból ki ne zökkenjen, nagy fontossága van a valláserkölcsí nevelésnek, A  lelki har
móniának a megbillenése veszélyezteti a későbbi korban megvakultat is,

A siketen születetteknél és a korán megsíketülteknél a szellemi képzés sokkal 
nehezebb, mint a vakoknál, A  környezet részéről ugyanaz a veszély fenyegeti, mint 
a vakokat. A  testi fogyatékosság, nyomorékság és betegesség is akadályozhatja az 
értékérzék kifejlődését,

A  züllöttet szintén bizonyos értékeknek a hiánya jellemzi. Ez a hiány vagy az 
életnek bizonyos területére vonatkozik, vagy pedig az összes életértékekre. A  munka
kerülés és alkoholizmus is magukban hordhatják a züllés jellegét. Általában az ösz
tönök zavartalansága jellemzi őket, mi miatt a magasabb értékek nem juthatnak 
érvényre. Megkülönböztet inkább tevőleges és inkább szenvedőleges züllést. A  Passív 
züllés a környezet részéről való befolyásolást jelenti, illetőleg a lelki alkat lazaságát.

A züllés fogalmát sokszor hozzák kapcsolatba a társadalomellenesség, illetőleg 
a társadalmi alkalmatlanság fogalmával. Ez azonban szerinte nem mindig állja meg 
a helyét. A  züllés különböző formáira jellemző egy bizonyos, az ösztönöktől függő 
értékrendellenesség és a személyiségnek bizonyos szétesése, mert nincsen semmiféle 
egyéni középpont, nincsenek olyan elvek, amelyek egy objektív értékrendszernek 
megfelelnének. A  züllés okára vonatkozólag nem foglal el határozott álláspontot. Az 
orvosok és biológusok szerint endogén oka van, a szociológusok és indivíduálpsycho- 
lógusok szerint exogén eredetű az ok. Megelőzni a szükséges magasabbrendű érté
kek belenevelésével lehet, amelyek központi értékekké lesznek. Érdekesen fejtegeti 
a munkakerülés psychológíáját és pedagógiáját. A  munka, amennyiben testi és szel
lemi kimerüléssel jár, kellemetlen érzelmeket kelt. Hogy ezt legyőzhessük, módot 
kell találni, melynek segítségével a munkát kellemessé tehetjük, Ebből a szempont
ból tekintetbe jöhet: 1. a mozgási tevékenységi ösztön, 2, a ritmus és 3. a munka 
eredménye.

Munkakerülésről, munkaíszonyról ott beszél, ahol a munkából eredő kellemet
lenségeket az egyén nem tudja legyőzni. Bopp ennek az okát az iskolából a hivatásba 
való hirtelen átmenetben, a pubertás korában fellépő erős fáradékonyságban és a 
neuropatíkus hajlamokban találja. i

Az értelmi fogyatékosok testileg gyengék, azért, nehezen illeszkednek be a 
munta  rendi ébeTEzen a területen ¿" megelőzéssel, vagyis a munkára való neveléssel" 

"Söltlsarnagyobb eredményt érhetünk el, mint a gyógyítással.
Ugyanilyen szellemben tárgyalja az alkoholizmust és az alkoholellenes neve

lés kérdését.
A leíró rész legvégén a kriminalitással foglalkozik. Ezen belül is több csopor

tot különböztet meg. Itt a csoportosítás ethíologiaí szempont szerint történik. Ez a 
csoportosítás már a prognózis és nevelés módjaira céloz. Megkülönböztet gyenge
elméjűségből eredő kriminalitást, 2. psychopatás konstitucíóból eredő kriminalitást 
és 3. agyi megbetegedésből eredő kriminalitást,

II, A  normális pedagógiában a pedagógiai lélektan nem játszik döntő' szerepet, 
mert az egészséges lelki élet az egészséges fejlődést biztosítja. Ezzel szemben a 
gyógypedagógiában minden a növendéknek megértésén múlik. De ha a nevelősze
mélyiségnek a normálpedagógiában igen fontos szerepe van, akkor fokozottabban 
érvényesül ez a gyógyító nevelésben.

A gyógyító nevelés, mint a nevelés általában, hivatás. A  hivatás pedig Bopp 
szerint magában foglal bizonyos közösségi, metafizikai, vallási elemet. Mint katolikus, 
pap az életet is hivatásnak fogja fel, amelynek a legmélyebb motívuma a szeretet. 
A szeretet a léleknek az a megnyilvánulása, mely mások értékének az emelésében, 
illetőleg felébresztésében áll. A  „szerétéiből való szolgálatban" találkoznak az összes

R
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hivatások. A hivatás eszméje mindig kettős objektumra vonatkozik: a közösségre, 
annak egyes tagjaira.

A  nevelői hivatást a nevelői gondolkodás határozza meg. Ez pedig a közvetlen 
segiteniakarásban jut kifejezésre. A  segítés az ember életcéljának az elérésére vonat
kozik, ami viszont nem lehet más, mint az üdvözülés. A  segíteni akarás megindítója 
a szeretet, amely a gyermekben oly csirákat fedez fel, miknek fejlesztése érdemes, 
illetőleg miket fejleszteni lehet,

A  hivatás eszméjének másik pólusa; az egészre, a közösségre való vonatkozás. 
Ezt Bopp szintén erősen hangsúlyozza a nevelői hivatás gondolatában, A  nevelőnek 
pozitív állást kel! foglalnia a kulíurjavak értékvilágával szemben. A kul túr javaknak 
megőrzése és a jövő nemzedéknek való átadása szintén a nevelő feladata.

Hogy a nevelő a hivatásának megfelelhessen, elengedhetetlen követelmény, 
hogy az értékérzéke a lehető legtökéletesebb legyen. Krítíkaérzékkel kell bírnia, hogy 
a rábízoítakat a legmagasabb értékek felé vezesse, továbbá, hogy a keletkező új kul- 
turjavak között kellő kűlönboztetéssel válogathasson, ezek között és a régiek között 
haitooniái teremtsen és így a múlt és a jövő generáció között az összhangot bizto
sítsa, A  nevelőnek eme eszményi typusában megtaláljuk a gyógyító nevelőnek a 
prótotypusát is. Az ő feladata is a segítés és gyógyítás, a közösség értékjavaíért 
ya.ó tői etlen fáradozás, a fogyatékos gyermek megmentése a kultúra számára és az 
értékjavak megmentése a fogyatékos számára.

Amint látjuk, Bopp szerint minden nevelés segíteníakarás. A  gyógyító nevelés 
fokozott segítés, mert a lélek csökkent önkormányzó ereje mellett nagyobb akadá
lyokkal, nagyobb nehézségekkel állunk szemben. A  gyógyító nevelőnek tehát oly 
követelményeknek kell megfelelnie, melyek a normális nevelésnél vagy egyáltalán 
nem, vagy csak igen kis mértékben merülnek fel,

^ A z  első ilyen követelmény a megértés, illetőleg az együttérzés a fogyatékos 
egyemíel. Bár a gyógypedagógiában bizonyos negatív együttérzésről beszélhetünk, ez 
azonban nem jelentheti a pozitív értékek elhanyagolását, A  nevelőnek a pozitív 
értékeket is meg kell ismernie, a nevelési cél és a terápia módjának a megállapítá- 
sánái ezekkel is számolnia kell. Hogy a gyógyító nevelő a növendéket valóban meg- 
értse, első követelmény, hogy képes legyen önmagát saját énjétől teljesen elvonsí- 
. 0fí?'tm ^beleéln i magát a növendék érzelem-, gondolat- és akaratviíágába a maga 
itéj.őKépességének fenntartása mellett. Meg kell látnia a gyermekben lappangó érté- 
keket-ég lelkében kell élnie annak a képnek, amivé a gyermeket tenni akarja, 

p- C_2d A  gyógyító nevelői tevékenység technikai tudást és ismeretet is kiván a ne- 
j velőtcjL továbbá
' (3^kitartást, erős akaratot, amely a növendéktől is képes áldozatokat követelni.

Fontos követelmény még a türelem és a gyermekhez való leeíeszkednitudás.
Hogy mindezeknek a követelményeknek megfelelhessen, azt a lelkében élő 

határtalan szeretet biztosítja. Erősen hangsúlyozza Bopp azt a követelményt, hogy 
a nevelőnek munkáját csak akkor koronázza siker, ha ebben a növendékébe vetett 
hite is támogatja.

Ilyen kövtelmény mellett milyen legyen Bopp szerint a gyógyító nevelő kikép
zése? Ebben a kérdésben ugyanazon eszményi szempontok érvényesülnek, mint egész 
munkájában, A gyógyító nevelő pályaválasztása belső szükségletnek a kielégítése 
legyen, nem pedig kenyérkereset,

III. A gyógyító nevelésnek az eddig elmondottak szerint nem lehet más célja,
a normálpedagógiának. De nézzük meg közelebbről, miben látja Bopp a nevelés 

célját általában. Megállapítja íiínid^iekeliHdrdrofy'T^evelés fdadata a gylFnüKfc- 
nek segédkezet nyújtani az élet értelmének megvalósításához. Hogy mi az élet ér
telme, az már szorosan összefügg a világnézettel. Az ő vílágfelfogása szerint ez 
csakis az Istenhez váló minél nagyobbíokú hasonlóválevést jelent, Ezt a célt azonban 
csak fokozatosan érhetjük el. Az egyén a legmagasabb értékekhez csak az alárendelt 
értékek egész rendszerén juthat el. Az alárendelt értékek és a magasabb fokú értékek 
között azonban nem találunk ok és okozati viszonyt, Bopp szerint tehát a cél nem 
az egyén összes értékeinek — intellektuális, érzelmi és akarati vonatkozásúaknak — 
hanem csakis a katholikus értelemben vett értékek legmagasabb fokú fejlesztése,

A  gyógyító nevelésben azonban kettős céllal állunk szemben; az egyént elsőbb 
a normalítás nívójáig kell fejleszteni és innen azután a magasabb értékek felé. A  
gyakorlatban ez a kettős tevékenység egybefonódik. Az első célt szolgálja bizonyos 
szervi anomáliáknak, rendellenességeknek orvosi, illetve sebészi úton való megszün
tetése, életkeretváltozás, közvetítő értékek, stb. Ugyancsak a nevelés célja a fogya
tékos gyermeket önálló megélhetésre alkalmassá tenni. (Ezt Bopp úgy fejezi ki; fel 
kell ébreszteni benne az alárendelt értékek iránti érzékét.)



IV. Munkájának negyedik része módszertant tartalmaz, amelyben azokat az 
irányelveket tárgyalja, melyek az összes fogyatékossági csoportoknál érvényesíthetők. 
Ezek az irányelvek, mivel a gyógypedagógiai nevelésben nem elme- és ösztönproblé- 
mát, hanem értékelési, illetőleg oktatási feladatot lát, nem különböznek a normális 
oktatás módszertani elveitől. Legfeljebb alkalmazásukat kell a fogyatékos egyénhez 
szabni. Hogy ezeket a módszertani elveket megfelelőn alkalmazhassuk, ismerni kell 
a növendék ösztönéletét. Az élvezeti, játék, szereplési, birtokolási ösztön mind fel
használható a nevelés érdekében. Ezzel a gondolatmenettel jut a munkaiskola tár
gyalásához, A  munkaiskolát azért tartja értékesnek, mert biztosítja a növendék ön- 
tevékenységét; nemcsak az értelmi, hanem érzelmi és akarati erőit is fejleszti, elő
segíti a közösségbe való beilleszkedést, a munkás tevékenységet. Ezzel kapcsolatban 
hangsúlyozza továbbá a szemléltetésnek és az otthonias életkeretnek a fontosságát.

A  gyógyító nevelés munkáját Bopp szerint a legtöbb esetben negatív feladatok
kal kell kezdeni; az esetleg jelenlevő testi rendellenességeket orvosi úton kell meg
szüntetni, meg kell szabadítani az egyént a bűntudatától, fel kel hívni figyelmét 
hibáira stb. Ilyen feladat a megfelelő környezetnek a megteremtése is. Az anya, 
apa, testvér, általában a családi körülmények döntő hatással vannak a gyermeki 
lélek kifejlődésére. A  megfelelő környezet teremtése kétféleképen történhetik; vagy 
a környezetre hatunk, vagy az egyénre hatunk közvetlenül, ügy általános, mint 
gyógypedagógiai szempontból igen fontos a megfelelő közszellemnek, az intézeti 
szellemnek kialakítása. A  közszellem kialakítása utánzási ösztönön alapul és bizo
nyos érzelmi-, akarati- és érdekközösséget tételez fel. Az értelmi fogyatékosoknál 
ennek a közösségi, illetve közszellemnek a kialakítása igen nehéz, mert sokkal ellen
tétesebb elemeket tartalmaz, mint a normálisok közössége. Itt a közösségre való ne
velés még mint cél áll előttünk.

A  ^SáytP^dagógíai__Qktaiás__nemcsak az értelmi fogyatékosok szempontjából 
ímgyj^ntőséffűTTiáhem a psychopatálc, szélhámosok kóros hazudozók szempontja? 
böí Is. Az ismeretek ugyanis befolyásolják az érzelmi és akarati világot. Á he lyes  
ismeretek,—a valóság megismerése .az érzelmet és akaratot a helyes irányba terelik. 
A. kulturjavakkal való állandó foglalkozás pedig a helyes értékérzés kifejlődéséhez 
vezet. Ennek azonban több akadálya van. Ilyen a figyelem hiánya, a fantázia túlten- 
gése, az érzékszervek tompasága, a mozgási zavarok, az emlékezet gyengesége, stb. 
A gyógyító nevelőnek meg kell találnia azokat a módokat, melyek segítségével ezen 
akadályokat legyőzheti, illetve a fejlődést biztosíthatja.

A  fogyatékosok oktatásával kapcsolatban Bopp nem elégszik meg avval, hogy 
a fogyatékosok — különösen az értelmi fogyatékosokra gondol — csak egyszerű, a 
mindennapi életben szükséges ismereteket kapjanak, hanem hangsúlyozza, hogy tisz
ta fogalmakat, magasabb szellemiséget kell náluk kialakítani. Boppnak ez a köve
telménye nemcsak a logikai, hanem az erkölcsi, illetve akarati értékekre is vonatkozik.

Külön fejezetben foglalkozik a kedélynek és az akaratnak gyógypedagógiai 
nevelésével.

Az érzelmeknek a normálisok lelki életében is igen nagy jelentőségük van. Ezek 
az erkölcsi törvények természetes velejárói, az erkölcsi cselekvéseknek megindítói, 
illetve az erkölcsellenes cselekvések megakadályozol. Az értelmi fogyatékosoknál az 
érzelmi világ is esetenkint könnyebb-súlyosabb elfajulást mutat. Az értelmi fogyaté
kost érzelmi világának tompasága, vagy ingadozó volta jellemzi. Ennek a javítása 
épolyan gyógypedagógiai feladat, mint az értelem fejlesztése. Gondoskodnia kell a 
gyógyító nevelőnek, hogy megfelelő élmények ■ révén megfelelő érzelmi állapotot te
remtsen a növendék lelkében. Ebből a szempontból igen fontosak a primitív, u. n, 
érzéki érzelmek. Az ünnep, születésnap, stb. mind felhasználhatók a helyes kedély
nevelés céljaira. Ezenkívül tárgyalja mindazokat a tényezőket, melyek az érzelmi 
világra hatással vannak. Fejtegetéseinek további folyamán a gyógypedagógiai szem
pontok meglehetősen háttérbe szorulnak. Olyan követelményeket támaszt a kedély- 
világ fejlesztésével kapcsolatban, amelyek a normális nevelésnél is csak mint ideális 
célkitűzések szerepelnek.

Részletesen foglalkozik az akarat psychológíájával, Szerinte az akarat mindig 
céltudatos törekvést jelent valami felé. Az objektumnak olyan sajátossága, amely 
azt elérendő céllá teszi, egyúttal az illető objektum értéke, S ha ez az egyénnél tu
datossá válik, akkor motívumnak nevezzük. Minden akarati ténykedésünknek a meg
indítója bizonyos motívum. A  motívum érzelmi is lehet, de akkor nem állandó, nem 
olyan értékes, mint az, amely beleilleszkedik az eddigi tudattartalomba és az egyén 
lelkének egy része lett. A  motívumok összesége — amennyiben ezek a cselekvések 
rugói —• az egyén világszemléletének az alapjai.

Bopp az akarati neveléssel kapcsolatban igen magas célokat tűz maga elé. 
Biztosítani akarja azt, hogy a fogyatékos egyén cselekvési motívumai ne csak érzel-
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miek, hanem jól átértettek, apercipiáltak legyenek; a- cselekvést megelőző motivum- 
kuzdelemben az értékesek győzedelmeskedjenek,

mdezek oly nevelési feladatok, amelyek a normális gyermek nevelésénél is csak a neveles magasabb fokán állanak fenn. neveiesenel is
a7nkr,1áíkabb ^y°SyPeda ógiaí feladat az akarat nevelésével kapcsolatban az hogy 
azoknai az egyenekné . akiknél az ingert közvetlen követi a cselekvés, a két mozza-
az Í eozT  kVr ?  1 K *  suágestibiliseknél elWmotivumot neveljünk be-

z ingadozó, bátortalan egyeneknel a motívumok közötti válogatási erőt fokozzuk
lát .^ y °áP f ? aá°81ial ferladat annak a biztosítása is, hogy a helyes motívum által 

trej ott elhatározást a fogyatékos növendék képes legyen megvalósítani. Ebből a
gimnas°züka! ¿ kulozhetetlen a helyes szoktatás. Ugyancsak ezt szolgálja a testi

A  gyógypedagógiai értelmi, érzelmi és akarati nevelés egy egységes célra irá
nyul, mégpedig a helyes életfelfogásra, illetőleg a jellemnevelésre. A  helyes életfel- 
ogas azt jelenti, hogy az egyénben az értékmegísmerés és értéktapasztalat alapján 

megvan a készség arra, hogy ezeket az értékeket meg is valósítsa.
Az értékes jellem első feltétele a helyes életfelfogás, de ez szolgálja azokat az 

egyem helyzeteket es módokat, melyben a helyes, értékes motívum, akarások és cse- 
ekvesek ervenyre jutnak. A  helyes életfelfogás és jellemnevelés a normálpedagógia 

legmagasabban kitűzött célja, de a gyógypedagógus szeme előtt is ennek kell lebeg
nie, mert kulónoen minden fáradozása hiábavaló lesz. '

X.V' A munkát egy pedagógia szervezettan teszi teljessé, s ebben a családi és ín- 
tezf 1J ? etvellf  “atasaVal foglalkozik. Egyik mellett sem foglal állást, hanem a konkrét 
eset dönti el, hogy a nevelés melyik formája lesz a helyesebb.

, A  megelőzésre és gyógyításra vonatkozó és a tárgyalás folyamán már elmondott 
nezeteu a nevelési mtezmenyek szerint csoportosítja, így tárgyalja azt, hogy mit te
hetnek a szülői ház, az ovoda, a különféle typusu iskolák és intézetek, társadalmi 
egyesületek és közösségek a megelőzés, illetőleg a gyógyítás érdekében.

Hoppnak egész munkáját áthatja a felebarát! szeretet és a pedagógusnak világ
nézete, Az elméleti áthatolása a tárgynak nem elég mély, mert az alapkategória; az 
értékelés nála nem sajátlagosan pedagógiai, inkább vallási. Ebből következik, hogy 
ott, ahol saját gyakorlatának a tapasztalatai nem kényszerítik rá a helyes megisme
rést, az elvi és elméleti megfontolások nagyrészt csak általánosságokban mozognak 
és inkább ethíkusra és theologusra vallanak, mint nevelőre. Nem egyszer pedig inga
dozók, vagy tévesek, mint pl. ahol a gyakorlatban nem talál a mindennapi munka 
számára mást, mint a normális oktatást speciális taneszközökkel. Az egész munka 
papi szerzőjének mivoltát tükrözi, mégis szinte keresztényi felfogásnál is erősebben, 
érezteti az Adleri emberszemléletet. Jellemző ez különösen abban, hogy a lelki át
öröklésnek igen kis szerepet tulajdonít és az egyént a környezet által betöltendő 
tabula rasanak tartja. Ez persze térdévé teszi az erkölcsi fogyatékosokról vallott 
elvét. Érdeme, hogy egyrészt felismeri a gyógypedagógia egységét, másrészt elveti a 
szakosítást. Annak dacára, hogy egy helyen elvitatja az egész fogyatékos egyénnel 
való foglalkozást, mégis kimutatja azt az igazságot, hogy minden fogyatékosság, a 
testi nyomorékosság is, az összegyént változtatja meg és teszi a gyógypedagógia 
problémáj ává.

Vogel Dávid.

Magyar Pedagógiai Lexikon, A M agyar P a eda gó g ia i  Társaság m egb í 
zásából Fínáczy Ernő é s  Kornis Gyula k öz rem űk öd és é v e l  sz e r 
k esz te t te  Kemény Ferenc, I. é s  11. rész. Lexikon alak, 959 hasáb. 
R éva y  in tézet kiadása 1934. — A  maga teljességében áll előttünk 

ez a nagyjelentőségű, korszakos mű, a magyar közoktatásügy két köte
tes „Dídactica magna“-ja. Feladatom az, hogy a gyógypedagógia szem
pontjából ismertessem a „Magyar Pedagógiai Lexikonét. Rövid bepil
lantás után is megállapíthatjuk, hogy kartársaink legkiválóbbjaí hal
mozták fel abba tudásuk kincseit. Ha pedig a korábban megjelent, ha
sonló célból készült munkákkal — a V eréd y -félével, vagy a K ö rö s i— 
Szabó-félével —- vetjük egybe, rögtön szembetűnik, hogy az újban 
összehasonlíthatatlanul több a lélektan, a gyakorlat, nem kevésbbé a 
áyógypedagógia. Már ezért is nagybecsű és szeretett kézikönyvünk lesz 
az, amelynek nem szabad hiányoznia egy igazgatói irodából, egy tanári
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a tanárképző hallgatói közül pedigszobából, egy könyvtárból sem; 
mindegyiknek kezébe adnók ezt.

\h Z£ltárV a. íöjskoIa igazgatója a „Gyógypedagógia" cím
szó. tárgyalja. Mondanivalóit lehetőleg rövidre fogja, de amellett vilá- 
8?'S’ sz,erkezetben, tudományos megalapozottsággal tárja az olvasó 

, , ei a áyP-'i intézetekre, a gyp.-i szaktanácsra, a gyp.-í tanáregye
sületekre, a társaságra, laboratóriumra és a gyógytornára. — I s t e n e s  
Karoly a beszédhibákkal és a síketnémasággal foglalkozik elmélyedő, 
de szinte sürgőnystilusban írt értékes tanulmányában. Saját munká
jára a Beszédhibák javítása körül szerényen csak annyit mond, hogy 
nagynevű elődjének (dr. Sarbónak)  a művét mélyítette ki. Hány Istó- 
kot, ezt a szakszempontunkból eddig kevéssé méltatott, sajátos emberi 
lényt felemlítve, a „példányhiány“ miatt némán maradtak közé sorozza, 
holott az a feljegyzés szerint „puer demens", tehát gyengeelméjű néma 
yoli, Sajtóhiba, hogy Hán Istóknak írja a Hanyságnak ezt az elvadultan 
élő gyermekét; továbbá, hogy Sarbónak  a Beszéd c. műve kimaradt 
az irodalmi felsorolásból. — Dr. S chn e l l  János komoly tudása tükröző
dik elénk nagyszámú szép tanulmányából. Elsőnek említem a dr. 
R anschburg  Pálról írt életrajzot, melynél az az érzésem, hogy ez a 
tudósunk, nagy jelentőségét véve, hosszabb méltatást is megérdemelt 
volna. Dr.' S chn e l l  írt az akarat gyengeségéről (ő hypobuliának mondja), 
de annak j avító nevelését — igen szerencsés kézzel — már. dr. Várkonyi 
tárgyalja, amiért csak hálával adózhatunk neki. Dr. S chn e l l  ír tovább az 
átöröklésről, az arítmaszténíáról (sajnos, a legaszténia kimaradt), a. 
híbapszíchológíáról, a hídrokefáliáról, a hiperesztézíáról, a hisztériáról, 
a nevelési tanácsadóról, az orvosi pszichológiáról, a testi fogyatékosok
ról síb. — Dr. Bárczi Gusztáv szintén jelentős cikkekkel szerepel; ilye
nek: a hallás, az érzékszervek gyakorlása (itt megjegyzi: „az a törek
vés, hogy a hiányzó hallást nevelés útján pótoljuk: forradalmi válto
zást hozhat"; le megjegyzésével nyilván saját kísérleteire utal) ídioszín- 
krázía, helyes testtartás, írógörcs, iskolafürdők, iskolai betegségek,. 
kancsalítás, rövidlátók, tanítóbetegségek, testsúly, testi fogyatkozások.

Dr. Szondi Lípót kedvelt témáját: a belső szekréciót fejtegeti tömö
ren és páratlan tisztánlátással. — H erodek  Károly is szép számú cím
szót választott ki kedvelt témaköréből, aminők; a vakok intézete, a v. 
nevelőoktatása, a vaksíketek, B eü l  Rafael, Klein  János, Pivár  Ignác, 
M egy er i  (Merkí) Károly, Mihályik  Szidor. — Az ideges gyermekekről 
S chre in er  Ferenc elmélkedik a nála megszokott alapossággal: Hazánk
ban 9600 az ideges gyermekek száma — úgymond — akiknek 96 intézet 
kellene, de egyelőre egy sincs (ami volt, azt beszüntették), Ő írta „Ide
gesség a tanításban" címszót is. — Korán elhunyt M erész (M ich e l s )  
Fülőpünk a beszédpedagógíával foglalkozik. A  beszédkészség — sze
rinte — belső diszpozíció és külső beszédbelí benyomások folytonos, 
öntudatlan együtthatásának eredménye . . .  (a hangsúly itt az „öntudat
lan" szón van). — H egedű s  Lajos a nyomorékok iskoláztatását és ott
honát fejtegeti. Azt mondja, hogy a hiányos vagy béna végtagok mű
ködése a lelki életet befolyásolja. 8 osztályú gyógypedagógiai osztá
lyukban az elemi IV—VI. és a polgári I—III. osztályának anyagát 
végzik el, — Dr. H. R év é sz  Margit az erkölcsi gyengeelméjűséget fej
tegeti, közismert elmélyedésével, higgadtságával és nagy tudásával. 
Nyíltan megmondja, hogy ezek befolyásolása ma még nem mutat ered
ményt: életük nagy részét elmegyógyintézet és börtön közt váltakozva
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élik le (épp ezért talán találóbb lenne rájuk az „erkölcsi elmezavar“ 
elnevezés); velük szemben a nemi kiközösítést (sterilizációt) vagy de
portálását (társadalmi kiközösítést) tartja célravezetőnek. A  kriminál- 
pedagógiát Rácz  Lajos, a fiatakorú bűnözőket és a javító intézeteket 
Auer György ismerteti. Az utóbbi is oda lyukad ki, ahova dr. H. R évész  
Margit, t, i., hogy a visszaeső bűnözők tekintélyes része már megjárta 
a javítóintézeteket is. Ebből arra következtet, hogy ezek az intézetek 
az elméleti elgondolásokat valóra váltani képtelenek, sőt rontanak a 
beutalt kiskorú gonosztevő-jelölteken . . , Ennek a rossz eredménynek 
a megváltoztatása mindenesetre igen szép feladat lesz — a javító- 
nevelésbe újonnan bekapcsolódott gyógypedagógia számára. — Éltes 
Mátyás az intelligencia-vizsgálatokról, Itardró l, Kármán  Elemér
ről, a kisegítő-iskoláról (nálunk a jövőben halálra ítélt címszó), a 
csökkentlátásúak és a nagyothallók iskoláiról emlékezett meg;

Életrajz — úgy látom — sok van a lexikonban (az élőkről talán túl
ságosan sok.)

Cikkíróink mind kaptak kis életrajzot (kivéve H egedűst ,  dr. Szon
dit, dr. H. R évész t ,  S ch r e in e r t . )  Megörökítették Berk est , B orb é ly t ,  
Cházárt, F ek etét , F rimet  (intézetének alapítása körül azonban tévesek 
az adatok, mert azt nem Frim, hanem a „Munkapáholy“ alapította s 
csak később adta át Frímnek), Klugo t , Robozt, Simon  A-.-t, dr. Vértest, 
lov. W echse lm ann t ;  szomorú jelenség, hogy akit életében sokat és sok
szor ünnepeltek,—-X/zs Lajost— halála után pár évvel már elfeledték, 
A külföldiek közül Braille, D e s cou ed r e s ,  D ecro ly ,  d e  V E péé , Graser, 
Grosselin , Guggenbüh l, Haiiy, W alther . . . kaptak helyet. Elírás is 
akad, bár aránytalanul csekély számban, pl. mikor a lélektani laborató
riumot Mosonyi-u, 6, helyett a Festetíts-u,-ba helyezi; vagy amikor a lo
gopédiáról azt mondja, hogy a beszédhibák gyógyításának tana orvosi 
teendő.

Az általános pedagógia köréből való szakcikkek nagy száma, azok 
tudományos megalapozottsága és rendszeressége még a tudományos 
lexikonok közt is első helyet biztosít a M. P. L.-nak.

Amit Finá czy  a neveléstörténetről, Korn is  a kulturpedagógíáről, 
Várkonyi a pscíhológíáról, Balassa  a pedagógia korszakos fejlődéséről 
mond, ahogy a M. P. L. a különböző országok tanügyi rendszereit tár
gyalja és ahogy a többi értékesnél-értékesebb tanulmány, cikk, statisz
tika elénk tárul: megbecsülhetetlen kútforrássá teszi a M. P. L.-t.

A  mű jelentőségét emeli nagynevű külföldi tudósok részvétele is. 
Eredeti tanulmányokat tettek közzé: Eduard Spranger , Gigante  Silvino, 
K üpp e r  L, Lochner, Lohrer, S ch l em m er  és mások.

Mindent egybevetve, a M. P. L. megjelenése nagyjelentőségű ese
ménye korunknak és csak azt az egyet óhajtjuk, hogy a tiszteletreméltó 
szerzők gondoskodjanak róla, hogy időnkint — amíg új kiadás készül
het —- pótlások adassanak ki a M. P, L.-hoz. ( ém .)

Enzyklopädisches Handbuch der Heilpädagogik, (G y ó g y p e d a g ó g ia i  
Lexikon). Második, t e l j e s e n  á td o lg oz o t t  kiadás. 160 n ém e t  é s  m ás
o rszágbe l i szakember k öz r em űk öd és é v e l  sz erk esz te t t e :  dr. Danne- 

mann, G, Gnerlích, A. Henze, dr. E. Meitzer, H. Schober, E. Stern, 
C. M arhold kiadása Halle a. S. 1934. Ára 57’20 RM, kb. 76’80 P. — Az 
1911-ben megjelent s teljesen elfogyott első kiadás óta a neveléstudo
mány — különösen pedig a gyógypedagógia — nagy lépésekkel haladt
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előre. Ez a most megjelent második kiadás a legkiválóbb szakorvosok 
és gyógypedagógusok tollából a hibás gyermekek nevelő-oktatásának 
és gyógyító nevelésének minden kérdésére tudományosan megalapozott 
választ ad.

A  mű behatóan tárgyalja a pszihopátiát, a pszichopaták kezelését, 
a lelki gyógymódokat, a gyengénlátók, nagyothallók, beszédhibások, a 
vakok, siketnémák, vaksiketek, hallónémák, nyomorékok, nehézkórosok, 
a nehezen nevelhetők, bűnözők vagy az arra hajlamos gyermekek stb. 
gyógyító nevelésének és oktatásának, úgyszintén azok védelmének, to
vábbá az általános gyermekvédelemnek az ügyét. A  munka terjedelmé
ről szólnak az alábbi adatok: 107 nagy 8-adrét ívet tesz ki; 1712 lapon 
3424 hasáb van. Az önálló tanulmányok száma kb. 1700, ide nem 
számítva a közel 2000 szómagyarázatot. A  különböző országok gyógy
pedagógiai berendezéseit és törvényes intézkedéseit beható megvilágí
tásban tárgyalja a mű, különösen kiemeli a magyarországi viszonyokat 
(gyógypedagógiai intézményeink története, fejlődése, a magyar rend
szerű gyógypedagógiai tanárképzés, a laboratórium, törvényeink s amit 
legelsőnek kellett volna kiemelnem, dr. R anschburg  Pál egyet, tanár, 
tudományos életünk nagy reprezentánsának számos nagyétrékű tanul
mányaid Csak helyeslem azt a szigorúan betartott elvet is, hogy élő 
nagyságokról életrajzot nem közölnek.

Mindenképpen aláírhatjuk a „Blattéi- fü r  Taubstum m enb ildung“ 
c. lap véleményét, mikor azt mondja: , . , nélkülözhetetlen munka ez 
intézeti könyvtárak, tanári és igazgatói irodák részére.

Egészen bizonyos, hogy nagy haszonnal forgathatják ezt a munkát 
tanárjelöltjeink is, mert széles látókörű betekintést szerezhetnek abból 
a különböző országokban használatos gyógyítónevelőí eljárások tekin
tetében. Meg vagyunk győződve, hogy a munka tanári könyvtáraink 
egyikéből sem fog hiányozni, A  mü részleteibe menő ismertetését ezút
tal mellőzzük, mivel a füzeteket megjelenésükkor behatóan ismertet
tük a „Magyar Gyógypedagógiában." A  Németországban a legújabb 
időben történt pedagógiai és egyéb változásról az utolsó füzet kiegészítő 
részében, a függelékben számolnak be. ( ém .)

Boda István: Bevezető a lélektanba, (Egy lé lek tan i rendszer vázlata .) Közlemények 
a szegedi F. J .  tudományegyetem pedagógiai lélektan i intézetéből. II. sz. 8. alak , 
185 l. Csáthy F. bizománya Budapest—Debrecen, 1934. Az á r  megjelölése nélkül. 
A magyar pedagógiai-lélektani irodalom jelentős gazdagodása ez a mélyen 

szántó tudományos mű, amely egyúttal élénk tanúbizonysága annak is, hogy a sze
gedi F. J. tudományegyetem pedagógiai lélektani laboratóriumában, dr, Várkonyi 
Hildebrand professzor vezetése alatt, igen érdekes tudományos munka folyik.

Örömmel regisztrálhatjuk különösen azt, hogy az összehasonlító pedagógiai
lélektani kutatások, — amelyeket 32 évvel ezelőtt Prof. dr, Ranschburg P á l indított 
el és amelyek több jelentős munka megjelenését eredményezték, de amelyek időköz
ben Ranschburg professzor más irányú tevékenykedése miatt megállották — Prof. 
’dr. Várkonyi Hildebrand szakavatott vezetése mellett feléledtek és immár a második 
jelentős munkával gazdagítják pedagógiai-lélektani irodalmunkat.

Az első közleményt, az „Actát" maga a vezető professzor írta, A  tárgyhoz 
méltó alapossággal és széles látókörrel szól ebben korunk pedagógiai problémáihoz. 
:Ez és maga a tény, hogy egyetemi katedráról, céltudatosán irányított pedagógiai
lélektani laboratóriumi munka keretéből szólnak az elemi népiskolai oktatás részlet- 
kérdéseihez: megnyugvást jelent a mindig konzervatív lelkületű magyar pedagógu
soknak, Mindenesetre kívánatos, hogy az ilyen közérdekű pedagógiai-lélektani mun
kák a magyar tanítóság és tanárság széles rétegeinek hozzáíérhetővé tétessenek.

Reméljük, hogy az ilyen józan, higgadt bírálat nem jelenti azt, hogy a magyar 
tanítóság most már egyátalán ne foglalkozzék az újabb — Decroly, Montessori stb.



kát WU " Í  ^ r b 1- 'ki aZ ’. h°gy aklt hajlandósága az újabb irányok felé vonz, azokat kellő kritikai mérlegelés, alapos tanulmányozás után alkalmazza.
gyancsak megnyugvással veheti tudomásul a magyar pedagógusok összesébe 

L é l e k i g  Pszlh°lógiai Társaság kebelében megalakult a ..Pedagógiai
Lélektani Szakosztály , s tudományos alapon foglalkozik az oktatás részletkérdései
vel, amiből ki fog nőni a magyar oktatásügy nagy reneszánsza.
..  . Pzek előrebocsátása után áttérünk dr. Boda István egvetemí m tanár munká
közleméSrerteíeiere' Ah r T kU a SZegedí Pe<̂ aáóáíai-lélektani laboratórium második 
K d S S ::k e d h e T k ndhat,Uk’ áy a magyar szakirodalom k<^s hozzáfogható mán-

Aki a jövőben lélektani munkát ír, annak munkáját nagyban megkönnyíti Boda 
professzor alapvető műve. És bár a szerző szerényen azt mondja, hogy Z v e  t e l i s -
a l fp e lte r  TeUnLt 0 bhedeít-’; kell állapítani, hogy az „alapproblémák és
Íz olvasó l é r gyh ,reSZni feloiel1 éS meÉkaPéan világos gondolatmenetben tárja  

. íaS°, ele- Csak azt emhiem 1«; a" ít az első fejezetben „az .értelmes* ismeret 
néhány alapvonása címen ír: „mindaz, amit értelmünk eszmélni, felfogni, rögzíteni 
ertelmi_ műveletek anyagava tenni tud, a lélektan terén is egyfelől csak a) egy, b) 
önmagával azonosnak maradó, c) bizonyos tartalm at magában foglaló és egyéb dől-

[2 gJ - SeéeSZÁ  éS' VégÜl I 1 lahetöen részekre, alaptényezőkre moz- 
JiUA 1 i ,bo,nt,haí °  es értelmesen rendezhető (vagyis tagolt, strukturált, organi- 
zalt) valami lehet es hogy másfelől, mind a részek, elkülöníthető alapok és mozzana
tok szóval az összes strukturális, organizálódási fényezők, végül is összevéve egyetlen 
etfv edvet1enmibeJ ’'tfI rt hu efyuttal egyéni) ,le lk i’-ség egységében, mint önmagán túl 
nizáhiJah t l 0 0^  Vllá2mindensegre utaló — és a világmindenségbe beleorga-

Különös hangsúly van a „globalitás“ elvén, melyről azt mondja, többek közt 
® j?Z áyoáypedagogusokra különös fontosságú, — hogy „a tudatos megvilá-

gosodas útja altalaban globális jellegű eszméletféleségektől vezet kívülre és bensőleg 
pl. differenciálódó es tagolódó eszméletekig,“ Ez az elv ma még nem hatotta át a 
m! mai — nezetem szerint — túlságosan apró részletekkel elinduló és összerakó 
gyógypedagógiai munkánkat. De vegyük akár a pszihoanalizíst, a lelki széteséseket 
tárgyaló fejezetreszt, vagy az élet jegyeit boncoló fejtegéseket, vagy akár a .lelki" 
osztályáéról ■ szóló reszt,^ avagy pl. „az értelmesség és tudatosság“ közt levő eltérést, 
lerögzítő írnom distinctiót, a jellemet, a temperamentumot, az össz-személviséget 
stb.-it, stb.-it fejtegető sorokat: egyre az a benyomásom, hogy ezt jobban, rendszere
sebben, világosabban megírni nem is lehet.

Csodálatos, hogy a magyar nyelv kifejezőképessége mily óriásit fejlődött, hogy 
ilyen mélyen szántó pszihológiai munkát is meg lehet vele írni. Szerencsés gondolat
nak tartom a szerző sok közbeszúrt mondatát. Ezek a közbeszúrások engem minden 
alkalommal gondolataim új és új koncentrálására ösztönöztek és nem egyszer elol
vastam a szöveget a közbeszúrás kihagyásával, mikor aztán láttam, hogy a közbe
szúrás a szöveg pompás megvilágítását jelenti.

Boda professzor munkája — s ezt szögezzük le megint — páratlan a maga 
nemében, nyeresége pszíhoiógíai szakirodalmunknak és fényesen világító fáklya az e 
területen dolgozni akaró kezdőknek, haladóknak.

Mindenesetre örömére szolgál ez nagy tudósunknak, Prof. dr. Ranschburg Pál
nak is, akinek a szerző szép művét dedikálta.

Követésre méltó, értékes újítás az is, hogy a nagy irodalmi tájékoztatóban nem
csak felsorolja az idevágó szakmunkákat, hanem röviden méltatja is azokat.

Nem tudnék a műre egyetlen kifogást sem tenni, de annyi bizonyos, hogy 
felette jó lett volna — mert a kezelését megkönnyítette volna — egy betűsoros tárgy
mutató. Az ennek beiktatására vonatkozó kérést legyen szabad az illusztris szerző 
figyelmébe ajánlanom. fém .)

A  Zeítschrífí für Kinderforschung 42. kötete. A  Zeitschrift für Kínderforsehung 
(Verlag Julíus Springer Berlin) 1933—34-es évfolyama lezárva fekszik előt
tünk. Mint mindegyik, úgy ez a 42. kötet is az új kutatási eredmények egész 
sorozatát tartalmazza.
Terápia. Mindjárt az első füzetben beszámol a göttíngaí kerületi nevelőotthon 

(Provínzialeríehungsheim Göttingen) igazgatója, dr, med. W. Gerson infantilis 
fiatalkorúak testi és jellembeli fejlődéséről szervi kezelés után. (1, old.) (Somatische 
und charakterologische Entwicklung Infantíler durch Organ-Therapie.) Körülbelül 
100 fiatalkorún végzett vizsgálata megállapította, hogy azok, akik lelki infantilízmus.



testi tulajdonságaikban is — főleg a másodlagos nemi jellegek kifej- 
lődésében —-- infantilis fokon rögződtek. E kétféle szímptomakomplexum összefügg. 
Alkalmi testi éréssel jellembeli fejlődés is együtt jár és a pszichopata vonások mintegy 
maguktól eltűnnek. E meggondolás alapján Gerson néhány infantilis növendékét, kik 
a hypophysär típushoz tartoztak. „Präphyson“ (Promontawerke) ínjektiókkal kezelt, 
kb, égy éven át. Ez alatt az idő alatt a gyerekek, akik életkoruk mögött testileg és 
szellemileg 5 6 évvel visszamaradtak, növésben, súlygyarapodásban, érzelem-akarat- 
ösztőn fejlődésükben 3—4 évet haladtak. Ezt bizonyítják a cikkben közölt tábláza
tok és kortörténetek. Ezek közül néhány példa: 15 éves ás 4 hónapos fiú, ki 1’25 cm. 
magas és egyébként is testileg 9 évesnek felel meg, ragaszkodó, barátságos, nagyon 
önállótlan, gyerekes magatartás. 11 hónapi kezelés alatt 14 cm.-t nőtt és 9 kg.-ot gya
rapodott, testileg 13—14 éves fiúnak felel meg, lelkileg öntudatos, sőt néha szemte
len lett. Ez a fiú a kezelés ideje alatt 4—5 évet fejlődött., Egy másik 18’6 éves fiú, 
aki a kezelés elkezdésénél testileg, — főleg a nemi érés szempontjából, — 14 éves
nek felelt meg, lelkileg hanyag, változó, leggyakrabban depresszió felé hajló hangú- 
laíú, hiányos aktivitású, munkájában megbízhatatlan volt, 7 hónapos kezelés után 
16—17 évesnek felelt meg, vidám, nyugodt hangulatú lett, munkáját egyenletesen és 
kitartóan végezte, határozott pályaválasztási tervekkel állt elő. — Az orgánterápia 
területére tartozik a rövid beszámoló (41. old,] az olasz Pi ginni megfigyeléséről, aki 
25 gyermek hajszálereit vizsgálta meg. Ezek között imbecillisek, idióták, kretének, 
mongolíkusak és epileptikusok voltak. Véredényeik a különböző hipoplastíkus for
mákat mutatták. Félévig tartó thyreoidea és jód naponkénti beadása után a kapillá
risaik 6 gyermek kivételével javultak, amivel szellemi javulás is együtt járt. — Diéti- 
kus terápiát ajánl Földes Jenő  részletesen ismertetett könyvében (114. old.) Alap- 
gondolata az, hogy a víz- és só-ellátás zavarai nem csak a szív és vese betegségeinél 
játszanak szerepet, hanem nagyon sok egyébnél is, mint a mű címe is magában foglalja. 
Az epileptikus rohamok pl. folyadéknak az agyba való tódulása folytán keletkeznek. 
Gyógyításul meghatározott diétát ajánl, mely a vízháztartást szabályozza.

Az öröklés kérdésében (80. old.) egy népszerű könyvet ismertet a ■ kötet 
(Erblehre-Erbpflege, Hrsg, v. Zentralinstitut für Erziehung und Unterricht, Berlin), 
mely laikus számára is érthetően és tartalmilag kifogástalanul tájékoztat az öröklés
tani problémák .mai állásáról. — Újat hoz e téren Hans Günther-nek kivonatolt mun
kája (82, old.) (Über periodische Vorgänge bej: der menschlichen Vererbung). Ő meg
állapítja, hogy abnormális jellegek öröklésénél egy testvérsoron belül pozitív és ne-, 
gaíiv periódusok szabályszerűen változnak. Vagyis a szaporodási szervezetben oly 
hullámzások vannak .melyek a csírát (die Anlage des Keimes) befolyásolják, és így 
bizonyos években csak normális, más években pedig csak abnormális jellegű egyé
neket hoznak létre. Hogy e megállapítások erős támadásra találnak, az természetes. 
— Az ikerkutatás eddigi eredményeit összegezi örökléstani szempontból J .  Lángé
nak  kivonatosan közölt műve (165. old.) (Zwillingsbildung und Entwicklung der 
Persönlichkeit). Kitér az ikrek keletkezésének kérdésére, az ikerszülés öröklődésére, 
az ásszimetrikus jellegekre. Véleménye szerint az ikrek összehasonlításánál az élet- 
történet a maga nagyvonalúságában a fontos, nem pedig a részletek. E szempontból 
taglalja a saját és más szerzők ikeranyagát és úgy találja, hogy egypetéjű ikrek szo
ciális fejlődési iránya egyenlő; egyenlő az is, hogy az élettel tudatosan, tervszerűen 
vagy pedig affektiven, ösztönszerűen állnak szemben. Teljesen egyenlő tempera
mentumok, — úgy amint ezt a fogalmat Kretschmer értelmezi — az egypetéjűek kö
zött sem találhatók, de mindig csak fokozat! eltérésről van szó, nem pedig lényeg
beli különbségről. Feltűnően egyeznek az életben használt védekezések és támadások 
módjai, a hazudozás, betegségbe menekülés, rezignáció. Az élettempó és az életérté- 
kek, melyek a .cselekvésüket megszabják, náluk egyezőek, és az értékhiányok szintén. 
A  környezet hatását figyelhetjük meg azon, hogy a gondos vagy kevésbbé gondos 
nevelésnek megfelelően az intelligencia foka különbözhet. — A  sízofrénia öröklésével 
foglalkozik Ernst Gengnagel tanulmánya (172. old.) (Beitrag zum Problem der 
Erbprognosebestínimung), ki 44 sizofrén betegnek összesen 320 ivadékát vizsgálta 
meg és megállapította, hogy ezeknek 8'33°/o-a örökölte a betegséget, — Az epilepszia 
öröklődésí törvényét kutatja Calvert Stein  referált tanulmányában (113, old.) (Here- 
dítary factora in epilepsy) ki ezer amerikai epileptikus családját megvizsgálta, Ösz- 
szehasonlításul ugyanannyi egészséges probandus családját vette. A  betegek család
tagjainál lényegesen nagyobb százalékszámban talált görcsös rohamokat, migrént, 
oligofréniát és egyéb anomáliákat, Arra az eredményre jut, hogy e családok érték
telenebb csiraplazmával birnak, melynek talaján epileptikus rohamok és különböző 
egyéb anomáliák könnyen előállnak. Kiváltó okként traumákat, születési sérüléseket; 
alkoholizmust vagy infecciót tekint.



ArlnU'Thr h dl lt hkal  ,kapC.S,° atban érdekes az a tanulmány (367. old.) melyben 
Adolf Lambeck beszámol arról, hogyan javította meg másfél év alatt egy farkastorkú 
ovodasfiu beszedet (Bertrag zűr Frage dér Sprachverbesserung bei Wolfsrachen). 
A részletek visszaadása azonban egy referátum kereteit jóval meghaladná.
könvve Jle^ edk'bas° k . ^ ozéa'so'"a/ íogialkozik Brauckmann és Limpricht ismertetett 
könyve (157. old.) (Síiben- und Formenspiel dér deutschen Sprachel, akik szerint 
beszed es mozgás — kivaltkepen a karok mozgatása — között szoros kapocs van.
L v  ó f v h í  édS; h“ tazas. tehat befolyásolja a beszédkészséget. Éppen ezért szerzők 
? £  ,°ly beszed, tamtasi módszert dolgoztak és próbáltak ki. ahol a szótagok és szavak
z T Úp r ít~ r lf T h Y testmozáassal van összekötve. -  A  dadogok mozgásával foglaiko- 

Patzay-Liebrrm ann L u ae  ertekes tanulmánya is (365. old.) (Bewegungsuníer-
GvóXned ¡Z - 'U t0ttere™). Beszámd azokról a kísérleteiről, melyeket a Magyar 
gyógypedagógiában annak idejen ismertetett, — A  mozgáskészség és értelmifok ösz- 
szefuggeset tárgyalja Portra Holman kivonatosan közölt tanulmánya (33, old.) (The 
relationship between generál mentái development and manual dexterity). 13 éves 

opmahs es gyengeelme,u gyermekeknek egy játékot adott, melynél egy üvegdoboz
ban levő golyót meghatározott irányba kellett terelni. Eleinte úgy látszott hogy a
S  l f v era kéz’6;  Ü? r Seĥ d?  t  kÍSéí lel ismétlése azt a meglep« er’edm llyt ‘ fj, h°,87 a kézügyesség nagyjából független az intelligenciafoktól. Ez érdekes 
me0allapitas, mert egeszen u, irányt mutathat a gyengeelméjűek kiképzésében- fel- 
Flmre ve kaZ°"lbr  ha gyakorlati nevelői munka hílelesítettl. _
moSsát^ 139^„Td W ü lf ‘ T V«  lSyeUe P- K? ttner M ^ m é j ü  gyermekekmozgását (39. old.) (Uber das Bewegungsverhalten schwachsinniger Kinder.) Szerinte
ezek mozgásának alapeleme a folytatólagos egyszerű ide-oda mozgás, amely a kis 
gyermekek ritmikus mozgására hasonlít. Izolált mozgások véghezvitelére képieknek 
Ilméiű pJ ramis-rendszer fejletlenségére enged következtetni. Ilyenformán a gyen<se- 
elmeju gyermek mozgasmvoja a thalamo-pallidarís kisgyermekfoknak felel me<s. 
S  6 n,ozá]ások’ aszerint, hogy mennyire van az egyén rytmus-
kü llius klfe,l0d^  f '  “ fáasoknak közös sajátságuk az, hogy nem vonatkoznak a 
külvilágra, nem állnak vele semmilyen összefüggésben. Ezért oly kevéssé koordinál
od f - t  “ a™ ost a “ “ fásokat sikerül úgy irányítani, hogy a külvilággal erősebben 

osszetuotljenek, vagyis hogy a gyermek számára produktívabbak legyenek, akkor 
Huüner szerint gyógyíttatást is el lehet érni. -  Az arc mozgási készségét, az arc
játékot vizsgálta meg M. 1. Dozenko 100 debilis gyermeknél (186, old.) (Über díe 
mimische Psychomotorík oligophrener Kinder.) Kwint metrikus vizsgálati skálájával 
megállapította, hogy szellemi visszamaradás az arcjáték szegénységével jár együtt 
Az akaratlagos arcmozgás fejlődése is sokkal lassúbb és tökéletlenebb a gyenge- 
elmeju gyermeknél, mint a normálisnál. A  kivonatosan közölt cikkben a felhasznált 
vizsgalati módszer nincs kellően részletezve, mégis úgy látszik, hogy a Kwint-féle 
mimikái pszichomotorika skálája a gyermekek fejlődési fokának gyors megállapítá
sában segítségünkre lehet, '

. ¿- fiatalkorú bűnözésnek két érdekes esetét közli Prof. Werner VW inter (392. 
old.) (Psychiatrische Begutachtung zweier jugendlicher Mörder), 1932-ben két 17 
eves lakatostanonc mesterét a műhelyben megtámadta, kalapácsokkal fejét beverte, 
a még élő áldozatot megkötözte, kirabolta és ezután elmenekült. A  két fiút másnap 
egy szomszédos városban elfogták. Az előzmények a következők: mindkét fiú rende 
áett kispolgári környezetből származik. Egyiknek apja munkanélküli ugyan, de sem 
nal.a sem a másiknál nem lehet a környezetben még csak kezdődő züllés nyomait 
sem felfedezni. Mindketten mint egyetlen gyermekek nőttek fel. E közős külső élet- 
körülményeken kívül közös lelki tulajdonságaik is vannak, Közepes intelligenciájúak 
érdeklődés koruk szűkre szabott, érzelmi skálájuk szegényes, de még a normalitás 
hataram belül, mozog. Sízofrénia. epilepszia vagy egyéb lelki deffektus egyiknél sem 
all lenn. byilkossagi tervükről eleinte nagyzolás hangján beszéltek egymással, olyan 
hangon, amint ezt a detektivregényekből ismerték, mely egyetlen és nagyon is komo- 
lyan vett olvasmányuk volt. Ezeket a nagyzolásí fantáziákat annál is inkább 
szőhettek, mert a mesternek kevés munkája volt, tehát túl sok ráérő idejük volt. A  
mesterre magára már régóta harag gyülemlett bennük, mert ivott és néha meg is 
verte őket. Hozzájárult a náluk kissé elkésett pubertás korának kalandvágya, így 
ezek a fantáziák a két fiú becsületbeli ügyei lettek, és lassanként tervvé sűrűsödtek, 
amelyet az idők folyamán a legapróbb részletekig kidolgoztak és azután pontosan 
e szerint véghez is vittek. Előre megfontolt rablógyilkosságért 10 évi fogházra ítélték 
őket, — E kérdéssel kapcsolatban felemlítendő Herta Cosack tanulmánya (182. old.) 
arról a kérdésről, hogy mennyiben látják be fiatalkorúak vétkességüket. (Über die 
strafrechtliche Einsicht von Berufsschülern.) Körülbelül 100 fiatalkorú elé egy fiktiv
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bűntettet terjesztett megítélés céljából. A  gyermekek fele gimnazista, fele tanonc- 
ískolás volt, A  kísérlet eredménye nagy vonalakban az, hogy a tanoncok a vétkessé
get inkább belátják, mint a gimnazisták, minthogy emezek nagyon sok mentséget tud- 
nak felhozni, A  kísérlet érdekes, de a kapott eredményt semmi esetre sem szabad 
íúléríéjielni, mert egy elszigetelt kísérlet még nem bizonyít semmit, {Dr. BeriQs )

Dr. Kemény Gábor: Iskolai értékelés és kiválasztás. Nagy László könyvtár 2. füzet. 
Budapest, 1934. — E tartalmas könyvecske az iskolai osztályozás kérdését tár
gyalja, melynek megoldása már évtizedek óta foglalkoztatja a magyar pedagó

gusokat. Mindenki érzi, hogy mai formája nem felel meg a helyes értékelésnek s így 
nem felel meg eredeti céljának. Kemény összegyűjti ez elégedetleneknek vélemé
nyeit, úgy amint azok könyvekben, újságcikkekben, bel- és külföldi ankétokon nyil
vánosságra kerültek. Mindezekhez hozzáfűzi saját évtizedeken keresztül folytatott 
anyaggyűjtésének eredményét, amelyben igen érdekesen mutatja, hogyan gondolkod
nak az osztályozásról az ,,érdekeltek , Sok tanulónak, felnőttnek és tanítóképzői 
növendéknek idézett állásfoglalása a kínos esetek egész sorával, — mint szomorú 
nevelésügyi kazuisztíkával — bizonyítja, hogy a mai osztályozási rendszer s a vele 
járó értékelési szellem rosszul szelektál, rosszul építi az új társadalmat, ellenben a 
tanulók nagyobbik félének lelki világát a közönybe, pesszimizmusba kergeti. Kemény 
tehát új értékelést követel, amely az öntevékenység, a cselekedtető módszer alapján 
áll. Az új értékelés nem ismer érdemjegyeket, a tanuló képességéről jellemlap ad 
arcképet, amely feltünteti, hogy egyik másik tárgyban jobb eredményt ért el. Az 
egyes tárgyakban elért eredményeket pontokkal lehet jelezni. Ezeknek a pontoknak 
a számát minimálni lehet, s ez fogja eldönteni, hogy a tanuló az iskolának melyik 
munkacsoportjában tanuljon, Kemény egyféle középiskolát ajánl, de legyenek annak 
különféle irányú munkacsoportjai, melyek módot adnak arra, hogy a tanulóság egyé
nileg kiváló képességei érvényesüljenek, E lélektani és pedagógiai komolyan meg
szívlelendő ajánlatokon kívül még az íls értéket ad a műnek, hogy szerző a kérdés 
társadalmi hátterét is behatóan és haladó szellemben tárgyalja, (Dr. B enes.j

Ad. Ferriére: „Chez Nous1’ nevelő otthon ismertetése. L’ Educateur 1933. évf. 
A „Chez Nous“ nevezetű svájci otthon gyengetehetségű és elhagyatott gyerme
kek számára létesült. Számos kiváló pedagógus látogatja még a távoli világré
szekből is ezt az intézményt.
Tagore munkatársa M. A. V. Basu úgy nyilatkozik róla, mint Európa egyik 

„legbájosabb gyermekközössége“-ről. Budapesten filmen is bemutatták az ottani 
gyermekek életmódját.

Az intézet kiváló otthon elhagyott gyermekek számára és mintaképül szolgál 
kiváló szervezettségénél fogva minden hasonló intézménynek.

Mlle A lice Descouedres itt tartotta első kurzusát azok számára, akik nehezen 
nevelhető gyermekeket akartak oktatni.

Igazgatónői Mile Fillion  és M, Lochner sokat küzdöttek — főleg anyagi gon
dokkal, — hogy fenntarthassák az intézetet, eladták a gyermekek által készített tár
gyakat, sőt filmet is készítettek, hogy az intézet anyagi erőit gyarapítsák.

Az intézet igazi érdeme, hogy megvalósítja — bár szerény keretek között — 
a jövő nevelését.

Régen a gyermekek lelkét „tabula rasa“~nak tekintették, a tanárnak, tanítónak 
kellett mind a jellembeli, mind a tudásbeli alapokat megadni és íei lesz leni. Ma már 
csak segédkezet nyújtanak ahhoz, hogy a gyermek önmaga kifejleszthesse tehetségéit. 
Ehhez ismernünk kell a gyermek lelkivilágát, ennek ismerete azelőtt nem volt prob:- 
léma. Ma már tudjuk, hogy gyermek és gyermek között lelkiekben is nagy különb
ségek vannak. Régen tudjuk már, hogy egyik állatnak más bánásmódra van szüksége, 
mint a másiknak, épúgy különböző növényeknél ás más-más talaj alkalmas. Csodá
latos, hogy a gyermeki lélek különbözőségére mily későn jöttek rá!

Az egyéni nevelés nagy tudást, nagy tájékozottságot igényel; jártasságot a 
modern pszihoanalizisben, índíviduálpszíhológiában, fiziológiában stb. De nem csak 
a komplikált eljárások, módszerek, hanem maga az élet szolgáltatja a megfigyelésre 
méltó anyagot, — csak meg kell látni. — Csak közöttük élve lehet megismerni 
a gyermekek életét, sok érdekesség tárul fel előttünk, ami egyszeri látogatás alkal
mával nem ismerhető fel. Különösen a szervezés kitűnő itt, a nagyobbak nevelik a 
kisebbeket, ápolják őket, minden munka a szeretet és az egymásnak való segítés je
gyében folyik. Igen fontos elv továbbá a gyermekek érdeklődésének felkeltése a 
világegyetem minden érdekessége, minden szépsége iránt; — mennél többször hangoz
zék el kicsinyeink ajkán a „miért“, — Roppant érdekes füzetük van „Chaier de Vie",



kel r f  i  ® “ fd a z t, amit látták, hallottak, tapasztaltak. Képek- 
máia ' ^1 1 diszltlk-. E füzet feltünteti hogy a gyermeknek miről van már tudo
mása es mely ismeretei hiányoznák. Valóban utánzásra méltó ez az eljárás, mely 
annyi szellemmel, szeretettel és önfeláldozással neveli ezen elhagvott gyermekeket 

“k' P l sz.?,p S.lke^ek kísérnék, mint pl. egy volt növendék az odenwaidi óvodában 
működik, bölcsödében is dolgozik egy, s a többi is kitűnően látja el munkáját
i irh 7 T  eddlá ismertetett. “ kkét elolvasta A. Notz tanító s a következő pon- 
tokban tette meg megjegyzéseit: 1. Valóban nehéz feladatuk van a „Chez Nou*“ 
vezetőinek. — 2 1 akarékossági szempontból csodákat művelnek, főleg azáltal, horfy 
“ f uk » növendékek latjak el az intézetben szükséges szolgai munkát. — 3. Húsz 
gyermek (h a  es leány)  néhány hónapostól 16 évesig él itt.
:,TO„ éf hetne eI nagyszerű eredményeket, még gyengetehetséguek között is,

yen körülmények mellett? Nálunk — az elemi iskolában — negyven gyermek is jut 
bY ; “ ltora. normálisak es nem normálisak vegyesen és sokkal kevesebb költséggel 

nevelődnek Mert bizony így túl nagy igényekkel lépnek (az otthonban neveltek) 
az eleibe ahol minden kétségét kizárólag nagy csalódások fogják őket érni.
, , ■ f err,\?re !áy válaszolt A. Notznak. Valóban vannak még szegényebb csalá
dok is. Az allam megtűr negyvenes létszámot, normális és nem normálisakat vegye
sen, de ok ez arra, hogy tovább ne folytassuk azt, amin javítani lehetne? Természetes 
üogy a „Uiez-Nous szervezete nem szolgálhat megváltoztatás nélkül mintaként más 
körülmények kozott működő intézeteknek. Ha az életbe lépve csalódik is a gyermek, 
meöis többet er ha testben es lélekben egészségesen harcol egy szebb élet ideáljáért. 
Ami pedig a koltsegvetest illeti, az árvaházak nyújtotta nevelés költségei is sokkal 
többet tenneiiek ki\, ha az állam által részükre adományozott földek, épületek kamat
jövedelmet is a nevelési költségekhez számolnék.

A  gyermekek táplálkozásánál nem lehet az olcsóságot szem előtt tartani, mért 
szervezetük rendszerint úgyis gyenge.
v 1 • 1 ,ta"í.tási múdszert illeti, el lehet érni kitűnő eredményeket sok gyermek-
Kei is, ha kisebb csoportokra osztjuk fel a gyermeksereget és minden csoport élére 

állítunk, így képzelhető el a csoportonkénti kollektív munka. A  
johranyitott munkát gyűmölcsöztetní is lehetne, ez lehetne forrása az intézet 
jövedelmének. A  jelenlegi szabályzatok nem engedélyezik ezt, de oda kellene hatni, 
hogy a jovoben megjavítsák a) a jövő tanítóképzését, oj az iskolai szabályzatokat.

A  munka gyümölcsöztetéséből a gyermekeknek sem lenne káruk, hisz már 
restaiozzí mondja: Munka, kitartás, türelem, szeretet! Loosli szerint a tradíció nem 
mentség arra, hogy az ember ne keresse a jobb megoldást.
i j  - A, ,éy,eí m,1keket .házimunkával, kereskedelmi tevékenységekkel, ipari munkál
kodásokká! kell önuralomra, kitartó munkára és. türelemre neveim, hogy majdan tel- 
jesítení tudják polgári, erkölcsi és társadalmi kötelességeiket.

Szolgálják Istent minden emberben! Erre törekszik a „Chez Nous.’“
(T arján  Éva III. tj.)1

H. Hanseímann: Sorgenkínder daheim und ín dér Schule. Zürich, Rotapfel Verlag  
1934. 140 o ldal, 19 kép, 3 sv. fr. — A  nálunk is jól ismert, neves szerző ezen 
legújabb művében röviden foglalja össze egyénileg kialakított gyógypedagógiai 

elveit. Érdekes csoportosításban nyújtja a „gondotokozó1’ gyermekek beosztását. 
Érzékszervi fogyatékos, elmegyenge, beszédhibás és nehezen nevelhető gyermekekről 
emlékezik meg, mely utóbbiak közé a szorosabban vett neuropsychopathiások mellett 
az epilepsziás, nyomorék(l) és környezet okozta hibával bírókat is sorozza. Alapvető 
és különálló működési kört állapít meg az orvos részére, melyre mint felépítmény 
kerül az orvos és gyógypedagógus közös munkája. Elismerő kritikával kíséri a 
psychoanalysis és individualpsychología eredményeit, de egyúttal mélyen alapozza 
az alkat megszabta lehetőségek határköveit is.

A  könyvet gyermekszerető, bátor elvi állásfoglalás hatja át, mindenütt utalva 
a sveizí megvalósult intézmények (mennyivel több, mint nálunk!) gyakorlati eredmé
nyeire, Mindezen értékeken túl plasztikus, újszerű stílus, művészi formaszépség 
teszi vonzóvá a könyvet. H. dr. Révész M argit.
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E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
A SIKETNÉMÁK ÉS VAKOK TANÁRAI ORSZ. EGYESÜLETÉNEK

KÖZGYŰLÉSE.
A  Síketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete ez évi köz

gyűlését október hó 6-án tartotta Vácott, Népes volt a közgyűlés, az 
intézet ősi íalaí közé igen sokan zarándokoltak a kartársak közül, azon
ban megszokott és keresett arcok távol is maradtak; némely vidéki in
tézet testületé egészében hiányzott, egyetlen egy taggal sem képvisel
tette magát. Ha anyagi gondok és utazási nehézségek tartották távol 
őket az egyetemesség gyülekezetétől, akkor értjük a hiányzást. Ha 
azonban tán személyi vonatkozások gátolták volna őket a közös ügy 
megmunkálásában, akkor fájdalommal sajnáljuk távolmaradásukat, 
mert egyetlen egy tüskének, egy tövisnek sem szabadna teremnie ott, 
hol a „szeretet munkásaidnak kellene egymásért és egymásnak a kitárt 
lélek legközvetlenebb melegével éíníök,

A  közgyűlés kezdetét kettős hódolat előzte meg, A  város előkelő
ségeinek és frontharcosainak jelenlétében az egyesület a hősök emlék
művét koszorúzta meg, mely előtt Simon J ó z s e f  lelkeket gyújtó, szive
ket megindító gyönyörű beszéd keretében adózott a hősök emlékének. 
A küzdés hősi szobra előtt megkapó párhuzamot vont az életet áldozó 
katona, a harcoló védő, a lángoló magyar és az ¡embermentés nagy 
munkájáért áldozó tanár között.

Az ünneplő sokaság ezután az intézet kertjében álló alapítónak, 
Cházár Andrásnak szobra köré gyűlt, hol a növendékek bensőségesen, 
szépen zengő magyar szóval hódoltak a hazai síketnémák legnagyobb 
jótevője előtt.

A  közgyűlésen, a nagy számmal képviselt egyesületi tagokon kí
vül részt vett dr. S chöp f l in  P o gá n y  Károly a vallás- és közoktatási mi
niszter úr őnagyméltóságának képviseletében, K lug  P é t e r  és Simon  
J ó z s e f  az országos szakfelügyelőség nevében, Puha László, mint a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola képviselője, dr. Krakker K á l 
mán, kormányfőtanácsos, Vác városának nagytekintélyű polgármestere, 
a siketnémák ügyének tántoríthatatlan védője, barátja, továbbá dr. 
Szűcs I stván  ny. államtitkár, K okovay  J á n o s  pr. kanonok, vitéz Baint~ 
ner Ernő tábornak, P áva y  R ezső  őrnagy, Szomolány i J ó z s e f  piarista-' 
rendi igazgató, dr. P oh l Sándor  főszolgabíró, dr. Huber J ó z s e f  gazd. 
főtanácsos, Szabó Laurusz írgal. rendi házfőnök és Som m er Gyula  
evang. esperes,

H erodek  K á ro l y  elnök mélyjáratú, komoly megnyitó beszédjében 
az örömet jelentő közgyűlési napban észrevette az október 6-íkí dátum 
szomorú jelentőségét is, melynek drámai voltából azonban megszületett 
az igazság győzelme: a magyar kultúra virágzott, a magyar név dicső
ség és dicséret volt s az elhagyatottak, a nyomorultak is megtalálták 
küzdőiket, sors javítóikat. Negyven évnek távlatából Pivár I gná c  emlé
kének hódol különösképpen, kit elsősorban pedagógusi mivoltjábaa 
jellemezett, Pivár  felismerve az alapvető, a szervezetben rejlő hibákat, 
átszervezi az intézetet és a munkára való szoktatással olyan nevelési lég
kört teremtett, mellyel előharcosa lett a legmodernebb ífjúságnevelői



mozgalmaknak. Erős akaratával, fegyelmezett lelkületével rendet te
remtett, tüneti kezelés helyett mélyenható orvosláshoz folyamodott s 
annak eredményeit annyival is inkább várta bizonyosaknak s helyesek
nek, mert maga minden cselekedetét az igazság talajába gyökereztette. 
igazságos es szigorú volt magával szemben, másokkal szemben is. Ám
de ahol kötelességtől jesítést látott, ott melegen érző lelkének szinte 
atyai nagyságait tárta fel. S ebből az atyai gondoskodó szeretetéből 
nőtt erőssé, gyümölcsökethozóvá a családi nevelést célzó gondoskodása 
is, amikor minden idejét növendékeinek szánta. Velük élt éjjel, nappal, 
pedagógus társainak is ezt tette kötelességévé, mert ebből és így ismer
hette meg a beszédszükségletet s csak ily áldozatos életkeretek között 
elégíthette is ki azt neveltjeiben. Alkalomszerűség és kifejezés, időbeli
ség és nyelvi készség így egészíthették ki egymást. Pivár Ignác kora a 
síketnémák oktatásának az a virágzás! kora, mely a háború kitörése 
előtt egy negyedszázaddal már biztosította a B o rb é l y  és K lis  időszaká
nak teljes kibontakozását,

D i, Bárczi Gusztáv előadása következett ezután az agykérgi siket- 
ségről. Energiamegtakarítást és eredményfokozást célzó kutatásai s 
kísérletei eljuttatták Bárczit  azokhoz a meglepő bieszédtanulási ered
ményekhez, melyek — bátran állítható — csodálattal, ámulattal tölte-

?} ™é£ szakembert is. A  siketnémaoktatás átalakulásának nemcsak 
küszöbét lépte át a magyar Kutató tehetség és vizsgáló szorgalom ereje, 
hanem korszakot nyitott, melynek eredménye magyar akarat és kitar
tás, melynek embermentő nagy lendülete magyar tehetségből és mé- 
1 yenlátásból származott. Ismerjük valamennyien dr. Bárczi Gusztáv 
távlatait rendkívüli megállapításaival, sajátlagosan és eredetien kiépí
tett módszerével kapcsolatosan a hangnak felfogását és a beszédnek 
hang útján való elsajátítását illetőleg, azért e helyen nem is ismételjük 
előadásának közismert tartalmát, jelentőségét. Annyit azonban meg- 
jegyzünk, hogy amit hozott, az a nemismerő számára újból a csodálat 
nagyszerűségével, hódoló elismerésével hatott, a szakembert pedig ú j
ból azzal a nemes emelkedettséggel töltötte el, mely az embermentés új 
lehetőségével karöltötten támad minden igaz nevelői lélekben.

Miután Herodek K á ro ly  kilenc esztendős elnöki tevékenységével 
kapcsolatosan átfogóan értékelő áttekintést nyújtott az egyesületnek e 
kilenc év alatti minden mozzanatára, minden viszonylatára s miután 
Záborszky Árpád  időszerű kérdéseket fejtegetett, következtek a külön
böző beszámolók, a hivatalos intézések keretébe tartozó tisztvisslőí és 
bizottsági jelentések. Végül az egyesület megválasztotta az új tisztikart, 
H erodek K á ro ly t  örökös tiszteletbeli elnökké választották; elnökké az 
egyesület régi, érdemes tagját, Völker J ó z s e f e t ,  a siketnémák soproni 
intézetének igazgatóját, társelnökké Schunnen  P éter t ,  alelnőkökké I s t e 
n e s  K á ro ly t  és C ser e szn y é s  F e r en c e t ,  titkárrá F r e y  J ó z s e f e t  és jegy
zővé J ó n á s  Lászlót, míg a pénztárosi tisztséget az egyesület továbbra 
is G áldy Andorra  bízta.

CHÁZÁR ANDRÁS EMLÉKÜNNEPÉLY.

Igazi ünnep, A  siketnémák és vakok tanárainak talán legszebb évi 
¡ünnepe, melyet nemcsak külsőségek emelnek ki a hétköznapokból, ha
nem szíves szeretet és barátságos mosoly, mély lelki tartalom és ihle- 
teftség is. Nagy értékkel lennénk szegényebbek, ha ezt az emlékünne



pélyt nem ismernők, ridegebb és zárkózoítabb lenne életünk, ha nem 
találkozhatnánk évente a kartársak napján, melyre — évtizedek óta 
látom — mindenki csak szeretetét, legszebb kartársi együttérzését, me
legét viszi és hozza magával, így és azért lett várva-várt nap a Cházár 
András em lék ü n n ep é ly  mindnyájunk számára s ennek örömeiben, ben- 
sőségében eddig még soha nem is csalódtunk. Jön is, aki csak teheti, 
hát csoda-e, ha ez alkalommal különösképpen népes volt a találkozó, 
amikor szerencsés gondolattal a közgyűlés is kapcsolódott hozzá, Pá
lyatársak és idegenek, hölgykoszorú és fiatalság örömteli együttesben 
töltötte meg a nagy ünnepi termet lakomára készülve, Dr. Krakker 
Kálmán  kormányfőtanácsos, Vác városának polgármestere volt ezúttal 
az ünnepi szónok, ki mint a siketnémák nagy barátja, a váci tanári tes
tület munkájának igazi tisztelője mondott emlékbeszédet jó l é sz i  Cházár 
András fölött. Nemesveretű beszédében mint tudóst, humanistát, nem- 
zetgazdászt és politikust, kiváltképpen pedig mint a magyar siketnéma- 
oktatás úttörő munkását idézte Cházár Andrást, ki előharcosa volt a 
magyar öntudat ébredésének, a Széchenyi és Kossuth által dicsővé 
emelt virágzásí korszaknak, Cházár Andrásban észreveszi a saj átlago
st11 magyar sorsot. Szegénység és gond fiatalságában; tanulnívágyás 
küzködés és kenyérkeresés közben. Mégis utat tör magának s megin
gathatatlan, kemény jellemmé acélosodik. Halad a maga útján s bármi 
érte is üldözések, vagyonelkobzás, gúny és bizalmatlanság formájában, 
semmi sem fogott rajta. Vezető lett a magyarság jövője, a magyar el
nyomottak érdekében. S miután látta és ismerte népének szomorúsá
gát, hirdette: amennyiben helyéit akarja állni a magyar, haladnia kell. 
Őt is az a tudatalatti misztikus erő feszítette, mely elvezetett ahhoz a 
szinte szédületes fejlődéshez, mit a XIX. század második fele adott va
lóság gyanánt. Elveti a régi és kegyetlen felfogást, hogy csak az erős, 
a testben és szellemben ép lehet hasznos tagja a társadalomnak. Meleg 
lelke odafordul a nyomorultak felé is. Ösztökéli őt a nyugati művelt
ség által kínált sok tapasztalata s midőn itt is megakarja ezt valósítani, 
elméje és szive szembe állítja vele a siketnémaoktatás megoldásának 
kérdését. Rozsnyói tuskulánumában sokat foglalkozik nemzete sorsá
val. Gondolatai szinte forradalmiak, mert öntudatos, az elnémetssítés 
ellen megfélemlítés nélkül küzdő magyar ember. Prófétai szellemben 
állott népe fölött, de érzékeny, érző szivet is kapott osztályrészül, mert 
le tudott szállaní az emberi nyomorúságok, a magyar nép szenvedései
nek mélységeibe, amiért emlékét őrizni nemes kötelesség. Olyan nem
zet, mely Cházár Andrásokat termel, mely megértette s követte az idők 
szavát, melynek fegyvere a munka, akarata a béke s melynek minden 
életalap ja az igazság, az nem mehet veszendőbe soha.

A  nagy hatást keltő, megkapóan szép beszéd után a tanáregyesület 
folytatta közgyűlési munkáját.

A  NEMZETKÖZI HANG- ÉS BESZÉDGYÓGYTANI TÁRSASÁG  
KONGRESSZUSA BUDAPESTEN.

E társaság fővárosunkban 6. nagygyűlését tartotta nagy érdeklő
dés kíséretében igen gazdag tárgysorozattal. Hiszen majdnem 20 nem
zetnek képviselőit üdvözölhette Lénárt Zoltán dr. egyet, tanár, kik a 
magyar résztvevőkkel egyetemben 32 előadást tartottak. A  tanácskozást 
ünnepi gyűlés előzte meg, melynek végeztével a kongresszus előadói



ertekes tartalmú előadásaikat tartották hangtani kutatásaikról a be- 
szedszervek beidegzéséről szóló tanulmányaikról, hang- és beszédfej- 
leszto vizsgálataikról, beszédnevelőí észleletleikről, hangegészségtaní és 
beszedesztétikai vonatkozásokról, különleges beszédíanításí eliárásaik- 

. ,e s  legfőképpen a beszédhibák, különösen pedig a dadogás okainak, 
sajátos kibontakozásának és lényegi mivoltának megállapításairól, 
fiz eket az előadásokat e helyt külön nem ismertetjük, mert a Magyar 
gyógypedagógiai Társaság amúgy is alkalmat nyújt ahhoz, hogy Schul-  
mann A dolf  igazgató ismertető előadás keretében részletesen beszá- 
f ! C;iJ ° ? 1a, nagy ^ űlés foníos vizsgálati és értékelő eredményeiről. Itt 
különösképpen azonban leszögezzük, hogy a Nemzetközi Hang- és Be- 
szédgyógytani Társaság idei kongresszusán a magyar munkások elis
merésre méltó tevékenykedéssel tűntek ki, közöttük a mi köreinkből 
Szondi Lipót dr„ Bárczi Gusztáv dr. és Schu lmann Adolf. Utóbbiak 
előadásait kiegészítette dr. Szabó Artúr, dr. R anschburg  Pá l  és I s t en e s  
K aro ly  értékes hozzászólása,

A  MAGYAR PHONETIKAI TÁRSASÁG
folyó évi okíóben 17-én tartott gyűlésén Schu lmann A dolf  igazgató elő- 
adást tartott a farkastorok okozta beszédzavarokról és javításuk mód- 
járóL Előadásában igen szemléltetően világosította meg azt a gondos, 
nehéz, egyben körültekintő munkát, melyet ilyen baj esetéin orvos és 
gyógypedagógiai tanár a legközvetlenebb egyetértésben, valóságos el- 
választhatatlan egymásrautaltsággal végez. Három növendékét — egy 
gyógyultál, egy teljesen nyitottat és egy operáltat — feszült érdeklődés 
közepette gyakorlatilag is bemutatta. Az értékes és érdekes előadáshoz 
hozzászóltak N ém ay  és Liebermann  egyet. m. tanárok és Lénárt Zoltán 
egyet, tanár.

E társaságnak folyó évi november hó 21-iki gyűlésén előadást tar- 
iott I s t en e s  K áro ly ' igazgató „A magyar beszéd asszimilációs vonzásáí"- 
íől. Ezt a rendkívül fontos hangtani jelenséget, mely nyelvtörténeti és 
beszédfolyamatí szempontból egyaránt nagyjelentőségű úgy a beszéd 
ritmusát, tagoltságát, érthetőségét és hangszépségét illetőleg, I s t en e s  
K áro ly  mindennemű fonetikai vonatkozásában tárgyalta. Előadását a 
táblázatoknak egész sorozatával szemléltette. D eseő  D ezső  főtitkár, 
főiskolai tanár, a nagyszabású és élvezetes előadást igen meleg szavak
kal köszönte meg.

V E G Y E S E K .
Dr, Greszler Jenő nyugalomba vonult. Őszinte tisztelettel, igaz, 

mély hódolattal eltelve dr. Greszler Jenő kultuszmioíszteríumi volt 
osztályfőnökünk iránt, a legnagyobb sajnálkozással adjuk hírül, hogy 
saját kérelmére nyugalomba vonult. Ha köreinkben megjelent, ha 
ügyeink intézése alkalmával bárki is felkereste őt, minden alkalommal 
az előzékeny, a szíves, az igazságosan méltányoló és szeretettel be
csülő igaz embert láthattuk az ő személyében. Pontossága, határozott
sága és céltudatos munkássága irányító útvonal volt számunkra; ked
vessége, figyelmes és sokszor kitüntető érdeklődése pedig biztató erő 
elhivatottságunkban. Ismerte a gyógypedagógiát, mert érdeklődött



iránta ügyünket megillető bensőséggel, a fontos társadalmi érdekekhez 
méltó tárgyilagos közvetlenséggel; ismerte a gyógypedagógia munká
sait is, kiknek élethivatását nagyra becsülte már az alap- és szakvizs
gázó fiatal nemzedékben, amikor jóindulattal s bíztató meleg szeretet
tel gazdagította lelkeíket. Távozása azért a legnagyobb sajnálattaltöít 
el, mit némiképpen enyhít az a tudat, hogy Öméltóságának a gyógype
dagógiával való kapcsolatai azért nem szűntek meg teljesen. A  kultusz
miniszter úr őnagyméltósága ugyanis továbbra is érvényben hagyta a 
Tanárvizsgáló Bizottságban elnöki minőségét, E helyen örömmel jelez
zük azt is, hogy dr. Greszler Jenőt a Kormányzó úr Őfőméltósága a II. 
osztályú magyar érdemkereszttel tüntette ki értékes és buzgó szolgála
tának elismeréséül, A fáradhatalan, becsületes munkásság, a tudatos, 
egyenes életút, a bölcs mélyenlátás és nemes előzékenység által elért 
kitüntető elismerésen kívül kísérje Öméltóságát nyugalmi napjaiban az 
a tudat, hogy a gyógypedagógia hálával jegyzi történeti soraiba értékes 
munkásságát, annak művelői pedig boldog és örömökben gazdag nyu
galmi esztendőket kívánnak volt osztályfőnökük számára.

Ügyosztályunk új főnöke. A m, kír, vallás- és közoktatásügyi mi
niszter úr a gyógypedagógiai ügyosztály vezetésével dr. Berná th  Géza 
miniszteri tanácsos urat bízta meg. A  miniszter úr kegyes elhatározása 
nemcsak közoktatásügyi szempontokból érdemes férfiút állított ügyosz
tályunk élére, hanem olyan nagyszabású, átfogóan tevékenykedő mun
kást is, ki értékes pályafutásának kezdetétől fogva egyre-egyre kapcso
latban állott a gyógyító nevelés területével. Ismeri múltúnkat, melynek 
szellemét egykori nagy főnökünknek, Náray-Szabó  Sándornak lelküle- 
téből fogadta magába; ismeri harcoló tevékenységünket, mely habár 
látszólagosan gyakran túlömlött az ügyi szolgálat keretein és a nomi
nalizmus sívár területeire áradt, mégis mindig az elhagyatottaknak, az 
ügyefogyottaknak és szegényeknek javát célozta; és ismeri a fogyaté
kosokat is, kiknek megmentése nem csupán emberszeretet, hanem fon
tos, fölöttébb fontos társadalmi s állami feladat. Merjük hinni, hogy a 
nagy szellemek sajátjaként mutatkozó bölcs értékelni tudás és a nemes- 
szívűeknek együttérző nagy célkitűzései oly főnököt adtak számunkra 
dr, Bernáth Géza Öméltóságának személyében, kinek vezető szándéka 
részünkre sikeres jövőt, eredményes munkálkodást és megnyugtató 
megvalósulást jelent.

Uj szaktanács! elnökök, A Gyógypedagógiai Intézetek Orsz. 
Szaktanácsának elnöke, dr. P e t r y  Pál,  valamint helyettese, dr. Greszl e r  
J e n ő  lemondottak eddig viselt tisztségükről. Értékes és nagyjelentőségű 
munkásságukért a m. kír, vallás- és közoktatásügyi miniszter úr meleg
hangú köszönetét fejezte ki, egyúttal a Szaktanács elnökévé dr. Sziíy 
Kálmán  államtitkárt, helyettes elnökévé pedig dr. Bernáth Géza min. 
tanácsost, ügyosztályunk új főnökét nevezte ki.

Tanévnyitás az Állami Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola ünnepi keretek között nyi
totta meg f, évi szept, hó 19-én az ezidei tanévet. Dr. Tóth Zoltán igaz
gató bensőséges szavakkal köszöntötte dr. S chöp f l i n -P o gán y  Káro ly t ,  
mint a közoktatásügyi minisztérium képviselőjét, az egybegyűlt tanári 
kart, K/izg Péter t ,  a gyógypedagógiai ínézetek orsz. szakfelügyelőjét, a 
megjelent vendégeket, majd a Tanárképzőnek régi és új hallgatóit. Üd
vözlő beszédjében csakhamar elmélyült gondolata a gyógypedagógus
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hivatásának értékelésében Annak társadalmi jelentőségű beállítottsá
gává! kialakult szónoklatából az emberszeretetnek, önzetlenségnél?: és 
haszoneéíúságnak hármasvonaíú párhuzama, mely az emberszeretetnek 
erkölcseImeleíi alapjaiból kiindulva eljuttatott a társadalmi fejlődés 
megóvásának, biztosításának és kibontakozásának tárgyilagosan meg
szabott feltételeihez, majd megvalósításához.

Dr. Tóth Zoltánnak értékes megnyitója után Schr e i n er  F e r en c ,  a 
tanárképző Főiskola tanára emlékezett meg gyászbeszéd keretében 

s. Jáno s r ó l ,  a Tanárképzőnek és a hazai gyógyító nevelésügynek 
egyik legnagyobb, legérdemesebb viezető munkásáról. A  nagyhatású 
beszéd után a Tanárképzőnek 22 új hallgatója fogadalmat tett az igaz
gató élőit a szervezeti szabályzat követelményei szerint.

■ Megerősítések, megbízatások, áthelyezések. A  m. kár. vallás- és 
kozoktatasugyi miniszter úr megerősítette eddigi igazgatói minőségük
ben b chu lmann Adol fo t ,  a híbásbeszédűek áll. intézetének é s  Szent-  
Éyorgyi Gusztávot,  a sikeínémák váci intézetének igazgatóját. Megbízta 
Szentgyörgyi .  Gusztávot,  eddigi beosztásának megtartása mellett, a váci 
all. leanyfoglalkoztató intézet igazgatói teendőinek ellátásával. Áfhe- 
lyezte Gy ö r g y f y  Ákost, a váci fíúfoglalkoztató vezetésével mebízott 
tanárt saját kérelmére — a siketnémák bpestí áll, intézetéhez; Vatter 

e r e n c e t ,  a, váci leányfoglalkozató igazgatóját, ugyanilyen minőségben 
a váci núfoglalkoztatóhoz; F ed o r  Lajos  gyógyped,-i r. tanárt a váci fíú- 
fogialkoztatótól a síketnémák váci kír, orsz. intézetéhez; Tamás Lajos  
gyógyp.-i tanárt a síketnémák bpestí all, intézetétől a síketnémák váci 
kír. orsz. intézetéhez; Tamás Lajosn é t  óradíjas h. tanári minőségben a 
bpestí gyógyp.-i nevelő intézettől a síketnéma leányok váci foglalkoz- 
tató intézetéhez; J ó n á s  László gyógyp.-i tanárt óradíjas h, tanári minő
ségben a bpestí áll. kisegítő iskolától a siketnémák bpestí áll. intézeté
hez; Haberst roh J ó z s e f  tanárt a bpesti áll. kisegítő iskolától a vakok 
József nádor kír, orsz. intézetéhez;Tekes Jú l i a  gyógyp.-i tanárt óradí
jas h, tanári minőségben a vakok bpestí József nádor kír. orsz. intézeté
hez; P a y e r  I lona  gyógyp.-í tanárt óradíjas h, tanári minőségben a va
kok bpestí foglalkoztató intézetéhez és ipariskolájához; Tihanyi J o l á n  
éyógyp.-í tanárt óradíjas h. tanári minőségben a bpestí áll. gyógypeda
gógiai nevelő intézethez, Dr. Szál lás Ella középiskolai tanárt a vall. és 
közokt. m, kír. Minisztérium megbízta a Vakok József nádor kir, orsz. 
intézetében, óraadói minőségben, a gépírás tanításával.

Dr, Tóth Zoltán törvényhatósági bíz. tag. A  kunszentmíklósi járás. 
dr. l ó t h  Zoltánt harmadmagával pestvármegyei törvényhatósági bizott
sági tagjává választotta. Ehhez a kartársainkat csak ritkán érő kitünte
téshez őszinte szerencsekívánataínkat fűzzük, egyúttal kívánjuk kedves 
Főszerkesztőnknek, hogy szellemi javait igen fontos szereplési terüle
tén át az ország érdekeire is fordíthassa eredménythozóan, áldásosán.

Schnitzl Gusztáv kitüntetése. Az a lelkes és művészi értékű te
vékenység, mellyel Schni tzl  Gusztáv  igazgató a vakok Homerosz-ének- 
karát országos hírűvé emelte, nemcsak méltó, de kitüntető elismeréshez 
is juttatta neves kartársunkat. Az Országos Magyar Dalosszövetség 
igazgató-választmánya és művészi bizottsága együttes ülésén a karna
gyok kitüntetésére alapított egyetlen díjat, a Míhó-féle Liszt Ferenc- 
ezüst érmet Schni tzl  Gusztávnak,  a vakok Homeros-énekkara karnagyá
nak ítélte oda. Ugyanakkor az alapított éremnek másik bronzfaját
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Anihos Kálmán, a Szegedi Oratórium Egyesület karnagya kapta. A 
művészi értékelésnek oly kiválóságai döntöttek a díj odaítélésében, 
hogy elhatározásuk méltó büszkeséggel tölthet el mindnyájunkat. Szív
ből köszönt]ük azért érdemes kartársunkat és méltó elismeréssel adó
zunk karvezetői tevékenységének, amikor abban első sorban rendkívüli 
pedagógiának a kifejlését látjuk. Mesteri a tehetség által igénybe vett 
pedagógiai út megjárása: mesteri tehát a művészi eredmény is. Nem 
kevésbbé illeti nagy elismerés azonban az énekeseket sem, kik a mű
vészi sikerek légkörében lankadatlan munkával napról-napra növelik 
dicsőségük esélyeit.

f  Molnár János, Mint vak ember egész életét a vakoknak szentelte. 
Tisztviselője volt a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek s tevé
kenysége közben okosságával, alaposságával és feltétlen becsületessé
gével csakhamar vezetője, irányítója lett sorstársainak. Segítem akarta 
őket, sorsukon javítani kívánt s buzgóságával, szíves munkakészségével 
és elbájoló kedvességével hamaroasn lehetőségeket is talált, hogy tá
mogassa, segítse őket főleg lelkiekben. De mint a Vakok Betegsegélyző 
Társaskörének igazgatója anyagi támogatást is biztosíthatott számukra. 
Kedvelte ¡is mindenki sorstársai közül, sőt tisztelői és barátai akadtak 
nagy számmal a gyógypedagógia művelői s a külső társadalom rétegei 
között is. Gyógypedagógiai vonatkozásban valósággal irodalmi neves- 
seggé emelkedett, mert dr. Tóth Zoltánnak „A vakok képzetvilága“ c, 
munkájában ő írta a ,,Függelék“-et (1. idézett munka 174—183, olda
lát!), melyben érdekes, színes rajzát adta látós és vakos életkoraimé« 
nyernek s igen nagy alapossággal számolt be évtizedes vakság után is 
még mindig rendkívül élesen élő emlékképeiről. Elhalálozása vala
mennyi ismerősét s jóbarátját a legnagyobb sajnálattal töltötte el. 
Nyugodjék békében!

Herodek Károlyt a Vakok Országos Menháza és Segélyegylete 
Újpesten az ezídeí közgyűlés alkalmával elnökévé választotta. Úgy 
érezzük, hogy ez nem a megválasztottnak kitüntetése, hanem az egyle
tet ért kiváló szerencse, mert ahol Herodek Károlynak rendkívüli buz
galma és tapintata vezeti az ügyeket, az nyert ügy; és ahol Herodek 
Károlynak lelkesedése és szíves szolgálata irányítja a munkát: az 
eredménythozó és jövőtbíztosító munka.

. Kormányzói elismerés, A  Kormányzó úr Őíőméltósága megenged
te, hogy dr. Tóth Zoltánnak, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
igazgatójának, a lovassport támogatása körül szerzett érdemeiért a leg
magasabb elismerés tudtul adassák.

Kitüntetett soproni kartársak. Takáts Gyulának és Horváth Verá
nak, a siketnémák soproni intézete két kitűnő tanárának márvány alap
ra helyezett művészi domborlapot ajándékozott a soproni Rákóczi Fe
renc reáliskola nevelőintézet vezetője: Czeglédy alezredes, annak elis
meréséül, hogy az elmúlt tél folyamán a nevelőintézet növendékeit 
eredményesen tanították műkorcsolyázásra, A  sportkedvelő két kartár
sat magunk is elismeréssel, büszkén köszöntjük.

Egyházi kitüntetés. Desch en sky F e r e n c  siketnéma-intézeti igaz
gatót és Hámory  L. Aladár  siketnéma-intézeti tanárt a kaposvári r. kát- 
egyházközség képviselőttestületi agokká, egyben tanácstagokká válasz
totta.
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Megjelent a gyógypedagógia nagy lexikona. Hogy ennek, a maga 
nemében páratlan munkának mily nagy a jelentősége ügyünk és olva
sóink számára, megtudjuk a lapunk mai számához csatolt mellékletből. 
Éppen azért melegen ajánljuk olvasóinknak, hogy a prospektust alapo
san nézzék át. Az „Enzyklopädi s ches  Handbuch d e r  Heilp'ädagogik“ 
című munkának az egész világirodalomban hiába keressük párját; hoz- 
záíoghatót seholsem találunk, épp azért a magyar gyógypedagógusok
nak is nélkülözhetetlen forrásmunka az. Akár a siketnémák, akár a 
vakok, vagy az értelmi tekintetben elmaradtak, akár a beszédhibás, 
vagy erkölcsileg fogyatékos, az ideges, vagy másféle okból nehezen 
nevelhető gyermekek ügyét nézzük, akár a műviéit országok gyógype
dagógiai berendezkedéseit vesszük: a legalaposabb tájékoztatást kap
juk a műben.

A  Carl Marhold  Halle-Saalei kiadó cég mindenkinek,  aki a munka 
megszerzése céljából hozzáfordul, vagy hazai jobb könyvkereskedőink 
útján akarja azt megszerezni: messzemenő fizetési könnyítéseket ad. 
Erre vonatkozólag a prospektus első lapján találunk közelebbi adato
kat. Sőt azon túlmenő különleges kívánalmakat is lehetőleg teljesít a 
fenti kiadó cég.

Az éví Gyermeknaptár. Megjelent már az Országos Állat
védő egyesület, (Budapest, IX., Ernő-utca 11— 13,) közkedvelt Gyer- 
meknapíárának XXXVII. évfolyama az 1935, évre, Az új kiadvány ta
lán még az eddigieket is felülmúlja díszes külalakjával, gazdag és ér
dekes tartalmával, 25 szép kép, 13 költemény és 15 prózai olvasmány 
van a 24 filléres Gyermeknaptárban, Bő anyagot nyújt tehát a madarak 
és fák napjára. Különösen érdekli a cserkészeket, kiknek tíz törvényét 
is közli. Benne van az új iskolai pályázat hirdetése és az állatvédők 
tízparancsolata is. Az előszót Fótiért Károly ny, h, államtitkár, a m. 
kír. posta volt vezérigazgatója, az Országos Állatvédő Egyesület elnöke 
írta. Az erkölcsnemesítő és a szórakoztatva nevelő kedves kiadvány 
megérdemli a közönség támogatását, miért valóságos népművelő felada
tot teljesít. Ára 24 fillér.

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.
Tisztelettel kérjük a hátralékban lévő előfizetőinket, illetve ’tagja

inkat, szíveskedjenek az előfizetést a csatolt csekken megküldeni,__
tagoknak évi 5 P tagsági díj fejében jár a lap, — nem tagok, intézetek 
stb, évi 20 P-éút kapják a lapot.

1933-ra pó t l ó la g  f izettek: Horthy Miklós ref. tanítónőképző Kecs
kemét 20, Lett J, 5, Markó F. 5, Némethy K, 5, Pető F. 5, Puha L, 5, 
Szatmári A, 5, Szatmári A,-né 5, Szomor E. 5, Schulmann A, 5, Thü- 
ringer J, 5, Tóth A, 5, Tóth F, 5, Vakok József nádor int, 5, Vándory 
D, 5 pengőt.

Fo l y ta t ó l a g o s  nyug tázás  1934-re: Áll. kisegítő isk. Bpest és Eger 
20—20, Áll, Gyógyped, int. Buda 20, Beszédhibások áll, int, 5, Berínza 
I. 5, dr. Bernáth I. 3. Cseresznyés F, 5, Dévay F. 5, Fíedler L, 5, 
Fízáry B. 5, Ganzéi I, 5, Gáldy A. 5, Gócs 0 , 5, Kríeger Gy. 5, Kole- 
szár J . 5, Konrád Gy. 4, Murányi A. 5, Münz A. 5, dr. Szórády J, 5, 
Schannen P, 5, Sándor L, 4, Vándory D, 5, Veszelovszky L. 5, Wiernííz:
J  *  Vrvllm nnn .1 T-ûT-irí/í-f-


