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A MI KÖNYVÜNK.
Joggal mondható a mi könyvünknek az az egyetlen példányban 

meglévő díszmunka, melyet a múlt tanévvégi zászlószentelés alkalmá
val Tanárképző Főiskolánk készíttetett. Mindenki szerepel benne, ki 
akkortájt a Tanárképzővel, vagy az általa munkáit gyógyító nevelésügy- 
gyei valamelyes vonatkozásban állott, kezdve a minisztertől le egészen 
a megbízott óraadóig. Díszes lapokon díszes gondolatoknak láncolatát 
tartalmazza, melyeknek jelentősége túlterjed a köznapi meggyőződések 
nyílvánulásain, mert csupa fényvetődések egy dicső múltból, egy remé
nyekkel várt még szebb jövőbe. Gondolatokra akadhatunk a mi köny
vünkben, mik az ügyért rajongó lélek önzetlenségéből támadtak, mik 
ügyünk dicsőségét féltő szívekből indultak, csupa remény, csupa buzdí
tás a jövő nemzedéke számára és végeredményben bízó s megnyugtató 
szeretet a jövőt nevelő Tanárképző számára. Annyira értékesek a dísz
könyvben található buzdító és jövőt jelölő vagy váró sorok, hogy köz- 
kinccsé akarjuk tenni őket s ezért a könyv tartalmát egész terjedelmé
ben közöljük.*)

Előszó.

„Szeretni az emberiséget, ez minden nemes szívnek elengedhetetlen 
feltétele. Az emberiség egésze nem egyéb számtalan háznépekre osztott 
nagy nemzetségeknél, melyeknek mindegyik tagja rokonunk, szerete- 
tünkre és szolgálatunkra egyformán számot tarthat," — Kölcsey nagy 
jelleme sugározza felénk azt a nemes gondolatot, mely az emberiségnek 
minden veszendőbe induló tagját is szeretettel tekinti az emberi, nem
zeti és családi élet felemelő értékének, A gyógyító nevelés megterem
tését az emberek összetartozandóságának felismerése, a nemzet egye
temes erejében való hit és a család kötelező gondoskodásának elisme
rése indokolja. Ezek források s a csökkentértékű egyének nevelésére 
és értékesítésére való törekvés éppen ezekből a forrásokból táplálkozik. 
Az emberszeretet maga csak kísérő jelenség: azért szeretjük őket, mert 
közülünk valók és közíbénk tartoznak; azért kell neveim őket, mert az 
emberi, nemzeti és családi életnek ők is értékmérői. A  gyógyító nevelői 
gondolkodásban ennélfogva nem csupán az emberszeretet valósul meg, 
hanem az ember, a nemzet és a család iránti kötelesség is.

Greszler Jenő a Tanárvizsg, Bízotts. elnöke, Dr. Tóth Zoltán a 
Főiskola igazgatója.

❖  ' j
Főiskolánk zászlaját a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Ömél

tósága, valamint Budapest székesfővárosunknak támogatásával a Ma
gyar Gyógypedagógiai Társaság, a Síketnémák és Vakok Tanárainak

*) A díszkönyv külső kötése, minden egyes lapjának művészi díszítése Füzesi 
Árpád előadó tanár tervei szerint készült,
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Orsz. Egyesülete, a Gyógypedagógiai Tanárok Orsz, Egyesülete, a Buda
pest Székesfővárosi Gyógypedagógiai Tanárok Egyesülete, a Vakokat 
Gyamolito Magyarországi Egyesületek, a gyógyító nevelés területén 
tevékenykedő kartársak, valamint a Főiskola ifjúsága és ifjúsági aía- 
kulataínak áldozatkészségéből készítettük el.

Ezt a díszalbumot azoknak az intézményeknek és egyének em- 
lékének állítottuk össze, akik Főiskolánkat ebben a törekvésében 
erkölcsi és anyagi támogatásban részesítették. Legyen ezért ez az al- 
j™m az “ gy önzetlen támogatására való törekvésnek, a lelkek mélyé
ből fakadó nemes egyeíakarásnak emlékeztető jele azok számára, akik 
utánunk következnek. Mindenkit emlékeztessen arra, hogy az összetar- 
tozandóság érzésének ápolása nemcsak közös akaratok biztos érvénye
sülését, hanem az egységes keretbe illő gondolatok fejlődését is 
biztosítja.

Ez az emlékkönyv emlékeztessen bennünket Náray Szabó Sándor 
na.gy alkotására, az egységes keretben fejlődő gyógyító-nevelés ügyére 
és tartsa fenn minden idők gyógypedagógiai tanárai között a tiszteletet 
azok iránt, akik ennek a sok viszontagságot ért nevelésügynek úttörői 
és fejlesztő munkásai voltak.

Dí;, T° th holtán a Főiskola igazgatója, Füzesi Árpád előadó tanár, 
az emlékalbum készítője„

A nemzetek kulturális versenyében a magyar gyógyító-nevelés 
ügye legyen mindig az elsők között.

Hóman Bálint m. kír. vallás- és közokt. miniszter, Dr. Petri Pál 
államtitkár, Greszler Jenő min. osztályfőnök, Dr. Schöpflin Pogány 
Károly min, s. titkár, ö *

A két legmagasabb emberi foglalkozás; betegeket gyógyítani, gyer
mekeket oktatni' A gyógypedagógiának mindkettő a hivatása,

Sipőez Jenő polgármester, Szendy Károly közokt. tanácsnok.

Isten áldását kérve remélem, hogy minden magyar gyógyítva- 
neveiő intézet továbbra is a gyermekekért aggódó anyai szívek vigasza 
es írja lesz,

Hóman Bálintné zászlóanya.

Gyógypedagógiai intézetek és kisegítő iskolák 
országos szakfelügyelősége, Budapest:

A  legtárgyílagosabban, hivalkodás és önteltség nélkül állíthatjuk, 
hogy a magyar gyógypedagógia nemzetközi viszonylatban is magas szín
vonalú Az ifjú tanárnemzedéktől ennek a színvonalnak fenntartását 
és további emelését várjuk. Hinni akarjuk, hogy erős akarással gyara
pítva tudásukat, lelkes ügyszeretettel, lankadatlan buzgalommal és 
kitartással készülnek erre a nemes feladatra,

Klug Péter országos szakfelügyelő, Simon József h. szakfelügyelő,

Gyógypedagógiai Tanárvizsgáló Bizottság,
A szerénységgel és tisztességgel párosult tudás legyen a gyógy

pedagógiai tanár értékmérője,
Greszler Jenő a Gyp. Tanárvizsg. Bíz, elnöke, Dr. Tóth Zoltán
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a Gyp, Tanárvízsg. Bíz. h, elnöke, Klug Péter, Dr. Bárczi Gusztáv,
Istenes Károly, Schreiner Ferenc, Herodek Károly, Puha László, Éltes 
Mátyás, Dr. Szondi Lipót, Füzesi Árpád, Horváth Kálmán, Dr. Gurszky 
Ernő a Gyógypedagógiai Tanárvízsgáló Bizottság tagjai.

A Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola tanári kara:

»Az emberszereíetből fakadó áldozatos munka csak tudással páro
sulva biztosíthat értékes vagy értékesíthető eredményeket,“

Dr. Tóth Zoltán, Schreiner Ferenc, Istenes Károly, Herodek Ká- K
roly, Dr. Bárczi Gusztáv, Horváth Kálmán, Dr. Baranyay Géza, Füzesi 
Árpád, Pioic László, Éltes Mátyás, Dr. Schnell János, Dr. Szondi Lipót,
Dr. Gurszky Ernő.

Magyar Gyógypedagógiai Társaság:
Az egységes gyógyító-nevelői gondolkodás a mi tevékenységünk

nek az a forrása, amelyből a csökkentértékűeknek különböző csoport
jaiba tartozó egyének számára elfogadható, vagy értékes élet fakadhat, 
a társadalom pedig sok károsodástól mentesülhet. Az elméleti elmélyü
lés a gyakorlati tevékenység igazi lelke.

Dr. Rottenbiller Fülöp ny. államtitkár, elnök, Dr. Hoor Károly 
míníszt. oszt, tanácsos, alelnök, Dr. Tóth Zoltán főtitkár.

Siketnémák és Vakok Tanárainak
Országos Egyesülete:

Az az ifjúság, mely hisz a jövőben és munkásságát az elődök 
őszinte megbecsülésében fejti ki, a legszebb reményekre jogosíthat 
bennünket.

Herodek Károly elnök, Vollmann János titkár.

Székesfővárosi Gyógypedagógiai
Tanárok Egyesülete:

Krisztus szeretetével, fáradhatatlan kitartással, nagy türelemmel 
dolgozzunk azért, hogy fogyatékos embertársaink is egész emberként 
küzdhessenek a magyar jövőért.

Vida Lajos elnök, Magyar László titkár,

A siketnémák, hibásbeszédűek és nagyothallók intézményei.

Siketnémák m. kir. állami intézete, Budapest:
E zászló eszmei irányítása alatt ismerje meg mindenkori ifjúságunk 

a gyógypedagógiai tanárképzés egységét s azon belül a síketnémák ne
velés-oktatásának öncélúságát.

Istenes Károly igazgató Puha László, Derbész Bertalan, Némethy 
Kázmér, Szabady Géza, Ehling Jakab, Frey József, Lázár Pál, Dr.
Bárczi Gusztáv, Pető Ferenc, Rédiger Károly, Murányi Antal, Thürin- 
ger János, Szomor Endre, Hochrein Lajos, Füzesi Árpád, Tamás Lajos,
Pirovits Jenő, Thüringer Jánosné.

Izraelita siketnémák orsz. int. és lovag
Wechselmann Ignác és neje Neuschloss
Zsófia vakok tanintézete, Budapest:
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Intézményeink testvéri hűséggel és áldozattal szolgálni kívánják 
a Tanárképző Főiskola zászlajában kifejeződő magasztos gondolatot és 
érzést. Hirdesse a zászló a kari kötelességet, a kölcsönös megbecsülést, 
a szakadatlan munkát és mindenek fölött dicső magyar nemzetünk 
boldogabb hajnalát, föltámadását.

Kanizsai Dezső igazgató, Kardos Ignác, Schönberger Mór, Gansel 
Irén, Salgó Elemér, Strelisky Irén, Kardos Rózsa, Tarján Károlyné, 
Percnyi Tivadar.

Siketnémák áll. segély, intézete, Debrecen:
A gyógypedagógusnak nincsenek túlzott vágyai, kielégíthetetlen 

kívánságai, ezért sohasem csügged, hanem bizakodó lélekkel, tudással 
párosult szeretettel igyekszik emberi színvonalra emelni azokat, kiktől 
többet vett el a sors, mint amennyit az egész emberiség kárpótolni ké
pes, Hittel, szeretettel e zászlót követve győzedelmeskedel; magadnak 
dicsőséget, a természet mostoháinak enyhületet, megnyugvást szerez
hetsz,

Markovics Árpád, Piroska Károly, Tamás István, Varga Béla, Tóth 
Árpád, Gáspár Jánosné, Jávor Gyula, Sz. Szabó László, Tinschmidt 
Ernő, Tinschmidt Ernőné, Palatínus N. Károly, Gáspár János, Tóth 
Árpádné.

Siketnémák hevesvármegyei áll. segély.
intézete, Eger:

A fogyatékosok oktatásának legfőbb kelléke a szeretet, Ez az a 
dinamikus erő, mely a tanárt működésével a léleknélkülí robotszerűség
ből az elhivatottság krisztusi magaslatára emeli föl. Akit át nem hat a 
szeretet magasztos érzelme, az lehet ünnepelt tudós, lángeszével cso
dálatra ragadhatja az emberek millióit, de a fogyatékosok oktatásügyét 
előrevínní egy lépéssel sem fogja,

Leopold Rezső, Erdélyi József, Sturm József, Szabó Géza, Juhász 
Zoltán, Varsányi Ferenc, Dankó István, Faltér Lajos, Sólymos Sándor, 
Fallémé Mlinkó Teréz, Bernjén Mária.

Siketnémák áll. segély, intézete, Kaposvár:
,,Törd szét az ajkak bilincsét,
Nyisd ki a tudás börtönét,
Űzd el a szemek éjjelét,
S mentsd meg a lelkek életét.’’

Hámory Aladár, Hámoryné Schröder G., Horváth Pál, Tatay 
Vilma, Rieger György, Deschensky Nándor, Stefler Dezső, Bács László, 
Duráczky József, Duráczkyné Neu Klára, Deschensky Ferenc igazgató.

Siketnémák áll. segély, intézete, Kecskemét:
E  csüggetek világban is reménnyel nézünk oktatásügyünk szebb 

jövője felé!
Tanárképzőnk neveljen olyan ifjúságot, amely e szebb jövőt 

megteremti!
Lett József, Jónás A. Jenő, Supka Károly, Lusztig Jenő, Gáspár 

Árpád, Vas István, Angyalné K. Sarolta, Angyal József.
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Siketnémák áll. segély, intézete, Sopron:
Az elesettek és megszomorodottak felemelésének krisztusi gon

dolata vezessen Benneteket, kik szivetekben a szeretet lángjával az 
„Alma mater“ falai között építitek fel, gyarapítjátok szomjúhozó telke
tek tudását és szerzitek meg a gyakorlati ismereteket ahhoz az 
élethivatáshoz, amelynek igazi harcosaivá akkor lesztek, amikor a 
zászlót már a következő nemzedéknek adjátok át. Múltat és jövőt köt 
össze e szent jelvény. Kettőzött gonddal őrizzétek.

Völkor József, Hobler Rezső, Vas János, Briindl Ödön, Vissi Já~ 
nos, Wayán Ferenc, Takács Gyula, Maár János, Kún Ernő, László 
Géza, Végh Ferenc, Weninger Berta, Horváth Vera.

Siketnémák áll. segély, intézete, Szeged:
E zászló legyen bizonysága a dicső múltnak s tanúja egy hosszú, 

szebb jövőnek!
Török Sándor igazgató, Ábrahám János, Gábor Lajos, Gresz Jó 

zsef, Gyovai D. József, Kákonyi Sándor, Kováts Zoltán, Milassin 
Gyula, Plichta Béla, Szabados Ödön, Zengő Péter, Szabó Gyula, Dr. 
Iszlayné Hámory Fatime, Csizmazia Kálmán.

Siketnémák kir. orsz. intézete, Vác:
Azt mondják: „A tudomány hatalom,“ Hiába míndien tudomány, 

nem elég a tapasztalat, sem a gyakorlat, ha nem párosul ezekhez lelkes 
akarás, a végsőig való kitartás. Bizonyos, hogy a hiányos érzéknek 
ügyét csak Istenbe vetett hittel, teljes lélekkel lehet eredményesen 
szolgálni.

Szentgyögvi Gusztáv, Záborszky Árpád, Bartalos Sándor, Krapa 
Pál, Wolkóber János, Schaeffer Mátyás, Zsembai Ferenc, Zseniben 
József, Szép József, Gogola Aladár, Győrffy Pál, Berényi Ü. Sándor, 
Bíróné Tihanyi Erzsébet, Bíró Sándor, Tihanyi Jolán, özv. Mayer 
Andrásáé, Gerstner Ödön, özv. Gácsér Józsefné.

Siketnéma fiúk áll. foglalkoztató intézete, Vác:
A siketnéma csak akkor lesz valóban értékes egyede a nemzeti 

társadalomnak, ha mindennapi kenyerét független polgár módjára, a 
saját becsületes munkájával meg tudja keresni.

Györgyfy Ákos, Fedor Lajos.

Siketnéma leányok áll. foglalkoztató intézete, Vác:
A siketnéma intézeti tanár tanításával feloldja növendékei lelkét 

a némaság rabsága alól. E munkájával isteni küldetést végez. De külde
tése csak akkor lesz sikeres és áldásos, ha a tanár bőségesen merít az 
Istenben bízó hit, a munkáját édessé tevő remény és főként a növen
dékei iránt való igaz szeretet kiapadhatatlan forrásából.

Váttér Ferenc.

Siketnéma leányok foglalkoztató intézete, Debrecen:
A sors kiszámíthatatlan szeszélye sújtott, tanáraink jóságos szere- 

tete, tudása felemelt bennünket. Hálás szívvel követjük atyai tanácsu
kat: imádkozunk és dolgozunk.

Markovics Árpád.



Hibásbeszédüek áll. intézete, Budapest:
Minden munkában van valami a teremtésből, van valami isteni. 

Ezért van szüksége a művésznek ihletre és ezért kell a gyógyítva neve
léshez ihlet és krisztusi szeretet.

Schulmann Adolf.

Nagyothallók ,,dr. Török Béla“ székesfővárosi intézete:
Szivetekben határtalan szeretettel, elméleti és gyakorlati tudással 

agyatokban, telketekben Istenbe vetett hittel és odaadással siessetek 
a nagyothallók megmentésére,

Vida Lajos igazgató, Ágostházi Zsigmond, Magyar László, Samay 
Ödön, Stangl Lászlóné, Szilárdfy Ernő szív. gyógyped, int. tanárok,

A vakok intézményei.
Vakok József nádor kir. orsz. intézete, Budapest:

Tedd, hogy a vakra ne szánva, csodálva tekintsen az ember,
S hogyha keresztje nehéz, példát tőle vegyen.

Vollmann János, Berinza István, Dr. Bernáth István, Császár Ká- 
rolyné, Cseresnyés Ferenc, Fiedler Lajos, Fizáry Bódog, Fizáry Bó- 
dogné, Gáldy Andor, Góts Ottó, Greisinger István, Jármer Lajos, Kon
yád György, Sándor Lajos, Schannen Péter, Schreiner Ferenc, Dr. Te- 
gyey Jenőné, Zsenaty Dezső.

Vakok áll. s. ipariskolája és foglalk. intézete, Szeged:
„Azt az erkölcsi tőkét, melyet a Tanárképző Főiskola az egész 

gyógypedagógiának jelent, mindenkinek, akik képességeiket, sőt egész 
életük energiájának legjavát ez ügynek szentelni határozták, oly ra- 
gaszkodóan, oly féltőén kell őrizniök, hogy e legnagyobb értékünk az 
általános pedagógia hatalmas területén mindenkor megmaradhasson 
azon az előkelő helyien, melyet megteremtői annyi lelkes küzdelemmel 
számára kivívtak.“

Molnár Béla igazgató, Kleitsch János, Gresz József.

Vakokat Gyámolító Egyesületek Országos Elnöksége.
Úgy neveljétek a reátok bízott ifjúságot, hogy az az emberi élet 

gyakorlati kérdéseit is tudja és szeresse szolgáim. Olyan legyen a 
gyógypedagógiai tanárképzés, amelyen keresztül a vakok is emberhez 
méltó életszínvonalhoz jutnak.

Balás Béla ny. főispán, orsz. elnök, Dr. Tóth Zoltán orsz. előadó, 
Dr. Tegyey Jenő orsz. titkár,

Vakokat Gyámolító Országos Egyesület, Budapest.
Olyan legyen a vakok nevelése, hogy azokból teljes értékű polgá

rok válhassanak, akik a kötelességekkel szemben felelősek tudnak 
lenni, emberi és polgári jogaikat pedig a különböző közösségek javára 
tudják értékesíteni. Minél közelebb viszitek őket az emberi élet kere
teihez és értékeihez, annál inkább teljesítettétek velük szemben felada
taitokat.

Balás Béla ny, főispán, ügyv. elnök, Dr. Tóth Zoltán igazgató, 
Bikkel István gondnok.
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Vakok dunántúli áll. segély, ipariskolája 
és foglalk. intézete, Szombathely:

Zászlónk! Vezéreld a mi ifjú seregünket, hogy világosságot vihes
senek a lelkekbe és fénysugarat a sötétségbe!

Joó Sándor igazgató, Miiller Lajos tanár.

Vakokat gyámolító felsőmagyarországi 
egyesület, Miskolc:

A Ti zászlótok a szeretet zászlója legyen, mert a munkátok a sze
retet munkája! Istenszeretet övezze, Hazaszeretet vezérelje, Ember
szeretet emelje minél több és szebb eredményre.

Az értelmi fogyatékosok intézményei:

Állami Gyógypedagógiai Nevelő Intézet, Budapest:
Ki szivében annyi szeretetet s jóságot hordoz, hogy abból egy éle

ten át áldozni tud a didergő lelkíszegényekért; aki sugárzó szellemének 
erejével felébreszti, életre szítja az ösztöni élet mélységeiben támolygó 
lelkekben az emberi élet isteni szikráját; aki szellemi és lelki kincseit 
osztogatja egy életen át az élet elesettjei között, hogy azokat az élet 
melegítő napja alá segítse: az a gyógypedagógia munkása,

Á gyógypedagógia nem kenyérkereset, a gyógypedagógia nem 
pálya, sőt nem is tudomány: a gyógypedagógia elhivatottság, küldetés, 
apostolkodás.

A gyógypedagógus az Istentől beleoltott adományokat osztogatja 
egy életen át, hogy a természet általa korrigálja a sors mostohaságát.

Szabó Károly, Karnay Árpád, Faragó Géza, Serényi Ferenc, Ré
vász Kálmán, Vajda Lajos, Dr. Gurszky Ernő, Horváth Frigyes, Sziláid 
Margit, Berkes Béláné, Bors Vilmos, Sándor Mihályné, Tamás Lajosné, 
Erdős Árpádné.

Budapest szkfv. Miklós-téri 
Gyógyped.-i Intézete, Budapest:

Mint fészkébe visszatérő madár gyülekezünk az Alma Mater zász
lója alá, hol egymásra találunk mind, kik a fogyatékosok oktatásügyé
nek bármely ágán munkálkodunk, hirdetve a gyógypedagógia egységét, 
Vivat, crescat, floreat!

Péter Antal, Kiricsi Lajos, Sándor Mihály, Mundy Béla, Nagy 
Kamii, Eckhardt (Edelényi) Kató, Csányi L. József igazgató.

Békésmegyei Pártfogó Egyesület 
Gyógyped.-i Intézete, Gyula:

Töltse be a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Isten segítsé
gével magasztos hivatását úgy, hogy abból istenfélő, oktatásügyünkért 
ónmegtagadás árán is lelkesen dolgozni tudó oly hazafias tanárnemze
dék kerüljön ki, mely velünk együtt bizakodó reménységgel küzd ha
zánk mielőbbi feltámadásáért,

Pánczél Imre igazgató, Metzner Anna, Grábler Matild, Pesky Má
ria, Csulei Kornélia, Szulyovszky Lilla, Papp Sarolta, S. Vajda Vilma.



Békésvármegyei Pártfogó Egyesület
Gyógyped.-i Intézete, Kisújszállás:

,,Erős nemzeti érzés, egység, istenfélelem és hivatásszeretet hassa 
át e zászló alatt az életre készülő ifjúságot!“

Kádas György igazgató, Balázs Géza, Fehérváry Sándor, Tóth 
Imre, Bartal Sándor, Haraszthy Kálmán, Laezkó István, Ujváry Fe
renc, Weszelovszky Lajos.

Állami kisegítő-iskola, Budapest:
. . . ,,Ha látsz közöttük rútat, rongyosat,
Gyermeki arccal búbánatosat:
Ismerd meg benne a korán szenvedőt,
Öleld magadhoz és csókold meg őt!“

Krieger György, Háberstroh József, Szaucsekné Buzáth Aranka, 
Jónás László, Gall Barnabásné, Harsányi Erzsébet, Ivány József, Dr. 
Baranyay Géza, Zsenaty Dezsőné Szakszón Gizella, Éltes Mátyás.

Állami kisegítő-iskola, Kiskúnhalas:
„Minden egyes ember, még a legnagyobb is, parányi része az egész

nek; minden rész az egészért lévén alkotva: azért kell munkálkodnia 
is,“ (Kölcsey F, Parainezis.)

Balonyi László ísk. vez. tanító, Solti Klára oszt. vezető.

Szombathely m. város Kisegítő-iskolája, Szombathely:
Főiskolánk legyen embermentő küzdelmünkben a gyógypedagógiai 

gondolat és készség forrása; művelje a magyar faj szebb és boldogabb 
jövőjét!

Petróczy Wernitz József igazgató, Vörösné Nagy Gizella oszt. ve
zető, Kovátsné Párti Emília oszt. vezető.

Állami Kisegítő-iskola, Újpest:
Kárpátoktól az Adriáig légy védelmezője és oktatója azoknak, 

kiknek világosságot, hangot és tudást bátor hordozóid a Mindenható 
kegyelméből nyújtani tudnak! Sugározza szét büszke lobogásod a ha
tárokon túlra is a magyar tudás magasztos fáklyáját, hogy mindenek 
előtt ismertté legyen a magyar géniusz fenséges teremtő ereje!

Szatmári Antal igazgató, Szatmáriné Vámos Júlia, Szőnyiné Fejes 
Ilona, Z. Kissné Kubányi Anna, Dr. Pogányné Péchy Hildegard, F a
ragó Ilona.

Állami Kisegítő-iskola, Hajduhadház:
Rendületlen hittel valljuk, hogy a magyar igazság diadala már nem 

késhetik soká s előbb vagy utóbb csak győzelmet arat, mert:
,,Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért 
S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.“

Balogh Antal igazgató, Gerdenits Ilona.
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Állami Kisegítő-iskola, Debrecen:
Legyen a most felavatott zászló az egység szimbóluma, E szimbó

lum jegyében, egymás szeretetében és kölcsönös segítésében együtt 
munkálkodva, a közös munkában megedzett erő és kíacélosodott akarat 
biztosítsa és tegye naggyá, mindenütt elismertté a magyar gyógypeda
gógiai oktatást; ezzel is közremunkálva Nagy-Magyarország újra fel
építésében,

Vargha Béla, Kelemen Géza, Papp György, Z. Ferenczy Laura, 
vitéz Csillik Györgyné.

Állami Kisegítő-iskola, Kecskemét:
Iskolánk fennállásának negyed százada alatt több mint 400 tanulót 

bocsátott ki falai közül, akik a társadalomnak csaknem kivétel nélkül 
munkabíró, hasznos polgáraivá váltak. Ezek és a jelenleg működő tan
testület tagjai Isten áldását kérik a felavatandó zászlóra. Jelképezze 
e zászló mindenkor azt az áldásos munkát, melyet a magyar gyógy
pedagógia édes hazánk szebb, jobb és boldogabb jövendője elérése 
érdekében végez.

Sárkány Pál, Salamon Anna, Márkné Orbán Júlia, Ferenczy 
Gyula, Zsigmond Irma, Hargitay János.

Állami Kisegítő-iskola, Eger:
A fogyatékos gyermeket elmaradásáért alig tudjuk kárpótolni. 

Adjunk neki szeretetből amennyit csak tudunk. Az érte küzdők zász
laján határtalan szeretet ragyogjon, mely érlelje a jelen reménységét 
az áldozatos munka dicsőségének elérésére.

Varga Lajos, Kállayné Chochola Ilona, Jákfalviné Séder Ida.

Állami Kisegítő-iskola, Csongrád:
Adja Isten, hogy e zászló szolgálatába szegődő ifjú kartársak a 

dicső múlthoz híven és méltóan szolgálhassák a jövőben is hazánknak 
és az emberiségnek egyetemes érdekeit a gyógyító-nevelés terén,

Telkes Alfréd, Murányi Mária,

Állami Kisegítő-iskola, Nyíregyháza:
A zászló, mely az iskola falán lobog:
Dicső múltúnk és szebb jövőnk jele,
Ős határaink szent Ígérete.

Malmos József igazgató, Krohn Mária, Weiszhaus József, Bohus 
László.

Állami Kisegítő-iskola, Pesterzsébet:
,,S. 0 . S .“ E zászló alatt előre a mostoha sors hajótöröttjeinek a

megmentésére!
Zsigmond Gáspár igazgató, Fehér Sándor, Takáts József, Babilya 

Margit, vitéz Gönczy Jánosné, Tóth Ferenc.

Állami Kisegítő-iskola, Szeged;
Nem hagyunk el egy emberi lelket sem a világosság felé vezető 

útról!
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Láng István igazgató-tanár, Törökné Mann Mária, Dr. Vanekné 
Sürling B., Völgyesyné Püspöky Teréz, Dr. Livajityné Sípos A., özv. 
Grézló Jánosné.

A javítónevelő intézmények,

Kir. Javítónevelő Intézet, Aszód:
Adja Isten, hogy az egységes gyógypedagógiai gondolat mielőbb 

teljes megoldáshoz vezesse a javítónevelés kérdését!
Nigrényi Dezső, Dr. Vásárhelyi Géza, Koleszár József, Rosner 

Lajos, Schneider József, Koncz József, Főző Frigyes, Lehr Béla, Szilasi 
József, Végh Oszkár, Libucz József, Molnár Sándor, Hlinák János, 
Molnár Lajos, Szölgyéni Péter, Tóth József, Greskó Sándor, Boldis 
István, Dr. Wayand Miklós, Kedvessy Béla, vitéz Barthos Károly, vitéz 
Kallós Ernő, Cséplő Kálmán, Paraszkay György, Thiringer László, 
Majs Gyula, Mikes Ferenc, vitéz Krassóy Alfréd, Szabó Géza.

Kir. Javítónevelő Intézet, Rákospalota:
A fogyatékosok erkölcsi, szellemi és testi fejlődését elősegíteni, 

őket Isten szolgálatára, a haza és társadalom hasznos tagjává nevelni: 
az élet legnemesebb feladata,

Dwelly Mária igazgató, Lehoczky Mária családfő, Molnárné Sebők 
Róza családfő, Qppen Elvira családfő, Litteczky Anna családfő, Dr. 
Miklay József né családfő, Trnovszky Berta áll. tanítónő, Dezső Etelka 
áll tanítónő,

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola ifjúsága.

„Botond“ Bajtársi Egyesület:
,,Haza, Becsület, Szabadság.“ Nemzeti és faji öntudattal rendel

kező, eszmékért küzdő, mellettük kitartó és megalkuvást nem ismerő 
ifjúság sorakozzon e zászló alatt!

Szabó Sándor vezér, Bojtay Béla nádor, Pocskay László a!vezér, 
Mittermayer Magda főállományvezető, Várady Sylvia főkincstáros, 
Szilvássy Sándor főíródiák, Lehmann László főlövészmester, Seper 
Jenő regős, Essösy József udvarnagy, Borényi János.

Náray-Szabó Sándor Kör:
Hivatásunk és kötelességünk: az emberi szív mélyére világosságot 

sugározni. Ezt a nehéz feladatot csak a tanáraink által belénk oltott 
tudással, akarattal és példaadással tudjuk megoldani, mert ők azok, 
akik nemcsak a hivatásra, hanem a hivatás teljesítésének a szeretetére 
tanítanak és nevelnek bennünket.

Wallrabenstein Frigyes elnök, Borényi János előző évi elnök, 
Essösy József titkár, Lovász Árpád jegyző, Szilágyi Izabella pénztáros, 
Gyulai László háznagy.

A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola
Sport-Egyesülete:

A sport =  egészség.
Az egészség =  munkaképesség!

Dr. Baranyay Géza tanár-elnök, Pocskay László ifjúsági elnök, 
Essösy József titkár.
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AZ ORVOS SZEREPE A NEHEZEN NEVELHETŐ GYER
MEKEK ÉS FIATALKORÚAK FEJLESZTÉSÉBEN.

írta: Hrabovszkyné dr. Révész Margit idegorvos, a Pedagógiai Gyermek szanatórium
igazgatója.

Befejezés.

A befolyásolási eljárások.

Az esetek ilynémű megítélése nem csupán azért fontos, hogy ily 
mórlnri^mélyeEEen beláthassunk a külső tényezők s a be 1 so~a~dottsagok~ 
szövevényes rendszerébe, hogy megalkothassuk az egyén szerkezetét, 
s ily módon elégíthessük kiTcutatói kíváncsiságunkat, hanem minden- 
képperi jelentős^ volt a közös megbeszélésekből leszűrt tennivalók irá
nyítása szempontjából.

Mert ez itt az a találkozási pont, hol orvos és pedagógus kölcsönö
sen megtermékenyítőleg hatnak egymásra. Az orvos által erősebben 
kihangsúlyozott természettudományos felfogás az észlelt sajátosságok 
tárgyilagos lemérése mellett azok egymásközti összefüggését, működés- 
belí összrendezettségét keresi, az egyén mélységi szerkezetének feltá- j 
rására igyekszik, Tehát széttagoló, analitikus eljárása szükségképpen 
az egységesült. ííntedrálódottl összegvén strukturális megismerésébe * 
torkollik, A nevelőt viszont szellemtudományos módszerek hatják at; 
a’z egyén szociális helyét keresi és meggyőződéses hitén át rendszeres 
és szuggesztiv erővel az egyén értékét akarja növelni, emberídeálját 
óhajtja benne többé-kevésbbé megközelíteni. Az^orvjgsnáUrnyaz oksági 
(causalítas), illetve a. Je l tételek keresésének (conditionalismus) etve~a? 
irányító a nevelőt pedig cPccTTO élleTT ' í

""Tlppen ezért. CTe^énvesebb~^gyüttmüködésúk, meri  kiegészítés 
(kompensatió) jön létre, melyben az így előállott közös munka érteke '  
nagynhb. mint akettőé külömkülön összegezve, * ~~ '

‘'"Elsősorban közös nevezőre igyekszünk hozni az orvosi vizsgálat 
adatait, a nevelői megfigyelés eredményeivel, melyek az egyén szerke- 
zetí keresztmetszetét és időbeli hosszmetszetét adják meg, E kettős Iá- 
tás révén kialakul az egyén több kiterjedésben való sajátos elhelyezke
dése, Ezek után következik a közösen megállapított munkaterv. A ki
indulás az egyénTmegismert sajátosságaira támaszkodik, további prog
ramúba pedig arra a célra sűrűsödik egybe, hogy a hátrányos tulajdon
ságok erejét lecsökkentse. Ezen belső áthangolás irányát és határait az 
orvosi vizsgálat szerkezeti fefelei szabják meg, de a kivitel munkájában j  
az oroszlánrész a nevelői tevékenységen nyugszik, (Ranschburg már 
1909-ben hangsúlyozta, hodv gvógyltó-~^iia.edicp -jon as)-pedagógia, 
lényegében azonosak!)

Az orvosi tevékenység a testi tünetek g y ótiyszeres, fizlkájjs_ therápiá
jával veszEkezdetét, A komolyabb j elentőségre emelk edeL1 gyógytorna 
egyrészt az izmok beidegzésének pontosabbá tételét célozza, másfelől 
a kifejező mozgások finomabb begyakorlásával (pl. öröm-, csodálko
zás-, dac-, haragkifejezés) az érzelmek kifinomodásának útját egyengeti. 
Igen előnytelen, külső körülmények, (a családi élet komolyabb rend
ellenességei) vagy kifejezettebben aszociális vagy kóros vonások a kör
nyezet teljes megváltoztatását teszik indokolttá. Intézeti nevelés — or-
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vosi ellenőrzés és irányítás mellett, — ingermentes légkört biztosít az 
otthoni túlfeszítettséggel szemben, s biztos próbaköve annak, hogy a 
gyermek igazi lénye bizonyos idő múlva, bizonyos határok között töret
lenül felszínre jusson. A vizsgálat több szakaszos menete közben az or
vosnak alkalma nyílott, hogy a növendék bizalmát megnyerje, hogy 
benső érintkezést teremtsen véle. Erre támaszkodva az orvos kell, hogy 
segédeszközeit is igénybe vegye; ezek: a tudás adta bizalom, belső 
Guctoriiás s az ebből eredő szuggesztiv erő.

Ezen készségek tapintatos felhasználásával veszi kezdetét a tulaj
donképpeni psychojherapia. Lényege abban áll, hóé'/ a vizsgálat és 
meg|ijjyelás- adataira—úuiLa szkod vaT^klGiüiljmuikalIfmm^ •
végbe a nöy.ejidék...belső_áthangolása. Első tagozata arra szorítkozik.
hogy a növendékkel megismertesse saját énje mivoltát, fölfedje énjé- 
nek környezeti és a korral összefüggő gyökeit, föltárja ezáltal a kon
fliktusok belső szerkezetét. Második tagozatában indul meg az igazi 
psychotherápia, mely most már az útakat, módokat tárja fel, gyako
rolja be, hogy míkép tudjon az illető védekezni egyoldalú érzelmi meg
nyilvánulásaival szemben, (Pl. haragkítörés, érzékenykedés). Miként 
merjen őszinte lenni cselekedetei motívumaival szemben, (erőszak, híú- 
ság,) s hogyan szoktassa magát önkritikára. Okos tudatosítás, s szerény 
megbékéltség a végső cél.

Ezen belső mag köré borul rá közponhasan a pedagógusnak több 
tagozatú, időben és terjedelemben tágabb sugarú körrel biró munka- 
területe. A rendszeresen megszervezett életmód alkalmat ád a külön
böző irányokból való behatolásra. Az intellektus fejlesztésére, a munka- 
technika megszerzésére, (qualitás-érzék fejlesztése). Vajkay szerint a 
sPiSMfi-képességek tekintetbe vétele a munkateljesítmény emelését 
célozza, miáltal a munkaszeretet Legbiztosabb pillérét, a kellő erőfeszí- 
téssel  ̂ elért eikért biztosítjuk, A szociális érzék fejlesztéséről is több 
irányból kell gondoskodni: a szeretet korének fokozatos tágítása: lnrr~ 
maga, hozzátartozók, iskola- és munkatársak, tanítók Tránfl Kidflcsönös 
alkalmazkodás föl- és lefelé, a hatalmi érvényesülés egyengetésével, 
eg’ymás bírálata, együttes autonómia, mind azbeIaka3t~osztön-kulturáló" 
dás forrásait nyitják meg.

, A magam két évtizedes tapasztalatai, melyet úgy saját intézetem 
peaagógus-munkatársaíval kapcsolatban szereztem, mint gyermekbíró- 
ságí megfigyeléseim és Lord Veardale Otthon-beli munkásságom arra 
utalnak, hogy az átalakító nevelés (Fürsorge-Erziehung) problémaköre 
ily módon oldható meg a legeredményesebben.

Még ádázabb vita dúl a psychoanalysis egyes ágazatai között, me
lyeket éppen ezért kötelességem megemlíteni.

A Freud-i psychoanalysis csak másodlagosan került a pedagógia 
területére, s éppen mert elsődleges birodalma a páthológía volt, túlsókat 
ál.alánosított ott szerzett tapasztalataiból. Elvitathatatlan érdeme, hogy 
a psychoanalysis mutatott reá először a rész-ösztönökre, az ösztön-szub- 
limálódás útjaira, a charakter-fejlődés azon menetére, mely az ösztö
nös vágyak és a valóság elismerésének vívódásos eredménye gyanánt 
áll elő. Továbbá Freud és munkatársai mutattak reá legnyomatékosab
ban, hogy nem minőségi különbség van egészséges és beteg között, ha- 
nem legtöbb esetben csupán mennyileges az eltérés. Mindezek alapján 
követeltek több megértést, elnéző szeretetet, különösen az ösztön vilá-



gában (érzelmi-akarati megnyilvánulásaiban) rendellenesen fejlődő 
gyermekkel szemben. Másfelől azonban túlzásba csaptak át, midőn az 
ösztönök egyeduralkodását hirdették, mely után kizárólagosan igazodik 
minden cselekvési motívum. A gyermeki nemi élet fejlődésének egyes 
mozzanatait túlságosan komolyan értékeli és dogmatikusan tiszteli, 
(Öedípus komplexum, masturbatio, schokk.) Ezen módszer egyoldalú 
alkalmazása túlságos belső differenciálódáshoz, az ,,én -esség tűimére 
tezett fokához vezet. Ez a velejáró eset nem mindig segíti az annyira 
áhított harmónia elérését, de viszont a konfliktusokra hajló, gátolt, ön- 
maguktól szabadulni nem tudó egyéneknek gyakran segít a magukból 
való kibontakozás fonalát meglelni. _

Hasonlóan dogmatikus hajlandóságú a másik psychoanalitikus 
irány, az Ádler-i. Az individuál'psychológíának, — mely névvel az 
egyén eredendő egységét, célirányítottságát kívánják jelölni, kiindu
lási elve szerint a charakter az ösztönök hatalmi tendenciájának kivé- 
títődésí színtere, mely sikertelenség esetén kisebbrendűségi érzést vált 
ki; ennek legyőzése, kompenzálása az ember egyéni életvonala. A gyer
mek koránál fogva gyengébb, és így fokozottan szenved a kísebbrendii 
ségi érzéstől. Ezért kímélni kell, s fokozatosan biztosítva számárává si
kert, lassanként hozzászoktatni a sikertelenség elviselésére. Ezen isme
retelméleti. szempontból sekélyebb tanok a pedagógiában, a nehezen 
nevelhető gyermekekre vonatkozó tanácsadókban könnyebben alkal 
mázhatok, s különösen szép eredményekkel dicsekedhetnek a szülők 
megnevelése körül, valamint azon elvük hangsúlyozásával, hogy az 
egocentrícítás alacsonyabb fejlődési fok, s hogy az egyénnek már 
önön-harmóníája kedvéért is — belé kell illeszkednie a közösségbe 
produktív munka és megfelelő alkalmazkodás révén.

Elvi viták helyett sokkal méltóbb eljárásnak ítélem azt, ha minde- 
nikünk. a maga testére szabott, tehát képességeit legmaradéktalanabbul 
érvényesítő módszerrel dolgozik az egyéni esetekhez igazodva.

Orvosi munka tehát az esetek diagnosisa, .kiválogatása, a pedagó- 
gus^mégfígyelésemek_tékírfEef6e veteléveTT A követendő modszereKjtT 
VaTásztasaTTs közös megBsszélés tárgyar"A p'sychötlíerapi ai módszerek 
álkátmazáia súlyosabb;—kóros szbiezetTTjTesetekben a léleklanilag jó 
képzett orvos kezében kell hogy maradjon. Könnyebb esetekben —■ 
diagnosis után — a biológiai ismeretekben is jártas pedagógus egyedül 
is eredményesen dolgozhat, , . ,

Az átnevelés egyéb, — kiterjedésében sokkal tagabb, több időt 
igénylő — területei, hol a munkáranevelés s a szociális felelősség tény
leges megszerzése folyik, teljesen a gyógypedagógusok önálló tevékeny
ségi körzetébe esnek belé.

Az eredmények.

Kutatásaim leglényegesebb részének azt tartom, hogy olyan vizs
gálati növendékanyagról számolhattam be, melyet nemcsak a vizsgálati 
idő, s az intézetben való tartózkodása alatt figyelhettem meg, hanem 
legnagyobb részük az intézetből való távozás óta 1—4  éve is az mtéze. 
vezetőségének ellenőrzése és segítő gondoskodása alatt áll.

Az eredmények értékelése — a fogalmi meghatározás alapjan 
a szociális magatartás szerint történt, feltételezve, hogy fór fosán olyan 
esetekben észlelünk egyenletes munkateljesítményt és megfelelő szó-



eialís alkalmazkodó képességet, hol a belső kulturálódásra és egysége
sülésre való törekvés az egyén adottságainak határvonalai között rend
szeresen halad előre, azaz ha az egyén önmagával harmonikusan él,

Nehéz nevelésű leányok előrehaladása 4 évi időközben.
Lord Veardale Otthon 1929—1933.

1. Munkában teljes értékű Socíális viselkedésben teljes 
értékű

Érték száma 
20

°/o-ban
33-3

2.

3.

4-

" u aránylagos 17 287

n aránylagos n » aránylagos 12 19 7

„ értéktelen « „ értéktelen 11 183

l 60 100

í-es minősítés űeknek vettem az olyan eseteket, ahol kiváló ered
ményekről számolhatok be. Idetartoznak a nagyobbrészt környezeti 
ümasok folytán előállott, fejleílenségí, sérdüléses zavarokkal össze
függő esetek; pl, Ö. E,, kit a „tisztán környezeti esetek“ a) pontja 
alatt ismertettem,

2-es minősítést kaptak az olyan leányok, kiknél a munkaképesség 
leljessé vált, de egyéniségük belső alkata folytán szociális magatartá
suk oan kisebb kilengések mutatkoztak. Pl, H, I, esete, kit a „szertelen" 
(impiusiv) csoportban jellemeztem.
, J ' rovalba foglaltam azokat az eseteket, melyeknél úgy a mun-
«atéljesíímény értéke, mint a socialis magatartás az egyén belső, ki nem 
egyenhtlmtő tökéletlensége miatt éppen hogy eléri a szükséges mérté- 

e.. i 1, r ,  B, esete, kit az „egyenrangú tényezők" c) csoportja alatt 
ismertettem részletesen,

jh. 4, rovat alatt sikertelennek ítéltem mindazon eseteket, m’dőn 
számbavehető munkaképességet nem lehetett elérni, s az illető vagy 
prostituálttá lett, vagy időközben zárt intézetbe kerüli az otthonból. 
Ilyen pl. K. R, leányka esete, kinek életlefolyását a „nemi erőszak" el 
csoportjában közöltem.

Elmondhatjuk tehát, hogy 62°/0-ban jó eredményről számolha
tunk be, 19 7% elfogadhatónak minősíthető, s csak 18.3É az elveszett 
esetek arányszáma.

Ka. összevetjük munkánk értékét más socialis munka (pl. csecsemő 
halandóság, tbc, elleni küzdelem) eredményeivel, akkor tárgyilagosan 
megítélhetjük, hogy az elibénk került „nehéz" anyagnak közel %-ét 
sikerüli önmaguk s a közösség javára tartós produktivitásra emelni.

Ezen jelentős eredmény is újabb próbaköve annak a 2 évtized óta 
sokszor hangoztatott tételemnek, hogy orvos-lélektani irányítottság 
mellett válik a nevelő munkája igazi értelemben vett gyógypedagógiává

Végezetül köszönetét mondok Vajkay Júliának és lelkes csapatá
nak (Dózsa Margit, Haanagy Sári, Pausch Irma tanítónőknek), kiknek



megértő szellemű, felfokozott hitű, kitartó megbízhatóságú munkássága 
adott lehetőséget és biztos alapot vizsgálataim megejtésére.

Irodalom: A. Adler Über d. nervösen Charakter 1922. I. Basedov Methoden
buch í. Väter u, Mütter d. Familien u. Völker 1913. P. Boart L’ ecole active 1924, 
Ch. Bühler D, Seelenleben d. Jugendlichen 1923. E. Claparède Psychologie de 1' 
enfant et pedag. exp. 1916. A, Ferrière Biogenetik u. Arbeitsschule 1912., Schule d. 
Selbstbetätigung 1928. S, Freud Vorlesungen u. Einführung in d. Psychoanalise 1917. 
A, Gregor E, Voigtlànder D, Verwahrlosung 1924. H. V. Gruhle D. Ursachen d. 
jugendl, Verwahrlosung u. Kriminalität 1912. H. Hanselmann Einführung in d. Heil
pädagogik 1931. Th, Heller Grundriss d. Heilpädagigik 1912. Fr. Herbart Umriss 
pädag. Vorlesungen 1919, A, Homburger Psychopathologie d. Kindesalters^ 1926. 
K. Jespers Alig. Psychopathologie 1923. W. Jensch Zur Physiolog. u. Klinik d. 
psychophysisch. Persönlichkeit 1925. C. G. Jung Psycholog, lypen 1921. G, lust 
Vererbung u, Erziehung 1929. E. Kármán Einführung in d, Kriminalpädagogik 1923. 
A. Koch Die Psychopatischen Minderwertigkeiten 1891. E. Kretschmer Körperbau 
u, Charakter 1922. R. Leyen Psychopathenfürsorge 1924. J, Lindworsky D Wille etc, 
1919. . H. Pestalozzi Sämtliche Werke 1920, Ranschburg P. Elmélkedések a gyógy
pedagógia jelenéről és jövőjéről. Magy. Gyógypedagógia 1909, Révész Maigit Exp, 
Breiträge z. Psychol. d. mór, verkommenen Kinder 1911. Zeitschr. f. angew. Psych, 
A kriminalpedagogia lélektani alapon 1916, Az erkölcsileg züllött gyermek javító és 
gyógyító nevelésének psychikaí irányelvei 1918. A nehezen nevelhető gyermek elme
orvosi és gyógypedagógiai szempontból 1925, A nő psychológíája Kretschmer tanai 
szempontjából 1925. D. Konstitutionstypen d. Schwererziehbaren nach Kretschmer 
III. Heilpäd, Kongr. 1926. Az erkölcsi fogyatékosok orvosi védelme 1927. Schem- 
talente IV. Heilpäd, Kongr. 1929. A sexualís nevelés problémái leányoknál orvosi 
megvilágításban 1931. A psychomotorium jelentősége és vizsgálatának újabb ^mód
szerei 1933 Kis vizsga a „Szaníban“ 1934. Társadalmilag abnormis leányok irányító 
nevelése 1934, W, Ritter-Bern Der Drahtzaun 1926. K. Schneider D, psychopathischen 
Persönlichkeiten 1923. E. Spranger Psychologie d. Jugendalters 1924. W. Stem 
Anfänge d. Reifezeit 1925. L. Szondi Konstitutionsanalyse psychisch, abnormer 
Kinder 1932. L. A, Strümpell Pädagogische Pathologie 1892, J. E. Vajkai Education 
for life 1928. La Croix Rouge de la Jeunesse et 1’ ame enfantine 1930. 1h, Liehen 
D. Geisteskrankheiten d. Kindesalters 1915,

A HOLLAND GYÓGYPEDAGÓGIAI SZEMINÁRIUM.
Közli: P. H. Schreuder, a Gyógypedagógiai Szeminárium igazgaiója Hágában.

Hollandiában a „Rendkívüli oktatás“ (gyógypedagógia) intézetét 
a keresztény-protestáns és a neutrális csoport együttműködése letesí 
tette. Az intézmény vezetőségében helyet foglalnak a rendkívüli okta
tás terén kiváló szakemberek, P. H. Schreuder beszámolójában közli 
az intézmény alapító okmányát és a benneioglalt rendszabályokat.

E helyien ismertetni kívánjuk a gyógypedagógiai szeminárium, va
lamint a továbbképző tanfolyamok szervezetét.

1. A holland gyógypedagógiai szeminárium Hágában működik 1933 
szept. Í5 óta. Ez a szeminárium szoros kapcsolatban van a leydení 
egyíemmel, ahol az előadások egy része is folyik. A szemináriumba oly 
tanítókat, vagy tanítónőket vesznek fel, akik a normális oktatás terén 
már működtek, azonkívül pedig nyelvismeretük is van. A záróvizsga 
letételéhez szükséges: tanítói oklevél, továbbá a testi nevelés Lan es a 
kézimunkában való jártasságról szóló bizonyítvány. A kiképzésre lel 
vesznek olyan tanítókat, illetve tanítónőkét is, kik a rendkívüli 
oktatás terén már működtek. Ezek megrövidített kiképzésben részesül 
hetnek, A tanfolyam 2 éves. (januártól a rákövetkező decemberéig 
tart,) A  gyógypedagógia terén már működők számára a rövidített ki-



képzés 1 évig tart. A gyógypedagógiai szeminárium tárgyai a követke- 
zok: áitalános psychologia, pedagógia és didaktika, gyermekpsycholo- 
gia, filozófia, az értelmi fejlődés zavarai, a jellem és a temperamen
tum zavarai, az ösztönélet zavarai, fiatalkorú bűnözés és szociális ab- 
noimítás, fonetika, beszédfejlődés és beszédhibák. A szeminárium gya
korló iskolái a hágai gyógypedagógiai intézetek: a debilek, ímbecilek, 
rosszulhallók és siketnémák iskolái. A hallgatók azonkívül felkeresik 
a rendkívüli oktatás másnemű iskoláit és intézményeit is. A munka 
számára a könyvkötésben, vessző- és nádmunkákban, valamint a éyé- 
kényfonásban megkívánt ügyesség elsajátítása céljából külön órákat 
tartanak. A tanrendet évről-évre állapítják meg. Az alábbi heti óra
rend az első év óráit mutatja az 1934, tanévben.

Hétfő: 14 16 (2—4): gyakorlati munka a gyakorló iskolákban.
16—17: beszédhibák javítása.

Kedd. 8 /4- 11 /4: gyakorlati munka a gyakorló iskolákban.
14 "15 : Általános pedagógia és psychologia; 16— 17: gyakorlatok a
munkaosztályokban (könyvkötészet, nádmunkák stb.).

Szerda: 10 s/4— l l 3/„: gyakorlatok a gyakorló iskolákban. Kétheten
ként 13 /2 14 1/2: beszédhibák javítása, 141/2—16: gyakorlatok a hi-
básbeszédűek políkliníkáján.

Csütörtök: 9— 12: Psychopathología, a jellem, temperamentum és 
ösztönélet zavarai a gyermekkorban. (Előadások a leydeni egyetemen.]

Péntek: 14— 16: gyakorlatok a gyakorló iskolákban. 16—17: didak
tika, iskolaszervezettan, gyakorlati nevelés. 20—21 V2: fiatalkorú bűnö
zés és szociális abnormítás gyengeelméjüeknél. (Előadások a leydeni 
egyetemen.]

Szombat: 14—17: pedagógia és psychologia, továbbá filozófia 
(ugyanakkor továbbképző tanfolyamok működő gyógypedagógusok 
számára.)

A tandíj a gyógypedagógiai szeminárium 1 évére 300 holland fo
rintot tesz ki, melyet 100 forintos részletekben előre kell fizetni. A ta
nulmányokhoz szükséges könyvek java részét a hallgató megtalálja a 
Rendkívüli Oktatás Intézetének könyvtárában. Az intézet vezetősége 
évi 300 holland forint ösztöndíjjal is rendelkezik, melyet a vezetőség 
két részre osztva is kiutalhat. A hallgatók záróvizsgájukat decemberben 
teszik le, ennek terminusa előtt félévvel az előadó tanár előtt az elmé
ié íi szakokból elővizsgát (kollokviumot) kell tenni és csak, ha ez kielé
gítő volt, bocsájtható a záróvizsgára. A záróvizsga minden szakra nézve 
a tanulmány ama részére terjed ki, melyet az illető előadó tanár maga 
állapít meg, figyelembe véve a jelölt egyéni érdeklődését is. A vizsgáló
bizottság elnöke a kormány delegált képviselője.

II. A továbbképző gyógypedagógiai tanfolyamok rendszerint 2 éve
sek és szombat délutánonként tartatnak. A hatodik ily tanfolyam 1934 
január havában kezdődött. A tanfolyam hallgatói kizárólagosan csak 
oly tanítók és tanítónők lehetnek, akik a rendkívüli oktatás terén már 
működnek. A továbbképző tanfolyamok részben a tudományos tovább
képzést, részben a gyakorlat céljait szolgálják, A vezetőség arra törek
szik, hogy a gyógypedagógiai tanítók mindenkor értesüljenek a gyógy
pedagógia tudományának újabb haladásáról. További törekvés, hogy 
betekintést nyerjenek a különböző szempontból abnormális ifjúság ne
velése és oktatása terén mutatkozó időszerű problémakörökbe. A 
résztvevők alkalmat nyernek továbbá arra is, hogy előadóik vezetésé-
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vei a különböző gyógypedagógiai intézeteket meglátogathassák. A  to
vábbképző tanfolyamok tárgyai: pedagógia, psychología, gyermekkori 
fogyatékosságok, öröklésbíología, társadalomtudomány, beszédhibák 
tana, gyakorlati kérdések az oktatás és nevelés köréből, A  továbbképző 
tanfolyam előadójául oly kiváló szakembereket nyertek meg, kiknek 
neve messze az ország határain túl is ismert. A tanfolyam részvételi 
költsége 25 holland forint. (A hallgatók vasúti költségeit visszatérítik.) 
Az előadások szombaton a déli, illetve a délutáni órákban Hágában és 
részben Amszterdamban tartatnak, A tanfolyam végén azok, kik az 
előadásokon rendszeresen résztvettek, igazolványt kapnak. A hatodik 
tanfolyamon az előadó tanárok vezetése mellett külön alkalmat adtak 
az egyes hallgatóknak még arra, hogy egy-egy szakmán belül szélesebb 
körű egyéni tanulmányokat is végezhessenek. A továbbképző tanfolya
mon egy-egy előadássorozatra is lehet beiratkozni. Ily 8—10 előadást 
magábafoglaló előadássorozat látogatási költsége 5 holland forint.

Úgy a gyógypedagógiai szeminárium, mint a továbbképző tanfolya
mok a ,,Rendkívüli Oktatás Intézete“ című organizáció keretébe tartoz
nak, Ennek az organizációnak célja előmozdítani az átlagtól eltérő 
gyermekek nevelésének és oktatásának tanulmányozását, A tanítási és 
továbbképzési célon felül ez az intézmény anyagi és erkölcsi támogatást 
is nyújt mindazoknak, akik a gyógypedagógia tudományának és gyakor
latának szentelik munkásságukat’ Az intézmény gazdasági alapja: a) az 
alapítók által összehozott tőke; b) adományok, alapítványok, öröksé
gek; c) a tőke kamatai és másfajta hozadékai; d) egyéb jövedelmi for
rások. Az intézménynek oly támogatói is vannak, kik arra kötelezték 
magukat, hogy az intézmény munkáját bizonyos évi összeggel támogat
ják. Az évi számadást jóváhagyás miatt a Közoktatás, Tudományok és 
Művészetek Minisztériuma elé terjesztik. A Rendkívüli Oktatás Intéze
t t  7 tagból álló vezetőség igazgatja. Ennek tagjait a birodalom, a köz
ségek és oly más testületek képviselői közül választják, kik az intéz
mény anyagilag támogatják. Azonkívül tagjai a vezetőségnek a rend
kívüli oktatás (gyógypedagógia) körébe tartozó egyesületek képviselői-

Fordította: Csitáry Béláné.

DR. GUGGENBÜHL JÁNOS JAKAB.*)
Irta: Miinz Atbertina.

L Bevezető,

1840 körül jelent meg Svájcban a „Segélyszózat az Alpokból a 
rettenes kretínizmus leküzdésére című munka, mely mind ott, mind a 
külföldi emberabrátok körében nagy feltűnést keltett. írója dr. Gug-

1  A gyengeelméjűek gyógyító nevelő-oktatásának úttörőjéről, dr, Guggenbühl 
János orvosról a magyar szakirodalomban eddig még alig esett szó. Éppen azért 
örömmel vettem a t. szerző vállalkozását, aki még tanárjelölt korában elhatározta, 

ogy ügyünknek ezzel a rendkívül érdekes és mindezideíg kedvezőtlen megvilá
gításban ismertetett úttörőjéről beható tanulmányt fog írni. A magyar ismertetés 
elkészült és őrömmel bocsátjuk azt a t. Olvasók rendelkezésére. Megjegyzem, 
hogy kútforrásul a szerző K. Alther: Geschichte dér Schwachsinnigenfürsorge in dér 
Schweiz. Lieferung 1. Herausgegeben vöm Vorstand dér Schweizerischen Gesell- 
schaft für Erziehung und Pflege Geistesschwacher. Zu beziehen bei H. Plüer, Dir. 
dér Erziehungsanstalt Regemberg bei Zürich 168+8+XXXVI. I. — A magyar iro
dalomban Ellenbach (Éltes) Mátyás: ,,A gyengeelméjűek világából“ c, művében a 
46—48. lapon. (ént.)
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genbühl, egy fiatal orvos volt, ki Glarnerbergen két év óta orvosi hiva
tásának élt s azon közben minden nap látta a kretinek nyomorúságos 
tengődését. Az alig 23 éves orvos ,,Siegélykíálltása,“ melyet világgá 
bocsátott, azt mutatja, hogy ő ezen baj lényegét és terjedelmét elég jól 
ismerte és kísérleteket is tett egyes kretinek gyógyítására.

De honnan került elő ez a különös ember, aki azt cselekedte, ami 
másnak addig álmában se jutott eszébe s aki életét a hülye krietínek- 
kel akarta megosztani? Emiatt orvosi körökből támadás is érte a berni 
sajtóban és a felelősség kérdését vetették eléje, hogy fiatal energiáját 
miért vesztegeti céltalanságokra?

Dr. Guggenbühl János Jakab  1816. augusztus 13-án született Mer 
lenben, a Züríchí-tó mellett. Apja durva, összeférhetetlen természetű 
földműves ember volt, akitől felesége 1823-ban goromba bánásmódja 
miatt elvált; 7 éves korában tehát anya nélkül maradt a gyönge, de ele
ven fiúcska. János elhagyottan, anyja után vágyódva töltötte el fiatal 
éveit. Csak télen mehetett iskolába, hol tanítómesterétől írást, olvasást 
és számolást tanult. 13 éves korában anyai nagyszüleihez került, de 
anyjával — ki másodszor is férjhez ment — ritkán találkozott,

Wadenswíllben a reáliskolába járt s azonkívül latinból magánórá
kat is kapott. Ilyen előképzettséggel került 1832-ben, alig 16 éves korá
ban a zürichi orvosi intézetbe; egyetem t. i. nem volt még akkor. Egy 
évvel később jó bizonyítvánnyal elvégezte ezt a szakot, s beiratkozott 
az akkor létesített zürichi (egyetemre, ahol az anatómia és pszíhológía 
voltak kedvenc tantárgyai.

Alapjában zárkózott természetű, magának élő ember maradt, aki 
mindig saját útjain haladt. Korai ifjúsága hatással volt reá egész életén 
át, hiányzott nála a bizonyos társasági simulékonyság és tapintat. Ter
mészetes és meleg szívű jóindulata azonban, részben kiegyenlítette ezt 
a hiányt. Érthető az is, hogy egységes és megértő nevelés hiányában 
érzelmi élete és fantáziája túlsúlyban volt józan logikája felett. Érzel
mei és képzelő ereje voltak segítőmüvének rugói,

Rendkívüli szorgalmától és kutatóvágyától hajtva sokat utazott és 
sok könyv- és levéltárban végzett kutatásokat.

Ilyen utazás alkalmával — 1826. nyarán — találkozott Seedorfban 
egy kretínnel. A szellemi fogyatékosokról való gondoskodására nagy 
hatással volt ez a találkozás, melyről 17 évvel később a következőkép
pen emlékezik meg. ,,Ez a törpe növésű, nyomorék testű, buta kinézésű, 
rút arcú ember, aki a feszület előtt a Míatyánkot rebegte, még sokáig 
élt lelkemben. A közeli kunyhóhoz követtem őt, ahol az édesanyja 
mesélte, hogy gyermekéveiben meglehetős könnyűséggel tanította meg 
imádságra, melyet a szerencsétlen — bármily zord is az idő — mindig 
ez előtt a feszület előtt mond el. Nagy szegénységük miatt azonban az 
anyja nem foglalkozhatott vele többet s így aztán évről-évre mindinkább 
rosszabbodott állapota.“ Ezen megrázó élmény után érlelődött meg a 
fiatal orvosban az az elhatározás, hogy ezen nyomorultak sorsának 
megjavításáért küzdeni fog.

Zürichbe visszaérkezve tanulmányait a kretjnizmus kutatásának 
irányában folytatta. Troxler és Fellenberg emberbarátok buzdították 
tanulmányainak folytatására.

1837. jún. 6‘án kapta meg — az akkor alapított berni egyetemen — 
mint első doktoráló, orvosi oklevelét. Disszertációja 1838-ban jelent 
meg: ,,Über den englíschen Schweíss 1529. ín dér Schweíz.“
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Ugyanebben az évben jelent meg másik munkája is az „Alpenstích,“ 
1837. nyarán, mint gyakorló orvos Mattban telepedett meg. Mattban 
épen sok kretin élt akkor s Guggenbühl a legnagyobb buzgalommal 
kezdett velük orvospedagógíailag foglalkozni.

Guggenbühl azonban nemcsak egyes kretíneken akart segítem, ő a 
bajt gyökeresen ki akarta irtani, ezért a nép figyelmét is felhívta rá és 
nagy propagandával szállt síkra a baj ellen. Személyes megfigyelései 
alapján megírta ,,A pálinka-pestis kiküszöbölése“ című munkáját, mely 
nagy feltűnést keltett s melyben azt fejtegeti, hogy a pálinka fogyasz
tása okozza az értelmi fogyatékosságot- A kretinizmus kutatásánál utóbb 
arra a meggyőződésre jutott, hogy erre a célra intézeti gondozás és ne
velés szükséges s ez több eredményt hoz, mint az alkalmi gyógyítási 
kísérletek és megfigyelések,

Fellenberg felszólította Guggenbühlt, hogy idevágó javaslatát 
rendszerbe foglalja és hogy munkájához segéderőket keressen. Ez meg 
is történt.

,,Segélykíálltás" című munkájában meggyőződését és szerzett ta
pasztalatait tárgyalja, melyek időközben benne helyes, gyakorlati ter
vekké alakultak át. Megállapítja, hogy a kretinizmus és a képezhetet- 
len idiotizmus nem ugyanaz és hogy egyes kretínek néha meglepő mun
kákat képesek végezni. Ez megérlelte benne azt a meggyőződést, hogy 
,,ezen szerencsétlenek kultúrájáért többet kell tenni." Megfigyelése 
szerint a levegőnek is igen nagy szerepe van a baj keletkezésénél- Azon
ban az a tény, hogy 3000 lábnyíra a tenger színe felett a kretinizmus már 
nem lép fel, azt a gondolatot gyökerezte benne, hogy ilyen magas fek
vésű tájon végezze mentési kísérleteit. Mivel egyes kretínektől hem
zsegő völgyekben erős és egészséges emberekkel is találkozott, arra 
gondolt, hogy nemcsak a klíma hatása alatt keletkezik a kretinizmus, 
hanem más alkalmi oka is van, amely okot, vagy okokat meg kell szün
tetni, Ilyen alkalmi okként említi az átöröklést, valamint a részeges 
állapotban történt gyakori nemzést. Továbbá megfigyelte azt is, hogy 
ott, ahol az áldott állapotban levő nők a kretíineket megcsodálják, ott 
sok kretin jön a világra. A szülés után szerzett kretinizmus az egyén 
erőszakos bántalmazása útján, de leggyakrabban az egészségtelen élet
mód hatása alatt keletkezik. Guggenbühl részletesen leírja a svájciak 
akkori, életmódját és lakását, melyet, ha tekintetbe veszünk, egyáltalán 
nem csodálkozhatunk azon, ha egy család tagjai közt angolkórt, skrofu- 
lózíst és kretinízmust találunk, ami mind gyakran szellemi fogyatékos
ságot idéz elő, ,,Ezek szellemét a bilincsektől megszabadítani és e cél
ból a szerencsétlenek részére kretintelepeket alapítani": ez volt Gug- 
genbühl nemes törekvésének végső célja.

II. Az alaptétel; „a kretinizmus gyógyítható,“

Az bizonyos, hogy Guggenbühl gyógypedagógiailag akart a kretí- 
nekről gondoskodni. Akkori általános vélemény szerint a kretinizmus 
a nevelés és gyógyítás által nem befolyásolható idiotizmussal egyenlő, 
Guggenbühl ezen állításnak az ellenkezőjét akarta igazolni, vagyis azt, 
hogy a kretin a kultúra és művelődés számára nem elveszett lény,, mert 
a kretinizmus gyógyítható!

Ő erről meg volt győződve — s joggal, mert három tény igazolta 
állítását- Elsősorban megfigyelték azt, hogy mivel az 1799-ben történt
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francia megszállás jobb kulturális és életviszonyokat teremtett Svájc
ban, a krietínízmus abban az időben észrevehetőig csökkent. Másodszor 
kitűnt, hogy azok a kretín gyermekek, akiket magasan fekvő vidékeken 
helyeztek el, 8— 10 éves kor után elvesztették kretín-jellegüket. Har
madszor pedig: Odet nevű kartársa, aki gyermekkorában kretin volt, 
de kitelepítése után állapota megjavult, 9 éves korában már egész mon
datokban beszélt, 11 éves korában gimnáziumba járt s végül megsze
rezte orvosi diplomáját.

Dr. Guggenbühlnek az a meggyőződése, hogy a kretínízmus gyó
gyítható, népegészségügyi megfigyelésekkel és kórtörténeti adatok
kal volt alátámasztva. Orvosi gyógykezeléssel is igyekezett e bajon se
gíteni, Jóddal kezelte a skrofulös és golyvás nyakúakat, — a szellemi 
működést foszfor-adagolással serkentette. Guggenbühl főtörekvése és 
terve az volt, hogy a szerencsétlenek részére külön telepet állít, mihez; 
a nemesen gondolkodó emberek pártfogását remélte.

III. Előkészületek a mentési művelethez, — segítő és gátló tényezők,
Dr. Guggenbühl eleinte nem is csalódott várakozásában. Az első 

nemesen gondolkodó férfi, aki segédkezét nyújtotta neki, Feilenberg volt, 
Hofwyl-ban, a berni kantonban. Ő már 1839. óta levelezésben állott vele 
és miután kimerítő és pontos felvilágosítást szerzett Guggenbühl műkö
déséről és jelleméről, meghívta őt intézeti orvosnak, valamint a termé
szetrajz és kémia tanárának, Guggenbühl elfogadta az ajánlatot abban 
a reményben, hogy így a pedagógiai eljárásokba, valamint az intézet 
gazdasági kezelésébe bepillantást nyerhet, 1840- április 15-én Hofwylbe 
költözött s nehány héttel később már előbbre haladt a mentési művelet 
előkészítésében.

Fellenberg t. i. bevezette Guggenbühlt a „Svájci Közhasznú Társa
ságba“ (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft), mely egyelőre a 
legnagyobb érdeklődést tanúsította tervei iránt és nagyobb összegű se
gélyét a „Svájci Természetkutató Társaság" jóváhagyásától tette füg
gővé. — Dr. Guggenbühl személyesen is megkereste a társaságot, anyagi 
és erkölcsi támogatást kérve tőle.

A társaság elnöke nagyon lelkesedett az ügyért és a Troxler tanár 
által felvetett kretin- és idióta statisztika kérdésével kezdett foglal
kozni. 130 kérdést tartalmazó kérdőívet dolgozott ki és küldött széjjel, 
— azonban csak 4 kantonból kapott hiányos válaszokat. (A statisztikai 
hivatal csak 1897-ben kezdte meg a hivatalos adatok összegyűjtését 
olyképien, hogy az iskolaköteles gyengeelméjűekről és kretínekről pon
tos kimutatást követelt minden iskolától.)

A „Svájci Természetkutató Társaság" Freíburgban tartott tárgya
lásai alkalmával lett figyelmes dr. Guggenbühl-re a régebbi főerdész, 
illetve az akkori kormánytanácsos Kasthofer, aki már másfél évtizede 
iparkodott bebizonyítani, hogy az Interlaken mellett lévő Abendbergen, 
mely 3000 lábnyíra van a tenger felett, a legtöbb kultúrnövény jól te
rem és így a hely nevelő-intézetnek és árvaháznak megfelelő volna. 
Dr. Guggenbühl saját kicsi vagyonát feláldozva megvette a hegyet és; 
még azon évben megtette a szükséges intézkedéseket a kretin-íntézet 
berendezése érdekében. A nagyobbrészt kővel borított földet mivelhe- 
tővé tették és a már meglévő majorkunyhóból és ólakból épített egy
szerű, falusi csúcsfedeles házat nagyobb lakótermekké, játék-, háló- és
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fürdőszobákká alakították át s egyelőre kb. 30 gyermek befogadására 
tették alkalmassá.

A svájci „Közhasznú Társaság“ 400 ír. segélyt adott Guggenbühl 
dr. magánvállalkozásához. A svájci „Természetkutató Társaság“ pe
dig erkölcsi támogatásban részesítette. Vállalkozásának — sajnos — 
sok ellenzője is volt, de erről majd később lesz szó,

IV, Az abendbergí kreíín-gyógyíntézet megnyitása, annak 
üzemmenete és eredménye,

Jött a tavasz. Dr. Guggenbühl az Abendbergre költözött, Az inté
zet hivatalos megnyitása 1841. május elején volt, Nem volt tökéletes 
kretín-kolonia, amilyennek dr. Guggenbühl gondolta, — hanem csak 
gyógy- és ápolóíntézet, 1—2 éves gyermekek részére, továbbá nevelő
szanatórium idősebb gyermekek számára.

Gu&genhiihl nem akart csak orvosi működésre korlátozott intézetet 
alapítani, hanem a kretín-gyermekekből a társadalom részére hasznos 
egyéneket akart nevelni. Feladata elsősorban a gyógyítás volt. Intéze
tébe lehetőleg két éven felüli és a hét évet be nem töltött gyermekeket 
vett fel. Az intézeti nevelés időtartamát legalább 4—6 évben szabta 
meg. A tartásdíjra vonakozólag hiányoznak a biztos adatok. A felvétel 
mindig tavasszal történt.

Az intézet növendékei legnagyobb részt 2—5 évesek voltak s ezek
nél főleg csak testi ápolásról lehetett szó.Nagy fontosságot tulajdoní
tott a szabad testgyakorlatoknak és a szertornának. Ha a gyermek tes
tileg fejlődött, idősödött, akkor kerti és gazdasági munkát végeztettek 
velük, hogy ezzel a polgári életre készítsék őket lelő.

A testi higiénéhez pszihikai és pedagógiai befolyásolás csatlako
zott, mely főleg az érzékszervek gyakorlásából, érzéki észrevevésekből 
állott. Különösen nagy gondot fordítottak az énektanításra, melyet 
«gyedül! útnak láttak a hangképzésre. A rendre, tisztaságra, erkölcsös
ségre való nevelés főcéljuk volt.

Dr. Guggenbühl és növendékei között nagyon mieleg, szeretetteljes 
viszony fejlődött ki. Vallás-erkölcsi szellem uralkodott az intézetben 
és egészen áthatotta a növendékeket.

Az alkalmazottak között két tanító és kőt tanítónő volt, azonkívül 
volt két, de szükség esetén több ápolónő is. 1844-ig két diakonisszanő- 
vér is működött a protestáns Guggenbühl intézetében, akikről azt mon
dotta: „Egyedül a jó Isten tudja szeretetükiet megjutalmazni, mert az 
emberek dicsérete vagy gáncsolása gyorsan elenyészik.“

Az intézet gazdasági vezetését mostohaapja látta el. Idegbajos 
édesanyja is ott lakott, de ő csak magának élt.

Az intézet szépen fejlődött, 1843-ban már kibővítették 40—50 
gyermek részére. A negyvenes évek vége felé pedig gyógyíthatatlan 
kretinek részére is épített egy épületet, továbbá különféle műhelyeket, 
ahol a kretinek mesterséget tanultak. Nyolc évvel később még 14 szo- 
bácskát épített, valamint egyszerű házikápolnát.*)

Növendékeinél 3 fokozatot különböztetett meg, u. m. alsó, középső 
és súlyos fokot. Az alsó fokon lévők taníthatók, a másodikon levőknél

*) A kápolna ma is megvan a szállodává átalakított intézetben s kis márvány
tábla jelzi a falban az épület eredeti rendeltetését. A nagy terraszról gyönyörű ki
látás nyílik a ..Jungfrau" hófedte oldalaira és jégmezőire. (ént.)
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már csak kevés eredményt lehet elérni, míg a súlyosaknál csak ápolás
ról lehet szó.

A gyógyítási eredményről nagyon sok orvos, pedagógus és szülő 
elismerően nyilatkozott. Hiteles hivatalos nyilatkozatok szerint kb. egy 
harmada a felvett növendékeknek annyira fejlődött, hogy a nyilvános 
iskolát látogathatta avagy ipari és házimunkákban résztvehetett,

V. Okok és álokok, melyek szerint dr, Guggenbühl-t szélhámosnak
minősítik,

A 22 év alatt elért gyógypedagógiai eredmény sikert jelentett a 
szerencsétlen gyermekeknek, de ez nem volt orvosi értelemben vett: 
abszolút gyógyulásnak nevezhető.

Az orvosok szaktudományuk szempontjából nézték az intézetet s 
így félreértették, illetve mást értettek ,,A kretinízmus gyógyintézete“ 
elnevezés alatt.. Azt mondták, hogy ilyen elnevezés mellett felnőtt kre- 
tinek gyógyítására gondol az ember, mi által hiú reményeket ébreszt 
a szerencsétlenek hozzátartozói körében, Elejétől fogva sok orvos vá
dolta dr. Guggenbühl-t azzal, hogy a népet félre akarja vezetni s ezért 
közönséges szélhámosnak nevezték őt. Viszont azok, akik működésé
nek értékét ismerték, azon voltak, hogy eszméjét terjesszék.

Azon kartársai, akik az intézet fennállását ellenszenvvel nézték, 
azt akarták, hogy a „Svájci Természetkutató Társaság“ mondjon le 
arról, hogy tudományos kutatással támogassa a kretinek ügyét, s en
gedje át a támogatást a „Svájci Közhasznú Társaság“ emberbarátí 
szakosztályának.

Guggenbiihl erre az indítványra sértett önérzettől diktált levelet 
írt s oly elővigyázatlan kifejezéseket használt, hogy a levél miatt még 
jóakarói is elfordultak tőle. Tulajdonképpen el kellett volna fogadnia 
a „Tudományos Társaság -tói való elválást és az emberbarátí társa
ságba való besoroztatást. De ő nagyon bízott a tudományos kutatások
nak e téren való eredményeiben és remélte, hogy éppen e tudományos 
társaság tehet sokat majd a kretinek felkarolása érdiekében. Ebben a 
hitben tűrte azt a megaláztatást, mellyel őt „szélhámosnak" nevezték.

Orvosi részről nagyon sok igazságtalan kritikával illették őt. Többek 
között azzal is vádolták, hogy a nyári hónapok alatt, amikor sokan lá
togatják. az intézetet, normális, egészséges gyermeket is tart ott, azokat 
növendékeiként mutatja be, mintha nála gyógyultak volna meg, és ilyen 
szándékos csalással akarja, a világot bámulatba ejteni.

Ha Guggenbühl a januári és februári hónapokban — amikor tan
erői intenzív iskolai oktatással foglalkoztak — 5—6 hetet szívbaja miatt 
gyógyfürdőben töltött, azzal vádolták, hogy intézetével nem törődve 
„üzleti“ és „öndícsőítő“ utazásokat tesz, növendékeit pedig orvosi fel
ügyelet nélkül hagyja. Távolléte alatt — arra nem jogosult legyének — 
üzleti és egyéb könyveit át akarták vizsgálni azzal az ürüggyel, hogy 
Guggenbühl emberbarátoktól anyagi támogatást fogad el, tehát köteles 
arra, hogy a nyilvános ellenőrzést eltűrje. Erre azt válaszolta, hogy az 
ő intézete privát íntéziet és senkinek sincs joga arra, hogy dolgaiba 
beleszóljon.

De így is nagyon sokat tűrt és szenvedett az amúgy is szívbajos 
férfi. Helyzete, mint íntézetalapítóé, éppen olyan nehéz volt, mint 
azoké az embereké, kik hasonló dologban fáradoznak s kik. mint ő. lén-
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ten-nyomon ellenségeskedő, kenyérírigy ellenzőkkel találkoznak. Egyé
niségének sajátossága is gáncsolódásra adott alkalmat, Guggenbühl 
ugyanis inkább a kedély és érzelem, mintsem az ész embere volt. 
Barátai jószívű, áldozatkész ídeálístának ismerték, ki embertársai iránt 
szeretetteljes, barátságos, de naiv. Ellenségei viszont mesterkélt, affek- 
táló modorúnak mondták. Speciális feladatkörét nem tudták értékelni, 
azzal együtt személyét is lenézték és azt mondták: ,,, , , egyáltalán 
hogy tud valaki ilyesmivel foglalkozni,“ s az ilyen nyilatkozatokat orr- 
fintorítás kísérte.

Dr. Guggenbühl jóformán egyedül állt nézeteivel kor- és kartársai 
mellett, kik csak gúryosan megvető vagy szándékozóan jóakaratú mo
sollyal illették nemes munkáját. Kifelé irányuló működése — amióta 
intézete fennállt — nem volt más, mint folytonos védekezés a meg nem 
értő emberekkel szemben,

Egy-két közelében lakó pap, ki áldásos működését figyelte, a le
hető legkedvezőbben nyilatkozott róla s megcáfolták azt a sok rágal
mat, amit róla terjesztettek. Sajnos, nem hallgattak arra az újságcikkre 
sem, melyet Gerber lelkész Guggenbühl~rö\ írt, hanem azon voltak, 
hogy őt a tudományos és a morális világ előtt elnyomják, megsemmisít
sék, Ehhez még csak a hivatalos eljárás megindítása hiányzott. Egy 
kellemetlen eset, alkalmával siettek ezt is elindítani ellenségei. Ugyanis 
1858. április 15-én hivatalos vizsgálatra érkezett Guggienbűhl intézetébe 
két berni orvos s a Bernben állomásozó angol követ. A vizsgálatra a 
következő eset adott alkalmat, 1857. októberében egy skót orvos Gug- 
genbühlhez az Abendbergre hozta idióta epileptikus fiát, minden előze
tes bejelentés nélkül, Guggenbühl nem akarta a gyermeket felvenni, 
mert a felvételek tavasszal voltak. Továbbá még Badenbe is el akart 
utazni, hogy szívbaját kezeltesse. De nem tudott az angoloktól szaba
dulni. Végre abban állapodtak meg, hogy a gyermek az intézetben ma
rad, apja pedig Interlaken-ben fog tartózkodni Guggenbühl vísszajövé
teléig s onnan majd feljár, hogy fiát orvosilag ellenőrizze. Guggenbühl 
tehát nyugodtan elutazott, Az angol orvosnak Guggenbühl-hez írt leve
lei a legnagyobb elismerésről szóltak fia hogylétét illetőleg. Mikor azon
ban a fiú az első epileptikus rohamot megkapta, kivette az intézetből 
és panaszt emelt Guggenbühl ellen, mert szerinte a fiú azon orvosság
tól lett rosszul, amit Guggenbühl a fiúnak rendelt.

Ez a panasz kapóra jött a sajtónak. Eleinte csak újságcikkek je
lentek meg, később aztán 29 oldalas külön-lenyomat is napvilágot lá
tott ezen cím alatt: ,,íme: az Abendberg.“") A röpírat országszerte el
terjedt és a nem tárgyilagos bírálat alá vont intézettől, valamint annak 
vezetőjétől mindenki hidegen elfordult. A kiküldött bizottság remélte, 
hogy vélemény nyilvánítása alapján a kormány majd megszünteti az 
intézetet. Ez azonban nem következett be, mivel a felsorolt érvek nem 
bizonyultak olyanoknak, hogy az intézet bezárása szükséges lett volna.

Guggenbühl személye és intézete ettől kezdve a svájci és a kül
földi orvosi és embeirbaráti körökben többé-kevésbé számkivetett volt.

1860-ban megjelent dr. Guggenbiihlnek „A kretínízmus és idiotiz
mus kutatása a természettudomány mai állása mellett“ c. munkája, 
melyben mintegy igazolni akarja magát. Ez az értekezése egyik tudo
mányos folyóiratban jelent meg. 1861_ben pedig röpiratot adott ki *)

*) „Abendberg, wie er ist."
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kV on ^ T éf lu e]U £yermekek abendbergi menedékháza 
íennal asanak 20. évfordulójára. Ez az írása is védekezés és igazolás 
akart lenni. Utolsó írott hattyúdala intézetének és Guggenbühl nyilvá- 
nos szereplesenek. „Az abendbergi íparlovagok“ címén —- ahogyan el- 
“ f f r l  -  válaszoltak ellenfelei, azonban nem tudományos 

lapban, hanem leve! formájában a „Svájci Kereskedelmi Kurier“ 1862 
február 3-iki számában. E levélben többek között a következőt írták: 
„Gug^enbuhl mtezete jövedelmező pénzintézetté bélyegeztetett, amiért 
is az allam es a „Közhasznú Társaság“ a pénzbeli támogatását megvonta 
tőle. A  tudományos világnak egyetlen egy gyógyult kretínt sem tudott 
bemutatni, mert akiket bemutatott, azok nem is voltak kretínek, hanem 
oiyan egyenek akiket annak szerepeltetett.“ Súlyos dolgokkal vádol
tak ot, de vizsgáljuk meg a vádakat tárgyilagosan!

VI. Dr, Guggenbühl pénzgyűjtése,
Guggenbühlt a kretínek iránt érzett mély részvéte és szeretnie kész

tette arra, hogy intézetet nyisson részükre. Ő maga nem értett az admi
nisztrációs ügyekhez. Saját szavait idézzük:

„Egyáltalán nem vagyok barátja a számolásnak, sőt ellenkezőleg, 
azt tartom, hogy erős hittel elkezdett és folytatott mű mindig meg
találja a legszükségesebbet,“ Ez a kijelentés jellemzi Guggenbühlt 

Gazdasága, személyzetének fizetése, 18 ingyenes ápoltja: bizony 
sok pénzt emésztett fel s ezért oda kellett fordulnia segélyért, ahon
nan azt remélhette.
i -i ™*®ze*e* sajá! vagyonából alapította s nagyította. A fenntartási 
költségekhez részben állami, részben egyesületi, valamint magánsegélye
ket kapott. Annyi bizonyos, hogy könyveléseibe nem nyerhetett senki 
betekintést — azonban halála után kiderült, hogy az alapítványi össze
gek hiánytalanok voltak, de a végrendelete is teljes mértékben igazolta 
az abendbergi orvost. Az 1863. év február 2-án kelt végrendeletéből 
kidéi ült, hogy az az összeg, melynek létezését sokszor kétségbe von- 
ták, biztos értékpapírokban egy genfi banknál volt letéve és 49.456 
frankot tett ki.

Sajnos, ennek az összegnek létezéséről nem tudtak kortársaí s azért 
elítélték őt. De működése becsületes, hűséges törekvés volt, mellyel 
intézetének fennállását „minden időkre szóló alkotásként szerencsétlen 
kretínjeí boldogulására“ biztosítani akarta.

VII, Az alapító és az alapítvány vége,
1863; febr. 2-án végrendelkezett Guggenbühl, Montreux-ban, ahol 

üdült. Végrendeletében elsősorban anyjára gondol és mostohaapjára, 
ki őt tanulási évei alatt anyagilag támogatta, A pénzintézetben lévő 
tőkének kamatait ők fogják élvezni s életük végéig a Mattenben lévő 
házban lakhatnak. Az összes ingatlanoknak és a tőkének egyébként a 
„Herrenhuter Brüdergemeinde“ az egyedüli örököse, mely köteles a 
kretínekről a megkezdett irányban gondoskodni és érdekükben az ügyet 
fejleszteni.

Ezzel a végrendeletével teljesen tisztult a kezdettől fogva és ta
lán még máig is csalónak és pénzspekulánsnak bélyegzett dr. Guggen
bühl János Jakab. Ő a tulajdonképeni megalapítója a svájci idiótákról 
való gondoskodásnak, sőt ennél is több: ő az úttörője egy nemcsak
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véletlenül és mellesleg keletkezett, hanem tervszerűen kifejlesztett, 
átfogó gyógypedagógiai ínternátusnak s nevelőintézetnek, ahol a 
kretin és idióta gyermekeket életük első évétől kezdve hozzásegítik 
ahhoz, hogy a társadalom hasznos tagjai legyenek. Ez az átfogó törek
vés különbözteti meg Guggenbühlt Guggenmoostól, dr. Schnelltől, 
(Wíflísburg), dr. Itardtól, dr. Genuintől, dr. Ferrustől és dr, Voisintól.

Dr. Guéienbühl végrendelkezésének napján halt meg, 1863, febr, 
2-án; 7-én temették el Gsteig-ban- 1907-ben helyezték el síremlékét 
kegyeletteljes megemlékezésül a templom előcsarnokában.

Az intézetet sajnos nem vezette tovább senki, A „Herrenhuter 
Brüdergemeinde“ nem fogadta el az örökséget, sok okkal indokolva meg 
annak visszautasítását. Az örökség visszautasítása után az édesanyját 
illette a vagyon. Férje, ki a vagyon kezelője volt, elmegyógyintézetbe 
akarta záratni feleségét azért, hogy a vagyont elnyerhesse. Felesége 
azonban zürichi rokonaihoz menekült. Hosszas és bonyodalmas peres
kedés után úgy dőlt el az ügy, hogy a vagyon kettőjük között eloszta
tott. 1865-ben felesége halála után a férj megkapta a vagyon másik 
részét is.

Ez volt az alapítvány vége. Ilyen tragikusan folyt le az első kísér
let, mint a Svájcban lakó kretinek és szellemi fogyatékosak érde
kében kezdeményeztek. Az ügy kezdeményezője nem ilyen kimene
telre gondolt,

A dr, Guggenbühltől eredt kezdeményezés, mely talán még abend- 
bergi működését is túlszárnyalta, azt bizonyítja, hogy az isteni gondvi
selésnek és az emberiségnek szüksége volt erre a férfira, aki az elha
gyottak és szerencsétlenek részére jobb idők hajnalodását mozdította elő.

S Z A K I R O D A L O M .

Eugeníkaí írodalomszemle, Az elmúlt évtizedben a fejlődés magas fo
kára emelkedett német eugeníkai irodalom az új német államban 
rendkívüli méreteket öltött, amellett olyan változáson is ment át, 

amelyet a tárgyilagos természettudományos figyelő nem hagyhat szó 
nélkül. Mielőtt szemlét tartunk néhány idevágó könyv felett, indokolt
nak látszik rámutatni némely visszásságra és tévedésre. Bármennyire 
kívánatos is, hogy a népesség minden rétege mindenütt megfelelő tájé
koztatást kapjon az eugenika időszerű kérdéseiről, mindazonáltal min
den szükséges ismeretterjesztés csak akkor áll maradandóan az ügy 
szolgálatában, ha nem lép túl a tárgyilagosság határain és nem érzelmi 
mozzanatok és befolyások irányítják. Azoknak munkái mellett, akik 
képzettségük és szaktudásuk folytán méltán hívatottak az eugenikai 
gondolkodásba való bevezetésre, nap-nap után találkozunk olyan iro
dalmi termékekkel, melyek a felvilágosítás leple alatt tévtanokat hir
detnek, amivel semmikép sem használnak az eugenika igazi ügyének. 
Az eugenikának kizárólagosan egy bizonyos „faj,“ jelesül a tiszta 
északi faj és e faj kitenyésztésének szolgálatába való állítása nem fe
lel meg az eugenika eredeti célkitűzéseinek. Az északi faj, a homo 
nordícus ideáltípusáért való lelkesedés és mindannak lekicsinylése, sőt
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a faji gőgből származó megvetése, ami ettől az állítólagos tiszta típus- 
tol távolabb all es ezeknek az érzelmeknek oly radikalizmusban való 
teJiokozasa, amit tudományos megállapítások nem tesznek indokolttá, 
csak zűrzavart okoznak az eugeníka problémáinak körében, amely az 
orokietesen egészséges és értékes generációkról való gondoskodást és 
az örökletes fogyatékosságok leküzdését tartja céljának minden tekín- 
tet nélkül az antropológiai rassztipushoz való hovaíartozandóságra; 
tehát nem kizárólagosán egyes — leszármazásuk és létezésük kérdésé- 
ben nem is teljesen tisztázott — antropológiai fajok, hanem általában a 
biológiai vagy vitális faj életcsúcsára törekszik- Ezen szempontok szük
séges elhatárolásának megakadályozása alkalmas arra, hogy azokat is 
elriassza az eugenikaí gondolattól, akik törekvéseivel szemben egyéb' 
kent rokonszenvvel viseltetnek. Az eugeníkát s első sorban mint gya- 

oriaíi eljárást meg kell óvni ennek a rasszmitológiának káros túlzásai
tól amely ideológiának hatása okozta,, hogy az eugenikának egyes rend
szabályait, így pl. a sterilizációnak jelentőségét nálunk is sokan rosszul 
értelmezik és az eugeníkát magát „áltudományos retrograd törekvés
nek tartják. Amennyire egyoldalúan rövidlátó ez a felfogás, ép úgy 
lelreismerhetetlen, hogy a sterilizáció kérdését sokan a mai német esz
mevilág szemszögéből ítélik meg és értékelik, idegen eszmék beszivár
gásának tartják, nem tudva, hogy az eugenikai törekvések hazánkban 

6 ? Ű?k< m« t  ahogy a német sterilizációs törvény is évtizedes 
fejlődésnek és tervszerű előkészítésnek az eredménye. A sterilizáció 
egyébként sem végcélja, csak egyik eszköze az eugenikának. Az eugení- 
kat pecug nem lehet egy bizonyos faj számára kisajátítani, mikor egye
temes célja az egész emberiség biológiai minőségének javítására irá
nyul, aminthogy követelményei sem iegy bizonyos társadalmi osztályt 
akarnak előnyben részesíteni egyéb egészséges néprétegek rovására. Az 
eugeníka a bármely egészséges talajból eredő életképes emberanyag vé
delmének, tökéletesedésének tervszerű irányításába kíván beleszólni.

Hermann Muckermann: Kínd und Voík. Dér biologische Wert dér
Treue zu den eugenischen Gesetzen beim Aufbau dér Familie.
(Gyermek és nép. Az eugenikai törvényekhez való hűségnek bioló

giai értéke a család kialakításánál.) 2 Teile, 16. Avflage Verlag Herder 
u. Co. Freiburg i. Br.

1. rész. Vererbung und Auslese. (Átöröklés és kiválasztás.) 1933. 
XVI. és 300 old. Ára 5’20 Rm.

2. rész, Gestaltung dér Lebenslage. (Az életkörülmények alaku
lása.) 1934, XIV. és 274 old. Ára 5'20 Rm.

Muckermann páter az első helyen áll azok között, akiknek az 
újabb német eugenikai mozgalom legtöbbet köszönhet. Lenz 20.000-nél 
többre becsüli azt a születési többletet, amely Muckermann több mint 
2000 előadásának hatása következtében származott. E megállapításnak 
magának elegendőnek kellett volna lenni, hogy Muckermannt minden 
személyi támadástól megóvja, a bekövetkezett tények azonban nem ezt 
bizonyítják: Muckermann a múlt évben megvált a berlín-dahlemi Insti
tut für Anthropologie, menschlíche Erblehre und Eugenik eurfeníkai 
osztályának vezetésétől, amelynek élén 1927- óta nagyértékű tudomá
nyos munkásságot fejtett ki. Pedig hosszú évek folyamán senki sem. 
szállt úgy síkra az eugenikai gondolatért, ami által sikerült is neki bízó-
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nyos körök előítéleteit eloszlatni és senki sem szerzett maradandóbb 
érdemeket az eugenika népszerűsítése körül, mint Muckermann. Maga 
a berlini tudományos intézet sem létesült volna sohasem Muckermann 
céltudatos előkészítő munkálkodása nélkül,

Jelen munkájának tárgya az öröklés tényezőinek és az életfelté
teleknek, mint az emberiség fejlődése és gyarapodása alapjainak ter
mészetszerű egybevetése. Azokat a biológiai nézőpontokat tárja elénk, 
amelyekre a család felépítésénél tekintettel kell lenni, új életlehetősé
geket, új erkölcsi motívumokat mutat objektiv biológiai szemléletre 
támaszkodva. Az első kötet tulajdonképpen az egészséges családi élet 
keletkezését, a második a kialakításának és fenntartásának lehetőségeit 
tárgyalja, Muckermann mesterien vezeti be az olvasót a modern örök
léstudomány problémáiba és az ezekből adódó kérdésekbe, amelyek a 
család és nép jólétére, az anya és gyermek életközösségére és mind
ezekhez fűződő erkölcsi követelményekre és kötelezettségekre irányul
nak. Az első kötet bevezető fejezetében satísztikai adatokkal világítja 
meg a család jelenlegi biológiai állapotát, statisztikai tényekkel iga
zolja különösen az életképes és örökletesen egészséges család vesze
delmes helyzetét. A következő fejezetekben az átöröklés folyamatát, 
a Mendebféle szabályokat, az örökléses tehetség és terheltség lehető
ségeit, az ídiokínetikus behatásokat tárgyalja, majd az eugenikának 
legfontosabb, az örökletesen egészségesek utódaira vonatkozó kérdését, 
a differenciált szaporodásról szóló vizsgálatait, végül a kiválasztás sze
repét ismerteti, különös súlyt helyezve a helyes párválasztás biológiai 
kritériumainak és az eugeníkai nevelésnek jelentőségére.

A második kötetben az eugenika szempontjából háromféle családot 
állít egymással szembe: 1.) a természethű normálcsaládot, 2.) a termé
szetellenes nagycsaládot, amelyben a gyermekek száma és minősége 
az élettörvényektől való eltéréstől függ és 3.) a természetellenes törpe
családot, amelyben a gyermekszegénység és a gyermekek minősége a 
természet rendjébe való mesterséges beavatkozásra vezethető vissza. 
Az eljövendő élet védelmére vonatkozólag Muckermann a terhesség 
megszakításának gazdasági és eugeníkai javallatát elutasítja, az or
vosi javallat alkalmazását pedig csak végső esetben tartja meg
engedhetőnek. Meggyőző érvekkel szól azon törekvések és követelmé
nyek előmozdításának szükségességéről, amelyeknek alapgondolata 
mindig az „anya és gyermek" biológiai harmóniája kell hogy legyen és 
ráirányít annak a gondolatnak csorbíthatatlan horderejére, amely sze 
rint az élettörvényeket kell minden gazdasági-társadalmi reform alap 
jául választani. Behatóan tárgyalja a lakáskérdést, amelynek megöl 
dása nélkül a természethű normálcsalád eszménye elérhetetlennek lát
szik és a kitűnően bevált mintatelepeknek tanulságos példáit írja le. A 
karitatív tevékenységet mindinkább az örökletesen egészséges csalá 
dókra kívánja összpontosítani, anélkül, hogy a jótékony megsegítést a 
gyengéktől és elesettektől meg akarná vonni. Különös figyelemmel kell 
lenni a gyermekgazdag örökletesen egészséges családokra, mert ezek 
— amint ezt már Gálion, az eugenika megalapítója is kiemelte min
den népnek legnagyobb gazdagsága. A köz jótékonyságon túl azután a 
családi terhek’ — eugenikailag differenciált — kiegyenlítéséről való 
gondoskodást az állam kötelességének tartja. Végül a vallásban látja 
azt a pótolhatatlan életfeltételt, amely nélkül a természethü normál
család megtartása sohasem lesz keresztülvihető, Muckermann minden.
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szavában elevenen él az eugenikai gondolat mély erkölcsi tartalma, 
könyve méltó kifejezője annak az emelkedett szellemnek, amelyet 
Muckermann, úgy mint mindig, ma is változatlanul képvisel.

Gütt-Rüdín-Ruttke: Zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Gesetz 
und Erläuterungen. Mit Auszug aus dem Gesetz gegen gefährliche 
Gewohnheitsverbrecher u. über Massregeln der Sicherung. Mit 

Beiträgen von E. Lexer: Die Eingriffe zur Unfruchtbarmachung des 
Mannes u. zur Entmannung und A. Döderlein: Die Eingriffe zur Un
fruchtbarmachung der Frau, (Védekezés örökletesen beteg utódok ellen, 
A törvény és magyarázata. Kivonat a veszedelmes szokványos-bűnözők 
elleni törvényből és a biztonsági rendszabályokról. E. Lexer: A férfi 
terméketlenítése és A, Döderlein: A nő terméketlenítése.) Verlag J. F. 
Lehmann München 1934. 272 old- Ára 6 Rm,

A biológiai gondolkodás erősödő befolyásának tudható be, hogy 
Németországban a reformtörekvések új törvények előkészítésénél évek 
óta felszívni igyekeztek azokat a problémákat, amelyek ennek az át
alakult életszemléletnek függvényei. A sterilizációs törvény a jövő 
nemzedékről való intézményes gondoskodás kezdetét jelenti, amelynek 
eredményei természetesen csak bizonyos távlatból bontakoznak ki majd 
a maguk teljességében.

Az előttünk fekvő könyv messze túlmegy egy szokásos kommentár 
keretein. A bevezetés a törvény tudományos alapjainak megértéséhez 
szükséges lényeges öröklésbíológiaí ismereteket tartalmazza, amelyeket 
a szerzők sémákkal, családfákkal szemléltetnek. Ismertetik az eugeni- 
kaí gyakorlat számára fontos empirikus öröklésprognózís adatait azok
nak a betegségeknek átörökléséről szóló tudnivalókkal, amelyek a tör
vény szerint a sterilizáció szempontjából számba vehetők. A törvénynek 
valamint a végrehajtási utasításnak magyarázó szövege értékes útmu
tató az orvos, bíró és mindazok számára, akiknek a sterilizáció végre
hajtásában Németországban intézkedési szerepük lesz,

A sterilizációs törvényen kívül kivonatát adja a könyv a szokvá
nyos bűnözőkről és a biztonság és javítás rendszabályairól szóló tör
vénynek, amely a bűnözés leküzdésére újításokat és rendelkezéseket 
tartalmaz. A törvény legérdekesebb intézkedései a korlátolt beszámít- 
hatóság fogalmának felvétele és a szexuális bűnözők kasztrációjának 
megengedése.

A továbbiakban a férfi és nő sterilizációs és kasztrációs műtétének 
sebészeti leírását kapjuk, végül a Deutsch. Verein f. Psychiatrie diag
nózis-tabelláját, a használt idegen szavak magyarázatát, a német örök
lésegészségügyi bíróságok jegyzékét és az idevágó irodalmi források 
részletes felsorolását.

Erbiehre und Rassenhygiene ím völkischen Staat, (Örökléstan és fa j
egészségügy a népállamban.) Herausgegeben ín Gemeinschaft mit 
namhaften Fachgelehrten von Prof- E. Rüdin J .  F. Lehmanns 

Verlag München 1934. 385 old. Ára kötve 16 Rm.
Röviddel a német sterilizációs törvény életbelépte után a Deutsch, 

Verband f. psychische Hygiene a müncheni pszichiátriái kutató inté
zetben tanfolyamot rendezett elmeorvosok részére a törvény végrehaj
tásának előkészítése céljából. A tanfolyamon elhangzott 22 előadást



137

könyvalakban gyűjtötték össze és 60. születésnapjára Rüdinnek, a pszi
chiátriái öröklésbíológía úttörőjének ajánlották. Ily módon oly munka 
keletkezett, amely az örökléstan és leugenika kérdéseit minden irány
ban megvilágítja. Az első hat nyilvános előadás általános kérdésekről 
szól; az eugeníka öröklésbíológíaí alapjaival, társadalmi, jogi össze
függéseivel, a népesedéspolitikai helyzettel, a kiválogatódási folyama
tok, jelentőségével foglalkozik beleillesztve a tárgyalt problémákat az 
időszerű politikai munkarendbe,

A könyv másik része azokat az előadásokat foglalja magában, 
amelyek a pszichiátriái eugenika feladatai, első sorban a sterilizációs 
törvény végrehajtása és a pszichiátriái házassági tanácsadás körébe 
vágnak, az általános és speciális tapasztalati örőklésprognózíst, az örök- 
lésbiológía pszichiátriái, neurológiai és általános orvostudományi ered
ményeit, módszertanát, a konstítuciótan és eugeníka összefüggéseit, az 
ikerpatológía kérdéseit, a krímínálbíológia alapjait és feladatait tár
gyalják; a kasztrácíóról és a kretínizmusról szóló előadások zárják le 
a sorozatot. Az utóbbi előadás az átöröklés és környezet vonatkozásai
nak kérdéseire is kitér. Míg a könyv első részében igen sok a tudomá
nyosan nem eléggé alátámasztott és a ma uralkodó német eszmevilág 
hatása alatt álló szubjektív szempont és szubjektív értékelés, addig 
második részét a német pszichiátria kiváló képviselői tárgyilagos, tudo
mányosan nagyvonalú előadásaikkal oly munkává avatták, amely a 
sterilizációs törvény körül keletkezett irodalomnak egyik legjobb 
terméke.

E, Meyer-W, Díttrích: Erb- und Rassenkunde, (Örökléstan és faj
ismeret.) Verlag Ferdinand Hirt, Breslau 1934. 104 old. Ára 
2’50 Rm.
A könyvnek az a célja, hogy megismertesse a tanuló ifjúságot az 

átöröklés fontosabb kérdéseivel, azonfelül útmutatásul szolgáljon a pe
dagógus számára. Az egyes fejezetek az átöröklés alapfogalmait, a 
Mendel-féle törvényeket, ezeknek tudományos magyarázatát tárgyal
ják; a bonyolultabb kérdések megértését a tanuló által végzendő gya
korlatokkal és kísérletekkel igyekeznek egyszerűsíteni. Ezek a mód
szerek azonban nagyrészt annyira primitívek, hogy didaktikai céloknak 
nem felelnek meg. A betegségek öröklődésére vonatkozó megállapítá
saik helyenként felületesek, hibás általánosításokat tartalmaznak s ez
által könnyen alkalmat adhatnak a szakismeretekkel nem rendelkező 
laikus közönség megtévesztésére. Az ábrák legtöbbje kevéssé tanulsá
gos, ép úgy mint a második rész képei is, amelyek az egyes faji típusok 
képviselőit jellegzetes tulajdonságaik kidomborítása nélkül mutatják 
be' Ez a rész, amely a ,,fajísmert‘‘-tel (Rassenkunde) foglalkozik, egy 
előre kigondolt eszméből felépített tan értelmében végeredményben az 
északi ember felsőbbségéit és tökéletességét igyekszik bizonyítani 
több elfogultsággal, mint tudományosan igazolt tényekkel

Jakob Graf: Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesundheits- 
pflege. (Örökléstan, fajismeret és az örökléses egészség védelme.) 
Einführung nach methodischen Grundsätzen. 2. Auflage. Verlag 
J . F. Lehmann München 1934. 314 old. Ára kötve 7’20 Rm.
A könyv az első kiadástól főleg abban különbözik, hogy a Rassen-
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K nt e- %■ Rassenseelenkunde (Fajismeret és fajlélektan) c. fejezetek
kel bővült, amelyek még kifejezettebben szolgálják az u. n. „Aufnor- 
■ ’ êszaklasodas) gondolatát, mint az előbb ismertetett könyv E l
ismer, a szerző, hogy a fajkutatásban és leírásban, a szellemi-lelki Té
nyezőkre fektetve a fősulyt, épen itt ütközünk a e g n ^ S  h e 
gekbe, mert azok a kísérletek, amelyek a faji lélektisztán természet-
értesTr^ilTt"f a  ,kf uzális'mecha“ kus gondolkodáson alapuló meg
m é r n i  a tn-eg er! e! ? eZeSére irányultak- nem vezettek kielégítő ered- 
úíabbhtudA k° nyV bbl resze szigorúan tudományos alakban és a leg
újabb tudományos szempontok figyelembevételével kitűnő áttekintést
S o k ^ k m ^  eugeníka alapjairól. Anyagát didaktikai szem
pontoknak megieleloen rendezte a szerző. Az összes idevágó kérdése- 
kep mmt a sejttan es származástan alaptényeit, az átöröklés törvényeit,
em beíd ti,Tmr  er.®df lenyelt- a modifikációs, mutációs jelenségeket az 
mber, tulajdonságok, az egészséges és kóros jellegek átöröklés-' a 

környezethatásokat és ezek határait, a degeneráció jelenségeit és'en-
tárölarUZdeSte-’ 32 GUgeí a íeladataíí alaPOS feldolgozásban világosan 
targyaíja es könnyen érthetővé teszi mindezeket a kérdéseket az éret
tebb tanuló djusag előtt is amelyeknek ismerete elengedhetetlenül 
szükséges a biológiai gondolkozás (és erre való nevelés) megalapozásá- 
hoz, azonfelül az egyem eugemkai életfelfogás kialakulásához, A íer- 
me zettudomanyok eredményei egész mai életberendezésünket átalakí
tottak, itt az ideje, hogy az emberi átörökléssel foglalkozó természet-
ráli T 1?  a ,tamías anyagában is megkapja azt a helyet, amely kultu
rális fontosságánál fogva megilleti. Az élettörvények megismerésének 
alapvető jelentőseget érvényesíteni kell az egész nevelés és oktatás- 
Ugy íeren’ Dr. Naményi Lajos.

Archív far das Blíndenwesen und íür díe Bíld’ungsarbeít an Seh- 
schwachen, 1934. Wien, 1. évfolyam, 1. szám, 24 l

kpn t r kT ' eg7 i ÚT-SoyV f eg’elenik- vaáy új folyóirat megindul, ön- 
en-j lelenul is felvetődik a kérdés: szükség volt-e reá? értéket jelent-e

az elmelet vagy gyakorlat számára? valóban fejlesztőleg hat-e? ered
ményes munkát végez-e?

Mindezekre a kérdésekre igennel kell felelnünk most, amikor a lá- 
lasi fogyatékosokkal foglalkozó új folyóirat megjelenését örömmel tu- 
aomasui vesszük.

A vakok érdekeit ugyan már több szaklap képviseli. Azonban egy- 
reszt a látási fogyatékosok kidolgozásra váró problémáinak sokasága 
újabb erők igénybevételét és újabb közlési területek megnyílását kí
vánja, másrészt a gyógyító-nevelői gondolat által irányított munkálko
dás szamára ezen a téren is külön szervnek kellett alakulnia.

Ezek nyilvánvalóvá teszik a folyóirat szükségességét. Jogosultsá
gát eredményei is igazolják majd. Hogy pedig valóban fog eredménye
ket felmutatni arró előre biztosítékot nyújtanak kiadói és vezetői: a 
becsig vakok Hohe-Warte-i intézetének igazgatója S. Altmann, a külföl
dön is egyre növekvő hírű dr. Tóth Zoltán, és a bécsi rosszullátók inté
zetének vezetője 0 . Wanecek. Munkatársakul csaknem minden kultur
áltam kiváló szakembereit nyerték meg, s hogy minél több nemzet szá
mara hozzáférhető legyen, nemcsak német, hanem angol, francia, olasz 
nyelven is jelennek meg közleményei,



A folyóirat célja s ebből következő munkaprogrammj a : A vakok 
és rosszullátók problémáinak ismertetése, a velük foglalkozó munkák
nak értékelése, az ezen a téren végzett kutatásoknak előmozdítása és 
az eredményeknek a bírálata.

Az első szám tartalmazza dr. Ludwig Münz: „Vakok plasztikus 
munkái“ című művének egy szemelvényét a vakok alak és tér élmé
nyeiről, egy tanulmányt a vak kis gyermek érzékfejlődéséről és szemé- 
lyíségfelépítéséről. Dr, Tóth Zoltánnak „A vakok nevelésének kérdése 
a gyógyító nevelői gondolkodás alapján" című értekezését, végül 
Johanna von Wiertheimsteinnek a vakok iskoláiba bevezetett normál
írásról szóló pedagógiai értékelését,

A tartalom értékessége mellett a külső forma tetszetősségére is 
gondot fordítottak: a lap igen finombetűjű, ízléses kivitelben jelenik meg.

Dr. Kozmutza Flóra.

A, van Voortshuíjsen: A holland gyógypedagógiai oktatás szakfelügye
lőjének jelentése, „Az oktatás 1932-ben“ különlenyomata.
A holland gyógypedagógiai intézetek hazánkban is jól ismert szak- 

felügyelője: Dr. A. van Voortshuíjsen a következőkben számol be a 
gyógypedagógiai intézmények fejlődéséről:

I. „Intézmény a rendkívüli oktatás szolgálatára,“ A rendkívüli ok
tatás, tehát a gyógypedagógia fejlesztése érdekében új intézmény ala
kult Hollandiában, Ez az intézmény hívatott arra, hogy egyrészt tovább
képző tanfolyamokat rendezzen már működő gyógypedagógusok szá
mára, másrészt megszervezze a gyógypedagógiai szemináriumokat oly 
normál-elemíiskolai tanítók és tanítónők részére, kik gyógypedagógusok 
kívánnak lenni. Az intézmény megszervezése elsősorban P. H. Sehreu- 
der gyógypedagógiai igazgatónak és Prof. R. Casimir egyetemi tanár
nak köszönhető, A tanfolyamon Carp és van Bemmelen lieydeni egye
temi tanárok is szerepelnek, mint előadók. (A holland gyógypedagógiai 
szemináriumról részletesen beszámol P. H. Schreuder cikkének refe
rátuma,)

II, Pedologiai intézetek. A holland rendkívüli oktatás életerejének 
második megnyilatkozásaként kell megemlíteni, hogy a nymegeni rom. 
kath. egyetemmel kapcsolatosan pedológíaí intézetet létesítettek. Azon
kívül az amszterdami szabad egyetemmel kapcsolatos pedológíaí inté
zetet is kibővítették, E két intézet felállítása abból a meggyőző
désből fakadt, hogy a fogyatékos gyermekek nevelését nem lehet csak 
sajnálkozással, karitatív úton elintézni. A fogyatékos gyermekek neve
lése komoly tudományos kutatást igényel és e nevelés csak akkor jár
hat eredménnyel, ha minden egyes fogyatékos gyermeket mint egyént 
a maga teljességében helyesen ismerünk meg, bírálunk el és e megis
merés irányítja nevelési és oktatási munkánkat. A fogyatékos gyerrne- 
kék tanulmányozása a fenti két pedológiaí intézet alapítási célja, van 
Voortshuíjsen hálával emlékszik meg a „Megfigyelő állomások“ kiváló 
munkásságáról, melyet fiatalkorú bűnözők és nehezen nevelhető gyer
mekek nevelési tanácsadása által kifejtettek. Szükségesnek tartja azon
ban, hogy e megfigyelő állomásokon meg nem fordult hibás ifjakat és 
gyermekeket is hosszabb időn át pontosan meg lehessen vizsgálni és 
figyelni.



III. Dr. Szondi L. előadásai. A rendkívüli oktatás fejlődését vílá- 
gosan bizonyítja az az érdeklődés, melyet dr. Szondi L. (Budapestről! 
előadásai keltettek. Az előadó 4 előadásban ismertette a budapesti 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Kórtani és Gyógytaní Labora- 
tonumaban folyó vizsgálatok eredményeit. Ezeknek az előadásoknak 
nagy jelentőseget abban látja, hogy fogyatékos gyermekek megítélésé 

®Éy pillanatra sem szabad az orvosi megítélésről, a biológiai érték
h „ T rÖ‘ “ f 'SWkeZ" Í- ° T SZ° nd‘ el6» dá“ i . e t t f
Í e d L  rfneT  ?l eS ° rVOf ei yütí,es működése viheti csak előbbre a gyógy
pedagógia tudományát. Rámutatott az alkatelemző vizsgálatok jelentő- 
egere a fogyatékosságok megismerése, nevelése és oktatása terén

k to k T d H  La f T l  f  fontosságát, hogy csak az alkatelemzésí vizsgá
latok adhatnak feleletet arra a kérdésre: mért okoz egy fertőző bánta-
lom, pl. a verbaj az egyik gyermeknél vakságot, a másiknál siketséget

á l i á ^ r t l í r m  1yengeel^ éÍŰSég,eii  E1fke11 f° gadnunk dr- Szondi azon 
az éHelmi & SZdlemi LfoáYatékos gyermeknek nemcsakaz ertelme fogyatékos, hanem egesz belső organizációja, szóval össz-
g S r e Í S h o í ^ 1 T i  épéríe,lmű gy^meké. Csak az összes bioló- 
g a . es psychologiai tulajdonságok megismerése vezethet a fogyatékos 
gyermek helyes megismeréséhez.
f , lV;, A 37- egészségügyi kongresszus (Amszterdam 1932 júl. 8—9 1 
fokozott mértekben érdeklődött a gyermekkori fogyatékosságok első
sorban a szellemi fogyatékosságok következményei iránt. A kongresszus 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy a lelki higiéné, valamint a szel- 
j ?  ^éyrtekosok oktatása es nevelése hivatalosan is részt kér a név  
geszsegugyrol történő gondoskodás egészéből, van Voortshuiisen 

kongresszusi beszedeben rámutatott arra, hogy a fogyatékosok egész-
u tS S d o z  ar0mr UÍ° p  u ? ' . f Z áP°lás- a gyógypedagógiai nevelés és az 
utógondozás utján kell fejleszteni. A jelentés nyomatékkai hangsú-
« Ö r S l S r VOSOk e^ üttműköd“  szükségességét

nemcsak T áT a aLneVe T l T e ^ ' ikult H  h° gy a németaíföldí oktatás 
a y t ■ • , g ’ kanem felette hátrányos is a gyermekek egészségére 

elemi iskola tananyagát Borgman szerint sokkal rövídebb idő alatt
k o ib a íü /u e ’ e l^ at“  a Éyermekekkel, mint 6 vagy 7 év alatt és az ís- 
kében rnu h t í szam,at a növekedésben levő ifjúság érde
keben múlhatatlanul csökkentem kellene. Borgman vílágiskolamódszere 
gyors eredményeket Ígér: egy hónap alatt el lehet sajátítanHiindazt
d?vér teszTen f ű 1 V6ÍÍ Ígénybe' ,Módszere az i t a t á s t  tevékenyke’ 
szemű - llS lg ií'i ° k° ZZa a gyermekek életerejét és a betegségekkel 
móbálta1 f ena!lokeP - sé g f . Nevelési elméletét a gyakorlatban is ki- 
p obalta, éspedig hajoscsaladok gyermekeinek oktatásánál. Borgman
mTrt a rend!117Í  “  \ r,eadkívüli ok tatás e neménél folytatni kísérleteit,
szere F á n Í  F  T  okí.atas “ T  muíatott különösebb érdeklődést mód- 
117 a Eredményei nagy hatást tettek a kiküldött vizsgáló bizott
ságra, A gyermekek, kiket Borgman két női segéderő segítségével 5 hó-
j f f i  P í T '?  “ “  “ ‘vasní melyet 1  S  elemi
S  ,nekyed,k tanévben használ. Kifogástalanul és gyors tem
póban oldottak meg olyan számtani feladatokat, melyeknél összeadást,
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kivonást, szorzást és osztást, valamint százalékszámítást és a méter
rendszer ismeretét kellett alkalmazni. A tanítás oly menetben folyt, 
hogy a gyermekeknek nem kellett a padban ülve résztvenniök a tanítás 
bán, hanem valamennyien cselekvőleg tevékenykedhettek. Az aktivitás 
mellett nagy súlyt helyeztek még az öntevékenységre és az önellenőr
zésre is. A. van Voortshuijsen kívánatosnak tartja, hogy Borgman rész
letesen ismertesse módszerét és kísérleteit folytassa.

VI. Az egyes fogyatékossági ágakra vonatkozólag a szakfelügyelő 
jelentése a következőket éri éji ki: Az előző évhez képest megfogyott 
a rendes síketnéma tanulók száma. E csökkenés a fiatalabb korosztályú 
síkeínémák csoportjában mutatkozott, mert a szellemileg fogya
tékos siketnémákat kivonták a rendes síketnéma osztályokból. 1932 
szeptemberében a vakok számára új intézetet nyitottak meg Bussum- 
ban- A bussumi intézet a „Prinz Alexander“ intézettel együtt a világ 
legelső vakok intézetének birtokába juttatta Hollandiát. A Prinz 
Alexander-íntézet a fiatalabbkorú, valamint a gyengeelméjű vakokat 
fogadja be, oktatásuk és nevelésük a legkiválóbb tudás és elvek alapján 
folyik. A gyengeelméjűek számára létesített iskolák száma nem válto
zott. A tanulók száma azonban jelentékenyen emelkedett. 1932. decem
ber 31-én 9638 gyengeelméjű tanuló volt beírva. Az évi emelkedés 638. 
A gyengeelméjűek között a fiúk és lányok aránya nem változott: 6221 
fiú és 3417 leány nyert oktatást. A tanulók számának az emelkedését 
az a körülmény magyarázza, hogy egyrészt nagyobb az érdeklődés ma 
már a gyógypedagógiai iskolák iránt, mint a múltban volt, másrészt a 
munkalehetőségek csökkenése miatt a növendékek több évet töltenek
az iskolában. . . . .  , , „  .

Azokat az alapelveket, melyeket a gyógypedagógiai intézetek Hol
landiában követnek, a következőkben foglalja össze:

1. A gyógypedagógiai iskolák elsősorban nevelőíntézmények. 2. 
Családi légkörre törekszenek. 3, Az oktatásnál és nevelésnél azon van
nak, hogy minden egyes tanuló egyéni erejét és tempóját tiszteljék és 
számbavegyék. 4. A gyógypedagógiai iskolák tanerői nemcsak tanítód, 
hanem egyúttal szociális munkások is. 5. A gyógypedagógiai iskolák cél- 
kitűzése mindig a növendékek eljövendő társadalmi életére irányuljon* 

VII. A gyengeelméjűek utógondozása terén jelentékeny lépést 
tett Hollandia. Az „Utógondozó hivatal“ felállításának célja, hogy a 
gyengeelméjűek iskoláiból kilépő növendékekről pontos és teljes ada
tokat szerezzenek be, azokat nyilvántartsák és feldolgozzák. Az ada
tok egy részét az iskolaorvosoktól, az iskoláktól és az utógondozó hí
vatal tisztviselőitől gyűjtik össze, ' , , , ,  ,

VIII A testileg fogyatékos gyermekek két fennálló iskolájának 
1932. dec. 31-én egyenként 27—27 tanulója volt. A testileg fogyatékos 
gyermekek javarészét a normális elemi iskolákban lehetett elhelyezni. 
Ezek. az iskolák jelentékeny támogatásban részesültek az „Emma kr
ráynő jubileumi alap“-ból. A

IX. A psychopathák iskolája, mely Rotterdamban „August tier- 
mann Francke-ískola" néven működik, 118 növendéket oktat és nevel. 
(92 fiú és 26 leány) A tanulók nagyobb része saját családjában el. A 
psychopaták egyrésze pedig két internátusbán van elhelyezve, me 
lyeket a „Zoekt hét Verlorene“ egyesület tart fenn. A. van Voortshm/- 
sen véleménye szerint nagy jelentőségű, hogy az értelemben ép, e ma



atartasukban es viselkedésűkben a normától eltérő psychopathákat 
külön iskolákban oktassak és neveljék. A rotterdami iskola7tapasztalása 
szerint a psychopathak iskolájának fenntartásával járó nehézségek két
W a l t ”7,  ad6i r k' t  e í , i i  a " 5™ dékek kiválasztásának nehéz feladata, a második nehézség: a megfelelő tanerők kiválasztása A
psychopathak nehezen nevelhetése ugyanis szokatlanul nagy feladatok 
ele állít,a a nevelőt. Növeli a nevelők nehéz helyzetét a családi láto
gatások rossz hatasa, A psychopaták nevelése mellett nagy szükség 

nevelésére is. E körülmény teszi különösen nehézzé 
t psychopatak iskolájában működő nevelők feladatát.

Amidőn A van Voortshuíjsen gyógypedagógiai szakfelügyelő je-
ünke?T'f r° Vld klVonataí kozreadjuk, nem mulaszthatjuk el köszöne- 

tunket kifejezni a magyar gyógypedagógia sokszori, kitüntető elísme-
Tt' Fordította és közli; Csitáry Béláné.

Hugo Bakonyi; Die gebräuchlichsten Wörter der deutschen 
spräche für den fremdsprachlichen Unterricht. Stufenmässig zu- 

K r r c T mr &eí f U vonÄH- B - Beiträge zur Methodik des deutschen 
SZ f n r M t rJ lChö r " f " í l  Herausgegeben vom Goethe-Institut 
T  V i  v nX aUSl * nd''scher Deutschlehrer. Deutsche Akademie Heft
1., Veil. Ernst Reinhardt in München■ 8 alak, 86 l. Ármegj. nélkül

t z  a munka a magyar tanár dicsőségét hirdeti. Eddigi idegen 
nyelvoktatásunk tapogatózás volt, amit legjobban bizonyít az8 hogy"516 

nyelvtanban csak 134 olyan szót találtak, ami mind a 16 nyelv- 
nban előfordult. Azt mondjak, hogy egy idegen nyelv megtanulásá

hoz eleg pár ezer szó tudása. Ez igaz lehet, de hát melyik az a pár 
ezer szó amit elsősorban meg kell tanulni? Aki eddig idegen nyelvet 
könyvből akart megtanulni, annak sok olyan szót kellett megtanulnia, 
amit tálán soha, vagy csak nagyon ritkán használt s emellett a leggya
koribb szokat elhagyatták vele. ggy
l o m b l u g ó  tanár volt az első, aki összeállította a német nyelv 
legtöbbször haszna t szavait, lemenő sorrendben. Összeállítása me/bíz- 
hato kutforrasok alapján készült. Vannak szavak, amelyek forrásmun
káiban 36 ezerszer, 35, 34, 33, 32, 31, 30 ezerszer fordulnak elő és így 
geszen 2000-ig lemegy. A könyv még laikusnak is meglepően érdekes, 

így meglep pl. hogy a „de (aber)“ , „levél (Brief), „könyv (Buch)“ ,
merd“11 L " j i ^ UV l ” < ”adni (geben)“ , ,,jönni (kom-

) , „kéz (Hand) , ház (Haus) , „gyermek (Kind)", stb. 36 ezer 
szei: az anya (Mutter) , „asztal (Tisch)“ stb. pedig 33 ezerszer; az

Gi ? í) v25, r erSZer- a ”h° ld (Mond)“ 24 ezerszer, a „gazdag-
W d o 1 Ch^m) - r u u Sn Z k míg a " sz,^ énysé8 (Armut)“ 2 ezerszer tor dúl elő. Szerzőnk kb. 7000 német szót közöl 36-tól 2 ezerig terjedő
gyakorisági sorrendben. Különösen fontos lez a munka azoknak, akik 
idegen nyelvek tanulásával, tanításával foglalkoznak; de — amint a 
szerző maga is kiemeli — szakszempontunkból megmérhetetlen becse 
van azok számára, akik a siketnémákat beszélni tanítják. Mindenesetre 
jo útmutatás lesz ez nekik, ha német nyelven jelent is meg, mert e te- 
mtetben sok elteres nem lesz a két nyelvben leggyakrabban használt 

szók aranyszama között- A mű értékét emeli az is, hogy a német aka
démia adta azt ki hogy ezzel a külföldieknek a német nyelv megtanu
lását elősegítse. Mi pedig szívből gratulálunk Bakonyi Hugó kartár-



«nnknak aki e művéviel első sorban magának, de emellett a magyar 
tanárságnak szerzett dicsőséget a külföld, különösen pedrg a velünk 
barátságban élő nagy német nemzet tudományos koréi előtt. Nem két 
S Í a f s e m  hogya Bakonyi által megjelölt irány példaado lesz, es a 
több nagy nemzet is összeállítja és kiadja majd szavait, gyakorisaguk 
sorrendi! szednt, hogy ezáltal nyelvük megtanulását az idegeneknek 
S e b b é T e g y é k .  Reméljük, hogy a kiváló szerző vagy egyik tanít
ványa ezt a munkát magyar nyelvünk szavaiból is a J ° '
műveit veszi az illető alapul, abban azt hiszem a mai művelt magyar 
nyelvben használt kifejezést mind megtalálhat,a. (em.j

Megjelent a Magyar Vörös Kereszt hivatalos lapja. A megújhódott 
^Magyar Vörös Kereszt Egylet hivatalos lapját, néhány évi szüne

teié! után „Magyar Vörös Kereszt“ címmel vúéz dr. S™on £ lemer 
elnök, vitéz Guilleaume Árpád fogondnok-foszerkeszto 
felelős szerkesztő, dr. Franz Géza tarsszerkeszto es egy tizenlmttagu 
szerkesztőbizottság szerkesztésében folyó évi január havaban isme 
megindította. A XXnk évfolyamába lépett hivatalos lap tartalma fel 
öleli a Magyar Vörös Kereszt Egylet összes intézményeinek es az egesz 
országra kiterjedő szervezeteinek közérdekű egeszsegugyi, szociális e 
e S e K a rá t l  munkáját. A lap rovatait a Magyar Vörös Kereszt Egy a
intézményeinek, osztályainak, szervezeteinek es központjának vezető^ 
szerkesztik s így a nagyközönség állandóan ta,ekozodast nyerhet a 
Vörös Kereszt M űködéiről. A „Magyar Vörös Kereszt lap meg,Me- 
nését közérdekű közleményei miatt a társadalom legszelesebb rétégéi 
ben nagy örömmel fogadták. Díszes kivitelben, 32 oldal fejedelemben 
havonta egyszer jelenik meg képekkel. Az egyes példányt* ara 30 M 
térbe kerülj Előfizetési ára egy évre 3 pengő. Szerkesztoseg es kiadó 
hivatal a Magyar Vörös Kereszt Egylet székhazában: Budapest, \ 111-, 
Baross-utca 15, Telefon: 46 2 91.




