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A gyógypedagógia szerepe az egyetemes 
nevelői gondolkodás kialakulásában.^)

Irta: Dr. Tóth Zoltán.

Harminchét évvel ezelőtt jelent meg egyik tanügyi lapunk címé
ben e kifejezés „gyógypedagógia“ . Azóta e névvel jelöljük a neve
lésnek és oktatásnak azt a területét, amelyen a csökkentértékü gyer
mekeket és ifjakat fejlesztjük. Gyógyítva-nevelői tevékenység néven 
foglaljuk össze a fogyatékosságokra vonatkozó és csoportonkint 
elágazó nevelői munkásságunkat. E szóval fejezzük ki azt a gondo
lati tartalmat, mellyel a csökkent testi és lelki képességek vagy 
készségek javítására, esetleg az egyoldalúan fejlett testi és lelki 
értékek hasznosítására törekszünk.

A  gyógyító-nevelői gondolatmenet kialakulását ma már nem 
tekinthetjük elszigetelt jelenségnek, mert ez a nevelés egész területén 
a nevelői gondolkodásunkban való egyetemességre, vagyis az egész 
gondolatkör megismerésére való törekvést jelenti.

Olyan fogalom ez, amely a fejlődésben megzavart egyénekre 
vonatkozó szemléletünket összefoglalja és előfeltétele annak a nevelői 
gondolkodásnak, amely nemcsak az ideálképpen kivetített minta
ember életét látja maga előtt, hanem a fejlődés folyamán történő 
testi és lelki változások szemléletében is el tud mélyedni.

Sajnos, még ma is az a helyzet, hogy a normálpedagógia mel
lett a gyógypedagógiáról mint elszigetelten különálló gondolat- és 
tevékenységi körről beszélünk. A  csökkent értékű gyermekek neve
lésének kérdéseit a normális nevelési kérdésektől még mindig szeret
jük élesen elkülöníteni. Elszigetelt haladásunkban nevelői gondolko
dásunk egymástól függetlenül fejlődik és nem akarjuk észrevenni, 
hogy ezáltal az egy körbe tartozó egyetemes nevelői gondolkodást 
szakítjuk mesterségesen kétfelé az értékesebb fejlődés nagy kárára.

A  haladásnak ez a menete helytelen, mert az emberi életet 
nem szabad a nevelői gondolkodás szempontjából normálisra és nem 
normálisra széttagolni.

Nem pedig azért, mert az egész emberi élet épp oly összefüggő 
egységnek tekinthető, mint amilyen az egy ember élete. Bár a nor
mális és nem normális értékeket meg kell egymástól különböztetni, 
azonban a nevelői szemléletünknek az élet értéksorozataira, mint 
fokozatos fejlődési különbségekre kell vonatkoznia, nem pedig 
elszigetelt értékekre. Gondolkodásunk kialakulásának egyoldalúságát 
csakis így kerülhetjük el, mert minden egyén fejlődésében és tevé
kenységeiben található a nevelői szemlélet folyamán testi és lelki 
értékcsökkenés, ezekkel összefüggő, sokszor pedig mintegy belőlük 
fakadó értékemelkedés.

*) Szerző székfoglaló előadása a Magyar Paedagógiai Társaságban.
7Magyar Gyógypedagógia 1935. 9—10. szám.
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t -i -j — u1CSâ  az eSy , ember éleiében, hanem az egész emberiség 
fejlodeseben is megtalálhatók a különböző értékcsökkenések és ezek
kel párhuzamosán fellépő értékemelkedések. így magyarázható az a 
gyakorlatilag hasznosítható felfogás, hogy a normális és nem normá
lis fejlődés, értékcsökkenés és értékemelkedés, a testi és lelki élet 
el erő értékéi a nevelés szempontjából nem választhatók el egymás- 
to! Lsak ebben az egységesített szemléletben juthatunk el a fejlődő 
elet valódi ertekemek megismeréséhez és csak ily értékismerei alaö- 
jan alkothatunk megfelelő nevelői tervet a már fejlett e^vén szá

, „Az U - n o ™ál is és gyógyító-nevelői szemléletnek és az ebből 
eredő nevelői gondolkodásunknak egymástól még mindig különálló 
sok tekintetben mereven elhatárolt kettőssége indított arra, hogy’ 
jelen felolvasásom keretében a gyógypedagógiának az egyetemes ne- 
veloi gondolkodás kialakítására vonatkozó szerepével foglalkozzam 
Megkísérlem e kettőnek látszó, de lényegében egy gondolatkör kere
tebe tartózó nevelői tartalomnak egymáshoz való természetes viszo- 
nyat néhány gondolattal megvilágítani, hogy ezáltal elősegítsem azt a 
törekvést, amely napjainkban a túlzott oktatói irányzat mellett a ki
fejezetten nevelői természetű tevékenység érvényesülését célozza

nál szófokV6 em’ helyesen ]arok eI’ ha a felvetett kérdés íárgyalásá-

i. a nevelői és oktatói gondolkodásnak, valamint tevékenység
nek egymástól elkülönített egyoldalú fejlődéséről.

Majd feleletet adok arra, hogy
II. milyen legyen az ember értékeire és azok változásaira vonat

kozó szemleletünk;
ÍII. hogyan alkossuk meg a fejlődő egyén életére vonatkozó 

szemleletünket.
IV. Végül értékelni kívánom a;gyógypedagógia szerepét az egye

temes nevelői gondolkodás kialakulásában. ~

I. Megvilágítom tehát először a nevelői és oktatói gondolkodásnak, 
valamint tevékenységnek egymástól elkülönített, egyoldalú fejlődését.

A neveléstudomány történetének írója a XX. század legutóbbi 
masiei évtizedét jogosan nevezheti majd az ember valódi értékére 
való eszmélés korának. Joggal teheti, mert napjainkban irányul figyel
münk mind gyakrabban az értelmi képzés túlzásaira és hibáira." Az 
egyem élet kialakításánál új utakat keresünk, vagy réo- feledésbe 
ment elgondolásokat törekszünk ismét felújítani. Az oktatás számta
lan hibájára eszmélő nevelők, a társadalom különböző kérdéseivel 
foglalkozó egyének mind gyakrabban sürgetik az élet minden vonat
kozására kiterjedő nevelői tevékenység kialakítását.

Az emberi és nemzeti közösségnek, a nagy megpróbáltatások 
után, a reánk háruló feladatok megoldása érdekében oly egyénekre 
van szüksége, akiknek készültsége és törekvései a sokoldalúvá vált 
i* Xlse es®t in3íább lehetővé teszik, mint az értelmi életnek a mai 

oktatói rendszer keretében kialakult egyoldalúságai. Hogy ez a kér
dés mily mértékben sürgeti a megoldást, azt leginkább a nevelés 
reformjára vonatkozó javaslatok sokasága bizonyítja.
, ,  „.Az°k a reformtörekvések azonban, amelyek az emberi életnek 

ebből az egységes elgondolásából fakadnak, még mindig nem vonat
koznak kellőképen az egyén sajátosságaira, hanem nagyrészt formai
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természetűek. Nem a nevelői gondolkodás kialakítására, sem pedig 
az egyéni életre, hanem inkább az intézmények újjászervezésére 
vonatkoznak. Az ily formai természetű reformtörekvésekben a 
lényegre, tehát a nevelői gondolkodás kialakítására irányuló akarat 
nem ismerhető fel világosan. A  hiányokra csak eszmél, a kibontako
zás számára új utakat keres, ámde azokat elsősorban az intézmények 
átcsoportosításában véli megtalálni.

Az átszervezést célzó törekvés akkor vált helyes irányúvá és 
vonatkozott nevelői tevékenységünk lényegére, amikor a túlzottan 
didaktikus irányú gondolkodással elvileg is szakítani mertünk. Ezáltal 
eszméltünk a nevelői gondolkodás magasabbrendű értékére. Ettől az 
időtől kezdve tekinthetjük a nevelésre vonatkozó törekvéseinket 
értékeseknek, amikor is a nevelésügy területén tevékenykedők a 
nevelői értékű iskolai munkásság megszervezését és az oktatásnak 
ily irányú átalakítását kezdték sürgetni. E törekvéssel a Magyar 
Paedagógiai Társaság keretében is gyakran találkoztunk. Mind sűrűb
ben hangzottak el e helyről is szavak az oktatói irányzat túlzásairól 
szorgalmazva a nevelői szellem kialakítását.

Korunk pedagógiai eseményei közül legértékesebb és legtávo
labbra kiható lesz az a tény, hogy végre ismét visszajutottunk a 
sokirányú nevelés vonalára. Ez a fejlődés természetes, mert az okta
tói irányzatnak évtizedeken keresztül egyoldalúan didaktikai formu
lákkal táplált kerete a mai idők sokoldalú igényeit nem índja már 
kielégíteni. Ezzel szemben az egyén egész életére vonatkozó nevelői 
tartalmú gondolkodásunknak és tevékenységünknek, éppen a mai idők 
kívánalmai következtében, nagyot emelkedett jelentősége.

A neveléstudomány elméleti és gyakorlati irányú fejlődésének 
múltjában egyrészt a nevelői, másrészt az oktatói természetű gondol
kodás és tevékenység küzd egymással az elsőbbségért. E verseny a 
kétféle szándék természete szerint az oktatói irányzat javára végző
dött. A  fejlődési lehetőségnek ez volt a természetes sorrendje, mert 
a kettő közül az oktatás feladatainak a megoldása a könnyebb.

Ha a nevelői és oktatói irányzatnak egymás mellett való fej
lődéséi és egymás mellett való viszonyát közelebbről szemléljük, 
akkor megfelelhetünk arra a kérdésre, hogy a mai értelemben vett 
gyógypedagógia mily szerepet tölt be a nevelői gondolkodás és 
tevékenység fejlődésénél.

A  neveléstudomány történetének adatai igazolják, hogy e ver
senyben a nevelői tevékenység indul el elsőnek. Az oktatói termé
szetű tevékenység kezdetben inkább kisegítője a nevelői tevékeny
ségnek. Az oktatás, távolról sem oly egyoldalú, mint ma, amikor a 
didaktikus természetű gondolkodás a nevelés gondolatát már-már az 
elmélet területére szorította vissza. Az oktatói irányzatnak egyoldalú 
fejlődése attól a hitünktől is megfosztott bennünket, hogy a nevelés
ről, mint tárgyi vonalon mozgó, tananyaggal is megvalósítható gon
dolati tartalomról beszélhessünk.

Joggal feltehetjük a kérdést: mi az oka annak, hogy a nevelői 
irányú tevékenység az oktatói irányzattal szemben elvesztette elsőbb
ségét? Miért volt az, hogy amikor a tanító- és tanárképzőkön mint 
ifjak a neveléstan kérdéseiről hallottunk, az elmondottak úgy hang
zottak előttünk, mint valami ideálisan ábrándozó, jámborlelkü neve
léstan-tanár gondolkodásának nehezen érthető, még nehezebben meg
fogható, de az iskolai tevékenység számára legkevésbbé értékelhető

7*
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virágai. Ezeknek a nemes virágoknak finom illatát éreztük, azonban; 
az életet jelentő gyökereit és szárait nem találtuk sehol. De kérdez
hetjük tovább: miért van, hogy a tanítók nagy része az u. n. mód
szertan kérdéseit oly meggyőződéssel és előszeretettel műveli és 
iskolai tevékenységében ezt ismeri első sorban tudatosan és tervsze
rűen megvalósítható tanítói munkának? Mintha nem is nevelőknek., 
hanem oktató-mestereknek készültünk volna! Mintha nem is az 
emberi élet egyetemességének megragadása és sokoldalú kialakítása 
lenne főfeladatunk, hanem egyedüli hivatásunk az ismeretek átadásá
nak biztosítása, esetleg megkönnyítése. Nem válhattunk igazi neve
lőkké, mert elsősorban az oktatói gondolatmenet módszertani for
mákkal felépített lépcsőzetén tanultuk meg a járást.

E fejlődés értékét távolról sem akarom kicsinyíteni, mert ezt a 
fejlődésmenetet természetesnek tartom ; csakis egyoldalúságára kíván
tam rámutatni. Magam is azt vallom, hogy az oktatói irányú gondol
kodásnak, vagy egy-egy ismeretkör feldolgozására vonatkozó oktatói 
tevékenységnek ez az elsődleges fejlődése a természetes fejlődés 
sorrendjében következett be. Természetszerű ez a haladás különösen 
azért, mert gondolkodásunk legkönnyebben a világosan megalkotott 
fogalmak lépcsőin tud előrejutni. Arra szeret haladni, ahol a meg
ismert fogalmak az érzékelhetők világába, a tények területére vezet
nek. E tények meglátásánál és megismerésénél 'kezdődik az alkotó 
munka eredményébe vetett hitünk. Kialakul a megvalósításra alkal
mas gondolattartalom és megkezdődhetik az ismert tárgyi ténye
zők vonalán haladó tevékenységünk.

A nevelői és oktatói irányzat versenyében az oktatói gondolat- 
menet akkor kezdett különösen érvényesülni, amikor az iskolák szá
mára egyoldalúan oktatói irányú, tantárgyakhoz kötött tananyagokat 
tartalmazó tanterveket készítettek. E tanítási tervekben az egyes tan
tárgyak köré csoportosuló ismeretek a tanítói tevékenység számára 
készenállottak és csak átadásuk formájáról kellett gondoskodni. Hiány
zott azonban a megfelelő szemlélet a testi és lelki életünknek már 
sokkal nehezebben észrevehető, de az élet számára nagyjelentőségű 
értékeiről. A  _ fejlesztés folyamán sok ily értéket elhanyagoltunk 
mintha elfelejtettük volna, hogy pl. az ismeretek legtökéletesebb 
felhalmozása mellett is fejletlenek és értéktelenek maradhatunk tár
sadalmilag.

A  betűk sorozata, a megtanulandó szavak egymásutánja, a szá
mok és számolási műveletek keretei, stb. világosan áttekinthető 
adottságok, könnyen rendezhető tananyagok. Ezek az ismeretek az 
oktatói tevékenység által követendő utat világosan jelzik. A  tanító 
és a gyermek ezen az úton tudatosan haladhatnak. Az ily könnyen 
áttekinthető ismeretcsoportokat nagyobb nehézség nélkül tudjuk 
pedagógiailag igazolt sorrendbe állítani, az oktatás számára rendezni,, 
előkészíteni. A  tantervbe sorolt tananyag feldolgozásának módoza
taira nézve már előre alkothatunk a tanításnál követendő formákat 
abban a biztos tudatban, hogy a gyermek oktatásánál helyes mene
tet követünk, mert a sorrendbe állított tananyag a gyermek értelmi 
fejlődésének megfelel.

Oktatói szemléletünk alapján már előre távolabbra vezető: 
következtetéseket vonhatunk le, ezért ez a szemléletünk könnyebben 
alakult ki. A  tanítás ismert utakon haladhat és világosan értelmez
hető tananyagon alkothatja meg a helyesnek tartott oktatási terveket.
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Az írás, olvasás és számolás tanításának módja oly sokféle 
formájában sohasem foglalkoztathatta volna a nevelőket, ha nem 
lennének megfelelő ismeretelemek, amelyek a tanítói eljárásra vonat
koznak. A  nevelői gondolkodás és tevékenység haladásának alapfel
tételei nem ily egyszerűek. Tárgyi tényezői sokkal nehezebben ismer
hetők meg, a fejleszthetőség és fejlesztésre vonatkozó eljárás formá
inak szempontjából sokkal nehezebben értékelhetők; ellenben az 
oktatói gondolkodás és tevékenység számára előttünk áll az átadandó 
ismeretanyag. Az oktatás esetében főleg annak a feladatnak a meg
oldását kell vállalnunk, hogy az előírt tananyagot a gyermek fejlett
ségének megfelelően miként kell feldolgozni. Ezzel szemben nevelői 
tevékenységünk és gondolkodásunk vonala a nevelésre vonatkozó 
legáltalánosabb fogalmainknál elvesziti tárgyi talaját, vagy ha elindul 
a gyermeki lélek szemléletén, gyakran oly útvesztőkbe téved, ame
lyeknek folytatását nem látja. A  nevelés közvetlen anyagát és az 
egyén életére vonatkozó tárgyi tényezőit nem tudjuk oly részleteiben 
szemlélni, mint ahogy azt a jól előkészített tananyaggal és a külön
böző életkorhoz viszonyított fejlettséggel kapcsolatban az oktatói 
irányú gondolkodás végezheti. Az oktatói gondolati tartalom a gyer
mek fejlődésére vonatkozó ismereteinket a maga sajátlagos érdekei 
szerint minősíti. Az egyéni élet fejlődésmenetének és fejlődési érté
keinek megismerése helyett u. n. sablonértékeket, az életkorhoz 
viszonyított egyetemes fejlődési csoportokat alkot. A  fejlődő életet 
évfolyamok szerint szemléli és a tananyagnak a tantervek keretében 
való elrendezésénél, valamint a tanításnál való feldolgozásánál ezt a 
sablon- vagy csoportértéket veszi figyelembe. Az ily egyoldalú, okta
tói természetű gondolatmenet 6, 7, 8, 9, stb. éves gyermekek egye
temes fejlettségi értékéhez igazodik és e korokhoz szabja a tanítás
nál követett mindennemű tevékenységét. Ugyanakkor azonban meg
feledkezik arról, hogy az értékesebb mindig az egyéni élet szemlé
lete. E szemlélet nélkül értéktelen a tömegekre vagy csoportokra 
vonatkozó állásfoglalásunk. Utóbbiból sohasem származhatik az 
egyéni életre vonatkozólag oly ismeret, amely a nevelői tevékeny
ség számára alkalmas lenne. Csakis az egyéni szemlélet alkothatja 
nevelői tevékenységünk igazi tárgyi alapját. Megfeledkezünk arról, 
hogy a tömegben vagy csoportban szemlélt egyéneket lehet ugyan 
adagolni egyenlő értékűnek tartott ismeretanyaggal, azonban ily 
eljárással sok egyéni értéket hanyagolhatunk el.

Ezek után önként adódik felolvasásom második kérdése:

II. Milyen legyen az ember értékeire és azok változásaira vonatkozó
szemléletünk ?

Ez az a kérdés, amelynek célszerű megoldása nélkül a nevelésre 
vonatkozó gondolkodásunk és tevékenységünk egyoldalú és határo
zatlan marad. Az ezt fedő szemléletnek kialakítása nélkül a nevelés 
területén nem tudunk oly munkásságot kifejteni, mely tudatos és 
tervszerű, egyben a. nevelés íelndntköreinek kialakítására alkal"
más volna. , ,,,

Az u. n. normális egyénekre vonatkozó neveléstan kereteben 
ma inkább még csak a távolra kivetített, a valóság fölött álló ember- 
ideál szemléletével találkozunk. A lig esik szó oly tények meglátásá
ról, amelyek a fejlődő életnek azokra a részletegységeire vezetnek 
bennünket, amelyből a majdan értékesíthető emberi sajátosságok
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megismerhetők és e megismerés alapján kialakulhat az előre meg
választott tananyag keretében végzett tervszerű nevelői tevékenysémink.

A  nevelésre vonatkozó gondolkodásunk fejlődését főleg az a 
tény akadályozza, hogy a fejlődő életről alkotott szemléletünk inkább 
csoportokra, mint egyénekre vonatkozik. Mint már említettem, ennek 
az a io oka, hogy a túlzottan oktatói irányzat a maga sajátságos 
je..ac^ ? lr!,ak , szolgalatára kialakította a gyermekeknek és ifjaknak 
kulonbozo életkorhoz viszonyított szemléletét. Ez nem más, mint az 
életkor es fejlődési érték egymással összekapcsolt általánosítása, de 
hiányoznák ebből az értékelésből azok az egyéni sajátosságok, ame
lyek nem mindig hozhatók egyenes arányba a fejlődő egyén élet
korával, viszont ezek a különleges egyéni sajátosságok az életkortól 
függetlenül megismerendő tárgyai a nevelésnek.

Életünk kialakulásáról alkotott szemléletünkben a testi élet fej- 
lodésének megismeréséből származott eredményeink sok tekintetben 
fejlettebbek, mint azok, amelyek lelki életünk kialakítására vonatkoz- 
nak. A testi élet fejlődésének szemléleténél már sok esetben meg
találtuk a helyes utat, mert testünk kialakulásának tényezőit már 
megközelítőleg tudjuk nevelői értékű egységekbe sorolni. Itt az élet 
szemléletének kettőssége világosan látható. Előttünk áll a nevelés 
legmagasabb fokára helyezett testileg fejlett egyén* mint végső cél 
es ehhez viszonyítva a testi élet fejlődésének területén oly alap- 
tenyeket láttunk meg, amelyek világosan mutatják a nevelendő egyén 
testi fejlettségének valódi mértékét és kialakítják előttünk a testi 
neveles utján követendő feladatainkat. A test különköző méretei 
ügyessége, edzettsége, ereje a fejlődésnek oly alaptényezői, amelyek
nek ismerete útján a testileg értékes embert már kialakíthattuk 
magunkban es e mértékekhez viszonyítva a fejlődő egyén viszony- 
lagos értékét könnyen megállapíthatjuk. A  célszerűen megválasztott 
test! értékegységekre közvetlenül tudunk hatni, azok fejlesztésére 
megfelelő tananyagot tudunk kijelölni, tehát a testi nevelésre vonat
kozó tevékenységünket a távolra kivetített emberideál megvalósítása 
érdekében tárgyi alapokon és az eredménybe vetett hit biztos tudatá
ban végezhetjük.

A  lelki élet szemlélete már sokfelé ágazó és nem oly határozott,, 
nnnt a test fejlődésére vonatkozó szemléletünk. Vagy csak egyetem
i t ® 8 jelentőségű általános fogalmakkal gondolkodunk, vagy pedig a 
lélektan egyoldalú alkalmazása révén atomisztikusan finom részlet- 
egységek elgondolásáig jutunk el. Mindegyike a nevelésre vonatkozó 
tevékenység fejlődésének lehetőségeit akadályozza.

Az első esetben az egyéni élet legáltalánosabb sajátosságaira^ 
mint egyetemes lelki jelenségekre vagy tevékenységekre csak esz- 
mclni tudunk; a második esetben pedig oly részletfogalmakkal ter~ 
heljük meg magunkat, amelyek főleg elméleti jelentőségűek, a min- 
dennapi élettől távol állanak és a nevelésre vonatkozó gondolkodá
sunkat a megfoghatatlan élet útvesztőjébe vezetik.

Ha pl. erkölcsi, hazafias, jellem- vagy akaratnevelésről beszé
lünk, az egyén lelki életének csak nagy általánosságban jelöljük meg 
azt a területét, amelynek kialakítására vállalkozni akarunk. Ezek a 
lelki életre vonatkoztatva oly általános fogalmak, amelyek a csoport
szemlélet értékeivel majdnem egyenlő értelműek.

Az értelmi élet szemléleténél éppen az ellenkező hibába esünk, 
amikor az atomisztikus psychologia gondolatmenetét követjük. Az.
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értelem tényezőit boncolva, ez esetben oly finomságú szemlélet zavar 
bennünket, amelynek alapján nem tudjuk még az értelmileg tökéletes
nek elfogadott lényt sem magunk elé vetíteni, még kevésbbé vagyunk 
képesek az egyén értelmi képességeinek a fejlődés különböző fokain 
álló értékét nevelői gondolkodásunk és tevékenységünk számára úgy 
megalkotni, hogy az értelmi nevelés feladatkörei kialakulhassanak.

A  test fejlődésének már említett tényezői: a méret, erők, ügyes
ség stb. már e formában is alkalmasak megfelelő tananyagok kivá
lasztására és feldolgozására. Az erkölcsös, jellemes és a különböző 
irányban cselekedni akaró élet az erkölcs, jellem és akarat fogalmai
nak egyetemes formájában a nevelés számára nem érthető, még ke
vésbbé hozzáférhető. Ily egyetemes fogalmak segítségével csak érezni 
tudjuk az ember-ideált, de szemlélni nem. Csak nagy általánosságban 
láthatjuk pl. a lelki életnek, vagy közelebbről megjelölve az erköl
csös és jellemes, valamint cselekedni akaró életnek jellemzőit, holott 
a gyakorlatilag megfogható, elméletileg érthető és nevelésre irányít
ható egységeit kellene észrevennünk. Nevelői tevékenységünk az eset
ben mindig csak jámbor óhaj marad, melyet megvalósítani nem tu
dunk. Hogyan is alkothassunk a nevelés célja számára felsőbb mér
téket, ha életünknek azokat az egységeit nem ismerjük, amelyekre hatni 
akarunk és amelyek a nevelés feladatköreinek kialakulásához, a ne
velői tevékenység közvetlen végzéséhez szükségesek és a lelki élet 
különböző vonalain a fejlődés értékeit biztosíthatnák számunkra.

A  nevelésre vonatkozó gondolkodás és tevékenység kialakulásá
nak ez a legnehezebb feladata. A  lelki élet analízisénél ugyanis nem 
elégedhetünk meg a túlzottan egyetemes értékű fogalmakkal, viszont 
sohasem tévedhetünk a részletkérdések atomisztikus finomságú út
vesztőjébe. Ez utóbbi lehet a lelki élet kutatójának különleges célja, 
de nem a gyakorlati nevelő feladata. Maradjunk a fejlődő élet köny- 
nyen szemlélhető és a mindennapi életben megjelenő alaptényezőinél 
vagy alapegységeinél. A  lelki életre vonatkozó fogalmainkban addig 
a mértékig haladjunk a részletkérdések felé, amíg azok a valódi élet 
szükségleteit világosan jelzik. Ne maradjunk sem a homályos, általá
nos fogalmaknál, de ne merüljünk a túlzottan apró részletekbe se.

A  nevelői gondolkodás kifejlődésénél sok bajt okoznak azok a 
törekvések is, amelyek a lelki alkatnak típusait egyénekhez kötik 
egyéni komplexumok gyanánt. Az u. n. tipus-psychologiának nagy 
hibája, hogy nem a lelki képességeket és készségeket, hanem az egyént 
osztja alkati típusokra. Ezzel a ténnyel megteremti a sablonba vagy 
kényszerzubbonyba szorított egyén szemléletét. A nevelő megtanulja 
a tipus-egyén tulajdonságait, a különböző alkathoz nevelői tevékeny
ségeket tervez és a nevelésnek a típushoz alkalmazott formáját a 
szegény fejlődő egyénre akkor is ráhúzza, ha azon a kifejezett tipus 
értékéhez egy-két tulajdonsága hasonlít. Ezt az irányzatot a nevelői 
gondolkodás kialakulása szempontjából ártalmasnak tartom. Ártalmas 
pedig azért, mert az ember-typus szemléletében elmélyedt nevelő az 
előre elkészített nevelői sémát egyoldalúan alkalmazza, illetőleg a tí
pusba sorolt egyénre mintegy rákényszeríti. Ezzel nagy hibát követ 
el, mert ugyanakkor elfelejti, hogy tipus-egyén nincs, csakis a testi 
és lelki életnek vannak osztályozható, csoportba vagy típusba sorol
ható sajátosságai. Hány esetet láthatunk életrajzíróknál, amikor a ki
jelölt egyént típusokba próbálják sorolni. Végül is kénytelenek be
látni, hogy ez nem lehetséges, mert a kérdéses egyén az egyik tu-
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lajdonság szempontjából az egyik, a másik tulajdonságára nézve pe
dig a másik típusba tartozik. F

Ezek után feltehetjük a harmadik kérdést:

III. Hogyan alkossuk meg a fejlődő egyén életére vonatkozó
szemléletünket ?

Minden tudományos gondolkodás fejlődésében természetes foko
zatot találunk. A  fizika tárgyának körében pl. először kellett meg
ismerni a mechanika egyszerűbb törvényszerűségeit, hogy aztán fo
kozatosan eljuthasson a hang, hő, fény és elektromosság jelenségei
nek összetettebb törvényeihez. A  növénytan keretében előszód a 
külső morfológiára vonatkozó szemlélet és isméikor alakult ki és csak 
azutan jutottunk el a belső morfológiai adottságok mikroszkopikus szem
leleteihez. A  történettudomány az eseményeket először a maguk egv- 
szeru időrendi sorrendjében szemléli és csak a fejlődésnek magasabb 
fokán tud foglalkozni a nehezebb okozati kapcsolatok feltárásával.

l\evelestudományi gondolkodásunk és szemléletünk fejlődés- 
menete nem követte ezt a természetes sorrendet. A  lelki élet terü- 
eten a psychológiának a normális lelki életre vonatkozó megállapi- 
asait választotta szemleletének és gondolkodásának alapjául. E szem

leletünk kialakításánál megfeledkeztünk arról, hogy a normális fejlo- 
désmenet megismerése útján nem a lelki élet hibáiról alkothatunk a 
nevelői tevékenység számára ismeretkört, hanem főleg az ideálisan 
e őre vetített, hiba nélküli értékeket láthatjuk meg. Még ma sem gon- 
dőlünk arra, hogy a normális fejlődésmenet szemlélete közben a hi- 
bassagok vagy kisebb fejlődési különbségek nehezen vehetők észre, 
lgv e fontos tények nevelői gondolkodásunk és tevékenységünk fo
lyamán ismeretlenek maradnak és elhanyagolódnak. A  felnő« ember 
elete eleg gyakran igazolja, hogy a lelki életnek ezek a nehezen 
észrevehető fejlődési hibái sok bajnak lehetnek okozói. Ha ellenben 
idejeben megismerjük azokat, akkor a nevelői tevékenység utján e 
kisebb hibák a legtöbb esetben könnyebben elháríthatok, mint a sú
lyos rendel.enességek és fogyatékosságok. Ez a nevelés számára al
kotott diagnosis vagy megismerés fejlődésének első nagy akadályozója.
. ,. Neye ,01 gondolkodásunknak másik nagy fogyatkozása, hogy a 
testi es lelki elet fejlődésére vonatkozó megfelelő tárgyi szemlélet 
hiányában nem tudja megalkotni a maga gondolatkörét arról az 
egyensinyi helyzetről, amelyben az u. n. normális egyén testi és 
lelki tulajdonságainak egymáshoz való viszonya sokkal változato
sabb es eltérőbb értékű, mint az egyes tulajdonságok értékkülönb
ségéi. Az egyem élet megismerése szempontjából a képességeknek 
es keszegeknek ez az egyensúlyi helyzete sokkal jellemzőbb és a 
nevelhetoseg szempontjából fontosabb, mint az egy képesség értéke.

Nemcsak a testi es lelki tulajdonságoknak egymáshoz viszonyí- 
tott egyensúlyi helyzetét kell megismernünk, hanem külön-külön a 
testi es lelki tulajdonságok egymáshoz viszonyított értékét is. Hisz a 
elki elet értekének viszonya az egyénen beiül is időnkint változha- 

uu i erí f?, ,az., egyensúlyi helyzet, amely az egyén életének legideáli
sabb kialakításához vezet, csakis e viszonylagos szemlélet nagy szá
mának megalkotása útján szerezhető meg.

A  normális érték vonalán mozgó fejlődésmenet szemlélete ál
talános természetű, egyetemes értékek meglátása felé vezet és igy a 
legtöbb esetben eltakarja előlünk a testi és lelki életnek azokat az
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értéktényezőit vagy kisebb egységeit, amelyeknek ismeretere az elet 
kialakulásának megismerése szempontjából szükségünk van. Ezért e 
különleges fejlődési helyzeteket rendesen nem vesszük eszre. A  nor
málishoz szokott szemünkkel vagy gondolkodásunkkal mar csak a 
átlag normált látjuk. Nem alakulhat ki előttünk a fejlődő testi es lelki 
tufáid onságoknak és azok értékeinek az a sokfele agazo tagoltsága, 
amit a fejlődésében erősen megzavart testi és lelki elet kialakulása- 
nak képe legtöbb esetben oly világosan mutat A  nagy katasztrófák 
szemlélete ad lehetőséget annak a sokoldalú tükörképnek a meglátá
sára amelyre minden nevelőnek szüksége van, hogy a fejlodeseben 
gátolt egyéni tulajdonságokat, képességeket és azoknak egymáshoz 
viszonyított egyensúlyi zavarait könnyen megláthassa. . . . . .

A  fejlődő egyénre vonatkozó szemléletünket úgy kell kialakí
tanunk, hogy nevelésünk tárgya gyanánt a fejlődő életet ne csak a 
normális fejlődésmenet vonalán, hanem a különböző irányban káro
sodott testi és lelki fejlődésmenet minél több viszonylatában, tehat 
számtalan tapasztalati adottság alapján legyünk képesek megitehm A 
fejlődésre ható károsodás sokaságának ismerete, a nagy katasztro ak 
következményeként beálló egyoldalú értékcsökkenések es ertekemelke- 
dések minél különbözőbb egyensúlyi allapotanak tamilmanyozasa ke 
szíthet elő bennünket fokozatosan a nehezebben észrevehető de az
után könnyen javítható fejlődési hibássagok meglátására. Meg kell 
tehát teremtenünk nevelői gondolkodásunknak a fejlődő eletre vo
natkozó u. n. makroszkopikus szemlélet alapjait. Ugyanazon testi es 
lelki készség vagy képesség esetében a fejlődés különböző értékű 
gátoltságainak, egyoldalú értékemelkedéseinek, valamint az eltero ér
tékekkel kialakult egyoldalú egyensúlyi helyzetirnk mum í o ^  n- 
máját kell ismernünk, hogy ezáltal az u. n. normális fejlődés hataram 
belül a kisebb érték és egyensúlyi változásokra is eszmélni tudjunk.

A  fejlődésükben csökkent értékű, vagy fogyatékos gyermekek 
nagy számának és sokféleségének megismerése útján szerezhetjük meg 
nevelői szemléletünk természetes alapjait. A  mai értelemben vett 
gyógypedagógia ez esetben az a terület, amelyen a nevelői gondol
kodás kialakítása számára a már említett makroszkopikus szemlele 
a maga sokféle értékével, egyoldalúságaival és külön eges egyen
súlyi helyzetével megszerezhető. A  gyermeki élet kialakulasanak ez 
az a területe, amelyen a nagy katasztrófák egyoldalú es sokszor el
lentétes esetei könnyen és világosan láthatok Ezeknek az 
szemléleteiből elindulva és fokozatosan felfele haladva, juthatunk 
csak el a normális fejlődés értékkülönbségeinek a megismeresehez es 
a különböző fejlettségű egyének megismerésen keresztül alkothatjuk 
meg azt a szemléletünket, amely a normálisnak látszó elet kisebb
hibáit is elénk tudja tárni. ,

Csakis a csökkentértékii gyermekek fejlodesmenetenek tanul
mányozása útján szerezhetők meg nevelői gondolkodásunknak a testi 
és lelki fejlődésre vonatkozó tárgyi alapjai. Itt szemlelhetok a ma
guk egyszerűségében, sokszor egymástól elszigetelt formájukban azok 
áz alaptények, amelyek mint a testi és lelki élet egysegei, nevelői 
gondolkodásunknak legtermészetesebb alapjai. ,

A  vakság, süketség, az egyéniségeket kormányzó szervek sérü
léséi vagy megbetegedései, az átöröklés különböző értékéi, a társa
dalmi és gazdasági helyzet nagymérvű változásai idézik elő azoka 
a katasztrófákat, amelyek az egyén testi és lelki eletenek fejlődését
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. f- vak egyén szemléletében felvonul előttünk a vizuális élet 
r«ní^hek0T "r-a K~ ®toÍe g -a me§vakulás különböző időpontjával kan- 

i*ban kulonbozo íoka értékcsökkenése. Az 5 éves kor előtt meg
vakult gyermek eletebol a vizuális elemek teljesen hiányoznak m i  
a megvakulas későbbi eveiben ezeknek az elemeknek azY értéke fr£ 
kozatosan no. Az egyén fejlődésének oly sorozata áll előttünk amelv 
ben adatható világ változatai különböző arányok s z e S  v e S i

A  különböző31a ? !  en a csf ekvö képesség kialakulásában.

v a l lá s  1s í & é3e , r i :
onbozo értékéit könnyen szemlélhetjük és megismerhetjük minden 

kompi,ka tabb lélektani kutatás nélkül, hogy a lá jS  elérnek külön 
bozo toku hiánya az egyéni élet kialakulása szemTntfábóI mit ié-

!“ ' keretétől!°^0n Va'aSZ'ia e' aZ 82 “• ”■ " o " S  támaél

kialakuja?sátSazmbeéveseSLSmerl;<ilíilk 82 “Syokit.lijr.,, auditív egyén iJfl V ,S3t f F ves kor elott megvakultak fejlődésének szemlé
l j 61 kaPcsolatosan, majd a megvakulas idejének figyelembe véte
lével a vizuális és auditív, tehát a látható és hallható v ilZ  I Z l T  
sulyi helyzetének különböző értékeit ismerhetjük meg & gY 

E szemléletekben előttünk áll a látható világ hatásainak naov 
részétől meg osztott egyén, akit ez az egyoldalú álhínof a láthmő 
es hallható elet egyensúlyi helyzetének arányában az ’ érzékfölötti

S S * ™

érdeklődését és mi™akülönlegesséeaS d tj^ rezSVaza^egyddalú ^fejődéti

kö** ^aa^k’d 80̂ ^ ei^aké^üál3a ^áíiásós^Iemek^az^evyoídaliF^ejlódés
következtében mily kedvező talajra találnak. Ez a f S  annak is 
hogy mkabb szeretnek az érzékfölötti gondolkodás területén nin- 
zogm ezert sokbeszédüek, ezért fejlődik ki zenei érzéküknek nanv 
egyoldfiiusciga, ez magyarázza azt a hatalmas teljesítőképességei

vakok is ^ e lS n eT 'E z  í f í l t "  Gf yéf ént közepes tehetségű iparod„ “ ¡ V ;  f elern.®k- f  z az állapot a forrása annak, hogy a minden
napi elet formaihoz kevesbbé tudnak alkalmazkodni, ez az alkalmaz 

dasi kepessag azonban a megvakulás időpontjával együtt nő 
A  siketseg a halló élet fejlődését gátolja, ellenben a látható 

világ kialakulásai egyoldalúlag serkenti. Milyen ellentéte ez a ieiiő

á t T e j  b?„ á ' ^ v f i á  h vaí  g
lélhetiük aki J á t s z ó b a í f t  Padt 1ZIg' vérig formaembeit szem- íemeijuií aki látszólag külső forma szerint beolvad ugvan a látók

gondolkodása "é s1 egyen!ő értéküen ^  viselkedni, azonban
kfiicó k0das a f,S cselekvesei eppen ellentétesei a vakoknak Életük
S í  a láthat^ atí ° ZaSa f° leg a formakra vonatkozik, az ő igazi éle
tük a lathato világ szemlélete és csak nagy küzdelem útián^kénesek
“  “ hgasságáira felemelkedni A Vallásos S t  lé-
nyege kevesbbe érdekli okét, mert mindig a földön mozognak egy
oldalúan hiú látó emberekké válnak. g ’ gy
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Ez az egyensúlyi helyzet a megsiketülés idejének emelkedesevel 
változik, mert a beszéd és hallható elemek hatásai mindjobban érvé
nyesülnék a fejlődés folyamán, ,

A  siketnémaság eseteiben láthatjuk legvilagosabban az auditív 
elemek hiányán kivid a beszéd hiányosságából eiedő lelki értékcsök
kenést. Amig a vakoknál a környezet hangjának változó rezgess,■ 
erőssége, színezete, magassága az érzelmek kifejezesevel kapcsolat
ban kiválóan érvényesül, addig ez a nagyszerű nevelői hatas a sike
teknél nyomtalanul elvesz. Itt láthatjuk szomorú példákon, hogy a 
fogalmakat kifejező beszéd mily magasra emelkedő lepcsozete lehet 
az emberi gondolkodásnak és ha a bészed hiányos, fogalmakat ki
fejező szavakban szegény, a gondolkodás is mily szegényes marad.

A  vakok és siketek életének szemlélete, mint két fejlődési so
rozat a nevelésre vonatkozó gondolkodásoknak egyik legnagyobb 
problémáját veti fel előttünk. Megtanulhatjuk, hogy az egyoldalúan 
vizuális nevelésre értékes lehet a formák alkotása szempontjából, 
azonban az ember életének igazi magasabb rendű tartalmat a hall
ható beszéd és ennek utján a magasabb rendű életrezgesek es tar
talmak megszerzése ad. A  tankönyvek túlzott használata ezt az egy
oldalú, vizuális irányú fejlődést segíti elő, mert megfosztja a gyerme
ket a hallható beszéd nagy nevelő értékétől. Ellenben a tanító hang
jának a tartalomhoz alkalmazott megjelenése, a hangsúly, színezet, 
erősség, gyorsaság lüktető ereje mily sokat jelent a fejlődő elet ki
alakítása szempontjából. , . . . ,

Az ellentétes fejlődésnek e két területéről meg számtalan példát
lehetne felhozni, azonban áttérek a csökkentértékü gyermekek másik 
nagy csoportjára, a fogyatékos értelmű, valamint az epertelmu társa
dalmi fogyatékosok (erkölcsi fogyatékosok) csoportjainak ertekelesere, 

Seholsem találkozunk az ösztönélet fejlődésének oly csökkené
sével és egyoldalúságaival, mint e két csoport területen. Az ösztönök 
tompasága, "egyoldalú fejlettsége, túlfokozott megjelenési formája a 
maga sok változatában és viszonylatában szemlélhető. Ezeknek a 
fejlődési sorozatoknak az értelmi, érzelmi és akarati élet változásai
val együtt való megjelenési formája és értéke mutatja meg a lelki 
életnek a testiséggel való számtalan összefüggését. Ezekből a valtozo 
arányokból vonhatunk le következtetést a fejlődés értékére nezve, 
e viszonyból ismerhetjük meg a testi és lelki hibáknak es egyoldalú 
értékeknek számtalan változatát. Minél közelebb haladunk e viszony 
szemléletében a normális értékhez, annál nehezebb a lelki elet fejlő
dését zavaró károsodások megismerése. Ha ellenben a könnyen meg
ismerhető nagy eltéréseket már szemléltük az élet különböző meg
nyilvánulásaival kapcsolatban, úgy az egyénnel kapcsolatos neveles 
tényeinek feltárása is könnyebbé válik a fejlődés magasabb fokán is.

A  gyermek befolyásolhatóságának szemlélete, a suggestibihtas' 
megismerése szintén a szélsőséges változatok szemlélete alapjan tör
ténhetik a legtermészetesebben. A  befolyásolhatóság különböző mér
téké a nevelés eredményeinek leglényegesebb alapja. Az a tanító, 
aki nem ismeri növendékeinek befolyásolhatósági értékeit, az a gyér 
mek magatartásában tapasztalható különböző esetek megoldására nem
vállalkozhatik. . , , . , ..

A  suggesíibilitásnak teljes hiányait, túlzott megjelenési form 
val együtt, e két csoport területén gyakran tapasztalhatjuk. A  passiv 
és agressiv gyermek szélsőségei között a befolyásolhatosagnak ku-
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a + eteiVe,- ,eS formaival találkozhatunk. Megismerhetjük ez- 
f j  aí azt+ a 1Sf emIeleti kört. amelynek mértékével mérve a noímáhs 
ejlodes területen sokkal könnyebben eszmélhetünk a gyermek be

fő lyasolhatoságának sokféle esetére. gyermek De-
A  képzetek kialakulásával kapcsolatban az ismeretek fedettségi 

okozata sokfele változatában figyelhető meg. A Tkoknak a S  
vdagro! szerzett képzetei nagyobb részt egysferi, vagy nagyon c S  
kely számú szemlelet utján alakultak ki. Legtöbb esetben elsődleges 

h f í ő s é g ^ iK  csákók maradnak- Korlátozott számú érzékelhetésile-
ma°aslatáTá Teíki szemle!ftük ^jlődik az általános képzet
r S  f !  életükből hiányzik a fogalomalkotásnak leglénve-
Tomaíkotás0^ASr i ° rr Ja’i 3 kepzetféleséSek sokaságán alapuló foga- 
k é ? f  m! f 'm  laí,hat0. viíagra vonatkozó képzetsorozataikP alig egy- 
ket tagból allanak, míg a hallható világ szemlélete útján a homológ 
kepzetsoroknak gazdag változatai fejlődnek ki bennük. g
tesekAh^ketekrlek' 3 látható yiíágra vonatkozó képzeteik oly tökéle- 

’ gy CS3Í  lgy magyarazható meg a természetes jelbeszédnek 
az a nagy gazdagsága, amivel ez a túlfejlett film-ember a ma<m 
tárgyi gondolatait ki tudja fejezni maga
» folyíatni Ehetne a példák sorozatát, azonban a felsoroltak
tes fpflSn6HgeSek al ia’ h° gy igazol]ák a é v e lő i  gondolkodás természe-

«•“ * * » *  “ » * >  e,iutot‘u“ k

/v. Mi lehet a gyógyító-nevelői gondolkodás jelentősége az emberi 
eletie vonatkozó szemléletünk kialakításánál?

.. A gyógyító-nevelés területén alkalmazott nevelői tevékenvsé-
reá, Ví g/ U" k utal™  az egyén?1

z o l fA m f i  1 n^már L het ,egyetemes fejlődési értékekhez iga- zoum. Amíg a normálisok nevelese számára az életkorhoz viszont™'
totí egyetemes emberszemlélet ad némi tájékoztatót, addig a ovó- 
gyitva-nevelői tevékenységet megelőzőleg meg kell’ alkotmink mind 
ogyateícossag! csoportonkint, mind pedig ezen belül egyénenkS a 

fejlődő elet testi és lelki kialakulásának menetét. M eg k e ll állaní- 
anunk a fejlettség értékének eltérőségeit, más szóval a gyógyító 

neve es szamara diagnózist kell készítenünk. E megismerés^Tutfat el

a t° e T t ,^ te)'w éSre, h, f Ó gá,tó aa-kentö okok m l g l S h o a
látásához 'a*kl elct gatoltsagamák vagy serkentett értékeinek meg-’ 
Jatasah°z. Az egyoldalú kiesesek és értékemelkedések mutatják azo-

Th^F/ ,egysegeks1’ ,ame|yek nevelői tevékenységünk alapjai, 
mos y értelemben a gyógypedagógia nem egyéb, mint az egyete
mes nevelői gondolkodás kialakulásának legtermészetesebb alania Az 
omber, eleire vonatkozó szemléletűnk JejlMésénék k ifn d l? teíüiefe 

A  sze™.le eíb°  klindulva alakultak ki a valóságot leginkább meg
közelítőleg a testi és lelki élet fejlődéstana, mint a n ye lő i g o S -
d iÍnózis68 tevekenységre vonatkozó alapszemlélet; a nevelői értékű

*  va|amikor a gyógyító-nevelés jelentőségét értékelik első 
helyen fogjak megemlíteni azt a szerepet, melyet a nevelés tárgy”  
.alapjaira vonatkozó szemlélet kialakulásánál és a nevelői tevékeny
ség újjáalakításánál teljesített. Ü1 ieveKeny-

után n e m T r a f f  k S ?  a n! ve.,öL gondolkodást az elmondottak .után nem szabad ketfele választani. Magam is nagyon óvatosan me-
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rek normális és gyógyito-nevelesrol egymás _ ^
gam előtt látom ugyanis az egyetemes nevelői gondo kodás egesz 
tárgyi körét, amelynek alapja a gyermeki eleinek kulonbozo mer 
tékben megzavart fejlődése, vonalai pedig fokozatosan felfele 
vezetnek a normális élet fejlődésének területére. A mai értelemben 
vett gyógypedagógia mindenben keresi a normális nevelői gondolat
körrel e természetes kapcsolatokat és nem akar mesterségesen fel
épített választó falat emelni a kettőnek tartott, de lenyegeben egy 
egészet alkotó és egymást nem nélkülözhető gondolatkorok egyete
mes értékű kialakulása elé.

GyÓQypcdoQÓQ*®* ©Iosiofszqq®
toriöSmónyúfj©.
Irta: Herodek Károly.

A  magyar fajnak, mint egészséges életerőkkel megáldott népnek, 
elsőrendű érdeke, hogy a nagy, müveit nemzetek kulturális harcaban 
és fejlődésében elismerést vívjon ki magának. Nem önzésképpen, csu- 
nán az adott ténvek figyelembevételével erezzük es állítjuk, hogy 
nekünk valamiképpen többnek kell lennünk; fajunk kiváló, ősi előnyős 
tulajdonságainál fogva magasabbrendüségre kell törekednünk! Nekünk 
itt, Középeurópa keleti szegletében, a kultúrhaladás zászlaját magasan 
kell lobogtatnunk, fokozottabb szorgalmat, munkabírást, a felmerül 
dolgok iránt élénkebb érdeklődést kell mutatnunk. Magyarországon 
minden müveit embernek szinte 2—3 embert kell pótolnia pl. nyelv 
ismeret tekintetében is, mert csak így biztosíthatjuk a nagy " J e 
teknek fajunk iránt megnyilatkozó rokonszenvet es csak így vagyunk 
képesek állandóan figyelemmel kísérni a nagy nemzetek kultúrálj 
fejlődését. Ezt az eleven mozgató erőt és központos gondolatot ei- 
nvomottságunkban és nehéz helyzetünkben hazánkban legjellegzete
sebben Klebelsberg Kunó gróf, a nagyvonalú kulturpolitikus ismerte 
fel aki a modem nyelvek hathatósabb tamtasat rendelte el a hazai 
középiskolákban, külföldön a jeles képességű magyar ^fjusag reszere 
Collegium Hangaricumokat létesített, sót egy a dolgok melyere ható 
intézkedéssel az arra hivatott ifjúságot időszakonként a külföldi álla
mokba helyszíni tanulmányozásra küldötte ki. Durini dl Monza giof, 
Itália budapesti követe 1925-ben gróf Klebelsberg Kuno, akkori kul
tuszminiszternek átadván Mussolini magas kitüntetését, a hozza inté
zett lelkes beszédben egyebek közt a következőt jelentette ki. „a  
magyar tanárok olaszországi tanulmányainak megkezdése egy-egy 
láncszeme annak a kulturális újjáébredésnek, amelyet gróf Klebelsberg

K u n ó^ eg  _ y ggögiai Tanárképző pőisk0ia szabályzatában két 
olyan gyakorlati elgondolás található, amelyek lehetőseget nyújtanak
arra hogy a főiskolai ifjúság szakbeli ismereteit előnyösen szolgálják.
Az egyik rendelkezés odairányul, hogy a Tanárképző ifjúságát a mo
dern nyelvek birtokába juttassa; s ezt oly határozottsággal kivan]a 
mea hogy a hallgatók csak abban az esetben juthatnak szakképesí
tésüket igazoló tanári oklevél birtokába, ha hiteltérdemloleg igazoljak 
hogy a magyar nyelven kívül még valamely modern európai nye ve 
szóban és írásban elsajátítottak; a másik nem kevesbbe gyakorlati
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irányú intézkedés a hallgatóknak a Tanárképzőn szerzett ismeretei- 

ben foJyó^em Lrn Ten S 'S ka  f z S C l S  lá ^ S á t  c e tz z a ^  E

g • ,'nu.Zleíeket’ miS a ÍV. éves hallgatók évről-évre a h o z z á T S "

c i t í B Icsoztelhesse üs° es legszuksegesebb követelményképpen állott elő az 
olasz nyelv elsajatitasa. Ennek birtokában tanulmánytárcává tehm

| r i « s “  s s  « s s á f f S S
á ' t a ^ S I S g ü k T i

kiváló mübeccsel í . í r ó Í „ f 2 o ZS t es ö r S S « e k ‘ S ' f f ' a i t é “  

ÍAinmlivt+ y az a szerencsés ötlete, hogy a IV éves tanár

~  S a kk £

nyelvet* és e . S t l S o k r f ?  TanafklnVt?'V|“ S  S Ü  T  4

S i S î ? S S Ü a i f iS öve'ség részW kM« ‘> « S S ;

^ S L S S - T O  Pr0feSSZOr “ * ■  kaP‘ a”  4en * ™ í  

Aa c s i k S t i i  S S Í Í Í ?  e S í í

kérvény T 'b ú d S S fÓ Í '- T 'l í “  f ^ T  formáiába“  került kivitelre. A  

dta a Vakék í/mo/n elnökéhez, commandatore dr. Auréllá Nlkolodlho*

N i k o l o i S  Ll v « e , e « f e , Ps " é f 01 ? W ™ tt“  ‘ a^ a“ Í
seása folytán odaSzete^t/hogy6^ ?. é v f i ü S  h f ^ t ó f  . » - I *  

k ög! t s T v  ét®  í V S l a s ' z S  i" !1!" ’™ )'“ ' m i n d e n  l ő

erkölcs" ^
rándulásra5 S i S i b '  1 ! í “l, f ? . is O k o z h a t tu n k e  U-  nauiasra, mert dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgató kezelésében álló
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tanulmányi-alapnak e célra kihasított összege, nemkülönben a kul
tuszminisztérium által kegyesen engedélyezett segélyösszeg korántsem 
biztosíthatták volna a nagyszabású terv kivitelét.

A  18 tagból álló főiskolai ifjúsági csoport F ü z e s i  Á r p á d  toisk.
tanár és jelen sorok írójának vezetése mellett június 10-en indult útnak 
a budapesti Déli-pályaudvarról. A  csoport búcsúzásánal megjelentem 
Tóth Zoltán igazgató és Schreiner Ferenc főiskolai tanar számos 
szülő és ismerős. Füzesi Árpád a triestí gyors elindulása előtt rövid 
beszédet intézett dr. Tóth Zoltánhoz, amelyben megköszönte a tanul
mányút sikere érdekében kifejtett fáradozását és ígéretet tett, .ogy 
az ifjúság a legkomolyabb munkával fogja a kisérő tanárok támoga
tása mellett vállalt feladatát megoldani.

Annyi tény, hogy Európában kevés olyan nép van, amely gon- 
gondolkodás, jellem és vérmérséklet révén olyan közel állana egy
máshoz, mint az olasz és magyar s így éppen a lelkirokonsagnal fogva 
is jobban meg tudják egymást értem. Odaat is tudjak, hogy az olasz 
és magyar nemzetet olyan régi évszázadokra visszanyúló többszörös 
történelmi kapcsolatok fűzik egybe, amelyek mindenképpen igazoljak 
azt hogy a két testvérnemzet kart-karba fűzve halad egymás mellett 
a kultúrában, tudományban, művészetben, sőt, reméljük, haladni fog 
a pyógypedagógiai intézmények kölcsönös tanulmányozása térén is.

AmidőnÁrántunk táplált rokonszenvből szíves vendéglátásukat 
nagylelkűen felajánlották, mindent elkövettek, hogy a 3 hétre terjedő ot
tani tartózkodásunk minden perce a baráti érzelmek es kapcsolatok

^  Triestbe^ érkezvén, csakhamar szembe találtuk magunkat útiin
tézőnkkel, commandatore Vícenzó Coruóval és a helybeli Rittmayér
télé vakok intézete rokonszenves elnökével, M. Morpurgoval es igaz
gatójával Ireneo Tessérrel, valamint a tanári testülettel, akik a figye
lem minden jelével halmoztak el bennünket. Erről és tanulmányú unk 
egyéb külsőségeiről, amelyek során érdemesnevü közéleti férfiakkal 
és előkelő úrhölgyekkel volt alkalmunk érintkezni, nagyon sokat le
hetne írni és mondani, ha fel akarnám sorolni mindazt a nagyszerű 
vendégszeretetet és barátságot, amellyel bennünket szinte tüntetőleg 
elhalmoztak. Egyet azonban jóleső örömmel és hálás visszagondolas- 
sal szögezek le, hogy a nagy olasz lapok minden esetben készsége
sén nyitották meg hasábjaikat számunkra s hogy minden mtezet 
elnöke, igazgatója és tanári testületé a megtisztelteteknek külső díszé
vel, meleg baráti szívvel és a június végei tikkasztó hőségben testet 
lelket üdítő frissítőkkel fogadott. A  mi feladatunk pedig odaterjedt, 
hogy érdeklődésünkkel, komoly munkánkkal, fegyelmezett lelkületűnk
kel s általában minden ténykedésünkkel kiérdemeljük az olasz kar
társak rokonszenvét és barátságát. Mondták is több ízben, hogy igen 
komolyak vagyunk és minden iránt lelkesen érdeklődünk.

Corvó Vince személyében igen kitűnő útiintézőt kaptunk, aki 
Itália minden nevezetesebb tartományát, városát, műemléket es kul
túrintézményeit ismerte s azokban szinte otthonosnak érezte maga , 
de melegszívű barátot is fedeztünk fel benne, aki, hogy minél többet 
lássunk és tapasztaljunk, fáradhatatlannak bizonyult 3 hetes reá, de 
ránk nézve is igen kimerítő és fárasztó munkában, amelyet a
június végei cc. 40 fokos hőség is növelt. Jószívvel és mindig jókedv
vel mutatott meg mindent s azt akarta, hogy a sok látnivalóból 
szívjuk fel mindazt, ami nekünk értékes és ami az úgy javat szolgaija.



.. Neigyon életrevaló gondolatnak bizonyult, hogy a Firenzében» 
szekelo Vakok Uniójának vezető emberei egy mindenben kitűnő

Ean H Í J S ?  munkaterYet d° lg0Ztak ki s aztVámunkra nyomtatás-ban a kővetkező címen bocsátották közre: Programmá Del Vianaiá
í ü J í r lp da 91- s.tudenti delia R - Scuola Ungherese Magistrale Superi- 
ore eh Pedagógia curatwa. A tervben a legapróbb részletekig szinte 
azt mondhatnám óráról órára ki volt jelölve a feldolgozásra8’ kerülő

hét" alatt a^követk310" ^  Jálás,an f° g adtuk, mert hisfen a rövid 3 
bet alatt a kővetkező gazdag látnivalókban bővelkedő városokban
fordu lunk meg: Trieste, Venezia, Padova, Bologna, X e n z e  Róma

poly, Reggio Emília és Milano s miután az elég nagyra ’ szabott
tanulmányutat a legcélszerűbb és legkényelmesebb f o rS a n  tóm-

Íettlík ™e£’ . tobb olyan szép patinás kultúrvárosban szán
hattunk ki, amelyet csak érintőleg sorol fel a munkaterv amilyenek

talá\tunk.rra,a’ ^  Stb" de aho1 rendkívü! becses dolgokat

sere ét b em u ta ^ á r í’S f ^  °  ^ S y P ^ d a góg ia i intézetek felkereső- 
sere es őemutatasara esett, de ezek mellett — hűen tartva maminkat-
tannlmányrendünkhöz _  meglátogattuk a különféle kuítúrálTs T n t é í  
menyeket, a gazdag műkincsekkel rendelkező múzeumokat kiállítá- 
sokat, az olasz fasció intézményeit és sok egyebet, pl Mussolini le?
újabb es leggrandiozusabb alkotását: Littoriát. P ‘ g

Huszpnkét gyógypedagógiai intézetben tettünk hosszabb-rövidebb 
ideig tartó atogatast, amelyből 14 a vakokra, 4 a siketnémákra 4 
pedig a szellemi fogyatékosok intézményére esik. A  vakok intézetéire

Unióia rendezte e í f e d e íb ^  íanulmáaydtunkat a Vakokuniója rendezte es fedezte, különben is az emberbaráti ügvnek éönen
a vakokra vonatkozó intézményei Olaszországban igen fejlettek és sok 
érdekes és tanulságos látnivalókat nyújtanak.

m S m Jrn íf —6m m6g’ h0gy 0iaszországban’ kifejezetten gyógypeda- 
r k, a ,aSUgy^ ninCSen- Na,uk ez ismeretlen fogalom; ott a három 

mlfr^lt--e kl+0 AI ett.en’ minden együvétartozásíól mentesen intézi a 
Az ° las,z kartarsak azonban élénk érdeklődést mutattak 

Váínn? l QlJogypeda9°9la\, oktatásügy szervezete iránt, ami érthető. 
Nálunk a gyógyító neveles általános elméletéből indult ki az allml 
mázott gyógypedagógia és ebbö] ádódik a “  ö k S é r té k V  t a n S  
* £ * “ *• f.zelle“ ' p P f  ségének rendszeres vizsgálata s az ahhoz mért 
OKtatas! eljárások tanulmányozása; majd differenciált formában ága- 
zatok szerint tagolva, mindenkor a fogyatékos érzékű és kénesséaíí 
tanulolí teljesitokepességéhez alkalmazkodva halad a nevelés megváló 
sitasaban es az ismeretek nyújtásában. «veies megvaio-

mkat Cdas.̂ (̂ ^za^ban minden egyes ágazatra kölön képesítik a taná
rokat, ami főleg gyakorlati formában érvényesül.

az útra amehren k° ránísem i’elenti azt> hogy idővel ne térjenek arra
szítu onaMnlk PmP P J 0ai 3 gy°gyPedfgógiai tanárgeneráció általános 
színvonalának emelesevel es a gyakorlati eredmények belső tar
talmának szerencsés fokozásával haladunk. A  nemzetek -  és ez tel- 
jesen érthető is, — sovinizmusuk béklyóitól gyakran nem tudnak sza

n e t t  6 veknem az o talajukból indultak csírázásnak. íme, a finnek is csak m t t

Főiskokt & a M u ~ a tá ttéta 1  3 ^ f l P ^ a g ó g ia i  Tanárképző
céljábók Ö /i tanulmanyozas es majdan követendő példa
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A tanszemélyzetet általában véve két csoportba oszthatjuk: 
egyházi és világi tanárokra. Utóbbiak közül a vakok intézeteiben sok 
a látási fogyatékosságban szenvedő, kik nagyrészt  ̂ tudományegyete
met, vagy zenei főiskolát végzett, kiváló szellemi és zenei tulajdo
nokkal rendelkező egyének. ,

Tudományegyetemi tanulmányaik befejezésével, a szükséges di
daktikai eljárások gyakorlati elsajátítása végett, ha történetesen a 
vakok oktatásügye terére kivannak lépni, —  mert a látók közép
iskoláiban és az egyetem katedráján is találunk világtalan profesz- 
szorokat, — valamelyik intézetben, például Bolognában, Rómában, 
vaoy Nápolyban egy évre terjedő időben tevékenykednek.

Olaszországban a hadirokkantak egyesülete a fasció kereteibe 
szervesen illeszkedik bele s ez a kitünően működő, Mussolini támo
gatását és rokonszenvét teljes mértékben kiérdemelt hazafias szer
vezet az intelligens hadivakokat a polgári vakok intézeteinél képes
ségükhöz és rátermettségükhöz mérten — gyakori esetben vezető sze
rephez juttatta. Úgy tetszik, a vakok nevelésügye vérkeringésének ily 
módon való felfrissítése az ügynek minden téren való fejlődését ered
ményezte és olyan egészséges meglátási területeket nyitott, amelyek 
a fejlődés termékenyítő hatását éreztetik az egész vonalon.

Az intézetek gazdasági vezetését rendszerint szerzetes nővérekre 
bízzák, akik, mint ahogy az arra illetékesek velünk közölték, igen 
komoly és megbízható munkatényezőknek bizonyulnak. A  tanulok 
gondozását és nevelését szintén a szerzetes nővérek látják el s fe
gyelmezettség, rendes kiállítású öltözék, nemkülönben jól tápláltság 
tekintetében semmi kifogásolni valót sem találhatni, sőt mindenről 
csak a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk.

A  siketnéma-intézetek tanszemélyzetét merőben függetlenül ké
pezik ki a vakok intézeteiben működő tanszemélyzettől, azonban, 
hogy ennek ellenére is helyes úton haladnak, s hogy a fiatal gene
ráció mind nagyobb lendülettel veti magát bele a modern pedagógiai 
áramlatokba, az az első tekintetre is megállapítható volt.

Nekem és általában azoknak, akik a latin-faj siketnéma-intézeteit 
ismerik, meglepetés számba ment, hogy bizony a hangos beszéd mű
velésére épp oly energikusan törekesznek, mint nálunk. A  hangos be
szédnek természetesen ellensége a jelnyelv, amelyet szigorú tilalom 
ellenére a siket-néma gyermekek még oktatási órák alatt is gyakran 
használnak; itt örvendetesen tapasztaltam, hogy sehol egy jelölés, 
egy kézmozdulat nem fordult elő, —  hogy ez csak látogatásunkra 
való tekintettel volt-e így, nem kutatom, — s hogy a siketnéma 
gyermekekkel máskép, mint hangos szóval, illetőleg szájról való le
olvasással nem érintkeztek.

Csodálatos, hogy egyes intézetekben milyen gondos lélegzesi, 
hangképző és egyéb gyakorlatokat tartanak a tiszta és érthető ki
ejtés biztosítása érdekében. A  tanárok nagy szeretettel csüngnek, 
tanítványaikon s a fascizmus emelkedett atmoszférájában gyakorlati
lag hódolnak annak a kifejezésre jutott gyönyörű elvnek : „Tanítsátok 
a gyermekeket úgy, ahogv szívetek sugallja.“ S mert olasz barátaink
nak egészséges a szívük/ szeretetük egész melegével ölelik keblükre 
a hallási fogyatékos gyermekeket s igyekeznek nekik megadni mind
azt, ami boldogságuk biztosítására nélkülözhetetlenül szükséges.

Hogy a hallási fogyatékosok tanításában a beszéd megtanítása 
a legnagyobb és legnehezebb feladatok egyike, az kétségtelen. Na-
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gyón kívánatos vöína olasz kartársainkka! is megismertetni a dr
Í Z T n  deelí arClStü S/ ird0,! mtitás Coríicalissal kapcsolatosan, amelynek 
lényégé mint ismeretes, aoban all, hogy a fejletlen és a tevékenység
ből kikapcsolt agyközpontokat sajátlagos eljárással fokozatosan működő 
kepesse tesszük amialtal nemcsak tisztább és érthetőbb zöngéí va
gyunk kepesek kihozni a siketnéma tanulókból, hanem szakszerű 
vezetes mellett a hangfelfogás folyamata is megindul 
pmhPm ! Í n ily altalános képét adjuk a siketnéma intézetekben folyó 
embermenío munkának, szuksegtelen belebocsátkoznunk a részletekbe 
es a teljesített munka felett bírálatot mondani. Azt az e g y e f  azon
ban keszsegesen kiemelem, hogy az olaszok a formális képzés mel- 
ett igen gyakorlati irányú, u. n. élethivatást képzésben részesítik a 

tanulókat s addig nem hagyhatják el az intézet falait, amig valamely 
egyéniségüknek megfejelő iparágban teljes kiképzést nem nyernek Ez 
a rendszer a hazai siketnéma-intézeteknél az elmúlt évszázadban szin
ten ismert volt, azonban a minden téren erőteljesen érvényesülő né-
iü+ê m°nSr f r’Kame y Pedagőgiát hangsúlyozottan kívánta szóhoz 
juttatni, háttérbe szorította, sőt majdnem teljesen kiküszöbölte a gya
korlatiasan hasznos szempontokat; pedig a gyakorlati nevelés jogosult- 

különösképpen a hallasi fogyatékosok intézeteiben kellőképpen 
indokolt & napjainkban mindhangosabban kopogtat azokon az ajtókon 
amelyek eddig zarva voltak. Hazai szakköreink véleménye e tekintet
ben mar is megoszlik s némelyek tapasztalatokon alapuló bírálataik
ban követelik a régebbi állapotoknak felülvizsgálását. Ezek nem tart
ják elegendőnek hogy a siketnéma intézetek kizárólagosan csak a 
hangos beszedet és ezen át a polgári ismereteket nyújtsák a 
tanulóknak, hanem mivel nagy hányaduk szegény, egyszerű szülők 
ivadéka az ipari képzést óhajtják gyermekeik részére" biztosítani E 
tekintetben igen szép példát találunk a Velence közelében működő 
u. n. Valmaianaban. Ebben az intézetben a tanulók cipészséggel 
szabósággal, asztalossággal és kerti munkákkal foglalkoznak. Igazga
tójuk egyházi férfiú, aki fáradhatatlan buzgóságga) és a legszebb 
eredménnyel vezeti az intézetet. ®

A szellemi fogyatékosok intézetei a modern pedagógiai elvek 
figyelembe vétele mellett igen okosan vannak megszervezve, mert 
az emeleti képzés mellett ott találjuk a kertészeti és mezei munkákra 
alkalmas gyakorlótelepet és egyes iparágakat, amelyek e szerencsét
len gyermekek egyéni sajátságainak leginkább megfelelnek és a 
rendszeres elfoglaltságon kívül segítik őket a megélhetésben. A  Ve- 
nezia közelében működő Marokkó intézetben Í60— 170 gyeno-eelméiü 
tanulót láttunk, akiket részben szerzetesnők, részben pedig világi 
tanárnők vezetnek be a polgári ismeretek birtokába. Az intézet kb 

..I4?.í.ekía™y1 területen fekszik s az elméleti ismeretek nyújtásán 
kívül különös figyelmet fordít a gyakorlati munkára. Minthogy pedig 
szemmedathatolagisrendelkeznekmindazon anyagi eszközökkel,amelyek 
egy ilyen intézmény lenntaríásához és fejlesztéséhez feltétlenül szük
ségesen, nagyon természetes, módjukban áll kiválogatni és alkalmazni 
a szellemi fogyatékosok oktatási területén bevált foglalkoztatásokat, 
találunk itt kerti munkásokat, tejtermeléssel foglalkozókat, apró- 
jószág gonaozasáva! megbízottakat, iparosokat. Egy nagyszerű harmo- 
mkus elet szele csapja meg a látogatót az egyszerű falak között, 

™ól ára™indennaP1 SZ0rg0S munkabó!< oktatásból és foglalkoztatás-
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Jóllehet Olaszország minden pontjáról az ősi kultúrának és a 
modern fellendülésnek erőteljes üteme csap felénk, mégis úgy tapasz
taltuk, minél közelebb jutunk az ország szívéhez, Rómához, a gyógy
pedagógiai intézetek szervezetben, vezetésben és berendezésben is 
modernebbek és bennük a haladás legújabb vívmányai érvénye-

suinelu Medico-Pedagogici „Gaetano Giordcino“ intézet egyik
tekintélyes szerve a fogyatékos értelmű és ezekkel egy tekintet alá 
eső epileptikusok számára fenntartottt intézeteknek. Az „Orökváros“ 
külső szélein fekszik Gaetano Giordano, közel a katakombákhoz, 
illetőleg a legtisztább román stilusban épült, felejthetetlenül gyönyörű 
Szent Pál katedrálishoz, amely Rómának, a Szent Péter bazilika után, 
egyik leghatalmasabb egyházi építménye. Az intézet külső képe je
lentéktelen, mert egy régi, sülyesztett bástyaszerö épületben van el
helyezve, amely egy percre sem sejteti a látogatókkal az intézmény 
belső területi nagyságát, modem felszerelését és az ott folyó huma
nisztikus munkát. ÍII. Victor Emánuel olasz király és Mussolini egy
aránt megtisztelték látogatásukkal az intézetet.

Az itáliai intézetek ugyanazokat a vizsgálati eljárásokat alkal
mazzák a tanulók felvételénél, mint a hazai gyengeelméjüek vagy 
gyennetehetségüek intézetei, sőt a rosta még szigorúbban működik, 
mert “az ápolásra szoruló, képezhetetlen gyermekek sem itt, sem 
egyebütt még elvétve sem voltak láthatók. Ellenben az epileptikusok 
felvételétől nem zárkóznak el, őket szellemi képességeikhez mérten 
részesítik nevelés-oktatásban. A  kedélyi nevelést úgy itt, mint egye
bütt igen előnyösen szolgálják az énekkarokon kívül a zenekarok, 
amit nálunk nem látunk. Előttünk több darabot játszottak el s meg
győződhettünk, hogy a zenekar igen tökéletes, szép összjátékot ered
ményezett, amely a szívet és lelket egyaránt gyönyörködteti és tom
pítja azt a hangulatot, amely ily intézetek falaiból kiárad. _ .

Ha a Gaetano Giordano intézetben a tanulók alkalmatossági 
módozatait vizsgáljuk, láthatjuk, hogy oktatás és élethivatási pályákra 
való képzés tekintetében két részre tagolódnak. Az egyik csoportba 
tartoznak a gyengeelméjű gyermekek, akiket egészen más módszer
rel oktatnak, mint a másik csoportba tartozó epileptikusokat, mivel 
utóbbiaknál az ismeretek nyújtásában súlyosabb gátlások nem merül
nek fel s így az adagolás is szinte rendes ütemben történhetik.

Az élethivatási pályák megválasztásánál és felhasználásánál szin
tén találunk különbségeket; az epileptikusoknak például nagyszerűen 
működő könyvnyomdájuk van, míg a szellemi fogyatékosok nagyjá
ban ugyanazon foglalkoztatási ágakban tevékenykednek, amelyeket a 
már fentebb ismertetett marokkói intézetben is láttunk. így mond- 
ható tökéletesnek és harmonikusnak a szellemi fogyatékosok intézete, 
amidőn a szükséges polgári ismeretek elsajátításán kívül még vala
melyes élethivatási pályán is kiképezi védenceit.

Idevonatkozólag a szellemileg fogyatékosoknak még egy jeles 
intézetéről kell egész röviden megemlékeznem: a Reggio Emiliá-ban 
működő Colonia Scuola A. Marro-féle intézetről. Ennek az alig 10 
éves múltra visszatekintő intézetnek jóhírneve Olaszország határain 
is túlterjed és ezt föképen dr. A. Bertolani professzornak és neje dr. 
Bertolani Máriának lehet betudni, akik nagy szakértelemmel, az ügy
höz illő ambícióval és a tanulók iránt megnyilatkozó jóságos szere
tettel vezetik a Colonia Scuolát. Az egyik elméleti, a másik gyakor

is



112

lati téren tevékenykedik s mondanom is alig kell, hogy az intézet 
íetéve86 Beríolani Mária dr- igazgatónő szakavatott kezében van

A  Colonia Scuola nemcsak a szellemi hibásságokban szén védők- 
“ yu,t otth° n ’ ha" em feivesz erkölcsi fogyatkozásban, érzékszervi 

hibákban es fizikai fogyatkozásban szenvedő gyermekeket, akiket 
képessegükhöz es testi fogyatkozásukhoz mérten csoportosítva része
sítenek neveles-oktatásban. Kifejezetten nyomorék tanulók nincsenek 
az intézetben, ellenben bemutatott az igazgatónő különféle erkölcsi 
nibaoan szenvedő gyermekeket, azonkívül epileptikusokat, csökkentlátá- 
suaka,, stb. Az intézet egy jól vezetett szanatórium jellegét tükrözteti 
s el van latva mindazokkal az eszközökkel, amik a „modem nevelés“ 
íogalma ala tartozhatnak.

. Itt jegyezzük meg, hogy olyan általános természetű elnevezés 
mmt pl. gyengetehetségű, gyengeelméjűek Intézete, amely bizonyos' 
mérvben kellemetlen érzetet kelt a szülőben és a tanulókban, Olasz
országban nem található. Az olaszok alaptermészetüknél foava kere
sik es meg is találják azokat a finomabb kifejezési formákat,“amelyek
ké! senki lel seben sem keltenek szomorú érzelmeket. Az intézetek 
e ! f . . r,end®ze™ í,IPsychiaíer' orvosok állanak, akik a tanulók szellemi 
működését, a lelki erők megindításához és fejlesztéséhez szükséges, 
módszeres eljárásokat figyelemmel kisérik és az intézet falai között 
alkalmaztatják az arra hivatott szakoktató személyzettel.

Ha most egy pillantást vetünk a hazai hasonló rendszerű inté
zetekre es egybevetjük a magyar és olasz intézeteket, mepállauithaí- 
jiiz, hogy hazai intézményeink berendezés tekintetében nincsenek 
azon a színvonalon, mmt odaát az olaszokéi, de ami a munkatelje
sítményt es az élért eredményeket illeti, egész nyugodtan felvehet
i k  a versenyt velük. Nálunk olyan kitűnő gyógypedagógiai munka 
f tuk j f  budm A  a™  Gyógypedagógiai Nevelő-és Tanintézetben -  s 
ertekeben gyarapodnék ha a gyakorlati kiképzésre nagyobb figyelmet 
fordíthatna, - - nemkülönben a gyulai és kisújszállási hasonló természetű 
intézetekben, amely mindannyinak lelkét, ha ide visszagondoltunk 
csak megnyugvással töltötte el.

n™/„0!f T Sf Í ban 3 yakok ügyének egyik leglelkesebb harcosa, 
Dante Batbi Adnám volt. Amióta azonban a Duce megszervezte a 
tasciot es azt az egész olasz államra kiíerjedőieg kormányzatijai^ ér
vényben tartja, új energiát gyökerezteíett a társadalom minden réte
geben s ezen energia hatása alatt örvendetesen lendületnek indult a 
vakok ugye is Az intézetek élén a fascióhoz tartozó elnökségek ál
lnak s az elnökök azon vannak, hogy az intézetek a rendelkezésre 
alio anyagi eszkozok felhasználásával minél tökéletesebben működ
i g ,  es mmél szebb eredményeket érjenek el a gondjaikra bizott 
vilagtalan embertársaik érdekében. A  vakok intézetei élén egész so
rát találjuk a neves, szerepet játszó közéleti férfiaknak és urhölgyek- 
nek, akik az olasz társadalom által elismert erkölcsi súlyúknál fogva 
annak a körzetnek figyelmét hívják fel magukra, amelyben a vakok 
intezete működik és így annak sok pártfogót és barátot szereznek.
A  haladásnak utjai s a követendő irányt azonban két férfiú mutatja 
meg: Commandatore dr. Aurélio Nikolodi, aki látóképességét a világ
háborúban veszítette el és Commandatore Oreste Poggiolini. Mind- 
X; ™ :elke7 tehetséges munkásai a vakok ügyének; dr. Nicolodi 
Aurél, a Vakok Uniójának, Poggiolini Oreste, a Vakok Nemzeti Sző-
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vétségének elnöke. Mindketten Firenzében közösen vállvetve fejtik ki 
munkásságukat. Az ő munkásságuknak érdeme, hogy az 1920-1 genovai 
VII. vakságügyi kongresszus elhatározta, hogy a vakok intézeteit egy 
nagy szövetségbe, az u. n. vakok intézetei és egyesületeinek nemzeti 
szövetségébe tömöríti, amelynek ezidőszerint több, mint 1500 tagja 
van. A  hozott határozatot a fascista kormány 1923-ban hagyta joya. 
A  Vakok Intézeteinek és Egyesületeinek Nemzeti Szövetsége tekin
télyes vagyonnal rendelkezik, amely ezidőszerint meghaladja az 50 
millió lírát. Általában az olaszországi vakügyi intézmények igen jo 
anyagi helyzetben vannak s felszerelésükkel, _ gazdagság és minőség 
tekintetében, messze túlszárnyalják a hazai hasonló rendeitetesu
intézményeket. . . . .

A  Szövetség működése az ügyre nezve áldásosnak bizonyult-
új szellemmel telitették az eddigi széttagoltan működő és egységes 
irányt követni nem tudó intézeteket. Ma a vakoknak mintegy 30 
intézetében egységes szempontok érvényesülnek, megalkottak a kö
zös és egységes érdekképviseleti testületet, amely az intézmények 
és a személyzet erkölcsi és anyagi ügyeinek javát hatékonyan szol
gálja. Fejlesztették a vakok Braille-kónyvtárait, teljesen uj fajtaju 
Braille-nyomdákat létesítettek és tartanak fenn; ma a vakok kultú
ráját nemcsak a pontrendszerben megirt gazdag könyvtárak szolgai- 
iák hanem a különféle pontnyomású folyóiratok is ebreníártják a 
vakok érdeklődését a kulturvilág iránt és érdekeik felkarolása szem
pontjából hasznos szolgálatokat tesznek. A  Nemzeti Szövetség működé
sének tudható be érdemül az intézetek küiönlegesitésének keresztül
vitele és erre Olaszországban, ahol olyan nagy zenei kultúra és ér
telmi képzés folyik, valóban szükségük vo lt így Bolognában megta
láljuk a zenei főiskolát, Rómában az egyetemet végzett vilagtalan 
tanároknak nyújtanak módot a vakok intézetében folyo tanítási mód
szer tanulmányozására; Nápolyban és Firenzében különleges iskolá
kat tartanak fenn és amig itt a vakok részére szolgáló iparagak kö
zül különösen a masszás tanítása hívta fel figyelmünket, addig Ná
polybán a szövészeti iskola volt ránk lenyűgöző hatással. _

Az 1923-ban kiadott rendelet szerint 14 éves korig terjedoleg 
minden világtalan gyermek tanköteles s a szülők a tankötelezettseg 
kívánalmainak kötelesek eleget tenni. Olaszországban a megejtett 
népszámlálás szerint a vakok száma meghaladja a 30.000-et s a 
fascista kormány a meglevő szervek és intézmények tevekenysege- 
vel odatörekszik, hogy belőlük a társadalomnak hasznaveheío tago

Dr. Nikolodi Aurél, aki, mint fentebb is jeleztük, latokepessegct 
a világháborúban veszhette el, Firenzében a vak katonák részére 
Munkás-Otthont létesített, 1917-ben megalkotta a Hadivakok Egye
sületét, amely 1922-ben kiegészült a polgári vakok szerveivel es ke
letkezett a Vakok Uniója. Carlo Delcroix és az ő emberbarati tevé
kenységének gyümölcse Rómában egy klasszikus épületben oly nagysze
rűen működő Vak Katonák Munka-Otthona, a ,,L’ Istituto Dei Ciechi 
D i Guerra“, amely egyebek közt szövéssel foglalkozik és a hadügyi 
kormány részére szállítja a készített produktumokat. A  Vakok Jojó
jának sikerült keresztülvinnie, hogy a világtalan tanárok a latok is
kolájában is alkalmaztassanak. ................

Dr Nikolodi Aurél azonban nemcsak elnöki minőségben szer
zett érdemeket a vakok ügye terén, hanem mint a firenzei Nemzeti
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Intézet igazgatója szakkörökben és azon túl is igen jó nevet biztosi- 
toti maganak. így aztán érthető, hogy mindannyian nem csekély ér
deklődéssel tekintettünk Firenze elé. Egyrészt, mert sokat hallottunk 
Toscana-tartományról, Olaszország éléstáráról és virágoskertjéről, más
részt annak szépséges, műemlékekben és kincsekben gazdag fővá
rosáról. Ebben nem is csalódtunk. A  firenzei vakok intézetének jó 
hírneve eihatolt hozzánk már akkor, amikor olaszföldre léptünk. Úgy 
u uk, hogy ez az olaszországi vakok intézeteinek drága és értékes 

gyöngyszeme, amelyet a vakok ügyének két legkiválóbb egyénisége. 
dr Nikolodi Aurél és kiváló munkatársa Poggiolini Oreste irányíta
nak. Egyébként is lekötelezve éreztük magunkat ár. Nikolodi Aurél 
iránt, akinek szeretetteljes gondoskodása folytán tehette meg 18 ma
gyar ifjú gyógypedagógiai tanár az igen szép és tanulságos utat. Mi 
tehat megragadtuk az alkalmat, hogy szívből jövő köszönetiinket tol- 
macsoljuk neki es engedélyét kérjük az In süt utó Nazionale De Ciechi 
Victono Emmanuelle II. megtekintésére. Az intézet klasszikus stilus-

1 K in?!1 - ku]Sf JflVe,1 1S az imP °záns épületek formáját képviseli és 
kb. 100 növendék befogadására szolgál. Belső berendezése teljesen 
modern es a legcélszerűbben és legszebben felszerelt bennlakásos 
mtezetek köze tartozik. Műíziés, célszerűség, gondos kivitel, a külön- 
eges célnak megfelelő beosztás, tökéletes tisztaság és rend jellemzi 

ezt a nagyszerű intézetet. Szinte érdemes volna minden egyes helyi- 
Mget, t e d ve az ünnepi hangulatú előcsarnoktól a tanácstermen és 
irodahelyisegeken át a legutolsó kis helyiségig ismertetni, azonban 
legyen eleg annyi, ha rámutatok egynéhány értékére, amely sokak
nak mintaképül szolgálhat. A  Vakok Nemzeti Intézetének egyik leg- 
ertekesebb pontja a nyomda és a könyvtár. A  legmoderneb'búemez- 
pontiro-gepek mellett serényen dolgoznak a világtalan nyomdászok, 
hogy sorstársaik számára készítsék a legfrissebb szellemi termékek 
produktumait. Ezzel karöltve dolgoznak a javítók egy egész kú
ton helyiségben, akik a fémlemezlapokra irt domborpontokat, ha 
ugyan hibásán íródtak, kijavítják és sokszorosítás végett átszolgál
tat] ak az ugyancsak egy különleges teremben működő, villamoserőre 
berendezett sokszorosítónak, amely mellett szintén világtalan ember 
végzi a munkát Egyes lemezekre sajtolják a domborpontokat, nem 
úgy, mint nálunk, ahol ugyanis ívszerüen összehajtható kettőslemez 
szolgai e célra, s egyszerre 4 lapot is képes a kitünően működő 
dinamóval ellátott készülék sokszorosítani. Sokszorosítás után leke- 
rulnek a lapok a különítő és füzőhelyiségbe. ahol azokat részben 
könyvekké, részben folyóiratokká fűzik egybe, illetőleg kötik be. 
nnen elkerül azután a sajtótermék a szállító helyiségbe s Olaszor

szágban csak úgy, mint nálunk, a madridi posta-egyezmény értelmé
ben pár fillérért szállítják rendeltetési helyükre a könyveket, 
i • uu Nef?z?tí Intézet a modern testnevelés vágányán halad s ezt 
legjobban ábrázolja két hatalmas helyisége, az egyik a tornaterem, 
a másik a fürdő. Sokfelé láttam már stílszerűen berendezett torna
termet a vakok számára, de olyat, mint itt, még sehol sem. Első 
sorban is a terem hatalmas méreteivel hat, másrészt a bordásfal, a 
maszo-pozna, mászó-kötél, bak, tornaló, buzogány és egyéb szerek
i g  a legtokeletesebb kivitelben és szakszerű elrendezésben megta
láljuk gyűjteményét. A tornaterem talaja szintén a tanulók egészsé
get szolgaija; a levegő tökéletesen pormentes, akár talajgyakorlatokat 
vegednek, akar pedig futási, vagy egyéb mozgási gyakorlatokat»
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Érdekes tornaszer a rögzített kerékpár, amelyen a fiúk és leányok 
szoktak tornázni, illetőleg végzik a hajtási és irányítási gyakorlato
kat. Amikor aztán már megfelelő ügyességre tettek szert, kapják a 
rendes kerékpárat. A kerékpározás egyébként az olaszországi intéze
tekben divatos sportág, ilyet láttunk Triesztben, Rómában és mosí 
itt Firenzében is.

Fürdőhelyiségei, amelyek tágas, csodálatosan Ízléses fürdőedé
nyekből és locsolókból állanak, fel vannak szerelve a szükséges 
mosdókészülékekkel is, falterületük pedig a mennyezetig csempézett 
és egész sora áll a tanulók rendelkezésére. Minden szépsége és prak
tikus berendezése dacára is egynémely dolgot nélkülöz a firenzei 
intézet. Nekem kedves lett volna látnom a vak ifjúság részére szol
gáló úszómedencét, valamint széles, nagy utakkal övezett, árnyas 
fákkal beültetett kertet, ahol a világtalan növendékek részben a 
sportnak hódolhattak volna, részben pedig üdülhettek volna. Dr. 
Níkolodi Aurél és Poggiolini Oreste velem együtt 1931-ben resztvet
tek a new-yorki vakságügyi világkonferencián, mely gondoskodott 
árról, Fogy a konferencia munkálatainak befejeztével a kiküldöttek 
tanulmányi körúton vegyenek részt. Ehhez képest bejártuk az ame
rikai Unió keleti részében található összes nagyobb városokat, ahol 
vakok intézetei működtek s azt tapasztaltuk, hogy olyan korszerű be
rendezésű intézetekben, mint éppen a firenzi nemzeti intézet is, a 
tornateremmel kapcsolatosan rendszerint uszodák, gyepes játszóterek, 
árnyas fák, széles utak szolgálják a világtalan tanulók egészségét. 
A  vakok testnevelési ügye kétségtelenül fontos kérdése a látási fo 
gyatékosok oktatásának, mert ezen sarkallik az oktatásukba befektetett 
jelentékeny tőkének gyümölcsöző hozadéka.

Csodáltuk a Nemzeti Intézetnek nagyszerű auláját, amely kitűnő 
színpaddal van ellátva. Ilyesmire a hazai intézeteknek is égetően szük
ségük volna, mert a látási fogyatékosok ma mindenütt olyan tökéle
tes művészetet tudnak játékaikba belevinni, amely tökéletes műélve
zetet nyújt, másrészről pedig ezen az úton a humanisztikus lelkületű 
és gondolkozású közönséget teljes mértékben megnyerhetik oktatás
ügyüknek.

Dr. Nikolodí Aurél és Poggiolini Oreste egyébként figyelmessé
gük minden jelével elhalmoztak bennünket. Legyen szabad idevonat- 
kozólag annyit felemlíteni, hogy számos értékes^ nyomtatvány között 
megkaptuk díszpéldányban a vakok firenzei intézetének pompás ké
pekkel illusztrált kiadványát, majd pedig, amidőn Fiezolen, Firenze 
Svábhegyén tiszteletünkre ünnepi vacsorát rendeztek, felállt Poggiolini 
és azt a nagyszerű gyakorlati érzékre valló kijelentést tette, hogy 
annak a tanárjelöltnek, — külön férfi, külön hölgy aki legszebben 
és legtökéletesebben megírja tanulmányútján szerzett tapasztalatait, 
egy-egy diszkiállitású Dantét fog ajándékozni. A  munka elbírálását 
Füzesi Árpádra és jelen sorok Írójára bízta. Nos, ennek a felhívás
nak, kedves ifjú kartársaim, eleget kell tenni!

Még egy nagyszabású intézetről, a nápolyi Reggia Scuola 
Industriale Patronato Regina Margherita Pro Ciechi Istituto Paulo 
Colosimó-ról kell röviden megemlékeznünk. A  „Colosimó“-! úgy 
ismerik Nápolyban, mint egyik legjobb és legtökéletesebben felsze
relt foglalkoztató intézetet a vakok számára, de ilyennek ismerik 
egész Olaszország szakköreiben is, nagyon jó csengésű neve van. 
Méltán viseli ez a foglalkoztató intézet hivatalos iratain és kiadvá-
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Z t r S  w fr b F h h * 0841102. ? ?  l vid latin mállóig é t -L a b o r é t  ta x in  
frn n  b  m í  EJbei\ az intézetben valóban széles mederben folyik
arn^ív pedlg n nan raunka’ ami!yet egyebütt alig láthatunk s
amely a lezár szempillak mögött is sok derűt és éltető fényt fa-
kaszt a lelkekben 6° szövőszék mellett világtalan férfiak véreik a 
szó vési munkát s készítményeik olyan tökéletesek és tetszetős kivi-

3 legiobb üzemekben keresve is alig 
ta.alhatunk. Lathatunk itt brokátselymet, vásznat, szőnyeget és egyéb 
szó vési munkaiatok termékeit. Mindig sokra becsülöm, ha a viiágta- 
lanokat munkaasztal mellett látom, mert abban a meggyőződésben 
elek, hogy a munka nemcsak nemesitő hatással van az ember egész

éTkese-vét” 6111 6gyedÜI képes feledíeíni a fizikai élet sok-sok baját

, , A  >>Colosimó“-nak az intézetet látogató és vásárló közönsége 
részére talán eppen azért, hogy a készített árúcikkek áttekinthetők 
egyenes es az érdeklődést a vakok készítményeire felhívják, van egy 

bemutató terme A  szó valódi értelmében képetadó terem, mert 
mikor az ember belép, mintha egy előkelőén berendezett nagymé
retű szalonba lepne, amelyben a fal mellett felsorakozó üvegszekrények
ben vannak elhelyezve a művészies kivitelű mintadarabok, amelyek 

f i á i Ccj ° í! I/n,0- .SZ?.YőmöheIyébő1 kerültek elő, mint vakok munkái. 
Rrm- f i  l  kuI° n-e!e ™üeszterga munkát, saját maguk készitette

ikeken ,6S S*°k mas. egyeb látmvalót. Sohasem voltam 
™ef„  °.iyan n®Iiez helyzetben, mint ebben a vakok ipari munkáit fel
ölelő korszerű szalonhelyiségben, mert őszintén megvallva kétkedés 
fogott el, vájjon kepesek-e mindezt a vakok elkészíteni. Hiszen előt- 
í™ k ismeretien dolog volt, hogy például ott a világtalan ember disz-, 
bor" selyemkotesu könyveket minden kényes Ízlést kielégítő művé
szi kivitelben tudjon készíteni. A  budapesti Országos Intézetben 
V01L «gyan regebben világtalan könyvkötő, ez azonban csak a leg
egyszerűbb vaszonkotesu, napi használatra szolgáló formában kötötte be 
Brai le-konyytarunk kiadványait. Itt ezt is láttuk az üvegszekrényekben 
amely csak fokozta kételkedésünket és csodálkozásunkat De íanul- 
hattunlc egyebet is, azt, hogy mit jelent valamely jól készített mun- 
kanak stílusos kiállításban a közönség elé való vitele. Kételkedésünk 
csakhamar eloszlott, amikor Roseo Perícle az intézet kitűnő igazga
tója, aki mint mondották, kiváló müiziéssel rendelkezik, elvezetett 
bennünket a munkahelyiségekbe. Itt aztán meggyőződhettünk arról
fn S t^ mÍuZ-u becsef  doj°g ’ amit fátíunk az üvegszekrényekben kiállítva,’ 
kivétel nélkül a vakok készítményé. Egyszerre fellélegzettünk a lidérc
nyomás alól es szinte bensőleg restelkedtünk kételkedésünk felett

k S u i f  m E f  em i l °  i Pcncle igazgaíótó1’ h°gy a ¿Colosimó“-ban 
készült műtárgyakból egy-egy mintadarabbal megajándékozott ben-

körébenâ mutatniint draga em!éket f°g unk megőrizni és ismerőseink

A_ függönyök,  ̂futók, asztali kendők és egyéb szövött dol
gok, mint egyebütt is, rendszerint valami széldiszitéssei vannak el- 
iá im ’w - f  a a . keszijett darab külső formában tetszetőssé lesz svá-  
sano értéké is növekedik. Ezeket a díszítéseket Periele igazgató kijelen- 
tese szerint yilagíalan tervező művészek készítik és annak nyomán 
vilagtalan szövőmunkások végzik a szövési munkálatokat. Hogy az 
esetleges kételkedésünket eloszlassa és kijelentéseinek nyomatéket 
adjon, elvezetett bennünket a tervező műhelybe, ahol 10-15 világ
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tálán íervező művész készített speciális eszközökön nagyon változa
tos, szebbnél’Szebb mintapéldányokat, amelyeket aztán, a minta 
felülvizsgálása és jóváhagyása után, pontrendszerü készülékekre he
lyezett nagyivü papírlapra lerögzítenek s onnan aztán a mintagyüj- 
teménybe kerül. Innen válogatják ki rendelés esetén a szükséges 
mintákat. Az itt látottak nyomán, kellően tudom értékelni azt a tö
rekvést, hogy a vakok rajzoktatására miért fordítanak különös figyel
met a vakok olaszországi intézeteiben.

A  „Colosimó“'ban mintegy 200 világtalan munkás dolgozik, 
'köztük több hadivak, akiknek mintegy 50%-a bejáró munkása az in
tézetnek, a többi pedig bentlakik. Az ipari foglalkoztatón kívül ennek 
a nagyszerű intézménynek oktatás céljaira szolgáló rendes iskolája 
is van, ahol a tanulók elméleti és gyakorlati ismereteiket szerzik 
meg. Nem részletezem tovább a dolgot, még csak annyit kívánok 
megemlíteni, hogy az intézetben vaksiketnémák oktatásával is fog
lalkoznak, még pedig eddig nem látott és nem ismert módon. Ugyanis 
különleges kézi ábc segítségével nem úgy, mint egyebütt, hogy látó 
foglalkozik az ilyen kétszeresen sújtott egyénnel, hanem világtalan 
tanár; s a siketnéma tanuló hangos beszéddel felelgetett a hozzáin
tézett kérdésekre.

Ezekután most már csak egész röviden, szinte vázlatos formá
ban emlékezem meg az egyes intézetekről, mert már is úgy érzem, 
hogy hosszúra nyúlik ismertetésem.

Nápolybáit a felejthetetlenül érdekes „Colosimón“ kivül meg 
kell még említenem a Piazza Danién feltalálható Istituti Ciechi Di 
Cauaraggiot, amely egyébként zenei intézet, ahol jeles világtalan 
zenészeknek magasabb zenei ismeretet nyújtanak. Van az intézetnek 
nagyon szép és gazdag Braílle-nyomásu hangjegytára, amelyet világ
talan ember kezel.

Ugyancsak Nápolyban fejti ki áldásos működését az Istituti 
Principi világtalan gyermekek részére szolgáló intézet. Az olasz v i
lágtalan bambinók nagyon kedves és mulatságos ünnepi előadással 
fogadtak bennünket, amely őszintén szólva meglepett, egyben jól
esett. Ezen az előadáson nagyszámú közönség is résztvett s főképpen 
megjelentek az intézet elöljárói és a vakok ügyének barátai. Az elő
adás végeztével a vendégek magyar dalokat szerettek volna hallani 
s azt tapsorkánnal ki is kényszeritették. Ifjaink szebbnél-szebb ma
gyar dalokat adtak elő s végül elénekelték a Giovinezzát. Nagyon 
hálásak voltak beugrásszerű szereplésünkért.

Egy kis kitéréssel, amiért szives elnézést kérek, ismét vissza 
kell térnünk Rómába, hogy teljes képet adjunk a vakoknak ott talál
ható intézeteiről. Nagyon helyes intézet itt a Scuola Di Metodo Per 
Gíi Educatori Del Ciechi, amely a leendő ifjú világtalan tanárság 
gyakorló iskolája Romagnoli Ágoston professzor vezetése alatt. Az ő 
neve igen jó csengésű az olaszországi szakkörökben, sajnos a derék 
férfiú most már tevőlegesen nem munkálkodik. Az intézet egyébként 
a boldogemlékü Margit királyné védelme alatt létesült s a nevelő 
tagozaton kivül az elaggott és munkaképtelenek részére Otthonnal is 
rendelkezik, természetesen elkülönítve. Nagyon szívesen fogadtak 
bennünket, a gyermekek pompás gyakorlatokat mutattak be, mig az 
elaggottak házi lelkészük vezetése mellett igen szép klasszikus éne
keket adtak elő.

A „Sanf Alessio“ Rómában a humanisztikus lelkületű páter
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Zambarelli rektor vezetése alatt fejti ki áldásos működését. Művészi 
színvonalon álló hangverseny vezette be a kijelölt műsort, majd a 
tanulók stilszerü, igen tetszetős tornagyakorlatokat mutattak be. A  
női kézimunka és egyéb tárgyak kiállítása tanulságos és szép volt 
és mind arra vallanak, hogy az intézet nagy szeretettel és féltékeny 
gonddal vezeti a világtalanok oktatását.

Nápoly volt tanulmányútok végső pontja s minthogy a város
nak nemcsak rendkívül szép fekvése bilincseli le az ember lelkét,, 
hanem a környéken is olyan értékeket találhatunk, amelyek rendki 
vül érdekesek, épen azért kitűzött munkarendünk szerint ellátogat
tunk Pompejibe, ahol a Vezúv által eltemetett, de most már teljesen 
kiásott város romjaiban és utcáiban egy egész forró délelőttön át 
napernyők alatt bolyongtunk, majd átmentünk Nápoly átellenében 
levő Capri-szigetére, ahol megtekintettük a Kékbarlangot és a funi- 
culán (hegyipálya) elmentünk a hegytetőre, hogy onnan egy jóizüen 
elfogyasztott olasz ebéd után szétnézzünk. Amidőn pedig Nápolyból 
utunkat visszafelé Rómának vettük, útközben megnéztük a Solfatarát, 
amely működésben levő tűzhányó s 1931. óta, amióta a Vezúv csök
kentette tevékenységét, az érdeklődés központjába került. Elhalad
tunk a pontusi mocsarak mentén, amelyek most már gazdagon termő 
szántóföldek és betértünk Littóriába, Mussolini alkotó zsenijének 
szülöttébe. Most Rómában csak átmenetileg pihentünk meg, mert 
utunk végső pontja Reggio Emília, a pompás históriai értékekben 
gazdag olasz városka volt. Ez az út mindenképpen élményszerű ha
tást gyakorolt reánk, nemcsak azért, mert Rómából reggel 7 órakor 
elindulva, ide másnap hajnali 4 órakor érkeztünk és a Hotel Post- 
ban rövid pihenőre hajtottuk le fáradt testünket, hanem, mert olyan 
gazdag volt látnivalókban és érdekességekben, hogy azt felejteni 
egyhamar alig lehet. Kezdetben autóbuszunk Livornó, Pisa sikterüle- 
tein haladt, majd Via Reggió, a híres olasz fürdőhelyet elhagyva fel
kanyarodott az Appeninekre s órákon át mentünk a gyönyörű csilla- 
gos éj leple alatt 1200— 1500 m magasban s csodáltuk a szentjános 
bogárkák foszforszerű röpködését és a Szent János-napi tüzeket, ame
lyek élénken bevilágítottak e sötét éjbe, mit sem zavarva a körülöt
tünk levő néma csöndet, amelyet csak kocsink vergődéses zakato
lása tört meg. Az autóbusz hátulsó részében a fiatalság aludta az 
igazak álmát, de Füzesi barátom és én éberen őrködtünk, nehogy 
valami baj essék a merész kanyarodásu és rendkívüli teljesítményű 
útszakaszon.

Ámde a fáradtság kárpótolva volt, mert Reggio Emíliában 
Carló Barbieri az Istitutó Regionale Garibaldi Per Ciechi vakok in
tézményének elnöke olyan szives előzékenységgel fogadott, amely 
mindannyiunk lelkében kitörölhetetlenül fog élni. A  vakok intézete 
éppen évzárójára készült s rengeteg felhalmozott készítményt talál
tunk, amely tombolán került a közönség széles rétegébe. A  világta
lan tanulók zenekara nagy lelkesedéssel szebbnél-szebb darabokat 
adott elő, hogy a város közönségének figyelmét az ünnepi tényre 
felhívja és hogy minél többen vegyenek részt a világtalan tanulók 
nyilvános vizsgáján. Nekünk alkalmunk volt megtekinteni az ünnep 
lezajlása után az intézet helyiségeit, sőt dísztornát is láthattunk. 
Carló Barbieri ritka szívességgel állott rendelkezésünkre és a város 
történeti fejlődését tárgyaló nyomtatványokkal ajándékozott meg 
bennünket.
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Innen most már pompás sík autóúton indultunk el Lombardia 
fővárosába, Milánóba, itt Olaszország egyik legnagyobb és legrégibb 
intézete található, amely közel áll ICO éves fennállásához. 1840-ben 
létesült Michele Barozzi alapítványából. Az intézet prof. Com. Pietro 
Stoppani vezetése alatt áll s aki, mint predicatuma is mutatja, egye
temi pap professzor, még pedig a milánói egyetemen a görög nyel
vet adja elő.

Ebben a hatalmas arányú Via Viuaion levő igen szép intézet
ben a világtalanokról zsenge koruktól kezdve a legvégső korukig 
történik gondoskodás. Találni itt elméleti, zenei és ipari oktatást; 
foglalkoztató műhelyeket, elaggott vakok otthonát, és egyebet. Sok 
érdekes és tanulságos látnivalókon kivül, jóllehet az intézeti épület 
a modern idők haladásával lépést tartani is alig képes, ki kell emel
nem nagyszabású Braille-könyvtárát, amely voltaképpen két részre 
tagozódik: hangjegy és irodalmi csoportra. Mindenikből több ezer 
van s az érdeklődők részére a könyvtár katalógusát éppen a folyó 
tanévben adta ki az intézet igazgatója. Az oktatást, mint sok egyéb 
helyen, világtalan tanárok látják el s előadásaik kapcsán felhasznál
ják a technika legújabb vívmányát, a rádiót.

Lombardia a világháborúban szemükvilágát vesztett hős katonák 
felkarolásáról sem feledkezik meg. Amíg nálunk a hadivakok képzé
sük befejezése után visszavágytak és tértek otthonukba, addig itt 
szívesen vannak a részükre fenntartott Villa Mirabellóban. E szeren
csétlenül járt harcosok kitűnő pártfogóra találtak Mons Gilardi Don  
Eduardo személyében, aki maga is résztvett a világháborúban és 
számos kitüntetést kapott. A  Mirabellóban nemcsak emberszerető 
bánásmódban részesülnek, hanem állandó munkával tölthetik idejüket 
és az ismert iparágakban tevékenykedhetnek. Az intézet humanisz
tikus gondoskodása a hadivakok családjaira is kiterjed, különösen 
pedig a gyermekeket karolják fel és segítik előhaladásukban. Fárad
ságot nem ismerő munkásságuk eredményéről az igazgató La Casa 
D i Lavoro E  Patronato Per I  Ciechi D i Guerra Di Lombardia cimű 
díszkiadásu, igen értékes munkában számolt be, amellyel bennünket 
megajándékozott.

Mons Gilardi a „Villa Mirabellón“ kivül a Comotóhoz közeleső, 
elaggott és munkaképtelen vakok otthonának is vezetője és megala
pítója. Az elaggott vakok intézete Milánótól mintegy 40 kilométer 
távolságra a természet ölébe cseppentett Benedictinus régi zárda 
falai között működik és társadalmilag van megszervezve. Az intézet
ben csupán férfiak foglalnak helyet, számszerint 70—80-an, akiknek 
lelki vezetését és gondozását, mint mindenütt, úgy itt is igen jól 
bevált szerzetesnők látják el.

Egyébként az intézet egy gondosan vezetett gazdasági kúriá
nak benyomását teszi, ahol a világtalanoknak alkalmuk van testi 
állapotukhoz képest segédkezni, vagy gyönyörködni az álattenyész- 
tésben, aprójószágok nevelésében, kert körül felmerülő apró 
teendőkben.

A gyámoltak ellátása igen jó és bőséges, ami természetes is,, 
mert a mezőgazdaság és kertészet sok mindent nyújt, de amellett 
Mons. Gilardi nagy szeretettel gondoskodik róluk, kezét az intézet 
ütőerén tartja s a gyámolitásra szoruló embertársaiknak jóságos 
atyjuk. Miután Mirabellóban nagy szeretettel fogadott bennünket és 
fáradhatatlan szolgálatát itt künn, a természet nagyszerű fenségében



is éreztette velünk, nem mulaszthatjuk el, hogy néhány kedves szó
val ne köszönjük meg ünnepélyes formában irántunk tanúsított ritka 
figyelmét. Közkívánatra én intéztem hozzá beszédet és kifejezést ad
tam az olasz földön velünk szemben éreztetett ritka szeretet és 
megértő figyelem fölötti örömömnek, amelynek egyik értékes meg
mutatkozását éppen itt is tapasztalhattuk és felkértem, engedje meg, 
hogy a sok jóságot baráti öleléssel és testvércsókkal pecsételhessük 
meg. Ezzel az akkorddal befejezést nyert tanulmányútunk.

Meg kell még említenem, hogy az olasz barátaink jóvoltából 
hosszú és fáradságos utunkon ingyen tanulmányozhattuk az Itália 
klasszikus földjén található szép és gazdag múzeumokat. Megtekint
hettük a páratlanul szép müépiileteket és behatóan megnézhettük a 
történelmi múltú ősi városokat.

Leróttuk hálánkat és tiszteletünket az olasz hősök iránt; több 
helyen kegyeletünk és tiszteletünk jeléül koszorút helyeztünk el — s 
ebben olasz barátaink önzetlenül segítségünkre voltak — és alkalmi 
beszédekben adtunk érzelmeinknek kifejezést. Megfelelő alkalommal 
ifjaink elénekelték a Giovinezzát, amely olasz barátainknak igen-igen 
megnyerte tetszését és a tenyereket gyakran tapsra ragadta. A  tanul
mányút hölgytagjai az Isonzó és Piave hidjárói virágot szórtak le 
hősi halált halt magyar testvéreink emlékezetére. Rómában meg
koszorúztuk az Ismeretlen katona és az elesett fascisták síremlékét.

Tanulmányútunk legérdekesebb pontja kétségtelenül Róma volt. 
Az örökváros mindnyájunk lelkében eleven hatóerővel é l t ; itt az 
ókor, a renesaince és a legújabb kor művészete ölelkezik s megnyil
vánul egyházi épületekben, múzeumokban, régi históriai romokban. 
Róma Mussolini alkotó keze alatt igen előnyösen fejlődött s az örök
város az ő nagy koncepciójú képeségeinek sok mindent köszönhet. 
Nyomtatott munkarendünkbe volt felvéve a Dúcénál való tisztelgés, 
azonban sajnos Edén angol népszövetségi miniszter olaszországi 
repülése, amely az abessziniai viszonyokkal volt kapcsolatban, ezt 
az igen érdekesnek Ígérkező látogatást meghiúsította. Dr. Nikolodi 
Aurél egyenesen azért jött le Firenzéből Rómába, hogy velünk együtt 
jésztvegyen a Dúcénál teendő tisztelgő látogatáson.

Őszinte és nagy örömünkre szolgált, hogy Luttor Ferenc prelá- 
tus, vatikáni kcveíségi tanácsos XI. Pius pápánál kihallgatást eszkö
zölt ki számunkra, amely mindnyájunkra mély hatást gyakorolt. Aki 
csak egyszer is részese voit a pápai fogadásnak, sohasem tudja el
felejteni annak ősi szertartásos komolyságát s ugyanakkor családias 
bensőségét. Mindnyájan megéreztük a pápaság intézményének párat
lan fenségét, korokat és népeket egybekötő, időfelletti egyetemes 
jelentőségét.

Sok szép és értékes dolgot láttunk és tapasztaltunk, amelyek 
örökké fognak lelkűnkben élni és amiket az ügy javára fogunk gyii- 
jnölcsöztetni. Köszönet és hála mindezekért olasz barátainknak!
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„HOZSANNA T
hangzott a Vakokat Gyámolitó Orsz. Egyesület december 2-i vakügyi 
értekezletén azokkal a tervekkel kapcsolatban, amelyek hivatva vol
nának arra, hogy az iskolából, intézetből kikerült vakok az életben 
az eddiginél jobban boldoguljanak, jobb megélhetést találjanak.

Ez azonban csak röpke szónak bizonyult, amelyet azonnal köve
tett a másik még rövidebb — de.

Évek óta érzik a szakemberek, hogy az ország mai nehéz 
körülményei és a súlyos életviszonyok nem teszik lehetővé, hogy a 
kiképzést nyert vakok úgy boldoguljanak, mint a háború előtti béke
időben. Ez az érzés évekkel ezelőtt arra késztette a Vakok József 
Nádor Kir. Orsz. Intézet tanári karát és a Gyógypedagógiai Intéze
tek Országos Szakfelügyelőségét, hogy az intézet tantervének meg
felelő átdolgozása után közelebb hozza a vakok képzését a mai 
életkörülményekhez. A  vakok életküzdelmei — melyeknek a Vakokat 
Gyámolitó Orsz. Egyesület vezetősége nap-nap után szemtanúja —• 
tették elkerülhetetlenül szükségessé, hogy egy gyökeres átszervezés
sel keressék meg azokat az utakat, amelyek megvalósíthatók a vakok 
megélhetésének biztosítása szempontjából.

Az előbbi szülte azt a terv-átdolgozást, mely szerint a képzési 
időnek 11— 12 évre való felemelésével, a gyakorlati órák szaporítá
sával, az elméleti anyag bővitésével és alaposabbá tételével fejleszt
hető a zárt intézet keretein belül a vakok értelmi foka és ezen 
keresztül gondol eljutni a vakok megélhetési problémáinak megoldá
sához. Az utóbbi az elméleti képzés eddigi színvonalának lehető- 
megtartása mellett a továbbképzésnek gyakorlatibb alapokra való 
fektetésével, újabb képzési és megélhetési területek keresésével sze
retné biztosítani a vakoknak az életben való boldogulását.
, A  József Nádor Intézet tanterv-átdolgozása az új szervezeti 
szabályzat már elfogadott 12, illetőleg 11 évfolyamából indul ki. 
Ennek kiépítése feltételezi, hogy az államnak módjában van fokoza
tosan több ezer pengőt beállítani a költségvetésbe, mert enélkül nem 
valósítható meg sem a szervezeti szabályzat magasabb évfolyam
száma, sem az új tantervben lefektetett elméleti és gyakorlati képzés. 
Mindez évek óta azért nem valósulhatott meg, mert a mai körülmé
nyek között az állam nem tudja rendelkezésre bocsátani azt a költ
ségtöbbletet, amely ehhez szükséges. A Vakokat Gyámolitó Orsz, 
Egyesület tőkéjének a hadikölcsönökben való elvesztése után sok 
küzködéssel először lábraállította intézményeit és most jutott abba a 
helyzetbe, hogy a megvalósíthatás lehetőségével foglalkozzon ezen 
fontos probléma érdekében és a megoldást oly irányban keresse, 
hogy meglevő iskoláinak összevonásával és gazdaságosabb beosztá
sával, valamint meglevő anyagi erőinek felhasználásával valósítson 
meg egy oly elgondolást, amelytől a vakok érdekében jobb jövőt 
remél, de amire az állami költségvetés ezidőszerint nem találhat 
módot.

E tekintetben tehát téved Komád György kartársam, mikor a 
„Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ legutóbbi számában azt írja, 
hogy az egyesület költségszaporítással akarja megoldani ezt a kér
dést. Ezt egyébként dr. Tóth Zoltán javaslatában hangsúlyozta is, 
amikor a vakok ipariskoláinak összevonásáról és célszerűbb meg
szervezéséről beszélt. Úgy látszik, ez elkerülte figyelmét, valamint az



122

is, hogy a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület ezután sem óhajt a 
József Nádor Intézet nevelés- és oktatásügyeibe beleavatkozni.

Egyetértek azon mondatával, h ogy : „A  kérdés helyes megoldása 
az, hogy a gyámolítási és foglalkoztatási ágat összhangba hozzuk a 
nevelés- és oktatási ággal." Ez nemcsak helyes, hanem az ügy érde
kében felette kívánatos is, még akkor is, ha a kettő nem egy fedél 
alatt van.

Bizonyos, hogy a Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület nem 
azért foglalkozott e kérdéssel, mert a József Nádor Intézet ügyeibe 
akar beleavatkozni, tehát sajnálatos a kérdést ebből a szemszögből 
tárgyalni és bírálni. A  Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület alap
szabályaiban benne van, hogy céljai közé tartozik a vakok elméleti 
és ipari oktatása, tehát nem indokolt mindjárt határsértésí keresni. 
Ezzel nem visszük előbbre a vakok ügyét.

Cikkében azt mondja: „Rajtunk kívül álló okokon múlott, hogy 
ez a módosítás még nem lépett életbe.“ Ez nem jelenti azt, hogy 
most már ölhetett kézzel várjuk, mikor múlnak el ezek az okok, 
vagyis mikor lesz az államnak arra pénze, mert ezek az okok egy 
szóban foglalhatók össze: pénz. De ha akár pénzügyi, akár más 
okok késleltetik is az új tanterv életbelépését, nem vétek-e akkor 
elzárkózni e kérdés tárgyalása elől ? Hátha akad a mai viszonyok
nak megfelelőbb megoldás, mely esetleg még jobb, mint a régi elgon
dolás. Én is résztvettem az új tanterv tárgyalásain s nem szégyellem be
vallani, hogy a mai tervezetet, jobbnak tartom, mint az akkorit, eltekintve 
attól, hogy ezidőszerint nincs is függővé téve egyik a másiktól. 
Lehet, hogy néhány év múlva talán éppen a József Nádor Intézet 
érdemes testületé egy még jobb megoldást fog találni. Ez az élet 
haladása s nagy hiba volna, ha azt figyelmen kivü! hagynók.

Nem az a fontos, hogy: ki gondolt rá előbb, vagy később? 
benne van-e valamelyik része az új tantervben is, vagy sem ? átvet
tek-e abból, vagy sem ? Mindezekre Simon József orsz. szakfelügyelő 
helyesen már rá is mutatott, az a fontos, hogy a jobb megoldást 
találjuk meg s ebből is azt, ami leghamarabb és legkönnyebben 
valósítható meg a vakok javára.

Bár a Vakokat Gyámolító Magyarországi Egyesületek Országos 
Elnökségi ülése határozatiig is kimondotta, hogy „a József Nádor 
Intézete szervezetébe és ügyeibe nem kíván beleavatkozni“ és abba 
nem is lehet beleszólni, miután ez a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium hatáskörébe tartozik, mégis egyéni véleménye minden
kinek lehet. Én úgy érzem, hogy minden sérelem nélkül megállapít
hatjuk, sőt bizonyos büszkeség foghat el bennünket, hogy az Állami 
Intézet eddigi évfolyam-száma és annak keretében megvalósított 
elméleti képzés teljesen megfelel a kivánalmaknak és a vakok élet- 
színvonalának. Ami változás szükségesnek látszik, az a gyakorlati kép
zés szempontjából fontos. Ne dugjuk fejünket a homokba! Növendé
keink az eddigi évfolyamok elvégzése után oly fokú tudással rendel
keztek, illetőleg rendelkeznek, hogy némely tárgyban egyik-másik 
bátran felvehette a versenyt nem egy középiskolással. A  normális 
gyermekek 90 százaléka kisebb elméleti képzés után keresi és találja 
meg boldogulását az életben és az iparban. Ne akarjunk még többet, 
mert az csak arra lenne jó, hogy megnövessze az amúgy is nagy 
igényeket az élettel szemben s egész életükön át boldogtalanok
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lennének, mert nem találhatnák meg ezeknek kielégítését. Ne értsen 
félre senki! Szükség van az elméleti, szellemi és erkölcsi értékek 
minél alaposabb és tökéletesebb kifejlesztésére, de csak abban a 
keretben, amíg az nem megy a való élet, a gyakorlati boldogulás és 
az egyéni megelégedettség rovására, már pedig az új tantervben le 
lehetne mondani nem egy elméleti tárgy kibővítéséről a gyakorlati 
képzés javára.

Vakjainknál még soha sem merült fel panasz az elméleti képzést 
illetőleg. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a gyakorlati 
téren van szükség helyesbítésre, vagy javításra. A  nevelőintézet 
gyermekseregével nem tanácsos egy kalap alá vonni 18-20, esetleg 
még több éves serdülteket, vagy felnőtteket. Már ez is elég ok, hogy 
az intézeti ipari előkészítés után az életben szükséges gyakorlati 
kiképzés ne egy fedél alatt történjék. Ez nem versengés és nem 
intézeti politikum kérdése, hanem az élet követelménye velünk szem
ben a vakok javára.

Komád cikkének utolsó mondatai úgy állítják be a tervezett 
elgondolást, mintha valaki a vakokat „csak eszköznek tekinti a gaz
dálkodás szempontjából“ s „az emberi értéket háziállataink gazdasági 
értékeivel hozná egy vonalba.“ A  december 2-í gyűlésen elhangzot
taknak figyelemmel való kisérése meggyőzhette volna őt is, hogy 
annak minden mondata csak azon cél szolgálatában állt és áll, hogy 
a vakot emberi méltóságának megfelelő és saját érdekét is szolgáló 
munkakeretbe és munkalehetőségbe állítsa s ezzel jogot adjon neki 
arra, hogy a becsületes munka feltételei alapján ő is a haza hasznos 
polgárának tekintse magát és kiküszöbölje azt a tarthatatlanságot, 
hogy az érte hozott anyagi áldozatok és az intézet tanárainak évekre 
menő verejtékező fáradozása dacára egyedüli mentségét (tisztelet a 
kivételnek!) a sarki koldulásban találja azért, mert a kilépés idején 
^z ő 18— 17 esztendejével — amikor az épérzékü egyén mint segéd 
még vezetés és ellenőrzés mellett készül az önállósításra, — tapasz
talat és támasz nélkül kerül abból a zárt intézetből az utca forgata
gába és tülekedésébe, ahol még a széltől is óvták.

Legyünk őszinték! A vakok ügye mégis csak megkívánhatná 
már, hogy ne lássunk ijesztőt ott is, ahol nincs és ne fogadjunk 
bizalmatlansággal esetleg igen életre való és egészséges dolgot a 
vakok érdekében csak azért, mert azzal a Vakokat Gyámolító Orsz. 
Egyesület foglalkozott. Tegyük félre már egyszer a sok érzékeny
kedő — de-1, adjunk helyet az ügyet szolgáló célszerű jóindulatnak 
s akkor a megmentett vakok ajkáról fog elhangzani a hála és a 
„Hozsanna \“

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

A  magyarországi gyógypedagógiai intézetek működése az 1930— 35.
tanítási években, (Az intézetek igazgatóságainak jelentései alap
ján összeállította: Klug Péter országos szakfelügyelő és Simon
József szakfelügyelő, Budapest, 1935.)
Tekintélyes, vaskos füzet számol be a Gyógypedagógiai Intézetek 

Országos Szaktanácsának, a Gyógypedagógiai Intézetek és Kisegítő 
Iskolák Országos Szakfelügyelőségének, azután a síketnémák intéze
teinek és foglalkoztatóinak, a nagyothallók intézetének, a beszédhibák 
javítására szolgáló intézményeknek, a vakok intézeteinek, foglalkoztató 
és ipari iskoláinak, a szellemi fogyatékosok intézeteinek és a kisegítő 
iskoláknak 5 éves munkájáról, A  mi munkánkról szól a megnyugtató, 
a biztató tartalmú füzet, arról a munkáról, melynek „embermentés“ a 
neve, melynek azonban oly kevesen állunk szolgálatában: összesen 199 
kinevetett és megbízott gyógypedagógiai tanár! Kevesen vagyunk még 
akkor is, ha munkánk részesei közé számítjuk —  méltán és jogosan —■ 
a kisegítő iskolai tanítókat, a beosztott tanítókat, az óraadókat és hit
oktatókat, valamint az óvónőket és kézimunka mesternőket, kikkel 
együtt vagyunk 503-an és tanítunk egy tanévben —  tanítottunk a leg
utóbbiban —  5577 gyermeket. Jut nagy átlagban, még a heti 1— 2 órát 
adó óraadókat és hitoktatókat is beleszámítva,, együnkre-együnkre H ’09 
gyermek. Ennyit ment meg évente a mi területeinknek egy-egy mun
kása, Megmenti a szó legtökéletesebb értelmében, mert ©nélkül állandó 
terhet, sőt veszedelmet jelentenének e felnövekedő gyermekek önma
gukra, a családra, társadalomra és államra egyaránt. Ha e mentő mun
kának azonban mégis ellentmondani Játszit az intézeteinkből és isko
láinkból kikerült és kenyérkereset s munkanélkül állóknak meglehetős 
nagy száma; ha koldulásra tartják tenyerüket sokan azok közül, kiket 
mi a munkás élei számára megneveltünk: mi megtettük kötelességünket, 
mi mentettünk. Csak legyen egy paránnyal kedvezőbb a gazdasági: fel
lendülés, legyen egy szemernyivel' jobb a munfeaelhelyeződés és munka- 
kereslet, egy csapással el fognak tűnni a koldulok és könyörületesség- 
ből élők és 5577 ifjú ember edzi majd testét és szellemét áldásthozó 
munkához, 5577 gyermek serdültje áll majd az önérzetes, a becsületes 
kenyérkeresés, az értékes emberi élet szolgálatába.

Mindegyikünk 1109 gyermekét ment meg évente. A  szám ki
csinynek tűnik. De merem kockáztatni a kérdési: Te olvasó, ki távol 
állasz a gyógyító nevelés területeitől, hány gyermekei mentettél már 
meg másokért verejtékező munkáddal, és e munkában mindig csak má
sokért küzdő önfeláldozásoddal?! Ha tanító vagy tanár vagy; igaz, hogy 
tudományt osztottál, lelket és szívet nemesítettél, de vájjon egyszer is 
vetődött-e fel előtted a nagy ¡elhatározás és ezzel együtt a nagy megol
dási feladat: ezt a gyermeket pedig én alakítom emberré, meri ha nem 
teszem, elvesz nyomorultul, szégyenére a társadalmi rendnek és emberi 
jogoknak. Ha a nevtelés é!s tanítás minisztériumának kicsiny vagy nagy 
hivatalnoka vagy, ha bölcsességed vezetői polcra vagy akár minisz
teri székbe emelt: igaz, hogy teremtettél, alkotsz és biztosítasz nemzeti 
létünk számára jelent és jövőt, vezeted a Te népedet az óvodától a 
templomon át a munkás élet kapujáig, de eszméltél-e vagy egyszer is 
arra, hogy bár kötelezően felséges a szellem csiszolása, gazdagítása, és



bár megalkudhatatlanuí örök az erkölcs fejlesztése és művelése, a leg- 
emberíbb, tehát a legistenibb munka mégis csak menteni azt, ki szenvedő 
testvéred, ki hozzád hasonlónak lenni kivánkozó társad, kinek joga van 
az élethez, kit kötelességünk e jogához megsegíteni, mert érette mi is fele
lősek vagyunk és akinek számára adott mentő munka egyúttal érték
mérő a nemzetek és népek közötti igaz kultúrmunkának?! Nos: ezt teszi 
a gyógypedagógia munkása. Akkor pedig sokat, végtelenül, megbecsül
hetetlenül sokat tett, mert a fejenkénti 1109 gyermek egy egész nemzet
nek dicsősége és büszkesége, megerősödése és gazdagodása.

Erről számol be Klug Péternek és Simon Józsefnek gonddal, vilá
gosan és sok ízléssel egybeállított összefoglaló jelentése. Hű képet ad
nak ketten az öt éves múltnak minden fejlődési mozzanatáról, amit 
annyival is inkább vehetünk örömmel tudomásul, mert a gyógyító neve
lés területe is viselte a nehéz viszonyoknak súlyos megpróbáltatásait. 
Mégis fejlődött és fejlődött olyanképpen, hogy a magyar gyógypedagó
gia tekintély számba megy a külföld legelseí között is. Köszönhető ez a 
fejlődés tanügyi legfelsőbb kormányzatunknak, amiért megértette és 
— amennyire lehetett — megvalósuláshoz segítette szándékainkat a ben
nünket és ügyünket érő ellenáramlatokkal szemben is. Köszönhető bölcs 
és lelkes szakfelügyelőinknek, amiért véreik munkáját megbecsülték, 
amiért szívükhöz nőtt ügyünket szeretettel és higgadt mérlegeléssel, de 
azután annál harcosabb buzgósággal lendítették, fejlesztették. Elisme
rés illeti, háladatos adózás illeti ügyünk tekintélyes növekedéséért a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatóját és tanárait, mert 
tudományos felkészültségükkel rejtett mélységekbe tekintettek és hoz
tak felszínre belőlük olyan értékeket, mik új tartalommal, új elgondo
lások megvalósításával példaadóan, utánzásra méltóan fejlesztették a 
magyar gyógypedagógiát be- és kifelé. Ám a legnagyobb elismerés in
tézményeink igazgatóinak és tanárainak szól, mert a szürke hétköznapok 
fáradalmas munkájával ők emelik a rög xölé, az élet sugaras magassá
gaiba a szándékot, a tervet, vele együtt az felesettet, az ügyefogyottat. 
Szakfelügyelőink jelentésében ez ,a munka tükörkép gyanánt vetődik 
elénk, bár a kartársak áldozatos ügyi tevékenységét a jelentés nem so
rolja fel azzal az arányossággal, mint amelyet minden tanári testület 
és annak minden egyes tagja méltán megérdemel. És ha a szaktanácsi 
tagok tevékenységének méltatása alkalmával is hézagok mutatkoznak, 
mégis egészében hű képe ez a jelentés a pedagógusi legszebb munká
nak: a gyógypedagógiának. Áttekinthető, szép munkájukért a legna
gyobb dicséret illeti őket.

Sulyomí-Schulmaim Adolf: A  beszédhibák elhárítása különös tekin
tettel a dadogásra, (A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság kiadása, 
Bpisst, 1935. —  149 old. 4 ábrával és 3 melléklettel.
Értékes könyv, mert értékessé teszi szerzőnek több évtizedes gya

korlati tapasztalata, fáradságos kutatásokból nyert tudományos felké
szültsége, a gyermek iránti nagy szeretete és a magyar értékek biztosi- 
íására, illetőleg megmentésére törekvő hazafias lelkülete. Éles szemmel 
és egyúttal meleg szívvel látja meg a beszédhibákban szenvedőknek sa- 
játlagos sorsát, társadalmi és gazdasági elértéktelenedését, És amikor 
a helyes, az ép beszédnek ismeri az egész 1 elküldtet idomító, a képessé-? 
geknek érvényesülését biztosító erejét és ismeri a léleknek azt a kife
jezési formáját, melynek tökéletességén múlik sokszor az élet értelme, 
akkor Schuhncitin a beszédhibák elhárításának szándékával általános

o
Magyar Gyógypedagógia 1935. 9—10. szám.
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munkát v L z  t f  I  í  mi f.zemP °" íbo1 széP és igen megbecsülendő 
veí mPd -A f lkor pedl8 a tudomány és gyakorlat karöltöttségé-
vel megvilágít minden mozzanatot, mellyel főként a dadogás különböző 
gyógyítási eljárásait fejtegeti, akkor vezető fonalat nyújt szülőnek és 
pedagógusnak egyaránt és szinte vezérkönyvszerű útmutatásokat a 
gyógypedagógus reszere.

á feleZetí f .n t  azoknaik részleteiméi alatt először általánosan 
áttekinti a beszed,avitas ügyét, majd részletesen szól a hangos beszéd
nek, mint a gyermek lelki fejlődésének tényezőjéről, a beszéd védel- 
^oer?1’ a/ y)ermek- es 1l)úkor beszédzavarairól és azok leküzdéséről, a 
i l  í í !  dadoáas lényégéről és a védekezés módjáról a családban, az 
iskolában es gyógypedagógiai tanfolyamokon, különleges iskolákban 
vagy osztályokban és végül ismerteti átfogóan és mélyrehatóan az ál
landósult dadogast és annak kezelésmódját. Bőségesen kimerítő rész- 
etesseggel tájékoztat a dadogáskutatás legújabb eredményeiről és be
ehelyezi egyúttal a dadogót az alkatelemzés megvilágításába. Ezzel 

kapcsolatosan szol az extrapyramídális-rendszer bonc- és élettanáról is. 
f ,  Vtagá „ k *ben a gyermek beszédfejlődését tárgyalja világosan, át
tekinthetően a beszédgyógytan szempontjából.

Menedéket kereső és szaktudós, segítséget kutató és menteni akaró 
pedagógus egyaránt talál értékeket e könyvben. Ennek minden sorát 
egy tapasztalt szakembernek becsületes múlton épült és a legújabb 
irányzatokat is tárgyilagos ítélettel mérlegelő, sőt a gyakorlaton átszűrt 
elmenyeredmenyektől erősödött tudása sugallta. Minden szavát pedig 
a Sjer,e ,et tuzte tartalmas, hasznos könyvvé. És miután világos az irálya, 
gór lulekeny és magyaros minden kifejezése: a nevelésügyi szakiroda
lom méltán sorozhatja e munkát dicséretes termékei közé.

Archív für das Blindenwesen und íür díe Büd’ungsarbeít an Seh-
schwachen, 1935, aug— szept, 5— 6, sz,

i„ ,Pr' priedrích Mansfeld, ebben a számban folytatja és befejezi az 
e l°zo szamokban elkezdett érdekes cikkét a vak-lét létéről. Feleletet 
igye szik adni főproblémájára: hogyan veszi tudomásul a vak voitaké- 
pen a külvilágot? Levezetése a következő:

■ f hiá,nya következtében a világtalan sokkal inkább igénybe 
veszi többi érzékszervét, mint a látó. A z egyes éirzékszervek területén 
ebből a vak szamára fontos különbségek keletkeznek:

A  szagerzékhez hozzá számítandó az egész lélekző-szerkezet. A  
levegő pár a tartalma, száraz volta ugyanis nemcsak rendkívül befolyá- 
solja a hallást, de önmgában is jelentékeny. Száraz, napsütött levegőt 
sokkal könnyebben, több kedvvel lélekzik be, mint ködös, vagy tik
kasztó levegőt. Ebben azonban már nem csupán a szaglás szervének 
van szerepe hanem az egész bőrfelületnek. Itt említendő meg a szer
vezetnek a foldmágneses és elektromos hatásokra való reagálása is. 
k-zt a jelenséget a látók meglehetősen figyelmen kívül hagyják, tudomá
nyosan nem foglalkoznak eléggé felderítésével és szerepével, a vakok 
azonban gyakran tapasztalják fontosságát.
i - j f  hallásélmények függnek: 1.) a hangadó milyenségétől. Itt az a 
kérdés, hogy ez ismert vagy ismeretlen-e a világtalan előtt? Előbbi 
megnyugtatókig hat. Hogy a vak egy szobában, lakásban, vidéken ott
honosan érezze magát, szükséges, hogy akusztikailag tisztában legyen 
vele, legalább nagyjáoól tájékozódni tudjon benne. A z ilyen, audítív- 
taktuis úton szerkesztett hallástér természetesen sokkal bizonytalanabb
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és pontatlanabb, mint a látástér, de mégis útbaigazítja legalább a vakot. 
2.) a hangvezető milyenségétől: hangvezetőül vakok számára gyakor
latilag csak a levegő jöhet számításba. Ez lehet nyugodt vagy mozgó, 
száraz vagy nedves, hideg, hűvös, vagy meleg, forró, könnyű vagy ne
héz, ködös, párás, felhős vagy tiszta, napsütött, stb. Elektromos töltése 
is igen különböző lehet. Mindez erősen befolyásolja a hallást. 3.) az 
egyén testi-lelki hogytétéről. Nemcsak komoly betegség, de kisebb rosz- 
szullét vagy índíszpozicíó is befolyással van a hallásra.

Fontos hallásélmények közé sorolható a csönd is. Más a reggeli, az 
esti csönd, más a csönd a csukott szobában, más az utcán, téren, erdőn, 
mezőn. Sőt évszakok és napszakok szerint is más és más a csönd. Ezekre 
a megkülönböztetésekre természetesen csak lelkileg nagyon képzett 
világtalanok képesek. A  vakok oktatásának ilyenné kell nevelni min
den vakot, mert az ilyen finom megkülönböztetések hiányában nemcsak 
esztétikai értéket veszít, hanem gyakorlati szempontból is kárt szenved,

Említésremélíó tény, hogy az állandóan ráirányított figyelem foly
tán a világtalanok hallásíngerküszöbe alacsonyabban áll és csúcspontja 
magasabban, mint a látóké, tehát hallásbelíleg érzékenyebbek és fogé
konyabbak is. Ezért számszerint többet hallanak, mint a látók. Máské
pen is hallanak, mert hallásbenyomásaiknak több értelmi kapcsolata és 
életrevonatkoztatott jelentősége van, A  patakcsobogás pl. az ő szátaára 
nem csupán esztétikai öröm, hanem útmutató is, amely irányítja. Bár 
világtalannak tudatában sokkal több hallásbenyomás van, mint a lá
tóéban, azonban, mikor figyelmét valami másra összpontosítja, éppen 
úgy nem zavarja, mint a látót, különben nagyvárosban pl. nem is bír
hatná ki.

További idetartozó kérdés, hogy a világtalan hallásbelíleg hogyan 
lokalizál? Ismert helyen kitűnően tud lokalizálni, zárt és szabad helyen 
egyaránt. A  zajok eredési helyét, minőségét meglehetős bizonyossággal 
képes megállapítani, ez segíti őt a tájékozódásban is. Ismeretlen helyen 
a lokalizálás nehezebb, mert arról a zárt, illetve nyílt területről nincse
nek még meg a hallási emlékképeí. A  tájékozódásban azonban segítik 
őt zárt helyen, már néhány lépés után a hangok visszhangja, szabad 
téren, utcán a motorok, kocsik, járókelők, stb. már ismert zajának em
lékképei.

A z eddig elmondottak nemcsak lélektanilag érdekesek, hanem a 
vakok beszédjének megítélése szempontjából is. Ha meggondoljuk, 
milyen szűkös élményei vannak a vaknak, azonnal megértjük, miért 
olyan üresek beszédbe!! megnyilvánulásai, A z ő számára sokkal keve
sebb történik, élete eseménye; bizonyos fokig csak keskeny ösvényen 
húzódnak végig, sohasem széles fronton. Ezt a hiányt azonban némiké
ppen pótolni lehet. A  lelki kifejezésre kell náluk a súlyt helyezni. Ezen 
a téren a látóval egyértékűek, sőt rajta felülemelkedettek lehetnek.

A  tapintásnál a legelső felvetődő kérdés, mit tapint a vak? Hogyan 
fejlődik ki nála a térképzet? A  felelet legmegfelelőbben gyakorlati 
példa bemutatásával adható meg; az egyik értelmes vak kis gyermek 
új éjjeliszekrényt kap. Tapogatással ,,megnézi. Ide-oda tologatja, 
emelgeti, ezzel megismeri súlyát, nagyságát, kitapintja alakját. A  ta
pintás nem folytátólagos, hanem megszakított, az egyes részek bele- 
helyeződntek a már tapasztaltba, az egészbe, valamint kapcsolódnak a 
már ismertek emlékképéhez.

A  látó és vak tárgyészrevevése és tárgyemlékezete közti jellemző
9
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emlékezet' M v L t  lát?nál(mi” dkeH° eíyhueamú, a »aknái csak a tárgy- 

nve naia a vizuálisán intuitív kontinuum h ánvzík ezért (a IközWc*

w Z ö  e Z  / í 7™ kr m' f r  “ r' “ “  ki- E » e l  * m  W ía  e léS é  “atfogo egyseget megertem, főleg ami szociális szempontból lenne fontos.

egye«- X zékW ,U>7 lf r z é k t e f ü l e t ( ; k r 7e  vonatkozó fontosabb kérdések. Az 
gye. erzekíieruletek azonban kolcsönviszonyban vannak egymással

a T ein 'ieZf rit --myí ° rmán hírnökei az érzéki világnak, egyforma^értékkel 
a knlvJaj k n 'cn feö  területeiről honnak tudósítást. A  látó i  a vüáé-

le í fo n te íb h é J 'í f^ A .1’ kulönbséf  ?bban Tan' h° íy  utóbbinál az egyfk legíontcisabb erzekteruleten a szemléleti élmény helyébe üres képzetek

v a k í t s  h o T i í u , . abba”  kÜ1Ö"bfe“ k- * • * « »  él át valamit a

f0kklk<,ZÍk' ^
ribb S v aItaJán° S tuIaÍC,0nságukat megállapítja, hogy sokkal gyako-
ható vakság ÍZ Z fllT T  "  Iáíóknál- Ez könV n  maggyaráz- 
né szomon A -  - depresszió a passzívabb természetűek-

jemondo beletörődésben, az aktívabbaknál elégedetlen 
segben es türelmieden rosszkedvűségben nyilvánul meg.

k A — k ai If [ f érzék hiánya, valamint a többi, különösen a tapintás 
es hallaserzek kiterjedt tevékenysége következtében a betegség iránvá
kus L t k ü S ” ' fogékonyabban érez. A  taktílis, szenzoriusfakuslti- 
dóan f £ A  bbi aIacs,01?yabban van, ezen érzéki benyomásait állan-
f l  tlr' f  i f r  rendellenességeit hamarabb és súlyosabb betegség 
unetkent értékéi, mint a látó. Ehhez járul depresszivebb alkata és

ie t Í !ek+KV Vf°naS0k "T .' abeíegség alatti jobb ellátás, ápolás, kényez- 
ké ' u,ía“  vagy. Mindez egybevetve okozza azt, hogy a világtalan 
kényesebb es erzekenyebb a betegségek iránt, mint a látó

szerH Sh J n Y á1! \Z°nban.a hf.lyzet akkor< amikor a betegségről közvetve 
erez tudomást, hallomás útján, azaz, amikor nem ő beteg, hanem pl

alamelyik tarsa Ilyenkor sokkal kevésbbé támad benne szánalom, sok-

ru bozA  i f  A 15 ma-fd’ T *  ? IátÓ’ különösen, ha félelemérzés is já- 
d  “ ifi IjW  e-y ,k epileptikus társukat, akinek rohamánál néhány- 

, voltak, a vilagtalan növendékek feltűnő hidegséggel vettek
korul, sót valósággal bojkottnak. Ez éles ellentétben á l f  azzal a T p -

n ö L  támogaAákraSSa ’ & m e Ü Y e l  az gészsé£es vakok egymást kölcsö-

® itokar Wuiwcek; Ausztria szerepét ismerteti a vakügy fejlő- 
eseben. A z osztrák vakpedagógusok munkássága igen változatos:

nÍSf ' t t  Psf ̂ yakorIatii lélektani kutatásokat végeznek, de ugyanolyan 
mértekben, foglalkoznak módszertani egyes kérdésekkel is.

m : „ , \ t0rJ e n e f  kut?íás terén kiváló tevékenységet fejtettek ki: Mell,
bér WanecekenyeZ° “  mUnkásságának folytatói Bürklen, Mellhu-

A l t n í n r t S f  R - 'í l  gyakorlati kérdések kifejtésében szintén Mell,
, ,^ a, ’ i Bárkién, Trapny, Wanecek, stb. tűnnek ki, az elmé

leti problémák feldolgozásában pedig S, Heller.
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Lélektani területen S, Heller, Altmann, Bürklen, Mansíeld, Münz, 
Wanecek, stb. munkássága kiváló.

Csupán a vakok pedagógiájának általános elmélete nem talált még 
feldolgozóra. Ez a hiány pótlásra vár.

Dr. Kozmutza Flóra.

Dr, Fritz Gíese: Psychologísches Wörterbuch, Dritte Auflage. Mit 53
Figuren im Text. C. Marhold V erlagsbuchhandlung, Halle a. S.
Kis 8. 208 l. Ára 4’60 Rm.
Ez a lélektani lexikon hézagpótló munka, mert felöleli a lélektan 

egész területét, röviden és világosan tájékoztat ja az olvasót a lélektan 
kérdéseiiben, de amellett az ára is mérsékelt. Mint segédkönyv igen jó 
szolgálatot tehet lélektani könyvek és folyóiratok olvasóinak, de gyógy
pedagógusoknak is, ha valamelyik kérdésben felvilágosításra lenne 
szükségük. Ma már a normális gyermekek nevelőjének is napról-napra 
szüksége van arra, hogy munkája közben a lélektan, különösen pedig 
a gyermeklélektan megállapításait figyelembe vegye; fokozott mérték
ben szükséges ez a gyógypedagógusnak, akinek a rendestől eltérő gyer
meki lelkekkel van dolga. Majd minden lépésnél akad olyan jelenségre, 
amely a lélektan törvényeinek, tapasztalatainak bővebb betekintésére 
utalja őt, ha munkáját jól akarja elvégezni. Ezért nagy értékű ránk 
gyógypedagógusokra nézve ez a rövidre fogott, világos nyelvezettel, 
könnyen érthető formában megírt munka, amely nem a lélektannal tu
dományosan foglalkozó szakembereknek készült első sorban, hanem 
amely a művelt közönség igényeit kívánja kielégíteni. Egy-két címszó 
elolvasása után megállapíthatjuk, hogy ez a legnagyobb mértékben 
sikerült is a szerzőnek, A  lelki eltérésekkel (abnormi fásokkal) foglal
kozó részek pedig a többieknél is teljesebbek, aminek meglátása a 
könyvet ránk nézve még értékesebbé, még hasznosabbá teszi.

Életrajz kevés van benne, honfitársaink közül Prof. dr, Ranschburg 
Pál életrajzi adatait, idevágó jelentős műveinek felsorolását és a homo
gén gátlás törvényének ismertetését tartalmazza. (ém .)

van Dantzig, Branco; Petite contribution à l ’ examen expérimental de
la gémination dans la langue néerlandaise. 1935.
Szerző az „Archives Néerlandaises de Phonétique Expérimentale“ 

című folyóiratban közzétett cikkében a holland nyelvre erősen jellemző 
egyik hangtani sajátossággal, a geminációval foglalkozik. A  holland 
nyelv kiejtésének egyik legfontosabb kérdéséből, az asszimilációból 
indul ki. Ennek meghatározásában Nyrepot követi: hasonulás alatt érti 
azt a jelenséget, amikor különálló hangok más hangok szomszédságában 
a könnyebb kiejtés érdekében ¡egymáshoz idomulnak. A  hasonulás a 
szavakon belül és az egymást kővető szavaknak kapcsolatában egyaránt 
előfordul, mivel pedig a holland beszélt nyelvben sok a „liaison“ , gya
kori benne az asszimiláció is, A  hasonulásnak két főformáját ismerteti, 
az előreható zöngésítést (protepsís) és a hátraható zőngétlenítést (mé- 
talepsis). Okait beszédfejlődésí úton vezeti le. Majd rátér a részben 
asszimiláció eredményének tekinthető, részben egyéb alapon keletkezett 
gemínácíó tárgyalására.

A  „geminata“ elnevezést nem tartja pontosnak fonetikai szempont
ból, mert ezeket a mássalhangzó-párokat nem ejtjük ki kétszer, csak 
hosszan. A  beszélő szervek csak egyszer képezik a megfelelő zárlatot 
vagy rést és csak egyszer pattantják fel, illetve szüntetik meg. A  ge-
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minata eszerint voltaképen egy, két momentumra oszló, mássalhangzó: 
a zár vagy rés képzése az előző szótag befejezéséhez tartozik, a zár 
vagy rés felbontása pedig a következő szótagot nyitja meg. A  kezdő- 
és végmomentum közötti tartam hosszúsága a mássalhangzó minőségé
től függ; a zöngétlen exploziváknál a tartam hosszú, a zár felpattanása 
erős. A  geminata tartama különösen egyéb mássalhangzóval való szom
szédságban hosszabbul meg. A  zöngés exploziváknál még komplikál
tabb a kiejtés és főleg a hasonulás útján keletkezett gemínáták tartama 
hosszú. A  liquidáknál a kiejtés nehézséget nem okoz, a tartam köze
pesen hosszú, A zöngétlen spiránsoknál a tartam szintén mássalhangzó 
szomszédságában hosszabbodik meg. Zöngés spiránsok gemínácíója a 
holland nyelvben nem fordul elő.

A  geminata milyensége függ a mássalhangzó minőségén kívül a 
beszélő egyéni lelki tulajdonságaitól: a sietős, a hanyag, az apathikus 
temperamentumu elhanyagolhatja helyes kiejtését. De még a korrekt 
kiejtés esetében is befolyásolják a gemínácíót a szomszédos mással
hangzók, a beszéd technikai része, a hangsúly, hang, ritmus, stb. A  ge- 
mínáció elhanyagolása pedig, mivel a holland nyelvben sűrűn fordulnak 
élő a gemináták, a nyelv esztétikájának nagy kárára van.

Dr. Kozmutza Flóra.

V E G Y E S E K
Dr. Tóth Zoltán székfoglalója. Tanárképző Főiskolánk igazgatója, 

Tóth Zoltán dr. 1935. évi szeptember hó 21-én tartotta székfoglalóját a 
Magyar Paedagógiaí Társaságban. Előadásának tárgya gyanánt a 
gyógypedagógia jelentőségét választotta az általános nevelői gondol
kodás fejlődése szempontjából. Érdekes és eredeti meglátásait tartal
mazó felolvasása egész terjedelmében található e lapszámunknak ve
zető cikkében.

Szakgyűlés, A  Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1935. évi no
vember hó 7-én és december hó 5-én szakülést tartott. Az előbbin 
Németh Péter dr. kir. törvényszéki tanácselnök, a Fiatalkorúak Bíró
ságának elnöke ismertette azt a nagyszabású megnyitó beszédét, me
lyet a fiatalkorúak bíráinak brüsszeli nemzetközi kongresszusán elnöki 
minőségében mondott. Lekötötte hallgatóit a tudományos tárgyilagos
ság erejével, amellett azzal a nemes szándékával, hogy minden sorá
ban, minden szavában az elesetteken segíteni: igyekezzék. Egyúttal meg
kapó volt előadása során azoknak a politikai, társadalmi és gazdasági 
kereteknek rajzolása, melyekben hazánknak változatosan szomorú 
sorsa s általa a bűnözőknek tömege alakult a háború kitörésétől nap
jainkig. A  neves előadó ismertette a brüsszeli nemzetközi kongresszus
nak különböző tárgyalt kérdéseit is. Közülök elfogadott határozatként 
néhánya a magyar gyermekbíróság gyakorlatában gyökerezik

E szakülésen dr. Kozmutza Flóra igen világosan összefoglaló elő
adás keretében ismertette dr. E. Kretschmernek legutóbbi budapesti 
megállapításait a személyiség felépítéséről a pszíchotherápiában.

Rendkívül értékes előadásban számolt be legújabb vizsgálatairól 
Románné Goldzieher Klára 1935. évi dec, 5-én tartott szakülésünkön
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„Adalékok az írás lélektanához“ címen. Fegyelmezett éleslátása, szi
gorú logikája és vizsgálatainak jól megfontolt alapozottsága, mint min
dig, ezúttal is értékes eredményeket hoztak és adtak a gyógyítónevelés 
számára,

A  Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz. Egyesülete 1935, évi 
okóber 5-én tartotta meg közgyűlését a siketnémák váci intézetének ősi 
falai között. Ugyanakkor rendezte a vendéglátó tanári testület Cházár 
András emlékünnepélyét is. Az ország legkülönbözőbb vidékeiről érke
zett kartársak nagy tömege részese lehetett újból annak a kedvesség
nek, annak a baráti szeretetben fogant szíves figyelemnek, mellyel a 
váci intézet igazgatója és tanárai már a múltban is oly sokszor halmoz
ták el vendégeiket.

A z intézet kápolnájában tartott szentmise vezette be ünnepnapun
kat. A z értékes munkában gazdag közgyűlést már a kora délelőtti 
órákban Völker József elnök nyitotta meg az egy évi munkálkodást 
becsülő, igen nagy figyelmet keltő beszédjével. A  nemes eszményiség- 
nek, a becsületes törekvésnek és megvalósulásnak általa adott kereteibe 
illeszkedett bele a közgyűlés minden ténykedése, úgy a szaktudás bő
vítését, illetőleg tisztázását szolgáló két szakelőadás, valamint Füzesi 
Árpád főiskolai tanárnak az egybegyűlt nagyközönség érdeklődéséhez 
alkalmazkodott ismertető előadása a Tanárképző IV. éves hallgatóinak 
olaszországi tanulmányút járói. A  szakelőadások egyikét Ehling Jakab 
c. igazgató tartotta Urbanschitsch dr, és Bárczi dr. eredményeinek pár
huzamos értékelésével kapcsolatosan, a másikat pedig Schreiner Ferenc 
c, igazgató, főiskolai tanár az érzelemnek a beszédíanítás szolgálatában 
álló jelentőségéről.

A  közgyűlés nagyobb szünetében az egybegyűltek kivonultak a 
váci hősök emlékművéhez és azt, Wayán Ferenc kartársunk gyönyörű 
beszéde után, a hazáért életükkel áldozok iránti hála kifejezéseképen 
megkoszorúzták. Ugyancsak koszorút helyezett az egybegyűltek nevé
ben Völker József elnök Ferenc király, Cházár András, Borbély Sán
dor és Náray-Szabó Sándor szobraira.

Miután e kegyeletes cselekedetekkel, valamint a szak- és ismer
tető előadások befejeztével a közgyűlés tárgysorozatának lebonyolítá
sában ia tisztán ügykezeléses intézkedések pontjaihoz jutott, az azok 
felett való döntést az elnökség a délutáni munkarendbe illesztette s 
így a közgyűlés tagjai emelkedett lelkülettel, ünnepi hangulatnak ma
gasságában vehettek részt a Cházár András emléklakomán, melyen a 
serlegbeszédet Preszly Elemér belügyi államtitkár Öméltósága mon
dotta. Cházár András lelki mélységeiből oly rejtett kincseket tárt ne- 
mesveretű, klasszikusan szép beszéde vonalán hallgatói elé, hogy való
sággal lenyűgözte díszes hallgató közönségét okfejtésének tísszta krís- 
tályosodottságával, érveinek meggyőző erejével, a korabeli viszonyok
nak bámulatos művészi beállításával.

A  közgyűlés a délutáni órákban is folytatta munkáját és befejez
tével az összes kartársak a jól és szépen végzett munka tudatában, an
nak nemesítő érzésével távozhattak újból a hétköznapi fáradalmak 
műhelyei felé.

f  Dr, Gurszky Ernő, Mélységes gyász töltötte el a gyógypedagógia 
összes munkásait, midőn 1935. év szeptember 21-én azt a barátot és 
munkatársat kellett temetnünk, kinek váratlan és döbbenetes halálával



szinte pötoíhaatian vésztéség érte a gyógypedagógiát, Gurszky Ernő 
orvosi es tanári minőségében a legkiválóbb jaínk közé tartozott. Mint 
tanárképző főiskolánk előadó tanára a gyógypedagógia tudományának 
alapos művelője volt, az ifjúságnak pedig szeretettel övezett jóakarója, 
szinte atyai jóbarátja. Mint a budai intézetnek régebbien tanára, majd 
kezelő orvosa oly munkásságot fejtett ki, melyből új utak nyíltak és 
újszerű eredmények világos irányokat szabták a jövő számára. Mint 
hivatásának (élő ember pedig egy fölöttébb áldozatos lelkületnek volt 
érzületben és cselekedetekben egyaránt megszemélyesítője. Azért is 
siratta mindenki, ki őt ismerte, a napilapok pedig vezércikkekben is 
méltatták az életáldozásával életet mentő orvost. A z ő kötelességtelje
sítése gyászba borított egy kedves kis családot, egy őt rendkívül becsülő 
oktatási területet és Budapest társadalmának igen tekintélyes részét. 
Szeretett és felejthetetlen kartársunkat a Gyógypedagógiai Tanárképző 
főiskola nevében Schreiner Ferenc, az áll. Gyógypedagógiai nevelő in
tézet nevében Szabó Károly, a Tanárképző ifjúságának képviseletében 
pedig Esőssy József búcsúztatta.

Kit a tudás tekintélye mellett bensőséges baráti szeretet is fűzött 
hozzánk; Gurszky Ernő emléke közöttünk soha ne halványodjék!

Miniszteri elismerés. A  m, kiír, belügyminiszter Kádas György
nek, a kisújszállási gyógypedagógiai intézet igazgatójának 25 éves szol
gálati évfordulója alkalmával elismerését fejezte ki az állami gyermek- 
védelem érdekében kifejtett eredményes munkálkodásáért.

Dr. Sípos Sándor miniszteri fogalmazó lett ügyosztályunkban 
ügyeinknek előadója dr. Emődy István fogalmazó helyett, ki új beosz
tással az egyetemi ügyosztályhoz került. Hassa át az új előadót az a 
meleg érdeklődés, melyet az elesett gyermekek megmentése szempont
jából úgy a növendékek, valamint az értük önfeláldozóan munkálkodó 
tanárok megérdmelnek,

Schulmann Adolf igazgató ,,A hangos beszéd mint a gyermek lelki 
fejlődésének tényezője“ címen tartott a Magyar Phonetikai Társaság 
V III. tudományos ülésén (Budapest, 1935. okt, 25.) előadást. Többek 
között megállapítja, hogy a helyes és jó magyar beszédre való nevelés 
nagy és mély irányító hatást gyakorol a gyermek, illetve az egyén szel
lemi, értelmi, érzelmi és erkölcsi életére, A  beszéd több, mint elemi ké
pesség, mert fölöttébb fontos tényezőként vesz részt az összegyéniség 
értékeinek kialakításában.

Tudott dolog, hogy a tanítóképzők és a tanárképzők tanulmányi 
rendjében a beszéd egészségtana, a jó beszélésre való nevelés tana és a 
beszédhibák kór- és gyógytana —  természetesen az ott megfelelő ke
retben —  máig sem szerepel. Pedig gyermeket, ifjat tanítanak és nevel
nek az iskolában, akinek a legértékesebb képessége a beszéde, amely
nek nevelői szempontból való nagy ériéke elvitathatatlan, s ez a képes
ség még nem részesül a megfelelő gondozásban.

Előadó javaslatára a Magyar Phonetikai Társaság felkéri a vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter urat, hogy í.) a beszéd egészség- és nevelés 
tanát, továbbá a hibás beszéd kór- és gyógytanát a megfelelő keretekben 
vegye fel a tanító- és tanárképzés (tanulmányi rendjébe; 2.) gondoskod
jék a megfelelő szákkönyvek megíratásáról; 3.) kívánja meg, hogy első
sorban magának a tanítónak és a tanárnak a beszédmódja mindenkoron 
példakép legyen anyanyelvűnknek használatában és 4) népművelési és
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szinte pötoihaatián vésztéség érte a gyógypedagógiát. Gurszky Ernő 
orvosi es tanári minőségében a legkiválóbb jaink közé tartozott. Mint 
tanárképző főiskolánk előadó tanára a gyógypedagógia tudományának 
alapos művelője volt, az ifjúságnak pedig szeretettel övezett jóakarója, 
szinte atyai jóbarátja. Mint a budai intézetnek régebbien tanára, majd 
kezelő orvosa oly munkásságot fejtett ki, melyből új utak nyíltak és 
újszerű eredmények világos irányokat szabtak a jövő számára. Mint 
hivatásának (élő ember pedig egy fölöttébb áldozatos lelkületnek volt 
érzületben és cselekedetekben egyaránt megszemélyesítője. Azért is 
siratta mindenki, ki őt ismerte, a napilapok pedig vezércikkekben is 
méltatták az életáldozásával életet mentő orvost. A z ő kötelességtelje
sítése gyászba borított egy kedves kis családot, egy őt rendkívül1 becsülő 
oktatási területet és Budapest társadalmának igen tekintélyes részét. 
Szeretett és felejthetetlen kartársunkat a Gyógypedagógiai Tanárképző 
bőiskola nevében Schreiner Ferenc, az áll. Gyógypedagógiai nevelő in
tézet nevében Szabó Károly, a Tanárképző ifjúságának képviseletében 
pedig Esőssy József búcsúztatta.

Kit a tudás tekintélye mellett bensőséges baráti szeretet is fűzött 
hozzánk: Gurszky Ernő emléke közöttünk soha ne halványodjék!

Miniszteri elismerés, A  m, bír, belügyminiszter Kádas György
nek, a kisújszállási gyógypedagógiai intézet igazgatójának 25 éves szol
gálati évfordulója alkalmával elismerését fejezte ki az állami gyermek- 
védelem érdekében kifejtett eredményes munkálkodásáért.

Dr. Sípos Sándor miniszteri fogalmazó lett ügyosztályunkban 
ügyeinknek előadója dr. Emődy István fogalmazó helyett, ki új beosz
tással az egyetemi ügyosztályhoz került. Hassa át az új előadót az a 
meleg érdeklődés, melyet az elesett gyermekek megmentése szempont
jából úgy a növendékek, valamint az értük öníeláldozóan munkálkodó 
tanárok megérdmelnek,

Schulmann Adolf igazgató „A  hangos beszéd mint a gyermek lelki 
fejlődésének tényezője“ címen tartott a Magyar Phonetikai Társaság 
V III. tudományos ülésén (Budapest, 1935. okt, 25.) előadást. Többek 
között megállapítja, hogy a helyes és jó magyar beszédre való nevelés 
nagy és mély irányító hatást gyakorol a gyermek, illetve az egyén szel
lemi, értelmi, érzelmi és erkölcsi életére. A  beszéd több, mint elemi ké
pesség, mert fölöttébb fontos tényezőként vesz részt az összegyéniség 
értékeinek kialakításában.

Tudott dolog, hogy a tanítóképzők és a tanárképzők tanulmányi 
rendjében a beszéd egészségtana, a jó beszélésre való nevelés tana és a 
beszédhibák kór- és gyógytana —  természetesen az ott megfelelő ke
retben —  máig sem szerepel. Pedig gyermeket, ífjat tanítanak és nevel
nek az iskolában, akinek a legértékesebb képessége a beszéde, amely
nek nevelői szempontból való nagy értébe elvitathatatlan, s ez a képes
ség még nem részesül a megfelelő gondozásban.

Előadó javaslatára a Magyar Phonetikai Társaság felkéri a vallás- 
és közoktatásügyi Miniszter urat, hogy 1,) a beszéd egészség- és nevelés 
tanát, továbbá a hibás beszéd kór- és gyógytanát a megfelelő keretekben 
vegye fel a tanító- és tanárképzés tanulmányi rendjébe; 2.) gondoskod
jék a megfelelő szakkönyvek megíratásáról; 3.) kívánja meg, hogy első
sorban magának a tanítónak és a tanárnak a beszédmódja mindenkoron 
példakép legyen anyanyelvűnknek használatában és 4) népművelési és
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egyéb taníolyamokon ismertessék a magyar nyelv szépségeit, különös 
tekintettel a beszédmód szellemist és erkölcsöt nevelő hatásara.

A z  előadáshoz hozzászólt Istenes Károly orsz, tanulmányi fe l
ügyelő, igazgató, aki Sarbó professzornak ezirányú kezdeményező mun
káját ismertette, továbbá Sarbó Artúr dr. egyetemi tanár és Némái J ó 
zsef dr. egyetemi m. tanár.

Országos értekezlet a vakok továbbképzése érdekében, A  Vako
kat Gyámolító Egyesület elnökség® országos értekezletre hívta 1935. évi 
december hó 2-án az egyesület tisztviselőit, a vidéki egyesületek igaz
gatóit, a Vakok József nádor kir. orsz. intézetének tanári testületét és 
a vakok érdekeltségeinek megbízottait. Ez értekezletnek célja volt meg
állapítani azokat az okokat, melyek a vak ifjaknak hathatósabb ipari, 
ill. kereskedelmi kiképzését elodázhatatlanná teszik s leszögezni azo
kat a módozatokat, melyek mellett a továbbképzés megvalósítható oly
képpen, hogy öntudatosabb felvértezettséggel célszerűbben illeszked
jenek bele a munkálkodó társadalom gazdasági viszonylataiba. A  kér
dések és megoldandó feladatok tömegét külön szakelőadások keretében 
Tóth Zoltán dr., Herodek Károly, Tegyey Jenő dr., Bánó Miklós dr. és 
Ilikkel István világították meg. A z  előadások végeredményeképpen 
Tóth Zoltán dr. az értekezlet elé javaslatot terjesztett, melynek alap
ján a Vakokat Gyámolító Egyesület országos elnöksége a december hó 
16. és 17-én tartott gyűlésén a következő határozatokat fogadta el meg
felelő indokolással:

1. ) A z  egyes iparágakban dolgozók számát a fogyasztóképesség 
aránya szerint csökkenteni kell. Felmentendők azok, kik napi 50 fillér
nél kevesebbet keresnek. Ezekből háziipari és mezőgazdasági foglalkoz
tatás útján kell' gondoskodni,

2. ) A  napi 50 fillérnél többet, de 1 P-nél kevesebbet keresők 2 évi 
haladékot kapnak hiányzó munkaképességük pótlására.

3. ) A  munkaképesség megállapítása és ellenőrzése érdekében éven
ként ipari versenyt kell rendezni.

4. ) A  versenyképesség fokozása érdekében a kefe- és seprőkötő 
iparban indokolt fokozatosan a gépmunkára áttérni, a kosárfonó ipar
ban pedig a Taylor-rendszerre.

5. ) A  székfonást, mint önálló iparágat, be kell szüntetni.
6. ) A  helyi viszonyoknak megfelelően gondoskodni kell újabb fog

lalkozási ágak bevezetéséről. Törekedni kell arra, hogy az intézeti ház
tartási munkák legnagyobb részét rosszullátók, vagy vakok végezzék. 
Ezért csak a legszükségesebb számú látó alkalmazása engedhető meg.

7. ) A z  önállósítás előkészítése érdekében az 1936— 37. tanév ele
jén meg kell szervezni az ipari és kereskedelmi továbbképző tanfolya
mot a V. Gy. 0 . E. bpesti foglalkoztató intézetének keretében.

8. ) Meg kell szervezni a vidéki ipari és kereskedelmi telepeket a 
csoportokban való foglalkoztatás biztosítása érdekében.

9. ) A  bpesti foglalkoztató intézet keretében fel kell állítani a zon- 
gorahangolók továbbképző műhelyét, továbbá meg kell szervezni az 
egész országban a zongorakarbantartási vállalkozást.

10. ) A  később megvakultak részére az eddigi 3 ipariskolát össze 
kell vonni és mint ipari és mezőgazdasági iskola egy közülök a leányok 
részére Szegeden, egy a fiúk részére Szombathelyen nyílik mieg.

1.) A  vakok bpesti foglalkoztató intézetének ipariskoláját át kell 
szervezni a József Nádor Intézetet végzettek ipari és kereskedelmi tan
folyamává.
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W Í2'V A  “ f ’̂ n té z e t , az ipari és mezőgazdasági iskola, valamint az 
p i. es Kereskedelmi továbbképző tanfolyam tantervei egymással telie-

í t nek SSzZhl f ngKan Aeszl tendök. el oiY bizottság által, melyben az egvesü- 
ietek szakemberei is képviselve vannak.

13. ) Különböző gyárakban és üzemekben a vakok által végezhető 
reszletmunkakna.1 egy-egy vak is alkalmazást találjon.

14. j Masszírozó-íanlolyamokaí kell szervezni,
15. ) A  szegedi intézetből az iskolás ifjak a szombathelyi intézetbe 

kerülnek, az iparilag használhatók is Szombathelyre, vagy Miskolcra 
A  szegedi mtezet a később megvakult leányok ipari és mezőgazdasági 
ískoiaja, valamint az iparilag nem használható vak nők háziipari és me- 
zogazdasagi irányú foglalkoztató telepe lesz.

16. ) A  debreceni Szabados F.-féle birtokon meg kell szervezni az 
iparilag nem hasznosítható férfiak mezőgazdasági irányú foglalkozta
tó jat, a Zorn-f ele hagyatékból Budapest közelében pedig a leányokét.

\t.) Ezen határozatok a Vakok József nádor kír, orsz. intézetének 
szervezetet nem érintik.

A Kiadóhivatal közleményei.
tisztelettel kérjük a hátralékos előfizetőinket, illetve tagjainkat, 

szíveskedjenek az előfizetési díjakat a csatolt csekken megkülldení. —  
iagoknak evi 5 P. tegsági díj fejében jár a lap, —  nem tagok, vagy in
tézetek stb. évi 20 P-ért kapják.

l e t t e k  1934-re: Á ll. gyermeklélektani int. 20 P, Á ll. ki- 
Csongrád, Kispest, Wekerletelep, Kecskemét, Újpest, 

20 20 P. A ll. fiúnevelő otthon Bpest és Székesfehérvár 20— 20 P
Agosházii Zs. 5 P Ákos István 5, Babílya M. 5, Dr. Erdődí; Harrach T. 
5, Gajacki F. 5, Horthy Miklós ref. Tanítónőképz. 20, Irlanda Z. 5, Izr. 
Sikeínémák Int. 20, Jákfalviné 5, Jászóíné 5, Joó S. 5, M. kír. Elme- és 
Ideg Gyógyírit. 20, Kardos G. 5, Klug P. 5, Kron M. 5, Lengyel Gy. 5, 
„  , CJ .’ 5. Márk F.-né 5, Markovics A . 5, Mikes F. 5, Nagy P, 5, Dr. 
Perl Tíborné 5, Dr. Ranschburg P. 5, Salamon A . 5, Síke'tnémák int. 
Kaposvár és Kecskemét 20— 20, Szabó Károly 5, Dr. Szondi L. 5, Telkes 
A . 5 Tíffert Gy. 5, Újvárosi J. 5, Vakok int. Szeged, Szombathely 20-20, 
Vajda L 5, Varsányi E. 5, Vathy J. 5, Vágó K. 5, Véghelyí G. 5, Vida 
L. 5, Wallrabensteín 5 P,

1935-re előfizettek: Á ll. kisegítő Iskolák: Debrecen, Csongrád, 
Kiskunhalas, Kispest, Wekerletelep, Újpest 20—20 P, Átmeneti fíúott- 
hon Bpest 10, Á ll, fiúnevelő Aszód 20, Á ll. Gyógyp. in't. Buda 20, A n 
gyalföldi ideg- és elmegyógyínt. 15, Ágostházi Zs. 5, Dr. Bernáth I. 5, 
Berinza I, 5, Balázs G. 5, Beszédhibások Á ll. Int. Bp, 10, Cseresnyés 
F. 5, dr. Erődi Harrach T. 5, Iványí I. 5, Fizáry B. 5, Gócs O. 5, Gáldy 
A, 5, Hajós E. 5, Háberstroh I. 5, Iványi I. 5, Irlanda J, 5, Izr. Siket- 
némák Int. 2Q, Joó S. 5, dr. Kiss Károly 5, Kádas G. 5, Krieger Gy. 5, 
Klug P. 5, Libuc J. 5, Markovics A . 5, Marosfalvi Albertin 5, Murányi 
Antal 5, Murányi M. 5, Petrócí S. 5, Pintér S. 7’50, Puha L. 5, Ransch
burg P. dr. 5, Révész M. dr. 5,Siketnémák Int. Vác, Eger, Kaposvár, 
Kecskemét 20— 20, Szabó K. 5, dr. Szorády I. 5, Schaffer K. dr. 5, 
Schannen P. 5, Tíffert Gy. 5, dr. Tóth Z. 5, Vakok Orsz. Int. 20, Vakok 
int. Szombathely 20, Vattyaí F. 5, Végh F. 5, Vágó K. 5, Vollmann J. 5, 
wallrábensteín 5 P.

Budapest, 1935. december hó. Zsenaty Dezső.
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