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A mozgó jövedelmét a vakok gyámolítására fordítják. A vak
művészek zenekara játszik. Nyáron át a szabadban, a vakok
kertjében, tartják az előadásokat,
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Klug Péter
m. kir. korm ányfőtanácsos.
Az igaz ember győzedelmeskedik, Néha nem saját személyében.
Gyakran csupán a nagy szellem, a kiváló erények továbbhordozóíban, A Borbélyok, Klisék és Berkesek még nem jutottak el a köz
pálya legmagasabb kitüntetéséig, de Klug Péterben már győzött az
elődök érdeme és győzött az azokból növekedett saját egyéni érdeme
is. Ez esetben nemcsak a személyi múlt üli tehát diadalát, hanem egy
igaz ember által képviselt egész oktatásügy múltja is. Benne van ab
ban a sok névtelen küzködő, kik a maguk idején lelkűket adták az
embermentésnek; a sok kiváló fontoló és lendülni szándékozó, kik az
embermentést, a feladat megoldását éjnappali odaadással valóra vál
tani igyekeztek; a sok elhivatott hitvalló, kik mint igazgatók, szak
tanácsi előadók és szakfelügyelők szenvedélyes lelkesedésükben in
kább az elpusztulással számoltak, de a szerencsétlenek ügyét nem
hagyták. Ezeket is érte a kitüntetés, ezek helyett is itt áll előttünk
Klug Péter a maga méltóságában és ezért ügyi diadal egyúttal az igaz
ember győzedelme.
Közügyekben szerzett érdemeiért nyerte a kormányzói magas ki
tüntetést. De ha megkap valakit a búzavirág sötétlő kékje, meg va
lakit a rózsa illata, egy orchidea különös formája: szín, illat és alak
ikkor is csak megjelenési formák, nem a földnek hozzájuk hasonla
tos nyílvánulásai és mégis minden a földből ered, az afölött terjedő
légkörből, az azon át élesztő napsugárból. Klug Péter is, ha közügyeken kiválót alkotott színben, zamatban, alakban: az őstalajé, a siketima-oktatásé minden érdem, az ő földjéé, melyen át gyökeret vert
egyúttal a gyógypedagógia talajába. Azon indult meg, abban és ab
ból fejlődött, ezzel és ettől lett naggyá a közügyekben is.
Nagy tudott lenni nehéz munkánknak emberfölötti embert kívánó
erdemein túl is, méltán illeti őt tehát az a magas kitüntetés, mely so
raink fölé helyezte kiválóságában, méltóságában. Általa mienk a
diadal és örvendünk neki büszke lélekkel, egyben hálás szívvel az
,iránt, ki ezt számunkra ajándékozta.
„
_
i
Schreiner Ferenc.
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A gyógyító nevelői gondolkodás
érvényesülése a vakok nevelésénél,
Irta: őr. Tóth Zoltán.

Az ifjúvakok iskolája tantervének készítésével foglalkozunk1.
Munka közben önkéntelenül is felelevenedik előttem a vakok nevelé
sének és oktatásának területén eltöltött 33 éves múlt és eszembe jut
az a szürke novemberi este, amikor Herodek Károly igazgató a vakok
országos intézete új tantervének kéziratát lemásolás végett átadta
nekem, akkor még fiatal hallgatónak. Még mindig élénken emlékszem
a hozzám intézett megfontolt komoly szavaira; ,,E tervezet hosszú
vita és nagy elvi harc végét jelenti. A rendszertelenség helyébe ren
det teremt, mert az egyoldalú zenei képzést megszüntetve, az ipari
munkálkodás felé tereli a vakok képzését.“
Mondanom sem kell, hogy az igazgató szavainak jelentőségét alt
kor még nem értettem meg, csak tudomásul vettem, hogy változások
kal állunk szemben és e változások írányjelzőjét, a tantervet, éppen
nekem kell sürgősen leírnom. Másolás közben figyelmemet különösen
azok a tárgyak ragadták meg, amelyek a normálistól eltérőek és így
szokatlanok voltak előttem, A különleges írások és olvasások taní
tása, a gépeken való számolás, mértan és rajz voltak azok a tár
gyak, amelyeknek leírása közben különösebben felfigyeltem. Nagy ér
deklődéssel olvastam azokat az utasításokat, amelyek e tárgyak ke
retébe tartozó ismeretek tanítására vonatkoztak, egyúttal azokat a
sorokat, melyek a vakok számára készített különleges taneszközöket
tárgyalták. Akkor még azt gondoltam laikus eszemmel, hogy a vakok
tanítása és nevelése csak abban különbözik a látókétól, hogy írásutc
különleges, hogy kézzel olvasnak, gummíszállal rajzolnak, számológépen számolnak, stb. Ily formális szempontok irányították gondolkodásomat és akkor még nem vettem észre, hogy a vakok nevelésének
és oktatásának ezek az eszközei csak a külső formát jelentik, és hogy
a lényeget a vak egyén látásának hiányával kapcsolatos fejlődésének
értékeiben és fejlődésmenetében, testi és lelki állapotainak változá
saiban kell keresni. Akkor még úgy képzeltem el a vakok nevelésé
nek és oktatásának a megoldását, ha biztosítjuk az írási és olvasási
lehetőséget és ha a különböző tárgyak tanításához alkalmas eszkö
zöket készítünk. Igazgatómnak abból a kijelentéséből, hogy a nekem
átadott tanterv a nevelés és oktatás területén rendet és nagy válto
zást jelent, csak azt értettem meg, hogy azért teremt rendet, mert
rendszeresen előírja az óraszámot, tananyagot és így a tanárt és^tanííványt egyaránt irányítja tevékenységében. A változás értékéből
csak annyit értettem meg, hogy a különleges és egyoldalú zenei kép
zés helyett abban az időben egyoldalúlag ipari képzést rendszeresí
tettek és a növendékek a zenét a továbbiakban csak kedélynemesítés
szempontjából tanulják.
Nehéz munkában eltöltött évtizedeknek kellett elmulníok, amíg e
változás valódi lényegére eszméltem és megértettem,, hogy ebben a
rendszerváltozásban az volt a leglényegesebb, hogy az auditív irányú
nevelés területéről a formaképzéssel kapcsolatos területre léptek. A
zene a legtermészetesebb fejlődési lehetőség a vakok életében, hisz a
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látás hianya az auditív élet egyoldalúan serkentett fejlődését ered
ményezi. Az uj tanterv arra a területre vezeti a nevelői és oktatói tevekenyseget, amely a vakok életében, mint fejlődési érték éppen a
látás hianya miatt akadalyozottan és hiányosan növekedheíik, A rendszervaltozas tehat azt jelentette, hogy a nevelés és oktatás sokkal
nehezebb feladatra vállalkozott, illetőleg kényszerült az élet gyakoraü vagy helyesebben gazdasági irányú tényezőitől függően. A fejf 1.f,ÍIíek azoa területén vállalt a gyógyító-nevelés gyakorlati é l
teau kote ezettseget, amely a vakság következtében különösen szen7
a fejlődés lehetőségei szempontjából és azon a területen volt
kénytelen irányt változtatni, amely a vakok életében éopen a vak
sággal kapcsolatban legkedvezőbb feltételek mellett fejlődik.
Azóta szamtalanszor volt alkalmam e rendszerváltozás eredméhArf11 flf yelni; Lattam> sőt, magam is tapasztaltam tanítás közben,
^gy a iormakepzes, vonatkozzék az akár a munkamozgásokra, akár
pedig az ipari termék alakjára, mindkét esetben igénybe veszi a vak
egyen egesz lelki erejét, A látó ember alkalomszerűen is megyfígyelI í m ^ a munka végzése előtt azokat a munkamozdulatokat, ameJ e j a kulonbozo foglalkozási köröket jellemzik. Alkalomszerűen fi
gyelemmel kísérhetik az ipari terményeknek váltakozó formáit. Lel
kileg mindkét tényezőre már előre felkészülnek és így a munkánál
szükséges mozgásokat és a munka által előállítandó formákat önma
gukból, mint lelki adottságból, tartalomból teremthetik elő. Ha arra
Panaszl a gondolok, amit különösen a vakoknál a kosárfonásra
vonatkozóan hallottam, hogy nem tudják egyformán kialakítani a ko5 alakjai, hogy a vakok által készített bútor mindig külön-külön
cmao es sohasem egyseges garnitúra, mert formakülönbség van az
-ín6« r r V - l OZOÍt; r ki01 láí° m CSak igazán- mílY naáY jelentősége
a
előkészületnek az ipari munka végzésénél.
, , . Zek.a tényf k vezettek arra a gondolatra, hogy a vakok iparokÍe h e tő sérrara kf SZ eÜ lT terV kere,tében gondoskodni kellene oly
,nl2
á
,am.ely a munkamozgások és tárgyformák kialakulását
mintegy előkészíti es a vak egyént alkalmassá teszi arra, horfy a mozgasokat es formákat tudatos lelki tartalmából termelje ki. Élért veitáÍ7vatrVMe r rZek®ltető munkagyakorlatok“ címén egy előkészítő tantargyat Meggyőződésem, hogy e tárgy bevezetésével nemcsak meg
könnyítők az ipari munka tanulását, de a munka végzésének fejlődé
sei is nagyban elősegítjük.
1
Lássuk a tervezet szószerinti szövegét;
„Érzékeltető munkagyakorlaiok.
lön
,érZékeIíerÍÖ munkagyakorlatok e tervezet keretében kü
lön tárgyként szerepelnek. Erre azért van szükség, mert a munkacseíekmenyek megtanulását begyakorlását és elképzelését, majd pev Í á ap ^rT 0'lk nPeSf , ! , fe?.11esztését a munkacselekmények területén
W « ! f íeS 6 fkl ,f®keszultség nagy mértékben elősegíti; egyúttal
fö lfíttíV n f E f°á lalkozasok keretébe tartozó munkacselekmények
ft í ' i [keZeS.re 1Sl Ertekes ez a felkészültség, mert az az egyön
a b kulonbozo irányú munkálkodásnál a szükséges cselekményeket
minőség, forma es időtartam szerint már előre el tudja képzelni, aki
a munkára! a cselekményeknek e három tényezőjével kapcsolatban
gondolkodni tud, az magat a munkát is könnyebben sajátítja el, mint
az olyan egyen, aki a munkacselekményekről való gondoskodásra lel-
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kíleg nincs előre elkészülve. Az érzékeltető munkagyakorlatoknak
célja a gondolkodásnak oly irányú fejlesztése, hogy a növendékek a
munkacselekményeket minőség, forma és ütemszerű, vagyis időbeli
lefolyásuk szerint elképzelhessék. Ily elképzelés alapján a munka le
folyásáról olyképen tudnak Ítélkezni, hogy értékelésük révén a munka
területén célszerűen különböztethetnek, válogathatnak és egyúttal
felkészülhetnek a munka tudatosabb megtanulására.
A kitűzött cél elérése érdekében meg kell állapítani:
a,
) a munkacselekmények elképzelésére vonatkozó és esetleg már
magukkal hozott lelki felkészültség mértékét,
b.
) külön-külön azokat a munkacselekményeket, amelyeknek
végzésére vakságuk mellett is képesek lesznek és amelyeknek köréből
leendő foglalkozásukat is kialakítani kívánjuk.
A.) A munkaértékek vizsgálatára vonatkozó utasítások.
A munkacselekmények emlékképeire vonatkozó u. n, bíráló vizs
gálódásnál a cselekményeknek minőségi, formai és időbeli tényezőit
kell figyelembe venni. Meg kell állapítani, hogy a növendékek a kü
lönböző munkacselekményekkel kapcsolatban mily foglalkozásokat
ismernek? El íudíák-e sorolni azokat a, munkníélesé^eket, amelyek
egyik vagy másik foglalkozási ággal összefüggésben vannak; képesek-e
a különböző cselekményeket megfelelően utánozni?
Ily előzetes vizsgálatok alkalmával a különböző foglakozási
ágak közül elsősorban azokat kell tárgyalni, amelyekről a növendékek
a beszélgetés folyamán megállapították, hogy azokat vakságuk
nére is el tudják végezni. A vizsgálatoknál a növendékek véleményé
nek tág teret kell biztosítani. Különösen a később megvakult egyének
tudják megmondani, hogy mely foglalkozásra képesek. Ily vizsgála
toknak az eredménye nemcsak a növendékek felkészültségéről és e
felkészültség esetleges hiányairól nyújt tájékoztatást, hanem arra a
kérdésre is ad feleletet, hogy a vakok saját munkaképességükről mit
tartanak és azt a különböző cselekményekkel kapcsolatban hogyan
értékelik. Ez utóbbi tájékozódás a foglalkoztatás tervének elkészítése
alkalmával szolgáltat a vakoknak gyakorlati irányú képzésük szem
pontjából különösen hasznos útmutatást.
b.) A munkacselekmények értékelésére és gyakorlására vonat
kozó utasítások.
A munkacselekmények ismertetésére vonatkozó emlékkép-vizsgalatok befejezése után azokból a foglalkozási ágakból, amelyeket a
vakok számára alkalmasnak minősítünk, rendszeresítsünk érzékeltető
munkabemutatásokat és végeztessünk gyakorlatokat. Válasszuk e gya
korlatokat a háztartás, ipar és mezőgazdaság köréből oly módon,
hogy azok a vakok leendő foglalkozásával kapcsolatosak legyenek. Az
egyes foglalkozási ágak keretébe tartozó munkamozgásokat és cselek
ményeket az iskolai tanítás keretében minőségük, formájuk és időbeli
gyorsaságuk szerint kell érzékeltetni, majd addig a mértékig kell
gyakoroltatni azokat, amíg a növendék megfelelő értékkel el tudja
képzelni őket és azokról a munka természetes formájának és mene
tének megfelelően tud ítélkezni. E gyakorlatok közben azt is meg kell
tanítani, hogy a különböző foglalkozási ágak keretében melyik munka
az, amit látó egyénnek kell végezni. Az új ismeretek által a vak egyén
saját munkateljesítményének valódi értékét ismeri meg. A munkacse
lekmények tárgyalása közben ki kell terjeszkedni arra a kérdésre is.
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hogy mely munkánál kell a vaksághoz alkalmazott segédeszközt hasz
nálni és mily munkákat végezhetnek különleges segédeszköz nélkül.
Amennyiben a munka csakis alkalmazott eszközök segítségével vé
gezhető, akkor ezeket is megmutatjuk nekik azért, hogy azokat már
előre ismerjék, A különböző munkák begyakorlásával egyidejűleg
összehasonlításokat kell végezni a vak és látó egyén munkájának
mennyisége és minősége között. Ezáltal a haladás lehetőségének mér
tékét és a munkateljesítmény különbségeit ismerhetik meg. Befeje
zésül meg kell beszélnünk a növendékekkel, hogy a tanult munkafaj
ták közűi mely munka végzésére tartják magukat alkalmasnak és
miért, A tárgyalás folyamán nem szabad megfeledkezni a munkatelje
sítmények értékeléséről anyagi szempontból sem, hogy ezáltal a
megélhetésre vonatkozó tárgyi szemléletük is kialakulhasson.
Az érzékeltető munkagyakorlatok tananyaga.
I. osztály. Heti 2 óra.
A gyakrabban előforduló háztartási, ipari és mezőgazdasági cse
lekmények formáinak tárgyalása abból a szempontból, hogy a növen
dék el tudja-e azokat a maguk természetes menetükben és valósults águkban képzelni,
A háztartási és mezőgazdasági munkákat munkakörök szerint
kell tárgyalni, míg az ipari tevékenység keretébe tartozó cselekmé
nyeket a kisiparos foglalkozási köreiből vesszük.
Értékeltetni kell a növendékekkel, hogy a felsorolt munkák kö
zül mely munkák végzésére tartják magukat alkalmasnak,
A munkacselekményekre vonatkozó ismeretek vizsgálata után a
háztartási munkálatokat érzékeltető módon, kivitelezési nehézség sze
rinti sorrendben kell tágyalás alá venni. A leányoknál elsősorban a
főzés, takarítás, mosogatás, mosás, vasalás, varrás körébe tartozó cse
lekményeket érzékeltetjük, míg a fiúknál különösen a fűrészelés, fa
vágás, udvartakarítás, öntözés, stb. munkálatait tárgyaljuk,
A mezőgazdasági munkák köréből foglalkozzunk a konyhakerté
szet, gyümölcstermesztés, a különböző földmunkák, állattenyésztés,
tejtermelés keretébe tartozó munkák ismertetésével, E munkákat
nemcsak ismertetjük, hanem egyúttal megbeszéljük a növendékekkel
azt is, hogy mit tudnak azokból segédeszköz nélkül elvégezni és mily
különleges segédeszközökre volna e munkák elvégzéséhez szükség. E
segédeszközöket el kell készíteni, össze kell gyűjteni, hogy a szemlél
tetés számára rendelkezésre álljanak. Megismertetésük után e se
gédeszközök használatára is meg kell tanítani őket.
II. osztály. Heti 2 óra.
Ebben az évfolyamban a vakok által végezhető ipari munkákat
tanítjuk érzékeltető módon azért, hogy a növendékek erre való ügyes
ségét fejlesszük és lelki világukat a leendő ipari cselekmények elkép
zelésére előkészítsük, A seprűkészítés köréből tanítjuk a vá
logatást, osztályozást, a kénezéssel járó munkákat, a kötést, a
varrást, a fésülést, levágást, nyélkészítést, csomagolást, vala
mint a raktározás munkálatait, A kefekötés köréből a kefekészítéshez
Szükséges munkálatokat, anyagkikészítést, behúzó munkákat, az
anyag levágását, a kefe felszerelését és csomagolását, A székíonásnai: a szék tisztítását, lyukfúrást, szálhúzást, keresztezést, fonást,
szegést és az elfedés munkálatait. A szövés köréből; gombolyítást,
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csévelést, felvetést és szövést. A kosárfonásnál: a hántolást, a fonást,
a hasítást és szegést."
Amennyiben más iparággal is kívánatos foglalkozni, úgy ez is
tárgyalható abból a szempontból, hogy a tervbevett munkaterületen a
vakok mit tartanak munkaképességükről.
A tanításnak e fokán a feladat ne legyen sohasem a munka tech
nikai megtanulása, hanem a munka területén való gondolkodásnak
előkészítése. Ennek a kialakítására kell vállalkoznunk e fokon.
Az elmondottak értelmében vezetett iparoktatás a jelenleginél
sokkal tudatosabb és tervszerűbb munka teljesítésére tesz képessé. E
tárgykör bevezetésével veszünk tudomást intézményesen arról a
rendszerváltozásról, amely mintegy 40 évvel ezelőtt indult meg és
oly kérdés megoldására vállalkozott, amelynek keresztülvitelét a vak
ság ténye különösképen akadályozza.

Alkoholizmus és fogyatékosság/)
Irta: dr. Sági Ferenc.

Az alkoholizmus gyűjtőfogalom. Biológiai értelme az életnek és
az élő szervezetnek szeszes italok élvezetének ártalmaiból eredő min
dennemű károsodását jelenti, A tudományos elnevezés újabb keletű,
mint az ősrégi ártalom, Magnus Huss norvég orvos 1849-ben hasz
nálta először az alkoholizmus szót, majd fogalmát és orvosi vonatko
zásait bevezette a kórtanba. Szociológiai jelentése a tömegártalomnak
népegészségügyi, társadalom-erkölcsi és nemzetgazdasági okait és
következményeit emeli ki a társadalomnak, mint élő és fejlődő szer
vezetnek a károsodásaiban.
Az alkoholizmus kérdésének tudományos kutatása ma tudománycsoportok és határterületeiken összefonódó tudományágak szövevé
nyes problémája.
A szeszes italok mesterséges előállítása a XIV, századbeli arab
orvosok nevéhez fűződik. Az alkohol arab eredetű szó; al-kehal a
neve a nők szemöldökfestő porának, de ugyanez a szó jelenti bármely
dolognak a tiszta lényegét is. Tanulmányomnak „al-kehah'-ja ennél
fogva: az alkoholizmus és fogyatékosság kapcsolatainak áttekintése.
Fogyatékosságnak nevezzük az élő szervezet alaki, fejlődési és müködésbeií értékcsökkentő rendellenességeit. (Az értékelésnél akár bio
lógiai, akár szociológiai a nézőpont, az átlagtól való elütés maga épúgy jelenthet értéktöbbletet, mint csökkentértéküséget.) A fogyaté
kosság eredetére nézve származhat: a) a csírasejtben öröklött, b) fo
gamzás alatt a csírasejtet vagy fogamzás után a magzati életet ért ve
leszületett és c) a fejlődő vagy már kifejlett organizmusnak születés
után szerzett ártalmaiból. . .
A fogyatékosságok nagy része közvetlenül észlelhető, más része
csak huzamosabb ideig tartó megfigyeléssel vagy vizsgálatokkal köz
vetve állapítható meg.
A fejlődési rendellenességeken és a szűkebb értelemben vett testi
fogyatékosságon kívül megkülönböztetünk érzékszervi, kifejezésbeli,
*} Közlemény-a M. Kír. Áll. Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Gyógytani
és Kórtani Laboratóriumából. Vezető: Dr, Szondi Lipót,
,
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értelmi és jellembeli (ösztönélet) fogyatékosságot. Az élet nem ismeri
ezt a durva megkülönböztetést se fajtáiban, se fokozataiban, de a bio
lógiai változatok végtelen sorába illeszti az egész embert a maga tö
kéletességében és fogyatékosságában.
Az alkoholizmus és fogyatékosság kapcsolatának vizsgálata ket
tős kérdéscsoportot jelent;
1.
) Van-e valamilyen fogyatékosságnak szerepe és jelentősége az
alkoholizmus kifejlődésében és terjedésében? Fogyatékosság-e az al
koholizmus?
2.
) Mi a jelentősége és van-e az alkoholizmusnak szerepe a fo
gyatékosság keletkezésében, fokozatí és megjelenési formájában?
A fogyatékosság állapotot, a betegség folyamatot jelent. Vala
mely fogyatékos állapotnak lehet betegség is a közvetlen oka, viszont
valamely betegségnek fogyatékosság, mint maradandó állapot a ki
menetele. Mindaz, amit terheltségnek nevezünk, kifejezett vagy rej
tett örökletes állapotnak már kifejezésre jutott, vagy még rejtett
megnyilatkozási lehetőségeit jelöli, nemcsak az egyén fejlődésében és
egész életszakaszán, hanem ősök és utódok nemzedékeinek során.
A terheltség szerepe az alkoholizmusban és az alkohol szerepe a
terheltségben az alkohol-kérdésnek, de az öröklődéstannak is egyik
legnehezebb és legtöbbet vitatott fejezete.
Az alkoholizmus és fogyatékosság kapcsolatának említett kettős
kérdéscsoportjában a megfigyelések és vizsgálatok az első kérdésben
inkább az elődökre, a másodikban inkább az utódokra irányulnak.
Az iszákosság lehet a fogyatékos embernek is búfelejtő mámor
keresése, de még inkább értelmi vagy erkölcsi gyengesége. Az értelem
nek és az ösztönéletnek a fogyatékosai személyükben is hajlamosab
bak alkoholos és egyéb kilengésekre, de örökségükben is.
Már az ókor legnagyobb gondolkodójának és megfigyelőjének,
Aristotelesnek is feltűnt, hogy iszákos anyáknak részegesek az utódai,
Píutarchos hangsúlyozza az azonos öröklést; „ebríi gignunt ebrios”
(iszákosok iszákosokat nemzenek). A hangsúly itt az elődökön van.
A népies nyelvhasználat is élesen megkülönbözteti az ivást az
íszákosságtól, személy szerint az ivót az iszákostól. Az iszákosság
nemcsak következményeiben káros, de önmagában és okaiban is kó
ros. Az iszákosság beteg vagy talán helyesebben fogyatékos állapot,
A megkedvelt szokás a kóros hajlam alapján kényszerré válik. Nem
az alkoholizmus, hanem ez a kóros hajlam öröklődik.
Az izgató és kábító mérgek élvezetének szenvedélyes megszoká
sát az elmekor tan narkomániának nevezi. A kábítószerek (alkohol,
morphín, cocain, aether, mescalín stb.) közös sajátsága, hogy megszo
kásukra a szervezet látszólagos testi-lelki egyensúlya hozzáalkalmaz
kodik a méreghatáshoz, megvonásuk pedig súlyos testi-lelki zavaro
kat. u. n. abstinencíálís tüneteket okoz.
Az iszákosságnak időszakos, rohamszerűen jelentkező formája a
dipsománia. A rossz elnevezés a múlt századból való; dípsos nem
ivást, hanem szomjúságot jelent. Ivók isznak, ha alkalmuk van; a
dipsomaníás akkor iszik, ha a roham rájön. Aki sohasem ivott, nem
-esz dipsomaníás, de az időszakos kóros lehangoltság, izgatottság stb,,
állapotának épúgy lényege marad, mintha e sajátszerű iszákosságnak
oka lett volna. Tünettani hasonlóság alapján a dípsómaníát sokan az
epílepsiávai hozták összefüggésbe, Economo és Dobnígg dipsomaaíá-

nál epilepsíás és maniás-depressíós terheltséget találtak. A vizsgálók
nagy része statisztikai adatokkal is rámutatott arra a kétségtelen
tényre, hogy az alkoholizmusnak és minden egyébfajta narkomániának
a terjedésében is milyen nagy szerepe van a foglalkozásnak és az u.
n. velejáró alkalomnak. (Bortermelő, serfőző, vendéglős, borkóstoló
stb. Érdemes volna kikutatni azt, hogy az ősöknek alkoholizmusa je
lentkezik-e náluk megszelídült, vagy az utódoké kezdődő formában?)
Nem minden ívó válik azonban alkoholistává. Másrészt a foglal
kozás kiválasztása és az alkalomnak keresése vagy állandósítása sem
éppen a véletlenen múlik. Az öröklött hajlam épúgy megtalálja, a le
hetőségeket, mint ahogy megkeresi az alkalmakat, így hát nemcsak
az iszákosok leleményessége, de már az ősök gondoskodnak a csíra
sejtben átadott örökségükben a „titulus bibendí“-ről.
Az újabb kutatók közül Persch igyekszik kimutatni, hogy az iszákosság jórészt közvetlenül és domináns módon öröklődik, Lancereaux
adataiban az azonos öröklés százalékszáma: 21. Az kétségtelen, hogy
maga az alkoholizmus kóros hajlam, egyéb fogyatékosság vagy ter
heltség nélkül is, az örökletesen feltételezett psychopathíának egyik
megnyilatkozása.
Ha psychopathíának a létfeltételekkel szemben a terheltségen
alapuló értelmi, erkölcsi, ösztön-életbeli alkalmazkodni nem tudást
nevezzük, akkor a psychopathía örökletes alkalmatlanságot, tehát bio
lógiai fogyatékosságot jelent. Ezek szerint az alkoholizmus: fogyaté
kosság. Az iszákos a biológiai változatok sorában a psychopathiás
vagy egyéb öröklötten csökkentértékű embertypus.
Tehát nem egy bizonyos fogyatékosságnak, hanem a fogyatékos
ságnak valamely őröklődésí körben van elsősorban szerepe és jelen
tősége az alkoholizmus kifejlődésében és terjedésében,
„In vino veritas.“ Nemcsak a részeg ember fecseg; maga az al
koholizmus is sok mindent elárul, felszínre hoz fogyatékosságokat,
feltár rejtett örökletes terheltségi vonatkozásokat. Az egyazon ki
váltó okra kifejlődő alkoholos elmezavarok különféle fajtáiban, a
mérgezési és az abstínencíálís tünetek egyéni színezetében, de már a
tolerancia fokában is, nemcsak az alkoholnak minőségi és mennyiségi
hatása jut kifejezésre, hanem bizonyos faj, nem, kor és egészségi ál
lapot jellegzetességei mellett, elsősorban az egyénnek alkati lényege,
öröklött kóros hajlama vagy egyéb fogyatékossága kerül hangsúlyo
zottan megnyilatkozásra. Egyazon ártalomra pl. alkoholos-elmezavar egyeseknél egyáltalán nem fejlődik ki, viszont egyik ősi talajban
alkoholos elbuíúlásként, a másikban mint delirium tremens, alkoholos
(hailucínozís) káprázat vagy mint Korsakow-féle elmezavar jelent
kezik.
A szociálisan fogyatékosok közül a bűnözők jórészének, de külö
nösképen az u, n, erőszakos bűntettek elkövetőinek a további sorsa
még öröklött hajlam és rossz külső feltételek mellett is kedvezően
irányítható, ha az ívástól vissza tudjuk tartani őket, ha pedig nem,
visszatérő bűnözőkké válnak.
Az alkohollal szemben megnyilvánuló érzékenység foka: a tole
rancia. Állandó vagy változó jellege éppúgy lehet öröklött, mint szer
zett tulajdonság. Közismert az epílepsíások és a fej sérültek alkoho
los túlérzékenysége. Az alkati fogyatékosságok közül az eunuchoíd
csoport jellegzetessége az alkoholos intolerancia. Az epílepsíának az

9

életben valóságos kórmeghatározó reagense az alkohol. Alkohollal
szemben érzékenyebbek, mint a baj megállapítására ííl. a rohamok
kiváltására alkalmazott adrenalin stb, és az u, n. hyperventillácíós
kísérletekkel szemben.
Annak a kérdésnek az eldöntésére, hogy megfelelő családi örök
ség alapján van-e különleges delirans vagy hallucínatorikus hajlam,
Bnigger alkoholisták különböző népesedésben gyökeredző csoportjá
nak a családi talaját kutatta fel, és arra az érdekes eredményre ju
tott, hogy baselí alkoholisták családjában az átlagnépesedés psycliosís indexénél nagyobb számmal szerepelt a schiziod, münchenieknél
a cíkloid jelleg.
Az elődökről most az alkoholisták utódaira irányú! majd a figyel
münk. A fogyatékosság egy csoportja, mint ősi örökség szerepel az
íszákosság okaiban. Az alkoholizmus következményeinek a vizsgála
tánál ennélfogva az öröklött fogyatékosság és a szerzett ártalom
együttes vagy önálló jelentkezési lehetőségeit és formáit kell áttekínnünk az utódoknál.
Évezredes sejtéseknek, évtizedeken át folytatott tudományos vi
táknak ad új fordulatot ;a müncheni örökléskutató intézet világhírű
vezetőjének, Rüdinnek egy nyílt kérdése. Azt kérdezi Rüdín egyik
nagyjelentőségű munkájában, hogy „okoz-e kárt az alkohol az utó
dokban tekintet nélkül arra, hogy a legtöbb ívó amúgyís csökken tértékű. . . és sílányabbak-e alkoholisták gyermekei annál a várakozás
nál, amit a szülők alkata remélni enged?" Legnagyobb felkészültsége
mellett is a kérdést ma még válaszolatlanul kell hagynia, de kijelöli
B.Í, őiőkléskutatásnak az alkoholizmust illető útjait is és megmutatja
a ^szabatos vizsgálatnak, nunt kísérletnek módszertani próbaköveit.
Ebből a nézőpontból kell mérlegelnünk az alkohol szerepét az utódok
fogyatékosságában és értékelnünk az idevágó régi bizonyítékokat a
gyakran ellentmondó kísérleti és statisztikai adatokkal együtt.
_A homérosí énekek és az Eddák mondavilága hirdette már a bor
férfíölő és csírarontó erejét, Hephaistos, a monda szerint, bénaságát
Zeus nektáros mámorának köszönhette. A karthágóiaknak már törvé
nyük is volt, mely a nemzés napján vízen kívül minden más ital élve
zetét eltiltotta, Lykurgos kípusztíttatta hazájának szőlőtőkéit, de elő
segítette^ az íszákosság rontó hatásának terjedését a leígázott népek
nél, Az indiánok ismerői szerint a „tüzes víz" is segített a faj kípusztításában, Darwin nagyaíyja, E, Darwin a Zoonomia című munkájában
hangsúlyozza, hogy az alkoholizmusból eredő ártalmak az utódokra
3—-4 nemzedéken át öröklődnek, ha pedig az ok tovább szerepel, ad
dig folytatódik az öröklődés, míg az egész nemzetség kipusztul. Több,
mint fél-évszázaddal ezelőtt Forel, a nagy svájci búvár, az alkohol
ellenes küzdelemnek egyik legnagyobb apostola, az alkoholnak az utó
dokra való hatását állítja a kutatás középpontjába és az alkoholisták
utódainál mutatkozó mindenféle fogyatékosságot blastophtoriás elmé
letével, a csírarontás tanával magyaráz.
Az utódok fogyatékosságát 5-féle módon okozhatja vagy befolyá
solhatja a szülők íszákossága:
1. A csírasejtben öröklődik az ártalom.
2. Gyakori vagy tartós alkoholhatás pusztítja a csírahámot.
3. Nemzés alkoholos mámorban; a csírasejt heveny mérgezése.
4. A magzatot megmérgezí az iszákos anya vérkeringése útján.
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5.
Anyatejjel mérgezi a szoptatás idején is iszákos anya a gyer
mekét,
E lehetőségek közül élesen megkülönböztetendők az alkoholiz
mus okai vagy következményeit jelentő öröklődő ártalmak egymástól
és az alkohol okozta méreg-hatásoktól,
A csírarontás tanának elterjedésével a kutatók egész serege
igyekezett bizonyítékokat sorakoztatni az elmélet mellett, majd el
lene. Éppígy a többi lehetőségek igazolására is. A rengeteg kutatás
nak, adathalmaznak közös hibája az említett lényegbeli megkülönböz
tetésnek és a vele kapcsolatos módszeres örökléskutatásnak a hiánya.
A döntő bizonyítékkal együtt hiányzik ez a döntő körülmény az ada
tok csoportosításából, felhasználásából, de már a kutatásnak, sőt a
kísérleteknek a beállításából is.
A szülők fogyasztotta alkoholnak az utódokra való közvetlen mér
gező hatását könnyebben sikerült bebizonyítani, mint a csírarontás
nak és az alkoholizmus okozta fogyatékosságok jelentkezési lehető
ségeinek és formáinak öröklési feltételeit.
Nícloux kimutatta az újszülöttek vérébe és az anyatejbe került
alkoholt. Szoptató anyának adott 27 cm3 abs. alkoholból 100 cm3
anyaíejben V2 óra múlva 0.08 cm" volt az alkoholtartalom. Vajúdó
anyának nyújtott 27 cm" abs. alkoholból szülés után 1 óra múlva ú j
szülött vérének 100 cm"-ében 0.017 cm -t talált. Kostitsch a magzat
agyába került alkoholt is ki tudta mutatni. Viszont Weichsbaum ada
tai, Bertholet szövettani vizsgálatai igazolják ugyan a csírasejt sérü
lékenységét, hiszen az alkohol sejt-méreg, de nem a csírarontás tanát.
Ezt a kérdést nem döntik el az egyébként érdekes statisztikai ada
tok sem,
Bezzola statisztikai adatokkal bizonyította, hogy Schweízben az
u. n. 14 ivó-hétben (szüret, farsang, májusi bólék) több idióta születik,
mint az év többi részében összesen, bár ez időben a születések száma
átlag kevesebb, mint más hónapokban. Bourneville azt találta, hogy
1000 idióta közül 65-nek mindkét szülője, 84-nek az anyja, 471-nek
az apja volt iszákos. Közülük 57-ről biztosan, 24-ről pedig valószínű
séggel állítja, hogy nemzésük alkoholos mámorban történt. A gyengeelméjűek alkoholos terheltségének hazai arányszáma a kisegítő isko
lák növendékeinél Schnell vizsgálatai alapján: 12°/0. A különböző
szerzők számadatai azonban óriási ingadozást mutatnak: 6, 8, 10°/0—
82 %-ig. Bunge összehasonlította isz'ákos és józan szülők gyermekei
nél a tuberkulotikus és az ideg-elmebajosok számát. Az elme- és ídegbetegség százaíékszáma a józan szülők gyermekeinél csak 2.3, iszá
kosok gyermekeinél; 22.2; a tuberkulózisé; 6.4, ivók gyermekeméi:
24.2, Nagyobb jelentőségűnek látszik azonban Bungenak a szoptatási
képesség fogyatékosságára vonatkozó megfigyelése. Rámutat a szop
tatási képesség csökkenésére vagy hiányára iszákos apák leányainál.
A szociálisan fogyatékosok közül különösen a bűntettesekre vo
natkozó adathalmaz hangsúlyozza az alkoholizmusnak a bűnözésben
való szerepét. A bűnesetek elkövetőinek 70—80 °/0-a alkoholista. Baer
adataiban 30041 férfi elitéit közül 43.9 °/0, 2796 női elítélt egyénből
18‘1 % volt alkoholista. Az 1926. évi magyar statisztikai adatok sze
rint is az elitéltek 70 °/„-a rendszeresen élvezett szeszes italt. A bűn
esetek fajtái szerint legmagasabb a százalékszám az u. n. erőszakos
bűntettek csoportjában.
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Az alkoholizmus és fogyatékosság kapcsolatainak a kérdésében, ha
el is fogadnék e számadatok megbízhatóságát, akkor sem fogadhatjuk
el mindazokat a következtetéseket, amelyeknek bizonyítékául a kuta
tók ezeket felhasználták. Statisztikai módszerrel felbecsülhető örök
léstani tömegjeíenségek adatai lehetnek a szociológiai, de nem a bio
lógiai kutatásnak döntő bizonyítékai. Biológiai gondolkodást és bioló
giai módszereket kiván meg a biológiai adatok statisztikája.
,
Az alkoholnak az utódokra való hatását már a múlt században
kezdték állat-kisérletekkel tanulmányozni. Maíret, Cení, Féré és
Ovize, újabban Bílski körültekintő vizsgálatai kimutatják az utódok
kétségtelen károsodását, de a csíraromlás öröklékenységével szemben
egyértelműen hangsúlyozzák, hogy az alkoholizálás megszűntével a
további nemzedékek károsodása nem mutatható ki. Rost és Wolf
im- és nőstény hazinyulnak, majd mindkét nemű házínyulpárnak két
és tél éven át, a szoptatás idejének kivételével, naponta 10" ,,-os al
koholt juttatott a gyomrába (a hímnek 30—200, a nősténnyek 20—100
• A 220 utódnál alkoholos ártalom nem volt észlelhető. Plőtz
és Bluhm hasonló gondossággal végzett kísérletei az utódok súlyosabb
betegségeit és fogyatékosságát illetően ugyancsak negatív eredményt
adtak.
évtizedek óta folyik a vita. Benne az alkoholizmus, bár bizonyí
tékul van ellenbizonyítéknak, de mindig csak mellékkérdésként sze
repel. A Darwin—Lemarck, de Vries-féle mutációs elmélet körül áll
itt a harc a szerzett tulajdonságok és a külső behatásokra történt
szervezeti változások öröklődésének a kérdésében. A vita. úgylátszik
már eldőlt.
Ámde legújabban Ágnes Bluhm a Kaiser Wiíhelm Xnstitut für
Bioíogie kísérletsorozataíban kimutatta, hogy fehér-egér hímjének
tartós alkoholizálása, tartós és öröklékeny, tehát mutációs változást
idéz elő az utódokban; a csecsemőkori halálozással szemben az utó
dok ellenálló képessége lényegesen csökken. Ez a megállapítás Rüdín
szerint is valószínűvé teszi az életképességnek (vitalitás) alkohol
okozta öröklődő fogyatékosságát. Igazolja még Sullívan, Lundborg síb.
komoly statisztikai adata is, ha nem is számszerűen, de a lényegben, hogy alkoholista szülők utódainál az életképes gyermekek száma
csekken, abortusok, koraszülések, csecsemő- és gyermekkorban a meg
betegedések és halálozások arányszáma nő. Nem bizonyítja azonban
a csírarontás elméletének, különösképen az alkoholos mámorban való
nemzésnek a fogyatékosságok keletkezésében és bizonyos elmebetegsegek jelentkezésében feltételezett szerepét. Az alkoholizmus az utódoKra nézve azt jelenti, hogy ehhez a többnyire már öröklött és rend
szerint tovább öröklődő fogyatékossághoz az alkoholnak gyakori vagy
tartós mérgező hatása is társul, A sejtméreg az említett utakon kéte e^_.
és károsíthatja a csírasejtet, a magzatot és az újszüo et, Miként az ellenőrző állatkísérletek, éppúgy az emberre vonatkozo eddig gyűjtött megfigyelések csak azt nem bizonyítják, de éppúgy
nem vitathatják kétségtelenül, hogy az alkohol megváltoztatja a
nemzedékek közé sorakozó egyedek öröklési állományát. Rüdín és Schafier egyertelműen megállapítják, hogy az átörökítés vivője, a csíraplasma a külvilágból eredő behatásokkal szemben rendkívül ellenálló. A
mereg-hatásra bekövetkező csíraromlás öröklődése, tehát az öröklési
állománynak a megváltozása Boss, Pause és Bratz komoly vizsgálatai
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alapján sem mutatható ki. Boss, az alkohol-iparban dolgozó férfi al
koholistáknak azt a csoportját vizsgálta, amelynek tagjai alkalmi
ivóknak és Öröklési állományukban egészségeseknek voltak minősít
hetők. Ezeknek az utódainál, 1246 gyermek közül a testi vagy elme
beli fogyatékosok száma nem volt több, mint amennyi az illető népe
sedés arányszámának megfelel. Pa.use és Braíz berlini eredményei
megegyeznek Boss zürichi adataival,
Wauschkuhn ebből a szempontból is gondosan megvizsgálta és
ellenőrizte a müchení elmeklínika beteganyagát. Megállapította, hogy
az iszákosok utódainak kb, a fele születéskor, csecsemőkorban vagy
gyermekbetegségek következtében elpusztúl ugyan, de a megmarad
tak többsége testileg és lelkileg is egészségesnek látszott; sem epilepsiát, sem más elmebajt nem talált náluk. Az alkoholisták utódainál
talált lelki rendellenesség eseteiben többnyire ki tudta mutatni a vér
rokonság körében az öröklődő családi terheltséget.
Régebben a kutatások túlnyomó része az alkoholisták, kísérletek
ben az alkohollal mérgezett állatok utódaira irányult, A módszeres
családkutatás figyelme természetesen elődökre és utódokra egyenlő
mértékben terjed ki, de mindkettőnek oldalági kapcsolataira is. A
kérdéses egyén vagy nemzedéksorozat körül az egész családi talajt
kutatja fel. Ezt a munkát, melyben egyetlen család is sok ezer tagot
jelenthet, külön e célra létesített öröklés-kutató intézetek végzik.
Közismertek azok a családfák, amelyek az öröklődés bizonyos
menetének és bizonyos fogyatékosságok egy családnál való halmozó
dásának az iskolapéldái, Gyengeelméjűek összeházasodásának és az
elmefogyatékosság
nemzedékről-nemzedékre való öröklődésének
szinte kísérleti példája a hírhedt Kallíkak család (Godűard). Jörger
felkutatta az ugyancsak hírhedt, szociálisan fogyatékos Márkus és
Zéró családot. Pelman vizsgálataiban számot ad egy iszákos nő utó
dairól. 1740-ben született Ada Jurke. 709 utódjából; 142 koldus, 64
közalapból eltartott, 181 prostituált, 76 elítélt, köztük 7 gyilkos volt.
Ez a család 5 milliójába került az államnak.
Ha nem különleges esetekre, kirívó példákra, vadászunk, hanem
bizonyos fogyatékossági csoportok családi talajában keressük az al
koholizmusnak és bizonyos alkoholista családokban kutatjun a fogya
tékosságoknak gyakoriságát és jelentkezési formáit, akkor is sok
Kallíkak, Zéró vagy Jurke-féle családalapító jelöltre találunk. Két
ilyen jelöltnek az összeházasodásából, vagy ami gyakoribb, törvényen
kívül álló együttéléséből, már várható az iskolapélda. Sajnos, az élet
gyakran végez és elősegít ilyen kísérleteket. Az állami gyógypedagó
giai tanárképző főiskola Kórtani és Gyógytani Laboratóriumában
Szondi vezetése mellett évek óta folyik a fogyatékosok családi katasz
terének a felállítása és tudományos feldolgozása.
Az öröklési állománynak alkoholos hatásra való megváltozását
különböző utakon se sikerült bebizonyítani. A fogyatékosság jelent
kezésében s megjelenési formájában az utódoknál a terheltségnek,
öröklődés! törvényszerűségeknek van döntő szerepük. Minthogy az al
koholizmus többnyire maga is terheltséget feltételez, sőt fogyatékos
ságot jelent, az alkohol az utódoknál a megfelelő családi talajban a
fogyatékosságok fokozatí és számszerű emelkedését, halmozódását
okozhatja, Azt a tényt Berze is feltételezi, Rudin adatokkal bizo
nyítja, hogy a szülők kettős ágának kereszteződéseitől megszabott
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öröklődésí menetnek adott lehetőségeit az alkoholizmus kedvezőtle
nül befolyásolhatja, amennyiben felszínre hozhat lappangó és kiemel
het bizonyos káros örökletes jelleget.
Kik lesznek tehát alkoholisták? Állami és társadalmi életünk bő
ségesen gondoskodik jóformán mindenki számára a külső feltételek
ről. Még sem lesz mindenki iszákos, aki lehetne. A tanításnak, er
kölcsi nevelésnek és felvilágosításnak mai életberendezésünkben
szinte sisyphusi munkáját az öröklődésí törvényszerűségek nemcsak
gátolhatják, de segítik is, Abstínens családban is akadnak fogyatéko
sok, iszákosok is nemzenek egészséges utódokat. Alkoholisták közt
megtalálhatjuk a különböző alkattípusokat, a különbség köztük nem
a fogyatékosságban, hanem a szenvedély megnyilatkozásában, a fo
gyasztás módjában, a választott szeszes-ital minőségében, az alkohol
hatásnak alkat szerint is változó színezetében van. Ha azonban azt
nézzük meg, hogy milyen családi talajban jelentkezik leginkább az
alkoholizmus és melyikben valamilyen fogyatékosság, akkor azt lát
juk, hogy alkoholizmus és fogyatékosság ok és következményként vál
takozó kapcsolata szorosabb összefüggésben mutatkozik elmefogya
tékosok, erkölcsi fogyatékosok és bizonyos elmebetegek családi tala
jában. Pontos adatok e kérdésben csak akkor állíthatók majd össze,
ha már ismerjük majd az egyes fogyatékosságok öröklődésí menetét,
gyakoriságukat illető arányszámukat a helyi népesedésben és az örök
lés!-; u Ív: tás részadatait iszákosok és nem ivók, fogyatékosok és egész
ségesek kereszteződésí változatainak módszersen összehasonlított csa
ládi talajából.
Az alkoholizmus és fogyatékosság kapcsolatainak a kérdésében láttnn'k eredményeket, vitákat, védekezésre és kutatásra ösztökélő szem
pontokat. Láthattunk azonban még valamit; azt, hogy egyenként vagy
egyedül helyesnek vallott nézetek összeütközéséből hogyan tisztül
egy kérdésben a tudományos felfogás. Gyakran csigavonalban, kerülő
utakon halad a kutatás az igazság felé. A tudomány nem az igazságot
jelenti, de mindig az igazságot keresi.

Szem elvények a d a d o g á s elm életéből
és g y ó g y ítá sá n ak g y ak o rlatáb ó l.
Irta: Sulyomi Schulmann Adolf.

BEVEZETŐ.
A dadogás a legrégebben ismert és a pöszebeszéd után a legin
kább elterjedt beszédzavar. Oly feltűnő, hogy az általa kiváltott nevet
ségességen, sajnálaton vagy élénk érdeklődésen túl régi idők óta meg
fejtésre, megvitatására és a felfogások megjavítására késztetett. Ke
vés olyan zavar fordul elő az ideg- és beszédkórok között, amelyet
oly gyorsan és biztosan lehetne felismerni, mint a dadogást. Bármilyen
arculatban jelenjék is meg, kezdve a mindennapi beszéd egyszerű
megakadásaitól a legsajátosabb eltorzulásokig, mindig ugyanazt a
működési zavart találjuk, különféle vonatkozásokban,
A legújabb kor nagy előretörése a bonctani, élet- és lélektani ku
tatásokban a dadogás megítélésének kérdésében is újabb elméleteket
és ezeken nyugvó gyógyeljárásokat szült. Ezeknek néhány elismerten
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kiváló képviselőjét ismertetem, részben irodalmi munkásságuk és ér
tekezleteken tartott előadásaik, részben pedig személyes megismerés
és tapasztalat alapján, Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy a
Sarbó és Szondi-íéle elméletet, valamint a vezetésem alatt álló inté
zetben követett gyakorlati irányelveket e helyütt azért nem ismerte
tem, mert ezek külön mű alakjában részben a Magyar Gyógypeda
gógiai Társaság kiadásában, részben pedig főiskolai jegyzet alakjában
jelentek meg.
I.
Hőpfner és Frőschels: Associátiós Aphasia (képzettársításos
beszédképtelenség).
A dadogás lényegéről való felfogás, mint azt Co'én (légzésínsuffícientia), továbbá Kussmaul, Klenke és Gutzmann (a beszédapparátus
coordinatiós neurosísa) képviselték, az utóbbi időkben lényegesen
megváltozott. A bántalom külső tünetei, amelyek úgy a beszédszer
vekben, mint egyéb testrész számos izomcsoportozatában jelentkez
nek, kétségtelenül hasonlítanak a görcsökhöz. Ha ezeket a mozgási
tüneteket a kísérleti phonetíka regístráló eljárásaival felvesszük, úgy
a normától való eltérések megtalálhatók a lélegző és articulatíós moz
gásokban egyaránt, amelyek a tónusos vagy clonusos görcsökhöz ha
sonlítanak. A hangszalagok pl, valamely magánhangzó ejtésénél nem
jönnek rezgésbe, erősen egymáshoz feszülnek és ebben a hely
zetben hosszabb ideig megmaradnak, A be- és kílélegzésnél a mell
kas többé-kevésbé ide-oda ingadozik, hasonlóképen a rekeszizom is;
vagy pedig azt találjuk, hogy a kilégzés kezdetén, közepén vagy vé
gén hirtelen megáll a lélegzés stb, Az együttmozgásos tünetekhez szá
míthatók még a toldóhangzók, szótagok vagy szavak is, amiket sok
dadogó használ beszéd közben anélkül, hogy azoknak az értelemhez
közűk volna, A teljesség kedvéért megemlítendő, hogy a dadogok
sokszor kitérnek bizonyos nehéznek vélt szó kimondása elől, megmá
sítják a szórendet, sokszor hosszabb időre elhallgatnak, bár volna
mondanivalójuk és némelykor a susogó beszédben keresnek mene
déket.
Coén, valamint Kussmaul és Gutzmann a dadogás fellépésének
okát a központi idegrendszer szervi elváltozásában keresték és pedig
előbbi a medullát, utóbbi pedig a szótagösszerendezés szervét tette
a zavarért felelőssé és úgy képzelték, hogy akár a lélegző-, akár a be •
szédszervekben keletkező prímaergörcsök lassanként a test egyéb ré
szeire is átterjednek. Másrészről azonban bizonyos mértékben Nonnenak a neurózisok tiszta psychogenításáról szóló álláspontját is el
fogadták, amennyiben a görcsök kiterjedését a psychikai állapotnak,
különösen a beszédfélelemnek is tulajdonították.
A dadogás finomabb tünettana szinte zavartkeltően gazdag és
hosszú évek tapasztalatára van szükség, hogy valaki képessé váljék a
tüneteknek finomabb különbözőségeik szerinti elkülönítésére, A dado
gás tüneteinek újabban történt részletes megvizsgálása alkalmával
több oly tény nyert megállapítást, amelyek a dadogásról vallott ré
gebbi felfogásokat — így Kussmaul és Gutzmann görcsneurosísát is
— megdöntötték, vagy más világításba helyezték. E ténybeli megálla
pítások legfontosabbjaí a következők:
1.) Dadogás gyakran egyes hangoknál is fordul elő úgy, hogy a
szótagösszerendezés szervének a sérült voltáról szóló feltevés nem
kielégítő.
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2.
) Amíg valamennyi önkényesen mozgatható izomcsoportban
egyes esetekben oly rendellenes mozgások lelhetők fel. amelyek a tó
nusos, valamint olyanok, amelyek clonusos görcsökhöz hasonlítanak,
addig a külső szemizmokban csak tónusos jellegűek voltak megálla
píthatók; nystagmust, mint dadogási tünetet, 700 eset közül egyikben
sem észleltek. A megfontolás azt mutatja, hogy amíg a többi önkénye
sen mozgatható izomcsoportban mindkét fajta mozgás végezhető, ad
dig a szemgolyó valamely véghelyzetben tartható ugyan, de nystagnmsszerűen önkényesen nem mozgatható. Ebből, valamint abból a kö
rülményből, hogy a dadogás folyamán fájdalmak sohasem lépnek fel,
hogy minden dadogó bizonyos fokú megerőltetéssel egyideig jól tud
beszélni, valamint, hogy a bántalom hosszú fennállása esetén mindin
kább bonyolultabb együttmozgások lépnek fel, amilyenek pl. a toldószavak is, azt a következtetést vonták le, hogy a bántalom külsőleg
nem önkénytelen görcsökből, hanem rendellenes, az önkénnyel össze
függő mozgásokból áll.
3.
) A szótag vagy szóismétlés különböző módjainak pontos elem
zése azt a megismerést eredményezte, hogy az egyes módok a bánta
talom bizonyos fokához — tisztán clonusos, meglassúbbodott tonoclonusos, tónusos, gyorsított tonocionusos, palástolt dadogás és esetleg
compensált stádium — vannak kötve, ami az egyén tevőleges részvé
telét igazolja és szintén a görcselmélet ellen szól.
A jobb áttekintés kedvéért ide iktatjuk Trőmner véleményét is,
amellyel a Kussmaul- és Gutzmann-féle görcselmélet ellen állást
foglal;

„A dadogás valójában sem spasticus, sem coordínátios neurosís.
A coordínátios neurosís az általános klinikai szóhasználat értelmében
°}y betegség, amelynél a mozgásímpulsusok tervszerű összrendezése
kisiklik és az impulsusok bizonyos mértékben keresztüí-kasul futnak
úgy, hogy mozgásrendellenesség keletkezik, mint pl. tabesnél, choreanál, multiple sclerosnál. A részegember támolygó járása is incoordínatío vagy ataxía és ilyen a habozó és csetlő-botló paralytíkus
beszéde. A dadogó ellenben kifogástalanul coordínál, mihelyt nem
akad meg valahol; hangképzése önmagában véve teljesen rendezett.
Továbbá helytelen a dadogást spasíicusnak (görcsösnek) elnevezni,
mert az nem a valódi lényegét, hanem csak átmeneti állapotait jelzi,
A hysteríát sem nevezik spasticus neurosisnak, bár néha ott is for
dulnak elő görcsös tünetek. Végül pedig vannak oly dadogok is, akik
nél görcs nem lép fel és akik csak itt-ott akadnak meg beszéd
közben,"*)
j Gutzmann megjelölése: ,,spastische (krampfhafte) Koordinationsneurose
egyrészt a patho-physíológíaí (coordínatio), másrészt pedig a a patho-psychológíai
(neurosís). szemléleti módnak tesz eleget. Hogy manapság a lelki vonatkozásokat
(mint az minden neurosisnál történik) jobban méltányolják, az természetes, Ezt
Gutzmann későbbi munkáiban maga is kiemelte, Nadoleczny nyomatékosan hang
súlyozza. hogy a Gutzmann-féle megjelölésben valójában nincsen szó görcselmélet
ről, amely szervi vagy működéses agykéreggörcsöket tételez fel. A ,,görcselmélat'1
(amely valójában nem létezik) kifejezés Fröschelstől származik,
A Gutzmann-féle kezelésmódnál kifogásolják, hogy túlságosan ráirányítja a
figyelmet az egyes hangzók képzésmódjára és ezáltal a „nehéz hangok“ iránti hitet
erősíti. Azonban nem az az értelme. Ellenkezőleg: csak meg akarja győzni az
egyént, hogy tud és pedig helyesen tud beszélni. Ez az eljárásnak a psychológiail,
a suggestiv o ld a la .,. (Prof, M. Nadoleczny: Sprach- und Stimmheilkunde, 1931.)
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Egy pontban bizony
megegyezik valamennyi szerző -— mondja
Fröschels, — nevezetes
bban, hogy a bántalom fellépése után
nemsokára beszédfél elem hobia) áll be, amely időtől kezdve ez válirc
a beszédzavar ; főforrásá\ Ez a phobia, a beszéléstől való félelem,
megszakítja és szétzúzza a rmálís^ondolatmenet folyamatát, hogy
azután benne önmaga besz
épíelenségi tudatként helyezkedjék el.
Minthogy itt bizonyos tekíni en az aphasiáknál tapasztalható ki
esési tünetekhez hasonlóan mondatrészeknek a kiesése is fennáll,
amit a beszédkép telem éi tűm
assoeíativ befolyásolása idéz elő,
azért Höpfner a megszo^ ,:t
semmi lényegest nem jellemző „da
dogás“ elnevezés helyett a „ke, *társításos beszédképtelenség“ (Associative Aphasie) nevet hasznán a e be=zédzava. megjelölésére.
Magát a „phobia“ (logophobia) elnevezést azért nem találta he
lyesnek Höpfner, mert az csak ae elsődleges zavarok eredményét
jelzi, de nem jelöli meg az előbb említett folyamatot. Kezdetoen
Höpfner az „atactíkus beszéd“ és aphasía" kifejezések használatát
ajánlotta, amelyek valóban a dadog s sok tünetével szemben jóknak
bizonyultak. Az előbbi a phobia keletkezésének egyik legfőbb feltéte
lére mutat rá, míg az utóbbi a pho' a következményeit jelzi. Mint
hogy a psychében minden „engramm ' kétségtelenül hatóerőként is
él,"azért a phobiából kiindult tüneteket is tudomásul veszi a dadogó
egyén, általuk és velük újabb beteges tüneteket érlel, A „nehéz sza
vak kikerülése vagy azoknak másokkal ; aló pótlása, amelyek gyakran
nem fedik az eredetileg kimondani szánt* 'költ szó értelmét, a dadogó!,
valótlanságok előadására is késztethetik ;s így szokásból hazuetozó
(Gewohnheítslügner) válhatík belőle. . . beszédmotorismussal való
folytonos törődés és foglalkozás a psychi -physíológiaí beszédíolyamaltiak ezt a fontos tényezőjét annyira a figyelem központjába he
lyezi, hogy emellett értelem és hangzás teljesen eltörpül A phobiá
ból származott ilynemű tünetek is az „assoeiatiós aphasía elnevezés
helyes voltát igazolják.*) E tünetek azonbat. a beszédfélelem új le í
rásaiként is értékelendők, mert valóban nem lehet közömbös a dadogóra nézve, hogy valót, vagy valótlant mond-», másrészt pedig az ér
telem és a szóhangzás elhanyagolása a Közié: e váró gondolatmenet
megszakításához is vezet. A dadogó egyénben , megerősödik annak
tudata, hogy ő nem tud úgy beszélni, mint m; ;ok, ami a phobia és
egyúttal az assocíáíiós aphasía tüneteinek megg arapodásahoz vezet.
Eszerint a dadogás psychíkaí és gondolatkífejezésbelí jelleggel bíró
bántalom, amelynél a lelki és gondolatkifejezéses tünetek egymást
kiegészítik és erősítik.
^
A bántalom phobíaí részének a leküzdés* ez a Kussmaul es
Gutzmann-féle physiologíás-didaktíkai gyógymódok azért nem alkal
masak, mert a külső beszéd egyes részei közötti különbségeket túlsá
gosan hangsúlyozzák és ezáltal a dadogó abbeli hitét, hogy a beszélés különleges teljesítmény, akaratlanul is megerősítik. Hogy mégis
értek el eredményeket, azt annak az erősen suggestív tényezőnek kö
szönhetik, amely abból a munkájukat irányító önkényes értelmezés
ből származott, hogy a zavar’helytelen mozgásokon alapul. E megál*} Weiss a beszédvágy és az associátiós képesség gyorsasága, illetőleg vilá
gossága közötti aránytalanságot, vagyis a képzettársításos működés zavarát mutatta
ki és támogatja azzal a megfigyeléssel, hogy dadogok (86 eset) értelmetlen szóta
gokat kevésbbé tudnak jól utánamondani, mint a jól beszélők (Tesiuntersuchungen
an normalen und sprachgestőrten Kjudern, Wien, 1930,),
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lapítás szeniit tehát nem phobíából k tkezik a beszédízomzat túlerőltetése, hanem ép a beszédizmok tr ságos megerőltetése következ
tében lép fel a dadogás. Itt természetes: sí nem arrM a kezdő állapotról
van szó, amikor ezek a megerőlteti t talán még beszédfélelem né5
kid lépnek fel, hanem csak azért
alkeznek, hogy a kezdődő szótagismétlést leküzdjék, Gutzmann
ogymódjában különféle Íelegzésí
gyakorlatok után minden artículá >s helyzetet —j3tükör előtt i s _
jót begyakoroltatott, Az egyes b; gok ityformá'n egymástól jól meg
különböztetett képződmények egnn nxajgévé válik. De ha sikerülne
ísadadogónak ezek felett úrrá .iriie, egyszer mégis csak felcsillan
lelkében a végzetes „nem. tudom, ami nyomban kiváltja a visszaesé
sét. Mert ott, ahol oly sok hangégyednek önmagában való gyakorlása
uralkodik, kétségtelenül tudásról,' teljesítményről van szó. Az előzők
ből, valamint a bántalomnak a na hitbeli előfeltevéséből, mely szerint
a beszédmozgás különleges teljesítmény, önként következik, hogy a
gyógymódnak e hit ellen kell lord ul nia. A gyógymódnak a psychológiára kell támaszkodnia, ameiy megmutatja, hogy a beszédmozgások
rendes körülmények közóé automatikusan folynak le. Ily alapon
nyugvó kezelési eljárás biztosíték arra nézve, hogy a megzavart be
széd helyére nem műproduktum, hanem valóban psychológíaí folya
mat kerül.
,
E megfontolások, valamint ama megismerés, hogy a bántalom
központjában a logophofokí székel, Frőschelst egy új eljárás kidolgo
zására késztette. Frőscti s megmagyarázza dadogóínak, hogy a beozélő egyén kilélegzése adtai a szoba levegője mozgásba jön és az a
hallgató dobhártyáját éri, miáltal utóbbi a beszélőt hallja. A kilélegzes előzménye a belélegzés, A beszólás szempontjából azonban min
denekelőtt kilélegzést jtelent, A beszédbelélegzés gyakran mélyebb,
mmt a rendes, a beszéükílélegzés pedig takarékosabb, hogy hosszabb
ideig használhassuk a beszélés folyamán. Ennek gyakorlására 3—r-4
lélegzési gyakorlatot alkalmaz mélyebb belélegzéssel és lasúbb, egyen
letes fellélegzéssel. Aáután a gégefő megfúvását a trombita meghívá
sához hasonlítja és <fz előző lélegzési gyakorlatokhoz hasonlóan nyi
tott száj állással zöngésen, hosszan kílélegeztet. Egyik ily zöngés kilelegzés alkalmává* kezét csőszerűén a növendék szája elé tartja és
azt fokozatosan sílMriti, miközben a zőnge kezdetben o-hoz, később
n-hoz hasonlóan hangzik. Ebből kiindulva röviden magyarázza a resonaló üregek hatását a zöngés kilélegzésre, egyben rámutat arra,
hogy mennyivel gazdagabb a szájür alakváltoztató képessége, mint a
keze. Ha nyitott -ájjal hangosan kilélegzünk és közben alsó ajkun
kat fokozatosan a felsőhöz közelítjük, úgy sorjában a következő han
gok keletkeznek: á, ae, e, i, oe, ne, o, u, v, b, m. E hangok tehát
nem egyebek mint egy-és ugyanazon zöngés kílélegzés módosult
a akjai. A v pl, nem m is, mint a szűkebb ajaknyílással és az e nem más,
mmt u szél ¿sebbel. Ha a kilélegzés halkan történik, úgy az alsó és
íe.f.° f:. „ «ozeledeseből f vagy p kele cezík. A nyelvhegy és nyelvhát
kulonbczo közeledése a szájpadhoz is sokféle alakváltozást okoz a
szá j üregben és ebből különféle hangmódosulások származnak: i, sz,
s, , d, k, .g, r stb. E folyamatok megmagyarázására Frőschels
AE. s?on' «gyenként 20 percig tartó foglalkozást elégnek tart. Kü
lönös fontosságot tulajdonít annak, hogy az u. n. magán- és mással
hangzók egyuvétartozására eszméltessünk ebben az eljárásban, mert

18

a legtöbb dadogó csak egyik vagy másik hangnál érez nehézségeb
ami bizonyára az iskola nyelvtani hatásaira vezethető vissza. Után
8—10 napon át, naponta ötször, mély belelegzessel 2 3 percig erte^
mellen szótagkapcsolatokat mondat ki, amint azok a novendekne
épen eszébe jutnak, mint pl.: kiábolifavesőgemunu. E gyakorlatokat
önmagán megfigyelve, könnyen meggyőződik a növendék arro ,
y
itt valóban semmi más nem történik, mint hogy valamely halk vagv
hangos levegőáramot az ajaknak vagy nyelvnek játszi mozgásává
sűrítünk. A behatóbb figyelem eltérése miatt ezt a gyakorlatot be
húnyt szemmel is végezhetjük. E fokon azért célszerűbb értelmetlen
szótagkapcsolatokat értelmes szavak helyett hasznaim, nehogy a sza
vak értelme a figyelmet a szabadon és könnyen folyo beszedte, e
térítse. Folytatólag következik olvasás, az olvasott szöveg tartalma
nak elmondása, társalgás. A növendék emlekezetebe vessük, hogy a
szavak nem egyebek, mint szótagok és szótagkapcsolatok, végered
ményben tehát csak módosult kilélegzés. Ha valamely hangnál ne
hézség adódik, nyomban utalunk arra, hogy ez indokolatlan, mert le
nyegében ez a hang sem különbözik másoktól. Ha történetesen a
nem sikerül jól, akkor figyelmeztetjük a növendéket hogy a d tulaj
donképen é, amelynél az alsó ajak helyett a nyelvhegy sűríti a kilelegzési áramot. Ezzel az eljárással Fröschels lényegesen rovideob
idő alatt ért el jó eredményeket, Az eredmények tartós voltara m &
jegyzi, hogy itt-ott visszaesés fordult elő, egyszer-másszor pedig vég
leges gyógyúlás állott be. Megbízható statisztika e tekintetben nin
csen, mert a meggyógyult növendék legtobbnyire tudni sem akar ar
ról, hogy valaha is beszédzavarban szenvedett (szégyennek érzik &aj
nos még mindig a beszédhibát), a visszaeső beszédhibás pedig leg
többször azért nem keresi fel többé kezelőjét, mert — szerinte
az
őt a visszaeséstől nem tudta megóvni. Fröschels tapasztalatai azt m i
tátják, hogy az új eljárással jobb eredményeket lehet elemi es azok
tartósságára nézve is nagyobbak az eshetőségek, mert az eljárás
báníalom lényegére épült. Még a visszaesők is újabb _ r a s o r á n
könnyen belátják, hogy félelmük egyik-másik hangtol indokolatlan
es a l a p e l ő f e l t é t e l e , amint az előadottakból látható, e psychoneurosis psychikaí és somatikus fejlődési fokozatainak, íll. állapotá
nak pontos elemzése, valamint az a feltevés, hogy beteges psychmai
állapotok az értelem segítségével megszüntethetők, E javítási mód
szer magva tehát az a vélemény, hogy psychoneur^íikusokat sikerül
felépítésük tudatos széttagolásával meggyógyítani, Felhívjuk a nö
vendék figyelmét arra és kötelességévé tesszük, hogy ne leljen áttol,
amit az értelem ártatlannak ismert fel. Ezzel a környezettel es a Kül
világgal szemben való beállítottságának útját egyengetjük,, amely
könnyen építhető ki tovább oly irányban, hogy általános érvénnyé
váljék az az elv: minden adottsággal szemben lepjünk fel kritikailag
és higgadtan győzzük le azokat, ha szükséges és lehetséges, viszont
nyugodtan tűrjük el, ha azok túlhatalmasak. Ha valaki megtanulta,
hogy beteges tünetektől megszabaduljon, mert azok logikailag indo
kolatlanok, úgy arra az útra lépett, amely oda vezeti, hogy csak ott
féljen, ahol arra tárgyilagos ok mutatkozik, különben pedig nyugod
tan szemlélje az élet jelenségeit, hogy azokkal minden esetben ep
erőkkel, bátorsággal találkozzék. Hibás beszédű növendékeink psyche-
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^eíoly asolasa
a kezelő tanár és környezet részéről
~ mindenkoron döntő fontosságú, már csak azért is, mert
J r i l t r r kT .u end®Sen, más Psychikai zavarok is fennálla? í FroscheIs psychotherapiájában az egész beteg egyéniség értéktudatanak emelesere es teljes újjánevelésére törekszik/
II.
Trömner: A dadogás mint beszédkényszerneurosis.
A fő kérdés; vájjon van-e a dadogásban oly ismétlődő iellemÍ T " S' -/a/ ' e kulof boző esetekben annyi oki, fejlődés- és lefolyásbeli
közösség, hogy azt ne tünetnek, hanem betegségnek tekintsük?7
ö rö h k A dadop ls^a valo hajlamosság sokkal inkább örökölhető és
■ Aludik, mint egyeb beszédzavaroknál, gyakran pedig — Nadosétf s z á l a ~ uralkodó 1S- Ámbár az általános neurotikus terhelt
i g százalékos aranya nagyobb: 40:30, az azonos áttétel disponálő
i d S n T áa / e/ S / rÖSebb' mert az általános terheltség számos
idegbantalomnak kedvez, ez azonban kizárólag a dadogásnak Az
s°ze-zetT áttétéi
á tté t/nlátszatát
't a ía-i Tkelti,
n ettez dadof
s néha azonban
nem öröklött,
szerzett
az ellenvetés
elesik hanem
ha az
apa, anya vagy idősebb testvér csak fiatal korukban dadogtak Ha
voínÍ ú ú T lT n T ,attetf nf k,miní lelki infectíonak döntő jelentősége
UWVU éY
teStTerek dadoéasa gyakrabban fordulna elő és 2) az
fkokban utánzássá! szerzett dadogás eseteinek száma nagyobbnak
HA. 0 00
’ mmt a Gutzmann áItal megállapított évenkénti
H' Az oroklődés után mint hajlamosító tényező következik a
és folvékonvabb statlsztíka kimutatta hogy a nők gátlásmentesebben
V olyek°nyabban beszelnek mint a férfiak. Paasch szerint az arány
p - r l ,nok !ayaja- Gutzmann szerint Németországban 71-29
¡ 000 t eí SZert f 6 : 33’ ^ o l e t z n y SZ0rint 77 : 23, Sarbó szeriní
sz-fíbaT!7 í rk0!aSáyermeknél 73 : 27, Colombat szerint Franciaorke/dH érfi ' Í : Z 7 T e,V Zermí 1 ’ ! ’ % budapesti állami tanfolyamon
I esx!‘° df dogok aranyszama Istenes szerint átlag] 6 : 1 . ]>-ytges a kor is, tudniillik csökkentő értelemben. Egész fiatal korban
LzSk
A d ' UK Sé! ÍgEni CSekiély' épÚgy mint a í°bb- és bak
kevés olv ldmnn!ld Heb A r A “ f Őtérbe léPnek a fiúk. Mindenesetre
P V?S olY kimondottan férfi karakterű neurosis van, mint a dadodás
S ? , k “ mogorcs közeledik leginkább hozzá, minthogy írásmunkára
S
T )df m ,kll í rÓlag férfiakat alkalmaztak és mióta nők s A
lalkoznalr vele, inkább írógépet használnak. Az erősebb (nemnek ez a
l i k 1nira Vf 0utaIlam0SSMa nem annyira testi különbségeken alapífellentéteklnbb
abd° f ;náiis lélegzés), mint inkább működé-s ellenteteken, a nők beszedkeszségén és ügyességén. A leányok vakmivel korábban tanulnak meg beszélni mint a fiúk fLiebmann, C. és
. , f n: ^ enyeres), hangsúlyosabban és tisztábban beszélnek <Joraolaíok és meggondolások kevésbbé gátolják őket és ezlrt beszédtZ h ir1^ könnyebben es affectusok által elősegítve veszik igénybe
tehat nagyobb a beszédkészségük. A fiúknak korai és sz ig o r ú b b á
otthon, akár az iskolában kétségtelenül fokozza az
A
S
S
r
meggondolásra, kétkedésre, túllelkíísmeretességr., tehat beszedneurosisra való hajlandóságukat. A nevelés-' különb'
segek a magasabb társadalmi rétegekben még jobban jutnak kifeje
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zésre. Mutatja ezt Schleissner statisztikája,, aki a népiskolában a da
dogó fiúk és leányok arányát 10 : 4, a polgári és középiskolában
25 : 1-ben állapította meg.
, ,
. . ~ ,
Ismeretesek a nemzetek szerint való különbségek is. G utzmann
a dadogásnak nyugatról kelet felé való csökkenéséről beszel. Gnnek
a magyarázata talán nem is annyira a beszédben való gyakorlottság
ban, mint inkább a dadogásra való hajlamosság csökkenésében kere
sendő. Chervin szerint a katonaköteles franciák 6—7 /„-a, G utzmann
szerint a németek 2 °/0-a és Síkorski szerint a katonaköteles oroszok
nak csak 1.2 °/0-a dadogó,
III.
A legfontosabb hajlamosító tényező kétségtelen az a különös
alkat, amely tulajdonképeni törzsalapja a beszéd kisiklásainak. Azon
ban nem Kretschmer értelmében vett testtypus. amelyet Froscheís es
Moses sem találtak meg és nem is általános értelemben vett beteg
ség, amely a test kifejlődését megzavarja, mint pl. scrophulosis, ame
lyet Klenke, vagy rachitis, amelyet Berkham emelt ki különösen. Az
adenoidok gyakoriságának, amelyet nem dadogó iskolásgyermekekne
Kafemann 9 %-bán, Schmiegelov 10 '7,,-ban, ezzel szemben dadogoknál Schellenberg 30 %-ban, Gutzmann pedig 33 %-ban talált meg,
szintén csak közvetett jelentősége van, mint egy gyakoribb lymphatismus jele, de közvetlen befolyásoló értéke nincsen. Ismerünk sokdadogót, akiknek sem tuberculosisuk, sem scrophulosisuk, rachitisuk
vagy adenoidjuk nincsen, sőt akik az erő és egészség megtestesítői.
Általános szellemi gyengeség inkább fejlődési fennakadásokat
okoz a beszédben és nem dadogást. Piper 224 idióta között 15 /„ poszebeszédűt és csak 3% dadogót talált. Göpfert a háborús dadogok
között a Simon-Binet teszt alapján csak 8% átlagos képességen alu
lit, ezzel szemben 78°/0 átlagosat és 14°/0 átlagon felülit talált.
A hajlamosító alapok tényezői között inkább az altalános ide
gesség, valamint a beszédadottság bizonyos hiánya szerepel. A da
dogok nagyrészét úgy is jellemzik a szerzők, hogy ideges, nyugtalan,
kiegyenlítetlen, kiegyensúlyozatlan egyének. Trömner vizsgálati anya
gában 20% volt kifejezetten ideges, 10% kapkodó, nyugtalan, alva»
közben dobálták magukat, forgolódtak, rángatóztak, almukban több
nyire folyamatosan beszéltek, vagy szorongó álmukban kiabáltak, f i 
gyelemre méltó, hogy Trömner eseteinek 13 %-a négyéves koron túl
is ágybavizelő volt, ami motoros fejlődési visszamaradottsag ¡ele.
Trömner a „Motoros zavarok az alvásban“ című tanulmányában ki
mutatta, hogy az ágybavízelés nem más, mint vesicalis reflexinlantilismus; t, i. a hólyag születéstől fogva automatikusan fellepő kiuntomechanísmusa nem került a nagy agykéreg gátló fegyelmezése ala.
Általánosságban kifejezve ez nem volna más, mint a motoros elefJtelenség jele,
Az általános motoros labilitást nagyszerűen mutatja az a tapasz
talat, ho<íy a dadogó gyermekek moziban vagy bábszínházban női
den. motoros megnyilatkozásukban sokkal élénkebbek, mint a többiek
(Lambeck). Itt hozzá fűzzük azt a saját tapasztalatunkat, hogy a jól
kivilágított szobában is élénkebben mozogtak ily gyermekek, mint
egyébként. A motorismusnak ott megnyilvánuló mgerlekenysegi álla
pota különleges jelentőséget nyer azután a beszédalkat es hangkepzés képességének gyengesége szempontjából, amelyre Liebmann kü
lönösen súlyt fektet. Az esetek 16 %-ában később tanultak meg járni.
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es beszelni, mint a többiek; a műveltebb körökből származó dadogó
gyermekek 5 /0-a pöszebeszédű volt egyben, viszont a hamburgi beszediskolaban tanuló dadogó gyermekek 15 %-a volt pöszebeszédű.
t roschels a phonasteniával kapcsolatban talált elég gyakran dado
gást es 314 sigmatista között 19% dadogót. A legzárkozottabb psychogenesises theoretíkusnak is tekintettel kell lennie arra a tényre, hogy
a dadogok között beszédmotoros szempontból számosán debilísek és
labilisak. Epén oly számosán fordulnak elő ilyenek ama gyermekek
kozott is, akiknél a szülők azzal dicsekedtek, hogy gyermekük igen
korán es jól beszélt.
Mint közvetlen és tényleges kiváltó okok főleg fertőzések, sérü
lések műtétek és utánzás szerepelnek Ezek a tényezők Trömner esetemek félénél (53/«) jöttek számításba. 14 %-uk (Gutzmann szerint
U /oj kezdett a Utólag fertőzőbetegség után dadogni: 2% diphteria, 4
scarlatina, 4 tüdőgyulladás és 4 kanyaró után.
A'-A-lf 11®11120 Példa a következő eset: a dadogás két éves korban kez
dődőit, de az első iskolai évben elmaradt, mivel a gyermek egy nyu
godt tanítót kapott. 11 éves korában visszaesett, mert a fejére esett
egy kemenyüsztító golyó, javuló állapotát megzavarta 13 éves korá
ban egy typhus és ugyancsak visszaesett 25 éves korában ízületi csúzzal kapcsolatban.
Tisztazatlan kérdés, hogy mi okozta a fertőző betegség után fel
lepő beszédzavarokat: a láz, a szervezet fehérjevesztesége, az agy
nyugalom, vagy az általános legyengülés. De, ha O. Maas a dadogás
a lápjául egy mfecüósus alapokon fellépő encephalitis hypothesísét
vesz, ,e., ezt sem Trömner, sem Höpfner nem erősítik meg, mert vo
natkozó eseteikben soha encephalitises szövődményeket varfy utóbetegsegekeí nem észleltek. Fiatalkori fertőzéseket alkalmilag követni
szokott egy nem gennyes me.tastatikus vagy mycotikus encephalitíd,
ez azonban oly ritka hogy száz esetre legfeljebb egy esik és mindig
feltűnő tünetek kísérik; főfájás, deliríumok, eszméletlenség, alvás
zavarok, corticahs gócjelenségek. A Maas-féle hyphotesis csak ilyen
valószínűtlen alapokra támaszkodhat. A Maas által bizonyítékként
megállapított nyelvdeviatiót sem találta meg Trömner a dadogóknál
gyakrabban, mint masoknál. Csak sejteni lehet, hogy a lázas anyag
cserezavar es a vele kapcsolatos általános kimerülés kedveznek a beszeamechamsmus kisiklásainak.
A helyzettől függ az is, mennyiben és mily mértékben hat egy
trauma Súlyos koponyasérülések a legváltozatosabb kórképeket hoz
hatják letre, pl. koponyaalapi töréseket különböző bénulásokkal, agyes agyhartyaverzésekkel, az edényfalak alterátióját, melyek aneurísmakhoz vezethetnek, lágyulásokat, arachnoídea elváltozásokat, cvstakepzodeseket, epi epsíás jelenségeket, azonkívül a Trömner által'előszor leírt encephalopathia traumatíca-t (traumás agy gyengeséget: emlekezokepesseg gyengesége, indolentia, türelmetlenség, csökkent teljesitokepesseg) és végül a tisztán műkődéses következményű állapotok egesz sorai Mindezen jelenségeket — mondja Trömner ~ meg
figyelhettem több száz koponyasérültön, de sohasem tapasztaltam.
hog> dadogas lett volna az egyetlen és lényeges következmény. Vi
szont úgy latszik, hogy viszonylagosan könnyű agyrázkódások szervi
agyzavarok helyett inkább dynamikus és functionálís zavarokat hoz-
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Trömner az összes lehető beszédzavarokat organikus, dynamikus
és funktíonálís, ill, psychogén csoportokba osztja. Az or ga nikusokat az
agyállomány macro- vagy mícroskopíkus elváltozásai határozzák meg.
Organikus zavarok keletkezhetnek: szív- vagy tüdőbaj okozta légzési
zavarok által, gégefő megbetegedések folytán származott hangképzési
zavarok által, articulatíos zavarok a belső hangjáratok és azok kör
nyékének rendellenességei vagy megbetegedései folytán. Idetartoznak
az agykéreg megbetegedéséből különféle aphasíák, Dynamikusnak
nevezi azokat a funcííonálís zavarokat, amelyek psychikus okoktól
függetlenek: pl. pöszebeszéd, a debilísek agrammatísmusa. továbbá
agyrázkódás, mígraine következtében fellépő átmeneti beszédzavarok.
Trömner ezeket a zavarokat e megjelöléssel elkülöníti a tisztán psy
chogén eredetűektől. Viszont a tisztán functonálisak indulatoktól és
eszméktől függenek. A legegyszerűbb példái e zavaroknak a hysteriás beszédzavarok. Legelterjedtebb és egyik legsúlyosabb formája a
származásilag nem hysteríás, a genuín dadogás. A három csoport
határozott elkülönítése természetesen lehetetlen, mert semmiféle lelki
történést sem lehet anyagi kisérő folyamatok nélkül elképzelni.
Gyakoriak a tiszta rémülethatások. A rémület nagysága és a
trauma súlyossága rendszerint fordított viszonyban állanak: minél tö
mörebb és következményeiben súlyosabb a trauma, annal kisebb a
megijedés, minél enyhébb a trauma, annál nagyobb lehet a rémület atfecíusa, ami fontos alaptétele az általános balesetpathológiának.
Trömner maga is átélte ezt. Egy alkalommal kerékpárról esett le és
ennek következtében eltörte könyökét, más alkalommal sí-ugrás közben
lábának mindkét bokáját, de egyik esetben sem ijedt meg különösei)ben; Viszont számtalanszor megrémítette a hirtelen kutyaugatás,
autótülkölés stb. Minthogy az ijedtség az esetek 9 °/0-ában szerepei
mint kiváltó tényező, hatása inkább lelki, mint fizikai megrázkódtaíás lebetAz ijedtség oka néha egészen furcsa; az egyiknek forró víz öm
lött a fejére, a másikat egy elszabadult vad bika rohanta meg, egyik
gyermek megijedt a Mikulástól, egy másik a hirtelenül felbukkanó
kéményseprőtől stb.
Trauma és ijedtség Trömner eseteinek kb. egynegyedében szere
pellek. Minthogy az ijedtség psycho-physikai úton gátlások és izgal
mak vegyülékét idézi elő, nevezetesen izgalmat sympatikus úton (elsápadás, a haj égnek meredése, fázás,) gátlásokat cerebrálís úton,
azért a gátlásokat mindenekelőtt a gondolkodás és beszéd lefolyása
sínyli meg. Minden kifejezésre nem jutott, lappangó depressív affectus hasonló módon gátlóan hat a beszédre és így elképzelhető, hogy
közvetlen íjedtséghatás is fő kiváltó oka lehet a dadogásnak, Az agy
rázkódás choc-ja is dynamikusan gátlóan hathat
IV.
Áttekinthetőbb területen mozog egy negyedik kiváltó oknak
az utánzásnak a hatása, amely Trömnernél 8 °l„-bán, Gutzmannál 9.5
S/o-ban, sőt Mydininél 15 °/«-ban szerepel. Ez a statisztika is értelme
zés, illetőleg saj átlagos értékelés eredménye lehet. A beszédzavar
származhat valóságosan szándékos majmolásból, de tudattalan átté
telből is, végül látszólagos utánzásból, amennyiben egy dadogó mellett egy másik gyermek dadogása fejlődik ki. Ép ezért előnyben ré
szesítendő az „índucatío“ fogalma, mivel tágabb és világosabb szem
pontjából kevésbbé csalóka. Az áttétel eszköze a megszokás. A dado-
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gás eszrevevése csúfolódásokra ad alkalmat és arra, hogy a gyermek
maga is, inkább játékból, megkísérelje. Az utánzás megismétlődése
azután az abnormís beszéd motoros képét egyre jobban belevési az
agyba. Az ismétlődés tehát rossz szokássá merevedik. Ilyen índucatiós hatásokra alkalmat ad az otthon, az utca és az iskola, A testvé
rek dadogása ép úgy lehet hasonló öröklődés tünete, mint az índucatíó közvetlen oka, különösen ha a fejlődő dadogást rosszul kezelik,
Trömner eseteinek 18 ,-ában szerepeltek dadogó testvérek, Nadolecznynél 15—20 %-ban, Sarbónál 14 Éjtban, Istenesnél 15 °/0-ban,
ha nem is mindig mint inductorok. Az utcai játék, mint inducatíó
kisebb jelentőségű, mivel az izgalom, a figyelem lekötése és eltere
lése játék közben ínkáb megakadályozza a dadogást. Játék után
azonban — amint arról sok anya beszámol, — ha a játéktól felhevülten és izgatottan, kifáradtan hazajönnek, annál jobban dadog sok
gyermek.
Különös mértékben kedvez a dadogásnak az iskola, a tanulótár
sak, esetleg a gondatlan tanító csúfolódása és ezzel egyidejűleg a fi
gyelemnek kedvezőtlen beállítása révén. Ennek a főoknak hatását a
dadogok szamának nemcsak a hatodik életévben, vagyis az iskolábajárás megkezdésekor, hanem a későbbi életévekben való növekedése
is mutatja. Trömner esetei közül háromszor akkora volt a hatéves
dadogok száma, mint az ötéveseké. Ettől kezdve Gutzmann szerint
1,870 a szaporodás a tizennegyedik életévig, Schorsch szerint a 6—12
életévekben háromszoros, Sarbó szerint négyszeres, beleszámítva
azokat, kiknek lappangó dadogásuk az iskolában került felszínre, El
tekintve attól, hogy az iskola egészen más életkeret, mint az otthon,
hozzáfűződík az is, hogy az iskolában gondosabban kell beszélni, he
lyesen és gyorsan kell felelni, mihez még a szigorú tanítótól és a csú
folódó osztálytársaktól való félelem járul. Ezek a tényezők termé
szetesen nem a normálískola tudatos hibái, de a dadogó számára min
den esetre különleges okforrás, amely nem lehet mindenben tekintet
tel a dadogó sajátosságaira és gyengéire. Ezért mutatnak fel a jól
vezetett „beszédískolák“ szép eredményeket.
A dadogásnak szélesebb keretben előbb vázolt aetíológiája által
a pathológía fontos alapmozzanatai is megadattak, mert a tényleges
o.Kok megvizsgálása mutatja, hogy fertőzések, sérülések, choc, ijedt
ség vagy bármely más ok csak akkor fejtenek ki hatást a beszéd
szervre, ha az idegrendszer erre különlegesen hajlamos, beszédmozgásos szempontból labilis. Ez az alkati labilitás — lappangó dadogás —
megnyilvánul az agy legmagasabb és legfinomabb motoros teljesítmé
nyeiben. Kifejezésre jut mindenféle motoros zavarban, pl. motoros al
vászavarokban, ágybavízelésben, alvási tíc-ben, álomban való beszélésben, egyúttal a balkezességben, A balkezességről, amelyet Sikorski
és Bőik említettek először és amelyet egy olyan elfogulatlan kutató
mint Nadoleczny elutasított, csak azért szólunk itt, mert M. Sachs
erre építette furcsa, de szellemes elméletét. Nevezetesen: a balkeze
seknél a bal agyféltekének kétségtelenül fennálló kisebb értékűsége
folytán a motoros beszédingerek részben a jobb féltekéből indulnak
ki és minthogy egyszer innen, másszor onnan származnak, a két agy
félteke között jóformán impulsus versengés, mozgásos interferentía,
vagyis egyirányú rezgő mozgások találkozásából eredő tünemény keleíkezík, aminek beszédbelí bizonytalanság a következménye. Síiét
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is, aki a balkezesek 6—7 %-át találta dadogónak, magáévá teszi ezt
az interferentíális elméletet. A problémát egyszerűbben is meg lehet
oldani, még akkor is, ha a dadogok gyakrabban volnának balkezesek,
Kimutatták ugyanis, hogy a balkezesség a gyermekévekben ép úgy
visszafejlődik, mint a nők dadogása. Újszülöttek mindkét kezüket egy
formán használják és a jobb kéz csak a hajlamosság és a nevelés
egyértelmű hatása alatt lép előtérbe úgy, hogy a pubertás után csak
néhány balkezes, helyesebben kétkezes (ambidextri) marad fenn
(1—2°/0) - A dadogás legelső éveiben (3—6°/0) a balkezesek száma te
hát nagyobb, mint később. A kettő viszonya attól függ, milyen élet
korban történt a balkezesek megszámlálása.
(Folytatjuk.)

A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos
gyermekek gyógyító nevelésének és
oktatásának szempontjai.
Irta: Horváth Kálmán.

A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermekek nevelés
oktatásának alapja: a fejlődés ismerete.
Minden olyan gyógyítva-nevelői gondolkodás, mely a csökkent ér telmű társadalmi fogyatékos gyermekek gyógyító-nevelésében nem a
normális fejlődés vonalát veszi alapul és nem a normális fejlődéshez
mérten törekszik az értelmi fogyatékos egyén lefokozott, gátolt, rend
ellenes, társadalmi szempontból aggályos fejlődését megismerni, ér
tékelni, nevelői-oktatói tevékenység útján befolyásolni, ellenkezik a
nevelés útján való gyógyítás szellemével. Ellenkezik ezzel egyúttal
minden olyan oktatói tevékenység is, mely az elérhető legtökélete
sebb világnézet, társadalmi boldogúlás biztosítására nem törekszik,
mely a csökkentértelmű társadalmi fogyatékos egyén életét az em
beri közösség életétől elkülöníteni, attól elválasztani igyekszik.
A gyógyítva-nevelői gondolkodás szellemének csak oly nevelőioktatói tevékenység felel meg, amely az értelmi fogyatékos gyermek
társadalmi és gazdasági érdekeit a meglevő képességek és hajlamok
célszerű felhasználásával, a fejlődés tervszerű serkentésével a le
hető legtökéletesebb mértékben biztosítani tudja. Ezért szükséges,
hogy a gyermek testiségének és lelkiségének ismerete alapján a tár
sadalmi és gazdasági érdekeknek megfelelő legszükségesebb világné
zeti alapot megadja, hogy a fogyatékos gyermeket a leginkább hasz
nosítható képességek, hajlamok és készségek kifejlesztésével önálló
életpályára nevelje, megfelelő nevelői-oktatói tevékenységgel arra
előkészítse,
Nevelés-oktatás, fejlődés, világnézet és társadalmi élet között
szoros kapcsolat van. A nevelés-oktatás a folytonosan fejlődő, világszemléletben, értékitéleteiben változó életközösségből fakad, arra
mindenkor visszahat, mert az, hogy valakit hogyan nevelünk, mire
oktatunk, attól függ, hogy mit tartunk világnézet, életfelfogás szem
pontjából értékeknek, általános emberi és nemzeti eszménynek, a
testi-lelki fejlődés és tökéletesedés szempontjából fokról-fokra meg
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valósíthatónak. Minden nevelés-oktatás csak a fejlődés tudatos irá
nyítása, a világnézet és az értékelés ' kifejlesztése útján válik közkinccsé, minthogy megfelelő testi, értelmi és erkölcsi értékelés nél
kül nincs tökéletesedés, életfeladatokat biztosító célszerű társadalmi
magatartás, az egyén és az életközösség boldogúlását elősegítő állásioglalásAz emberiség meghasonlását mindig az egymással szembenálló
vuagnézetbelí összeütközések idézték és idézik elő, A múlt cs jelen
állandó harca, amely a különböző irányban kialakult értékeszmék
összeütközéséből fakad, a társadalmi élet rákfenéje, amit a. forradal
makban kirobbanó társadalmi magatartás bizonyít. Ha az emberiség
eleiének koronája a társadalmi boldogulás, akkor túlzás nélkül el
mondható, hogy az egyetemes emberiség még soha nem állt oly távol
a boldogságtól, mint napjainkban, mert az egymással szembenálló
értékelések kifejlődését a világnézetben meghasonlott mai idők szel
leme igen erős mértékben táplálja. A szellemi élet, az értékelés terén
soha oly bőség nem volt, mint napjainkban. Művészetben, irodalomban,
tudományban, pedagógiában oly sok egymásnak ellentmondó irány
soha nem bontakozott ki, mint jelenünkben. A háború, az összeomlás,
a tulajdon megrázkódtatásai és eltolódásai, a mindjobban érezhető
gazdasági krízis, az egyes ember és a nagytömeg szociális bizonyta
lansága, a munkanélküliség, a foglalkozási ágak túlteltsége, a társa
dalmi Decsület és hűség hiányainak romboló példái, a film, a sajtó
meg nem válogatott termékeinek hatása, az egyfelől anyagias, rnásfelői egyéníes világnézet rendkívüli mértékben duzzasztotta fel az ér
tékelési különbségeket, amit a mai kor materiálísztíkus és indívíduálisztikus világnézete még azáltal is fokoz, hogy főleg az értelmet
igyekszik fejleszteni, minden iskolatípusban sok anyagot, bő ismere
tet nyújt, de emellett a fejlődő gyermekre bízza, hogy a nyújtott
anyagból mit tud kiválogatni, társadalmi élete számára hasznosítani.
Még ma is uralkodó a pedagógiában az a régi szempont, hogy az ér
telem fejlettsége egyedül elégséges a világnézet, a megfelelő értékelés és normális társadalmi magatartás biztosítására. A mai kor a ne
velői munkásságot kevésre becsüli, azt leértékeli, sok esetben meg
torló tevékenységnek tekinti és megfordítva, az oktatói tevékenységet,
valamint annak szempontjait túlzottan előtérbe helyezi. A gyakorlati
peoagógia a gyermek nevelés-oktatásánál az egyes növendékek egyéni
szempontjait kellő mértékben nem szolgálja, általános oktatási elvek
alapján halad, ismeretet közöl, tanít, értelmet fejleszt, holott egyedül
az értelmet fejleszteni nem elégséges, sőt gyakorta veszélyes, Az ér
telepi, ha megfelelő nevelés útján kialakított világnézet, testi-lelki
értékelés nem támogatja, társadalmi szempontból jól felhasználható
tökéletesedéssel nem jár karöltve; a puszta értelem, ha nem támo
gatja megfelelő testi, ösztönös, érzelmi, akarati állásfoglalás, olyan
min i a tolvaj lámpás, haszontalan utakra világit, melyek csak az ér
zéki vágyakozások kielégítését szolgálják.
Ki ne ismerné azokat az eleveneszű, értelmes gyermekeket, kik,
meri nem részesülnek megfelelő nevelésben, társadalmilag sem tudnaK helyesen viselkedni, akiknek értelme vágyakozásaik, szeszélyeik,
ravaszKodásaik rabszolgája? Mindenki előtt ismeretesek azok az ér
telmes, önző irányban nevelt gyermekek, akik a szülői jóságot és sze
relmet hálátlansággal, engedetlenséggel, daccal, a szülők félrevezető-
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sével fizetik vissza. Hány kiváló értelmi képességű egyén él közöt
tünk, aki zseniális értelmi képességét erkölcsrontó, a társadalmi bé
kéi veszélyeztető ténykedésre használja, fel. Hány jó értelmi képes
séggel felruházott, lelkiismeretlen, minden áron politikai érvénvesülésre törő egyén dönti pusztulásba a tudatlanok százezreit, mert jó
értelmi képességük mellett érzelmileg osztálygyülöletre neveltek és
ezért a társadalmi szempontból objektív értékekre úgy íekínteneK,
mint a hatalmon levők jól kieszelt támaszaira, holott az egymástól
elkülönítő, a többi osztályok ellen izgató eszmék nagyobb veszélyt
rejtenek méhükben, mint a nyilt társadalomellenes magatartás, mert
ezek a szociális ösztönösség kifejlődésének kerékkötői, a normális
társadalmi özstönösség megmérgezői, ezek az emberi gyűlölet és el
lenszenv legerősebb indító rúgóí.
Ki nem ismerné azokat az önző, mindent és mindenkit legázoló,
sokszor kiváló értelmi képességgel felruházott, érzelmi életükben ab
normális egyéneket, akik minden állást, hivatalt, hatalmat önző cél
jaik kielégítésére használnak fel, kiknek társadalmi viselkedését csu
pán egy főmozzanat vezeti: a rideg, a kíméletlen önzés. Ha megfigyel
jük az ily egyén társadalmi magatartását, akkor azt találjuk, hogy
védekezésből a megközelíthetetlenség nimbuszának palástjába burko
lódzik; határozottnak, keménynek, szigorúnak, fontoskodónak játssza
ki magát, mert csak külső fegyverekkel tudja lelki hiányát takargatni,
mások előtt jól-rosszúl elleplezni.
Az értelem, az assocíácós rendszer működése egyedül nem elég
séges a testi-lelki értékelés, a megfelelő társadalmi magatartás bizto
sítására. Abban, hogy egyes esetekben miként viselkedik a gyermek,
ifjú és felnőtt, számtalan tényező, értelmi belátásán kívül főleg a vele
közösségben élő egyének érzelmi alapon történő kímélése játszik sze
repet. Ha tettei, cselekedetei másoknak kárt okoznak, akkor ez benne
mint kellemetlen érzelem visszhangzik, azaz: az intellektuális indító
okokkal támogatott avagy tompított érzelmi resonancía az egyik leg
fontosabb tényezője annak, hogy az egyén tekintettel van más egyé
nek érdekeire. Aki pusztán értelmi, csak logikai úton határozza el
magát, lehet, hogy önmagát tekintve jogosan, de esetleg társadalom
ellenesen cselekszik, aki pedig csak érzéseire hallgat, még ha jót akar
is, megeshetík, hogy másoknak kárt okoz. A jónevelésű emberben az
értelem és az érzelmek egyensúlyi jellege érvényesül. Egyik nem
szolgálja rabszolga módra a másikat, a másik pedig az érzéketlen, kí
méletlen ridegséget. A veleszületett képességek, hajlamok, az ismere
tek gyűjtésének készsége, a nevelés-oktatás útján kialakított testilelki értékelések: mind oly tényezők, melyek hozzáadnak valamit a
fejlődéshez, a tökéletesedéshez, a társadalmi magatartás formájához.
S minthogy a fejlődés, a tökéletesedés, a testi-lelki tényezőkkel be
folyásolt értékelés az egyénben zajlik le, a nevelés-oktatás pedig az
egyénre ható külső benyomások világát jelenti, elsősorban azt keli
vizsgálnunk, hogy vájjon a fejlődés oly folyamat-e, amely lényegileg
a gyermekkel veleszületett képességek és hajlamok kibontakozását,
avagy csak a nevelés-oktatás külső hatásainak eredményét jelenti?
Vájjon az egyénben lezajló fejlődést kizárólag belső erők írányítják-e, avagy a fejlődés egyedül a külvilág eredménye, azé a külvilágé,
amely az első pillanattól kezdve a beláthatatlan hatások eredményeképen jó vagy rossz, serkentő vagy gátló értelemben hat a gyermekre?
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E felette fontos kérdésben, melynek eldöntésétől függ a csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermekek nevelés-oktatásának ér
téke, a gyógypedagógiai gondolkodás sem a kizárólagos natívísmus,
sem az egyoldalú, extrém empirismus álláspontjára nem építhet, mert
az életben mindkettő, mind a veleszületett, mind a külső hatások egy
aránt kiveszik részüket, A testi-lelki fejlődés nem csupán a veleszü
letett tulajdonságok kibontakozását és nem kizárólag a külső hatások
megnyilvánulási formáját jelenti, hanem a fejlődés a belső és külső
adottságok állandó összefüggésének eredménye,
A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermek gyengébb
vagy erősebb, jó vagy rossz irányban megnyilvánuló képességei és
hajlamai nem jelentenek megváltoztathatatlan tényeket: a képességek
és hajlamok oly potenciák, melyeket megfelelő külső hatások, terv
szerű nevelés-oktatás gyengíthetnek vagy fokozhatnak. A veleszüle
tett, vagy korai gyermekkorban szerzett értelmi fogyatékosságnak
mindig oly belsőleg meghatározott fejlődési tendencia a jellemzője,
melyet a gátolt fejlődés ismerete (diagnosís), értékelése (prognosís)
alapján kialakított nevelő-oktatói tevékenységgel (therápiaj befolyá
solhatunk, fokról-fokra serkenthetünk, de teljesen sohasem hatásta
laníthatunk, ha a fejlődés belső okok folytán erősen gátolt, lefoko
zott, társadalmi szempontból aggályos.
Amit a csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermek születése
pillanatában képességek és hajlamok alakjában a világra hoz, nem
megváltoztathatatlan predestinácíója annak, aminek jönnie kell. A
képességek és hajlamok a fejlődés formáját, irányát jelző útmutatá
sok, sokoldalú lehetőségek, melyeknek bizonyos fokú, belső és (külső
tényezők által meghatározott kibontakozási módját, készségek alak
jában való megnyilvánulási formáját megszabja a nevelés-oktatás, a
gyermeket körülvevő külvilág, Valamely meghatározott mag belső al
katrészei és adottságai szerint csak bizonyos fajtájú növénnyé fej
lődhet, de ezzel szemben az, hogy mily gyorsasággal, magasságban és
nagyságban fejlődik, már csak részben függ a mag belső alkatától,
mert ezt az önfenntartás és önkifejlődés minden organikus élő lényre
érvényes alaptendenciáján kívül a nap, a víz, a levegő, a hőmérsék
let, a föld tápláló ereje, a növénynek a tápláló anyagokért más nö
vényekkel való küzdelme, a kertész ápoló keze, azaz a külső hatások
determinálják.
Minden bíochemíai folyamat, amely az egyénben lezajlik, minden
fiziológiás és psychés jelensége az életnek szerves összefüggésben áll
az egyén fejlődésével, értékalkatának kíaíakulási módjával, társa
dalmi magatartása és boldogulása mértékével. A test organikus megépítettsége, ennek minden rezdülése hatással van az egyén fejlődé
sére, társadalmi magatartására, életére. Azaz: egyrészt az egyénnel
veleszületett konstitucionális adottságok, képességek és hajlamok,
másrészt a társadalomban fellépő és uralkodó szokások, szabályok,
a testiségre, ösztön-, érzelmi-, akarati-, értelmi-, valláserkölcsi-, esz
tétikai-, családi-, társadalmi és nemzeti életre vonatkozó általánosan
elfogadott értékeszmék, avagy a közösség részéről el nem fogadott
téves ítéletek alapján alakul ki a közösség egyes tagjainak a társa
dalmi felfogással megegyező, vagy ellentétes irányú értékalkaía, a jó
vagy rossz értékeléssel kapcsolatos társadalmi magatartása.
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Ha a csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermek fejlődése
folyamán a szociális életbe, a családi-, az iskolai- és a munkaközös
ségbe beilleszkedni nem tud, akkor ennek oka tehát egyfelől a vele
született képességekben és hajlamokban, másfelől a környezet, a
gyógyító-nevelés és oktatás kiváltotta kedvezőtlen hatásokban kere
sendő, mert a képességeket és hajlamokat a gyógyító nevelői-oktatói
tevékenység kellő mértékben nem fejlesztette, a rossz hajlamok ki
bontakozását megfelelő értékítéletek útján nem ellensúlyozta, holott
gyakorlati életünknek, erkölcsi fejlettségünknek az élet minden vo
natkozására kiterjedő értékelő képesség az alapja.
Nevelői-oktatói szempontból a fejlődés minéműsége mindig az ér
tékelni akarás és tudás mértékétől függ, mert az értékelő akarás és
tudás ösztönöz bennünket a külvilág tudatos szemlélésére, ez befolyá
solja családi-, munkás- és honpolgári magatartásunkat, irányítja gon
dolkodásunkat, képezi szellemi fejlődésünk, társadalmi boldogulásunk
alapját és mértékét.
Az értékelő képesség, mely lassan, számos fokozaton át fejlődik,
az egyén legfontosabb tartalma. Kis gyermekkorban az ösztönökkel,
az önző éniséggel, a testiséggel kapcsolatos értékelés fejlődik ki, amit
fokról-fokra az érzelmi, az értelmi, az ethikai, az esztétikai, stb. ér
tékelő képesség lassú kibontakozása követ és mivel az érdeklődés, a
képességek, a hajlamok, a veleszületett adottságok bizonyos irány
ban erősebbek, egyes értékelési területek jobban fejlődnek ki, mint
azok, amelyekre az egyénnek képessége, hajlama nincs, minthogy
minden értékelés előfeltétele: a megértés. Amit a csökkentértelmű
társadalmi fogyatékos gyermek megérteni nem tud, azt hiába emlézi
be, tanulja meg gépiesen, az mindaddig értéktelen ismeret, külső máz
marad, míg megértés útján értékké, valóban belső tartalommá nem
válik, mert egyedül a megértés és megérteni akarás teszi lehetővé a
gyakorlatias és magasabb értékelést. Az értéktartalom felszínessége,
hibái és rendellenességei idézik elő az egyén élete legnagyobb ka
tasztrófáját: társadalmi csekélyértékűségét.
A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermek, akinél az ál
landósult kóros agyi elváltozások következtében az értékelő képesség
több-kevesebb hiánya, lefokozottsága, rendellenessége veleszületet
ten adva van, mindig rossz irányban fejlődik, ha hiányzik a jó irányba
vezető kéz, a fejlődést és értékelő képességet befolyásoló gyógyító
nevelői és oktatói munka, ha a gyógyító-nevelés és oktatás a gátolt
fejlődéssel kapcsolatos, könnyen kibontakozó értékelési hiányok és
rendellenességek kifejlődését nem tudja meggátolni, avagy a vele
születetten fogyatékos elmét értéktelen, holt ismeretanyaggal telíti.
A gyógyítva-nevelőí és oktatói tevékenység elhanyagolása, vala
mint a téves úton járó nevelés és oktatás mindig a fejlődés meglassúbbodását, az értéktartalom elsatnyúlását, egyoldalúságát, vagy kü
lönböző rendellenességeit eredményezi, mert a testi-lelki fejlődés ily
esetekben sokkal korábban áll meg, mint amely fok elérését a megfe
lelő gyógyítva-nevelői és oktatói tevékenység lehetővé tehette volna.
Az erőszakos nevelés és oktatás eredménye még rosszabb, mert
az erőszakos nevelői-oktatói tevékenység nem jelent egyebet, mint a
külső teljesítmények látszólagos fokozását, a belső fejlődés rovására
és veszélyére. Közismert tény, hogy a normális gyermek az értékte
len magatartását sokszor azért tekinti értékesnek, mert a szigorú, az
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ellenszenvet kiváltó bánásmód következtében az assocíálís vagy anti
szociális viselkedésben kielégülést talál. Az iskolai élettel ellentétes
viselkedést azért tartja értékesnek, mert a rossz értékelés mindig
helytelen úton tör érvényesülésre. Ha a tanár a csökkentértelmű tár
sadalmi fogyatékos gyermeket pl. szeretetlenül, ellenséges érzéssel,
mint haszontalan terhet kezeli, állandóan leértékeli, ha a gyermek
nem részesül az iskolai élet éltető melegében, a szeretetben, úgy ko
rán megszokja az alakoskodást, a helytelen értékelést. Az ily gyer
mek jogosan azt hiszi, hogy a világ csupa ellenségből áll, ezért min
denre gyanúval, gyűlölettel, titkos bosszúvággyal reagál.
Minden gyermeknek van egy öntudatlan értékeszméje: ilyen em
ber akarok lenni; és van egy elleneszménye; az az ember, akit gyűlöl,
aki előtte ellenszenves. Régi dolog, hogy a gyermek azt tanulja szíve
sen, amely tárgy tanára a legszimpatikusabb előtte, aki külső visel
kedésében is a legelőnyösebb formában jelenik meg. Nagyon elté
veszti az elérendő hatást az az ellenszenves nevelő, aki állandóan
szidja a rendetlenkedőket, ledorongolja azt a gyermeket, aki társá
nak segít, holott a segítő készség összmunkára, együttérzésre nevel,
aki leszídja a „buta“ golyózást, gombjátékot, mert ezzel épén az el
lenkező hatást éri el, azok is rendetlenkedni, súgni, golyózni, gombozni fognak, akik eddig nem rendetlenkedtek, nem golyóztak, mint
hogy olyan ember akarja őket viselkedésűkben befolyásolni, akit nem
szereinek, akinek nem szívesen engedelmeskednek.
Az erőszakos és a szeretetet nélkülöző nevelés-oktatás mindig
csalódást okoz, de különösen csalódást von maga után az értelmi fo
gyatékos gyermekek nevelő-oktatásában, ahol a szigor és szeretetlenség minden esetben az önkifejlődés tendenciájának súlyos károsodá
sát, a fejlődés vontatottságát, az értéktartalom megmerevedését és
annak különböző rendellenességét eredményezi.
A meg nem felelő, a téves úton járó nevelés-oktatás általában
három veszedelmes zátonyra viszi a fejlődés hajóját a hanyag, az erő
szakos és az egyoldalú nevelés-oktatás útján, mert ily esetekben a
gyermek:
1.
) valamely alacsony fejlődési fokon megáll, nem fejlődik; ér
tékalkata túlkorán megmerevedik,
2. ) rossz irányban fejlődik; az értéktelent tartja értéknek,
3 ) bizonyos irányban fejlődik, más irányban pedig nem; egyol
dalú, dísharmoníás értéktartalom alakul ki benne.
A fejlődés menetében tapasztalható lassúság, rendellenesség, ér
tékelési hiányok és fogyatékosságok a csckkentértelmű társadalmi fo
gyatékos gyermekeknél mind az egyes lelki tevékenységek, mind az
egész egyéniség fejlődésében gyakran megnyilánuló sajátosságok.
Vannak időszakok, amidőn az értelmi fogyatékos gyermek expansív
fejlődési készséget egyáltalában nem mutat, testileg-lelkileg hosszabb
időn át egyáltalában nem fejlődik, majd lassan fejlődésnek indul, ami
mindig az értékelési készség újabb kibontakozásában, valamint az ön
kifejlődés szándékának aktivitásában nyilv ánul meg. Ha az értelmi fo
gyatékos gyermek fejlődése lassú, de állandó, úgy ez nevelés-prognostikailag jó jel és megfordítva, ha a fejlődés hosszú időn át, sok
szor éveken keresztül minden gyógyítva-nevelőí és oktatói r hatás da
cára egy és ugyanazon fokon megáll: a képezhetetlenség jele. Gyak
ran előfordul az is, hogy a csőkkentértelmű társadalmi fogyatékos
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gyermek bizonyos irányban fejlődik, bizonyos készség elsajátításában
pedig elmarad. Általában proporcionális gyarapodást a csökkentér
telmű társadalmi fogyatékos gyermekeknél ritkán találunk. Sokszor
megeseík, hogy valamely funkció, amely a gyermek életében bizonyos
időpontig alig játszott szerepet, hirtelen előtérbe kerül és megfordít
va, más készség háttérbe szorul, egyáltalában nem fejlődik. Ilyenkor
a gyermek lelki tevékenysége központjában valamely új értékelési te
rület foglalja el a főhelyet, majd amikor az már megfelelő mértékben
kifejlődött, újabb érdeklődési kör és funkció bontakozik ki, kezd fokról-iokra fejlődni,
A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyerekek fejlődésmeneté
ben megnyilvánuló egyedi különbségek általában annyira eltérőek, hogy
náluk egyöntetű fejlődést elvárni, avagy a fejlődés menetére vonat
kozó egyetemes értékű nevelői és oktatói szabályokat felállítni, min
den esetben egy és ugyanazon gyógyító-nevelői-oktatóí eljárást alkal
mazni nem lehet. Végre meg kell szűnnie a csökkentértékű társadalmi
fogyatékos gyermekek nevelő-oktatásában azon elavult, téves szem
pontnak, mely az értelmi fogyatékosságban nem a testi, szellemi és
erkölcsi fejlődés sokoldalú gátoltságát látja, hanem csak azt a gyer
mekanyagot, melynek nevelés-oktatása annyiban különbözik a normá
lis iskolában bevezetett alsófokú oktatástól, hogy az oktatási anyagot
az értelmi elmaradásnak megfelelően le kell szállítani és a leszállítás
mértéke szerint kell rendezni.
A csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermekek rendellenes
lelki struktúrájának kellő ismerethiánya, valamint az intelligencia
korhoz mért egyoldalú szemlélet az oka, hogy az értelmi fogyatékos
gyermekekben a gyógypedagógiai értelemben értékelni nem tudó pe
dagógus csupán értelmileg megváltozott, a normálishoz viszonyítva
ostobább, butább gyermekanyagot lát, holott a csökkentértelmű tár
sadalmi fogyatékos gyermekek nemcsak intellektuális fejlődésüket
tekintve vannak a hasonló korú normális gyermekétől több-kevesebb
értelemben elmaradva, hanem téstileg-íelkíieg másként organizáltak,
mint a hasonló korú normális gyermekek. A csökkentértelmű társa
dalmi fogyatékos gyermeknek más a testi íelépítettsége, testi ügyes
sége, más az önmagára irányuló testi értékelése, az ösztönös beállí
tottsága és alkalmazkodó képessége, hiányos, lefokozott, rendellenes
az érzelmi élete, az ítélő, a belátó képessége, annyira más az egész
értékalkata, hogy nevelői és oktatói elbírálásuk a normális gyerme
kek nevelő-oktatói elbírálásával még közvetett kapcsolatba se hoz
ható. Annyira változó egyéniségeket képviselnek, hogy egymáshoz vi
szonyított értékelésük is gyakran csak általánosító és épen ezért té
ves nevelői- és oktatói eljárások kútforrásává válik. Amiként az orvos
a betegséggel sújtott embert egyénenként kell hogy elbírálja, minden
esetben egyénenként kell hogy megszabja a követendő eljárást, azonképen a gyógyító-pedagógusnak is minden egyes esetet, minden ér
telmi fogyatékos gyermeket külőn-külön kell megismernie, értékelnie,
nevelői-oktatói tevékenységgel befolyásolnia, azaz; mindig az értéke
léshez mérten kell a gyógyítva-nevelői és oktatói tevékenységet meg
szabnia és alkalmaznia.
Az értelmileg fogyatékos gyermekek nevelő-oktatását nem lehet
uniformizálni; a csökkentértelmű társadalmi fogyatékos gyermekek
gyógyító-nevelésében a hangsúly az állandó megismerés- és értéke-
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léshez méri alkalmazott gyógyító-nevelői és oktatói tevékenységben
van megadva és nem az oktatási anyagot tűzzel-vassal biztosító, leg
többször mechanikus értékű technikai eljárásokban. Amíg a normális
gyermek oktatásában az oktatás feladata a kultúr javak megőrzése,
átszármaztatása és továbbfejlesztése és anyaga a kultúra a maga tel
jességében, addig az értelmi fogyatékos gyermekeknél az oktatói te
vékenység és a tananyag csupán eszköz: eszköze a gyógyítva-nevelőí
szempontok minél tökéletesebb megvalósításának. Ha ez a gyógyítva- ~
nevelői szempont kellő időben megfelelő módon és mértékben érvényre
jutott volna, úgy ma nem azon vitatkoznánk laikus módjára, hogy
gyógypedagógía-e a kisegítő iskolai tevékenység és hogy túlokos-e,
vagy túlbuta-e a felvett anyaghoz mérten a kisegítő iskolába utalt
gyermek, hanem azon, hogy azok a lehetőségek, amelyek a gyógyítvanevelői és oktatói tevékenység biztosítását szolgálják és általában a
szervezet, amely az értelmi fogyatékos gyermekek gyógyító nevelését,
az élet síkján az élet számára kívánja biztosítani és hasznosítani,
megíelelőek-e, elégségesek-e?
Gondoljunk csak arra, hogy mily furcsa világot vetne az orvostudományra mind elméleti, mind gyakorlati szempontból, ha az or
vostudomány a betegek egy részének kezelését nem tartaná az orvostudománnyal összeférő orvosi problémának, ha a látszólag vagy tény
legesen könnyebb esetekre az orvosi megismerést, értékelést és gyó
gyítást nem terjesztené ki, ha a súlyos, a gyógyíthatatlan betegeket
pedig azért nem részesítené az orvostudomány és a gyógyítás áldásai
ban, mert az orvostudomány fáklyája ezen esetekben már nem ad tö
kéletes megvilágítást és ha tovább haladva ezen a gondolatmeneten
arra az álláspontra helyezkedne, hogy a súlyos betegekre kár időt,
munkát, fáradságot és anyagi áldozatot pazarolni. Kezelésre alkal
masnak, az orvostuodmány tekintélyével összeférhető orvosi tényke
désnek csak a megmaradt kis csoport kezelését tartaná, akikkel azon
ban úgy járna el, mint az egészségesekkel, csak nem egyszerű esz
közök segítségével nyújtaná a mindennapos tápszereket, hanem mint
jelenleg a gyógypedagógia az olígophrén gyermekek oktatásában a
normális oktatási anyag biztosítása céljából cselekszí, különleges
technikai eljárások útján.
A gyógypedagógiát, különösen pedig a csökkentértelmű társa
dalmi fogyatékos gyermekek gyógyító-nevelését ma még ez a lehetet
len, a megismerést, értékelést, a gyógyítva-nevelőí és oktatói tevé
kenységet téves alapon és irányban mozgató szempont uralja. Ezen
alapjában hibás nézőpont az okozója, hogy a csökkeníértelmű társa
dalmi fogyatékos gyermekek gyógyító-nevelésében ma még ott tar
tunk, hogy főleg az oktatási szempontok érvényesítését tartjuk leg
fontosabbnak. Mindenképen az oktatási anyagot akarjuk biztosítani
és ezért azon gyermekek nevelését-oktaíását, kik az előírt anyagot
látszólag könnyebben, sokszor minden megértés nélkül sajátítják el,
kiknek megjegyző, megtartó emlékezete megközelíti a normát, bár
mily súlyos ösztönös-, érzelmi-, akarati-, ítéleti-, értékelési- stb. rend
ellenességben és fogyatékosságban szenvedjenek, nem tartjuk a gyógy
pedagógia „tekintélyével" összeférhető problémának, e gyermekek
nevelő-oktatását normálpedagógiai tevékenység ¡útján, a kíslétszámú
osztályokban teljesen biztosítottnak tekintjük, holott gyógyító-neve
lésük és oktatásuk legtöbbször nehezebb, több elméleti és gyakorlati
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felkészültséget kíván meg, mint a gyógypedagógia hatáskörébe utalt,
a legegyszerűbb oktatási anyagot is nagy üggyel-bajjal elsajátító, de
ritkán társadalomellenes, rendszerint teljesen passív, súlyosan csök
kentértelmű társadalmi fogyatékos gyermekek gyógyító-nevelése és
oktatása,
Minden eszközzel a normál elemi iskola három vagy négy évre
beosztott tananyagát kívánjuk a csökkentértelmű társadalmi fogyaté
kos gyermekeknél a hat vagy több évre beosztott képzési idő alatt
fokozott munkával, ismétléssel, a tananyaghoz mért technikai eljárá
sokkal biztosítani, holott a gyógyítva-nevelőí-oktatói tevékenység az
értelmi fogyatékos gyermekeknél csak oly irányú lehet, mely a gyógyító-nevelés-oktatás általános szempontjait;
1.
) az elérhető legtökéletesebb fejlődést, az egységes nemzeti v
lágnézet és társadalmi boldogulás kialakítására való törekvést,
2.
) a gátolt fejlődéssel kapcsolatos testi-lelki híbásságok, rendel
lenességek és fogyatékosságok megismerését, nevelhetőség! szempont
ból való értékelését és megfelelő befolyásolását, valamint
3.
j a testi-lelki értékelő tudás és akarás kifejlesztését — a lehe
tőség határain belül — biztosítja és ezáltal szolgálja;
a,) a gyógypedagógiai értelemben nevelhető és oktatható,
b ) gyógyító-nevelés útján társadalmi életre szoktatható, ered
ménnyel foglalkoztatható gyermekeknek a társadalmi munkás éleibe
való beillesztését és
c). a gyógypedagógíaílag nem befolyásolható, állandó ápolást
igénylő gyermekek izolálásával a társadalom tehermentesítését.
Amidőn a kémiai melléktermékeknek időt, munkát, fáradságot
szentelünk, azokat értékesen fel tudjuk használni, a felhasználás ér
dekében állandó kísérleteket végzünk, ugyanakkor az emberiség leg
súlyosabban sújtott melléktermékeit, az értelmi fogyatékos gyerme
keket sem lehet s szabad elhanyagolni, megfelelő gyógyító-nevelésben,
oktatásban, társadalmi támogatásban nem részesítve, veszendőben
hagyni, pusztulásba dönteni, A csökkentértelmű társadalmi fogyaté
kos gyermekekkel való gyógyítva-nevelőí és oktatói foglalkozás, a ró
luk való céltudatos gondoskodás emberi kötelességünk, mert önhibá
jukon kívül váltak abnormíssá és mert ezt követeli meg a társadalom
helyesen felfogott önérdeke.
Társadalmi életünk fejlődésének biztosítása, a közösség érdekei
nek védelme, hazánk gazdasági és nemzeti erejének fokozása e mun
kásság cserezáloga. Ölhetett kezekkel, néma lemondással, tétlen nem
törődömséggel nem nézhetjük, hogy miként vesznek el emberi értékek,
miként süllyednek fokról-fokra a bűncselekmény, a koldúlás és a
prostitúció posványába, mert mint értékteleneket kellő figyelemre
nem méltatták, és ezáltal veszni hagyták.
A társadalom sebeinek megelőzés, szocíálpolíkai rendelkezések,
orvosi kutatás, gyógyító-nevelés és oktatás útján történő eltakarítá
sával önmagunkat, embertársainkat, az egész társadalmat védjük meg
és emeljük fel. íme ebben rejlik a csökkentértelmű társadalmi fogya
tékosság kérdésének mások érdekét, de önmagunk és az egész társa
dalom javát szolgáló gyakorlati fontossága!
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Ha Rohracher; Kíeíne Eíníührung ín die Charakterkunde. 2. Auflage
B. G. Teubner Leípzíg 1936., 154 old. Ára 2,80 márka.
A könyv a leglényegesebbre és gyakorlatilag legfontosabbra szo
rítkozva ismerteti a tudományos charakterología eredményeit. Beve
zetésül rövid összefoglalást ad a szerző a tudományos charakterologia
általános alapjairól, majd a természettudományosán megalapozott
jellemrendszerek közül részletesebben foglakozik Kretschmer típus
tanával és ennek kísérleti pszichológiai kiegészítéseivel és világos át
tekintést nyújt Jaensch tipológiájáról alcsoportjainak szerteágazó
rendszerével, Röviden vázolja Jung, Ewald és Pfahler tipológiáját,
hogy azután részletesebben rátérjen a két nagy filozófiai jellemrend
szerre: Klages és Spranger charakterologiai tanára. A természettudo
mányos és filozófiai típusrendszerek összefüggéseiről szóló fejezeté
ben utal arra, hogy dacára kiíndúlásí pontjuk extrém különbségeinek,
bizonyos tárgyi megegyezés van az egyes tipológiák között. A továb
biakban a jellem felépítésével, a jellem és öröklés, nem, környezet,
nevelés, sors viszonyával és az egyén személyi világával foglalkozik
finom pszichológiai megfigyelések alapján. Tárgyilagos, nyugodt kritikájú, megbízható, figyelmet érdemlő és igen használható munka.
N am én yi.

Weygandt: Dér jugendlíche Schwacnsínn, Seíne Erkennung, Behandlung und Auswertung. Mit einem Beítrag „Heílpádagogík“
von Hílfsschulleiter E. Kludas. F. Enke Verlag, Stuttgart, 1936.
437 old. Ára kötve 30 márka.
Weygandi, aki egy életen át foglalkozott a gyengeelméjűség
problémájával, nagyszabású monográfiájában a szellemi-lelki fejlő
dési fogyatékosságok összes lehetőségeit tárja elénk és összefoglalja
mindazt, amit a tudományos kutatás a gyermekkori gyengeelméjűség
kéidésében eddig kiderített. A gyengeelméjűség gyűjtőneve alatt is
meretes,^ úgy kóroktani, mint tünet- és kórbonctani tekintetben igen
sokféle és változatos kóros állapotok keletkezésének, felismerésének,
leküzdési, megakadályozásí lehetőségeinek részletekbe menő, átfogó
ismertetését kapjuk. Az általános rész rövid történeti áttekintés után
a gyermek normális testi és szellemi fejlődését tárgyalja, híres em
berek szellemi kora- és késői éréséről érdekes adatokat közöl. Figye
lemre méltóak a gyenegeelméjűség okairól, az endogén és exogén
gyengeelméjűség számbeli megoszlásáról szóló fejtegetései; a német
sterilizációs törvény értelmében terméketlenítendő gyengeelméjűek
szamát csaknem egy millióra teszi. A következő fejezetek részletesen
foglalkoznak a gyengeelméjűség pszichikus és kisérő testi tüneteivel,
agyanatomíai alapjaival, diagnózisával, prognózisával, megelőzésével
és kezelésével. Ezekhez kapcsolódik a gyógypedagógia feladatainak
és azoknak az alapelveknek a vázolása, amelyek a mai német gyógy
pedagógiának irányt szabnak. A speciális, klinikai rész, amely két
nagy csoportra: az endogén és az exogén fejlődési zavarok csoport
jára oszlik, a gyermekkori gyengeelméjűség különböző formáinak
nagy változatosságát mutatja. A nagytapasztalatú szerző mesterien
ecseteli a gyengeelméjűségnek eddig leírt összes alakjait és számos
M a t y a C3y y y p e d a g ; i
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esetet közöl saját megfigyeléseiből. A tulajdonképeni gyengeelméjű
ségen kívül a gyermekkori pszichózisokkal és pszichopátiákkal is fog
lalkozik. A könyv rámutat a gyengeelméjűség problémáinak nehézsé
geire, kiemeli az öröklésbiológíaí szempontokat és nyomatékkai figyel
meztet az eugenikai követelményekre és megelőző rendszabályokra,
amelyek legkövetkezetesebben fogják meg a baj gyökereit. Weygandt
kitűnő munkája, amelynek illusztráció anyaga is igen gazdag, fontos
kézikönyve lesz a gyógypedagógusnak is.
Naményi.
Norbert Gías: Díe Formensprache des Gesíchtes, Neue Wege zu
eíner Physíognomík des Menschen. Verlag f, Neue Medizin,
Weídmann & Co. Wien—Leipzig—Bern. 2. Aufl. 160 oldal. Ára
kötve 11,50 márka.
Rudolf Steiner világszemléletére támaszkodva építi fel a szerző
az emberi arckifejezésről szóló új tanát. Az emberi szervezetnek
hármas testi rendszeréből és ezeknek a lelki élettel való összefüggé
seiből indul ki. Ezek a rendszerek; 1. idegrendszer-érzékszervek
rendszere (fej); 2, ritmikus rendszer (mell); 3. anyagcsere-végtagok
rendszere (has és végtagok), amelyeknek pszichikus vonatkozásban a
gondolkodás, érzés és akarás felel meg. Ez a hármas tagozódás a
szerző szerint az emberi arcban (homlok, orr, száj) ill. arckifejezés
ben is harmonikusan tükröződik vissza és egyszersmind, mint a gon
dolkodás, érzés, akarás kifejezője nyilvánul meg, E feltevések alap
ján tárgyalja a fül, szem, homlok, orr. száj fizíognomíkus jelentősé
gét, részletekbe menő leírásai mellett azonban adós marad állításai
nak kauzális alátámasztásával és magyarázatával, nem is szólva ar
ról, hogy teljesen figyelmen kívül hagyja a konstitucíótan ilyen irá
nyú megismeréseit. Végül C. F. Meyer, Nietzsche és Stríndberg pél
dáján igyekszik tisztán intuitív nézeteinek helyességét bizonyítani.
Fényképek helyett tőbbé-kevésbbé kétes értékű tollrajzok illusztrál
ják a könyvet.
Naményi.
Beretníng om en Studíerejse (tíl. Berlin, Prag, Budapest vg Wien í
1936), af H. Bering. Liisherg. Kobenhavn, 1937, 32 old. — BeringLiisberg, a kopenhágaí híbásbeszédűek állami intézetének igaz
gatója 4 hetes tanulmányúton volt Berlinben, Prágában, Budapesten
és Bécsben. Mindegyik városban 1—1 hetet töltött. Tanulmányút! je
lentésében behatóan értekezik a tapasztalatokról úgy tudományos
mint gyakorlati vonatkozásokban, Elsősorban a beszédnevelés ügyét
és a tanárképzést tanulmányozta. Tanulmányában’ részletességgel be
számol a híbásbeszédűek állami intézete (Schulmann )íg.), a kórtaní
laboratórium (Szondi dr.), a Bárczí dr.-féle siketnémaoktatásí mód
szer, az egyetemi orr-, gége és fülkliníka munkásságáról, valamint a
hazai tanárképzésről. Azt írja, hogy sok és értékes dolgot tanult meg
nálunk megismerni és sokat igyekszik otthon megvalósítani, elsősor
ban a tanárképzés terén, amelyet nálunk mintaszerűnek ítél. Itt em
lítjük meg, hogy a híbásbeszédűek kopenhágaí intézete mintaíntézet a
maga nemében, amely a híbásbeszédűek oktatására 5 önálló csoport
tal (dadogok, pöszebeszédűek, farkastorkúak, hallónémák és phonesteníások), és 7 tanárral, modern ínternátussal, valamint saját fogá
szati, sebészeti és orr-, fül-, gégeklinikával rendelkezik. Háziorvos egy
belgyógyász és egy tanácsadó idegorvos. Az intézet igazgatója Liisberg
európai nevű gyógypedagógus.
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„Gondolatok a jövendő gyógypedagógiai tanárok képzéséhez” címen
igen erdekes cikket ír a „Deutsche Sonderschule" februári szá„ , maban Kari Tornow, a lap főszerkesztője. Mint mondja, a gyógypedagogiai tanárságot élénkén foglalkoztatja most ez a kérdés, mert
a jövendő tanárgeneráció képzésének módjától függ, hogy a német
gyógypedagógiai tanárság hogyan tudja majd betölteni nagy és felelossegteljes feladatat a Harmadik Birodalomban. Alapvető kérdésnek
tartja, hogy az eddigi kurzusszerű pótképzés elegendő-e, vagy pedig
alaposabb főiskolai kepzesre lesz-e szükség? Álláspontját mindjárt le
is szögezi es hangsúlyozza, hogy a kézenfekvő tények alapján főisko
lai tanárképzést tart szükségesnek. Továbbá alapvető kérdésnek tartja
azt is hogy az egyes csoportok különképzése (szakos rendszer) lehe
lv e tetessek-e, vagy pedig célszerűbb-e minden.gyógypedagógiai ta
nárt megfelelő tanárképző főiskolán közösen kiképezni, anélkül
l Z ^ ^ - ^ 0 ^ sokszor lényegileg is különböző
meleti es gyakorlati képzésé ezáltal károsodást, a kurzusképzéssel
szemben pedig hátrányt szenvedne? Tornow szerint, aki a nemzeti
szocialista világnézetből eredő felfogást ismeri, természetesnek fogia
találni, hogy jovoben az egész birodalomban az egységes gyógypedaleSzt SZ? kf ég- A íelvetett két kérdésnek és az
előre leszögezett álláspontnak közös alapját Tornow a következőkben
2
gyógypedagógia népbíológíaí és eugenikaí feladatai& o i .. gyogypedagpgianak, mint egységes tudományos területnek
es 3. közös vonásoknak a fogyatékosságügy gyakorlati megoldásában.
a 'V iníai .1ífmf t nepkozosségi eszme megszüntette az eddigi indíviH h iío í
írKlnyZat0t'.
a gyógypedagógiai gondolkodásra is
sz-mnrnii^leT yií n “
vd^ ,é z e i népegészségzgyí és népesedési
szempontjai egységes es u, tartalmat adtak a gyógypedagógia egész
fék,1.e‘“ ekT P' da4ÓáÍaÍ szemPontból is egységes tudományos tefületek tartja Tornow a nemet gyógypedagógiát, mert az a feladata, hogy
J
I atek°KSKneptf Saí at A népi kultur'- gazdaságí és állami életre a
leghatasosabb es legolcsóbb módon használható, önfenntartó és tárda™ el f 5 egyénekké nevelje. Ez a népközösségi tartalom a gyógypeaagogia kulonbozo területeinek egységes kerete. Ilyen értelemben
keh tehat a jovendo gyógypedagógiai tanárokat képezni, ami a nem
zeti szocialista világnézetben egységes alapon nyugszik.
. ,
ae“ csak tudományos és világnézeti szempontból kell a német
gvogypedagogiai tanárképzést egységesíteni, hanem a gyakorlati nerü et Ce ,af ° [ - 1S.’- foIytatj a Tornow. Minden egyes fogyatékossági te
rületen sok közös probléma van (pl. beszédhibák, idegesek, stb )
danía a / " a
S
egyes csoportban egyformán kell megol
dania a gyógypedagógiai tanarnak. Erről könnyen meggyőződhetünk,
ha összehasonlítjuk az eddigi szakos tanárképzés tervezeteit. Tornow
szerint ezert a német gyógypedagógiai tanárnak a jövőben a követt e ív í>1SmereÍ ekrf 682 SZÜ,k s1ge (Tornow felsorolásában néhány kivénak fttmmí aZ° kl SZierePf ní ’ melyek a mi főiskolánkon is megvanak, itt csak azokat említjük, melyek nálunk hiányzanak): nemzeti
szocialista yilagnezeü kérdések, pályaválasztási psychología, psycho-erapia, közgazdaság, népességi politika, kerti munkálatok. A cikk
azonban hangsúlyozza, hogy a kívánt új egységes gyógypedagógiai
tariaikepzes ne csökkentse a régi szakos képzés előnyeit. Ellenkezőségí életK:iaZOkat
a aposabbá és bozza vonatkozásba a népközös-
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Tornow azt javasolja, hogy az egységes tanárképzés külön főis
kolán történjék, mégpedig olyan városban, ahol a gyakorlati és elmé
leti képzés szempontjából minden kéznél van, így; egyetem, klinika,
élettani, lélektani, anatómiai intézet, továbbá testi, szellemi, érzék
szervi és társadalmi fogyatékosok részére szakintézetek. (Milyen
ideális is ilyen szempontból Budapest a magyar tanárképzésnél!)
Figyelemre méltó Tornow-nak az a megjegyzése, hogy az ilyen
irányú tanárképzés igen sürgős, mert az állam a maga népbíológiaí
és népességpolitikaí céljait szem előtt tartva, nem fogja többé avatat
lanok kezére bízni ezt a nehéz és felelősségteljes feladatot!
Az új tanárképzés érdekében Tornow a következőt javasolja:
érettségi, fél évig munkatábor (Németországban ez még a lányoknak
is kötelező), 2 évig, katonai szolgálat, 2 évig tanárképző főiskola,
2 évig gyógypedagógiai tanárképzés szakvizsgával a gyógypedagógiá
nak egy csoportjára. Szerinte a gyógypedagógiai hivatásra fiatal erők
kellenek, akik 25 éves korukban már kész tanárok lehetnek, ellentét
ben a szakos rendszerrel, ahol azt csak 28 éves korukban érték el
[érettségi, fél évig munkatábor, 2 évig katonaság, 2 évig tanárképző
főiskola, 2 évig gyakorló tanár a szakvizsgáig, 1 évig helyettes tanár
és csak ezután a szakos tanfolyam 2 évig.)
igen figyelemre méltó és nálunk is megszívlelendő volna az, amit
Tornow ezek után mond: „Népességpolitikaí szempontból igen fontos,
hogy a fajbíológiai szempontból is értékes gyógypedagógiai tanár le
hetőleg korán kerüljön állásba és alapítson családot, hogy gyermek telenségével ne legyen kénytelen megrövidíteni az államot, mert 28,
30, vagy 32 éves korában a jövendő gyógypedagógiai tanár már több
gyermek apja kell, hogy legyen, ne pedig akkor kezdjen töprengeni
a családalapítás lehetőségein!“
Tornow cikkét szándékosan ismertettük kissé részletesen, hogy
bepillantást nyerjünk annak az országnak gyógypedagógiai problé
máiba, melyről annyi rosszindulatú rágalmat kell hallanunk. Mond
hatjuk, hogy a gyógypedagógiának gyakorlati érvényesülése Német
országból indult ki. A tanárképzés egységes megoldásában Magyarország mégis három évtizeddel előzte meg. Nálunk Náray Szabó Sándor
hangoztatta már a gyógypedagógia egységét, amit aztán Dr, Tóth Zol
tán tanárképzőnk megszervezésével érvényre is juttatott. Németor
szágban egy egészen új világnézeti áramlatnak kellett megszületnie,
melyben most megtalálták a gyógypedagógia egységét is. Szinte azt
mondhatnék, hogy a nálunk hirdetett gyógypedagógiai elveket akar
ják most a németek életre kelteni. Kívánjuk, hogy ez minél előbb si
kerüljön is nekik s az egységes tanárképzés is olyan tekintélynek ör
vendjen majd, mint eddigi gyógypedagógiai gyakorlatuk. Fájdalom
mal kell látnunk, hogy sok olyan gyógypedagógiai probléma, melyek
kel a németeket megelőztük, nálunk épen a világnézeti egység, hiánya
miatt halálra van ítélve. Tornow cikkéből az idézett részt különö
sen ajánljuk azok figyelmébe, akik a fiatal_gyógypedagógus generáció
nehéz és sürgős kérdéseit megoldani mindig késznek mondták magu
kat, de adott körülmények miatt eddig ezt nem tehették meg. Né
metország a gyógypedagógia megmentését épen abban látja, hogy a
fiatal generáció képzését a nálunk már régen megvalósult és bevált
egységes alapra helyezi. Nálunk ez az életképes alap tendenciózu
san elsorvad! Hogyan vélekedjünk efelől mi fiatalok és meddig
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nézzük még reménykedő tétlenséggel létérdekeink és jogaink életrekelését?
— rab —
Művelődési haszon a fogyatékosok révén. Érdekes gra
fikonszerű táblázat jelent meg a nemzeti szociálisba tanáregyesület feldolgozásában, melyet a „Deutsche Sonderschule“ áp
rilisi száma közöl, Á táblázat rávilágít arra, hogy az egyetemes
művelődés mit köszönhet a fogyatékosokkal való foglalkozásnak, A
táblázat lényegét röviden itt közöljük:
A fogyatékosok nevelése és tanítása a következőket eredmé
nyezte: bepillantást a jel- és pantomim beszédbe, a fonetika első fej
lődését, az írás-olvasástanítás reformját, a globális olvasást, a tükör therapiát, Bell Graham telefontalálmányát, a beszédhibák javítását,
a testfejlődés ritmusának megfigyelését, bepillantást az emberi motoríkába, tapintási kisérleteket, a vibrációs érzés kutatását, egyensúly
érzés vizsgálatát, (pilótaképesség-vizsgálat), a munkaiskola megszer
vezését, az iskolakert gondolatát, az ískolahygiene általánosítását, a
fiatalkorúak gondozását, felügyeletét és eredményezni akarja szelek
ció révén a népiskola tehermentesítését és a fajegészség fokozását,
— rab —
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A balkezesség elméleti és gyakorlati
jelentősége.
A Magyar Psyehologiai Társaság Örökléstudományi Szakosztálya
1937, április 6,-án értekezletet tartott a balkezesség elméleti és gya
korlati jelentőségéről, Dr. Szabó Zoltán egyet, ny, r, tanár elnöki
megnyitójában vázolta az értekezlet célját, majd rámutatott a prob
léma örökléstudományi vonatkozásaira. Kétségtelen ugyanis, hogy a
balkezesség azok közé az örökléstudományí jelenségek közé tartozik,
amelyek valamely nagyobb komplexumnak könnyebben meglátható
megnyilvánulásai. Beigazolt valóság, hogy a balkezesség azok közé a
testi aszimmetriák közé tartozik, amelyek szoros összefüggésben van
nak egymással. Az aszimmetriás jelenségek nemcsak az emberi test
fejlődésével kapcsolatosak, hanem épenúgy fellelhetők az állati test
fejlődésben, sőt végeredményben, a növényosrzágot is belevonva, az
egész élők világára kiterjedő nagy fejlődésmechanikai és öröklési
problémakör tagjainak tekinthetők. Az élőlények fejlődése egyaránt
egyetlen egy sejtre vezethető vissza, a megtermékenyítéssel létrejött
zígótára, vagyis a petesejt és a hím ívarsejt egyesüléséből létrejött
bívalens sejtre, Ennek első osztódásai szabják meg, a test következő
tagolódásának alapelveit. Verschuer szerint már a zigóta első osztó
dásakor eldőlhet az, hogy a normális, a testre jellemző szimmetriaviszonyoktól eltérő fejlődés génikus megalapozottságú-e vagy sem.
Ha az első osztódáskor keletkező két sejt között a génikus megoszlás
eltérő, a két iker nem lesz azonos, hanem egymásnak tükörképeként
alakulnak meg. Ha nem az első osztódás támasztja a különbséget a
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két iker között, hanem már maga az aszimmetria, mint ilyen, van
öröklődő génhez kötve, a két iker egymással azonos aszimmetriái ű
lesz. Ezeken kívül figyelemmel kell lennünk arra is, hogy minden génikus megalapozottság nélkül is létrejöhet aszimmetrikus fejlődés,
helyesebben a normálistól eltérő szimmetriájú fejlődés, még pedig az
embrionális élet folyamán történő hatásokra, vagy pedig extrauterinális befolyások révén, Ezek eldöntésére az emberre vonatkozóan az
íkerkutatás is fontos adatokat szolgáltat. Hasonlóképen a fejlődés
megindulásának első fázisait kutatja általában az élő szervezetek fej
lődésmechanikájának tanulmányozása. Elég ha az állati szervezet
változatos szimmetriájának összefüggéseire vagy pedig a növényi
szervezet ágrendszerének és oldalszervelhelyezkedésének bonyolult fo
lyamataira utalunk, amely utóbbi még Goethét is megihlette, aki köl
tészete mellett a növényi organologia egyik alapvető mesterének te
kinthető. Jelenleg az emberi testben a többi élőlényhez hasonlóan ti
pikus aszimmetriát állapíthatunk meg. Hogy a balogság abnormitás-e
a normális jobbkezűséggel szemben, csak attól függ, hogy a jobbkezüséget tipikus aszimmetriának tekintjük-e, mint pl. a belső szervek
aszimmetrikus elhelyezését, vagy pedig az ambídextriát tekintjük ti
pikus szimmetriának és a jobbkezűséget gyakoribb abnormitásnak veszszük, mint a balogságot, egyelőre nyilt kérdés. Előttünk jelenleg fon
tosabb az az adottsági hogy az emberiség nagyobb része jobbkezes és
eme többségi előjog alapján embertársaink tekintélyes mennyisége
balogsága miatt működéseikben korlátozottságra van kárhoztatva.
Mai biológiai gondolkozásunk és örökléstudományi átérzettségünk
arra indít bennünket, hogy a kérdést a gyermekkoron keresztül, még
pedig a nevelésnek, mint a perisztázis egyik formájának szemüvegén
át vizsgáljuk meg és kövessük azokat a módokat, amelyekkel balog
embertársaink igazát megvédhetjük és elháríthasunk útjukból minden
akadályt, amely tehetségeik szabad kifejlődésében őket korlátozza.
Románná Goldzieher Klára, a Magyar íráskutató Intézet vezetője,
megbízott előadó a balkezesség problémáját minden oldalról megvi
lágította. A tudományos világot régtől fogva érdekli, hogy mire ve
zethető vissza az a kivételes jelenség, hogy valaki a jobb kéz helyett
a balt használja. Legtöbb ember mind az ügyességet és erőt megkö
vetelő cselekvést, mind az önkéntelen kifejező- és védőmozdulást in
kább jobb kézzel végzi. A jobb kéznek ügyesség- és erőbelí fölénye
szerint szabott a kultúrvílág minden berendezkedése: társadalmi szo
kásaink (köszönés, evés), foglalatoskodásaink (varrás, írás), haszná
lati tárgyaink (kilincs, szerszám, műhelyberendezés). A balkezesség
mélyen gyökerező és nagy átütő erejű hajlamnak bizonyúl, amelyet
sem a jobb kéz kizárólagos fejlesztésére irányuló szoktatás és oktatás,
sem a jobbkezes világhoz való kényszerű alkalmazkodás nem tudnak
tökéletesen elfojtani, elnyomni. Sokoldalú és széleskörű vizsgálódá
sok folytak a balkezesség eredetének, kihatásainak, örökletességének
és pszíchopathológiai vonatkozásainak felderítésére s bár e kutatási
kör még nem ¡tekinthető tisztázottnak, a vizsgálódások során mégis
fontos elméleti és gyakorlati jelentőségű megismerések kerültek nap
világra.
Mindenek előtt megállapítást nyert, hogy a jobb- illetve balke
zesség nem szokás, hanem hajlam, amely nem kizárólagossága az em
beri természetnek, mert rokon megnyilvánúlásai állatban, növényben
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egyaránt megtalálhatók. Eredetére nézve b iológ iai ő sje le n sé g n e k
(laterális tropizmus) vélik.
Az egyik oldalhoz kötött felemás (aszímmetriás) működéses jel
leg nemcsak a kezek, hanem m á s em beri sz erv ek (lá b , sz e m ) tulaj
donsága is. A jobb vagy bal oldalhoz kötött vezérlet ö rö k le te s — recessziv jellegű — sajátosság, meghatározhatják azonban fogamzás
utáni tényezők is.
Az emberek n agy tö b b sége jo b b k e ze s, mégsem ritka jelenség a
b a lk e z e ssé g re való h a jla m , amelynek megnyilvánulása — a tökéletes
jobbkezességtől a tökéletes balkezességig — sokféle fokozatot mutat.
Ezek között találni a rejtett és részleges balkezességet és a kétkezüséget (ambídextría). A balkezesség nem tekin th ető k óros je lle g n e k ,
bár a szelektált k óros ta la jb ó l (epilepszia, dadogás, gyengeelméjűség,
enurezis stb. rokon-kör) sz á rm a z ó egyén ek között n agyobb g y a k o ri
sá g g a l fordul elő, mint a normális népesség körében általában.
Az ember működéseiben mindkét kezét foglalkoztatja oly mó
don, hogy az egyik viszi a vezető, a másik az alárendelt se g ítő szere
pet. Ha ösztönösen cselekszik, nem n evelés, hanem a h a jla m d e te rm i
n á lja a vezetést. De a két kéz szerepét kényszerű alkalmazkodásból
fel lehet cserélni, amennyiben ki lehet fe jle sz te n i a z a lá re n d e lt, el
leh et fo jta n i a v e z é ro ld a l k é p e ssé g e it, főleg azokban az esetekben,
amelyekben a balkezesség nem teljes, csupán részleges. De a v e le 
sz ü le te tt h a jlam erő sz a k o s e lfo jt á s á t testi-lelki v issz a h a tá so k kisérik,
amelyek súlyosabb rendellenességekben (beszéd- és olvasászavarok,
görcshajlamosság, a térben való eligazodás zavarai, mozgásos gátoltság és zavarok) mutatkozhatnak.
A balkezesnek a jo b b k e z e ssé g értelm ében v aló á tn e v e lé se majd
nem minden területen — és speciálisan az írásnál — szinte elkerül
hetetlennek látszik; de az orvosnak, nevelőnek szemelőtt kell tarta
nia, hogy a jobb kéz fokozott használatára való átnevelés szakában
(iskolaévek, tanoncoktatás) a balkezes, jobbkezes társához viszonyítva,
energiatöbbletet kívánó fokozott teljesítményt végez. A megértő és
szakszerű vezetés, a túlterhelés elhárítása sokban hozzájárulhat a
működések átcserélésével járó zavarok kiegyensúlyozásához vagy
enyhítéséhez. A n ev elés fe la d a ta teh át azo k n ak a sz ü k sé g e s in té zk e 
d ések n ek fe lk u ta tá sa és a lk a lm a z á sa , am ely ek a b a lk e z e se k érd e k é t
és véd elm ét szolgálják.
Dr. Im re S á n d o r egyet. ny. r, tanár hozzászólásában abból in
dult ki, hogy az egész nevelés feladata; elősegíteni minden egyes em
bernek a számára lehetséges te lje s kifejlődését.. A teljes fejlettség
hez tartozik a testnek a fejlettsége is; a test fejlettségének egyik
mozzanata pedig az ügyessége. Az ügyességet abban látjuk, hogy a
tagjaink hatalmunkban vannak, nemcsak egyféle munkát tudunk vé
gezni, szokatlan feladathoz is könnyen idomulnak. Az ügyes ember
váratlan helyzetekben is jobban megállja a helyét; nem áll tehetetle
nül, gyámoltalanul az épségét, talán életét fenyegető veszedelemmel
szemben. Az élet eshetőségei miatt szükséges, hogy ügyes legyen,
azaz különféle munkára váljék alkalmassá, tudjon rendelkezni tag
jaival, képes legyen mozdulatait a szükséghez alkalmazni. Senki sem
tagadja, hogy a nevelésnek feladata az ügyesítés; talán az is elfogad
ható, hogy ennek az értelmét az alkalmazkodó képesség fejlesztésé
ben kell látnunk. Itt persze csupán a test alkalmazkodó képességéről
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van szó. — A nevelés tehát fejleszti az ember ügyességét. A fejlesz
tés pedig abban áll, hogy meglevő hajlamait műveli, azaz teret ad ne
kik, gyakoroltatja őket, alkalmat ad magától nem jelentkező hajlam
jelentkezésére, megmenti á gyakorlás nélkül elsorvadót. (A művelés
itt nem egyedül az értelemre vonatkozik, hanem az egész emberre).
Mivel pedig a nevelés előtt mindig ott áll az eszmény, a teljesen ki
művelt ember, természetesen gondol a nevelés arra is, hogy a fejlő
dés ne legyen egyoldalú, mert minden egyoldalúság hiányt jelent.
Ma már annyira tisztában van még a természettudományban já
ratlanabb nevelő is az ember meghatározottságával, hogy a művelés
lehetőségeit nem tartja korlátlanoknak. De tisztában vagyunk azzal
is, hogy a nevelés megszokott rendje — a nevelés minden fokán —
épen a megszokottság következtében nem egy tekintetben szőkébbre
vonja a kiművelődés területét, mint amennyire az öröklött lehetőség
terjedne. Végül pedig tudjuk azt is, hogy épen ezzel az öröklésben
gyökerező lehetőséggel nem lehetünk az egyes növendékekre nézve
eleve tisztában. Mindebből az következik, hogy a nevelésnek elvileg
csak egy állásponton szabad lennie; megfigyelni mindent, ami jelent
kezik; táplálni mindent, ami az ember erejének, értékének, munkaképességének — számára lehető — legteljesebb kifejlődését szolgálja;
gátolni mindent, ami az egyes és a közösség szempontjából kisebbértéküségnek, gyengeségnek, gyarlóságnak a jele és épen a teljes kírnűvelődésnek akadálya lenne.
Ezen az alapon tehát azt mondhatjuk, hogy az egyénnel született
jobbkezes-egyoldalúságot célszerű csökkenteni, de ez nem jelentheti
a jobbkezességnek gondozatlanul hagyását a két fél egyöntetűsége
érdekében, mert — bárha lehetetlen is az egységet elérni — akkor meg
nehezednék a külvilág rendjéhez való olyan mértékű alkalmazkodás,
amilyenre az illető képes lenne.
Épen a köz-szokás arra kényszerít, hogy a balkezest nagyobb
mértékben igyekezzünk a jobbkéz használatában gyakorolni, mint a
jobbkezest a bal kéz használatában; ez azonban nem jelenti a bal
kezesnek jobbkezessé való „átnevelését," mert ez a törekvés ígenkőnynyen vezethet arra, hogy a bal kéz sem fejlődik ki annyira, amekkora
ügyességre szert tehetne, ha az d/nevelést nem erőltetnők.
A kiegyenlítés nagyon kívánatos; azt azonban szakértőknek kell,
nagyon gondosan megállapítaníok, milyen esetekben van ennek értel
me és különösen azt, hogy miféle irányban és milyen módon kell és
szabad történnie. Annyit nyugodtan merhetünk kimondani így is,
hogy semmi esetre sem helyes, ha akár a család, akár az iskola szinte
fegyelmi ügyet csinál a balkéz használatából, különösen amikor az
csak kisegítés; de egyébként sem. Azt, hogy jobb kézzel írni minden
kinek tudnia kell, nem gondolhatjuk alku tárgyának, de lehet, hogy
ezt a véleményt a megszokás és a „többség“ minősége erősen befo
lyásolja.
Egyébként a dolgot nagyon egyszerűvé teszi a bevezetőül kifeje
zett álláspont és úgy hihetjük, ennek a kérdésnek a megoldása is egy
lépés lesz az ember „mindenoldalú" kiművelése felé. Ez a ,,minden.oldalúság" azonban úgy látszik soha sem lesz teljes egyetlen emberre
nézve sem; egyetemessé pedig ez a míndenoldalúság, vagyis a kétkezesség nem válhatik, még akkor sem, ha a nevelésnek hivatalosan kö
telességévé tennék. Ez azonban nem jelenti azt, hogy jónak, az egyéni
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érték fokozójának, a hasznos munkásság megkönnyítőjének ne néz
zük és mint ilyennek a megvalósítására a lehetőség módjait ne ke
, j
ressük.
Dr. Tóth Zoltán, a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola igaz
gatója a balkezesek nevében szól hozzá. Gyermekkora óta foglalkoz
tatja a kérdés, mert sokszor tapasztalta mind családi, mind pedig
társadalmi körben azt a téves felfogást, mellyel a balkezességet egy
szerűen helytelen szokásnak minősítik, Ha visszagondol azokra a ke
serű ízű intézkedésekre, amikkel gyermekkorában próbálták a balke
zességről leszoktatni és arra a természetes törekvésre, amellyel a bal
kéz használatához ragaszkodott, akkor látja e téves társadalmi felfo
gasnak és velünk született e hajlandóságunknak helytelen és meddő
harcát. Helyes az a megállapítás, hogy a balkezességre bennünket
valami belső indíték hajt. Mellőzve azoknak a szülői intézkedéseknek
részletezését, amelyekkel minden áron rá akarták kényszeríteni a
jobb kéz használatát, csak rámutat arra, hogy fiatal korában igen
szépen rajzolt balkézzel, de szigorúan leintették, jobb kézzel pedig
sohasem tanult meg rajzolni. Végigszenvedte az iskolák jobbkezes
kálváriáját és mindig félt, ha ezt a szót, hogy ,,rajz“ hallotta. Előtte
áll egyik nagybátyja, aki ma is Budapest kitűnő rajzolója, illusztrá
tora és minden munkáját, még a finomabb toílrajzokat is bal kézzel
készíti. Hogy a balkezesség mennyire velünk született sajátosság, leg
jobban bizonyítja, hogy minden jobbkezes embert, amikor dolgozik,
ügyetlennek lát. Még szemlélve is jobban esik a balkezes munka.
Igaz, hogy a balkezes ember egész életében mindig azt hallja: hogy
áll kezedben a kés? hogy fogod azt az ollót? de ügyetlenül ütöd azt a
labdát! stb. Keserűek ezek a megjegyzések és bebizonyítják a balke
zes előtt vagy rákényszerítik azt a tudatot, hogy ügyetlen és így lassan-lassan leszokik a technikai munkák végzéséről, amihez még az is
hozzájárul, hogy az eszközök mind a jobbkezesre vannak készítve és
a balkezesek igényeire senki sem gondol. Az írásnál, természetesen,
a jobb kézzel való írás szorgalmazása mellett foglal állást, azonban
a többi munkánál és cselekvésnél a két kéz használatára kellene az
ifjakat nevelni, Hígyjék el a jobbkezesek, hogy ily nevelés mellett
sok veszendőbe menő értéket mentünk meg, mert a balkezesnek még
az étel is jobban esik bal kézzel.
Dr. Kopits Imre egyetemi tanársegéd hozzászólásában utal arra,
hogy egyes vizsgálók az ép geríncelhajlást, az u. n. fiziológiás szkolíózíst a jobb-, illetve balkezességgel hozzák összefüggésbe és ezzel
volna magyarázható, hogy a gerinc háti szakasza legtöbbször jobbra
domborúan hajlik el, mert a vállöv izmai jobbra húzzák. 210 általa
megvizsgált ikerpár közül 73 párnál a gerinc heterolog elhajlást mu
tatott; tehát egyik ikernek a gerince a háti szakaszon jobbra, a má
siké balra hajlott el. A két gerinc elhajlása tehát egymás tükörképét
alkotta, E párok közül 39 egypetéjű, 34 kétpetéjű volt. A 73 pár kö
zül 55 párnál az írás is tükörképes volt, vagyis az egyik iker jobb, a
másik balkezes volt és pedig 53 párnál a kezesség megegyezett a háti
torzió, a konvexitás oldalával. A budapesti tudományegyetem II. sz.
sebészeti klinikájának ortopédiai rendelésén 1926—1936-ig 430 pato
lógiás szkoliózist észleltek, ebből 284 esetben (66%) jobb háti és 146
esetben (34%) bal háti konvexitással, A klinika gyógytornájára járó
szkoliotikus gyermekek közül 40-et írás szempontjából vizsgálva meg
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(ezek válogatás nélkül személteitek ki) 26 esetben (65°/0) jobb háti,
14 esetben (35%) bal háti szkoliózis volt észlelhető. A 26 jobb oldali
szkolíózísos gyermek közül 21 jobbkezes volt és csak 5 volt balkezes,
a 14 bal oldali szkoliózis esetén pedig 9 esetben volt balkezesség és
csak 5 esetben jobbkezesség. A háti szkoliózis domborúlatának és a
kezességnek az oldala az esetek többségében tehát megegyezik. Ha a
szkoliózis okát ma még megmondani nem is tudjuk, valószínűnek kell
tartanunk, hogy a gerinc sztatikájának megbomlása esetében a fiziológiás
oldalhaj lásnak megfelelően fog a kóros elgörbűlés bekövetkezni. Ha
a jobb- vagy balkezesség a szkoliózis típusát egyedül nem is szabja
meg, valószínű, hogy a két tényező öröklődése között szoros össze
függés áll fenn.
P á tz a y n é L ieb erm an n L u cy hozzászólásában kifejti, hogy dado
gok mozgásvízsgálata során néhány a kezesség szempontjából is ér
tékes jelenséget tapasztalt. Mozgás vizsgálatai a dadogok összmozgaskészségével foglalkoztak. 180 kivizsgált dadogó között 72 balkezest
talált. A dadogok járása minden egyes esetben feltűnő rendellenessé
get mutatott; az egyik láb lépése hosszabb, erőfoka magasabb és len
gési időtartama rövídebb, mint a másik lábé; jobbkezeseknél a bal
láb lépése, balkezeseknél a jobb láb lépése. Az egész járásmód infan
tilis jellegű; a súlyáttevés nem túlnyomórészt szagittális síkban, az
ellenkező oldali kar és láb egyidejű előrelendítésével történik (azaz
kontraposztos), mint a normális felnőtt járás esetében, hanem túlnyo
mórészt frontálsíkban széles alapon oldalról-oldalra billenő súlyáttevésmóddal, az azonos oldalon levő kar és láb egyidejű előrelendíté
sével történik. Ugyanezeket a sajátságokat találjuk meg a járni kezdő
gyermek járásában is. Mozgástanítás közben azt tapasztalta, hogy két
éven alúlí gyermeket úgyszólván lehetetlen kontraposztos mozgásra
megtanítani. Patológiás esetben később sem sikerül. Úgy látszik az
infantilis járás, ill. patológiás és normális járás összehasonlításából,
hogy az azonos oldaliság korábbi állapot, mint a kereszteződés. Ki
lenc Líttle-kóros eset tanítása közben azt tapasztalta, hogy kivétel
nélkül a bal kéz volt a kevésbbé sérült.
Az Értekezlet elhatározta, hogy anyagát könyvalakban is kiadja.
Szakelőadás a fajlagos dadogásról. A Magyar Phonetíkai Tár
saság XX-ik tudományos ülésén (1937. IV. 20.) S u ly o m i-Sch u lm an n
Adolf a fajlagos dadogás lényegéről és a javítás módjáról címen tar
tott előadást. Előadásának rövid kivonata;
N ad o leczn y professzor azt mondja, hogy a dadogás általában a
beszédbelí coordinátío területén constitutíonális alapon fellépő ideges
rcactiő. Ezt a felfogást vallja T röm n er is, aki a dadogást beszédkény szerneurozísnak mondja, S z o n d i főorvos constitutios-analytíkai elem
zésének megvilágításában a dadogok részben öröklött vasoneurotikus
constitutíójú egyének, részben pedig a vasomotoros agyi központok
szerzett betegségei. A dadogás hajlama két alapgénhez van kötve. Az
egyik génpár determinálja valószínűleg a paroxísmalís embervaríatíókhoz való tartozást; a másik a paroxismusok helyét az agyban,
azaz azt, hogy a hypothalamo-extrapyramidalis rendszernek épen az
a része betegszik meg, mely a beszéd összrendezését végzi. S a rb ó pro
fesszor szerint: Az agykéreg (Broca-féle gyrus, mellső központi tekervény, a híd, nyúltvelő, gerincagy mozgató ídegsejtjeí) indítója a
beszéd intellektuális részének, az extrapyramidíum pedig az emotio-
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nálísnak. Utóbbi a beszéd zenei elemeit foglalja magában, úgymint:
a hangsúlyt, a szünetet és a rytmust. Utóbbiak szenvednek tehát ak
kor, mikor az extrapyramídium működésében zavar támad. így jön
léire a dadogás, mint az extrapyramídíummal szorosan összefüggő
affektiv központnak zavara. Fröschels professzor azt mondja: a dado
gásról való felfogás az utóbbi időben lényegesen megváltozott. Egy
pontban bizonyára megegyezik minden szerző, nevezetesen abban,
hogy a bántalom fellépése után nemsokára beszédfélelem áll be,
amely időtől fogva az válik a beszédzavar főforrásává. Ez a phobía
megszakítja és szétzúzza a rendes gondolatmenet folyamatát, hogv
azután benne beszédképtelenségi tudatként helyezkedjék el.
A mai beszédgyógytan a bánfáimat tehát úgy fogja fel, mint
amely az össz-személyiséggel a legszorosabb kapcsolatban van, hogy
feltétele az egész ember, attól függ kialakulása és viszont a bántalom
döntő hatást gyakorol az egész emberre. Gyógyítva-nevelő eljárásunk
ban, amelyet az össz-személyiség átnevelése therápiájának nevezhe
tünk, mi nem csupán a beszéd mechanikai hibái ellen küzdünk, ha
nem küzdünk constítutionális adottságok, nevelési hibák és ezek kö
vetkezményei ellen. Lelkileg szenvedő és kétségbeesett embereket,
megsérült és összetört jellemeket kell felemelnünk és átképeznünk,
Tehát: az egész egyéniséget és nemcsak a beteg beszélő szerveket és
a beszédhibákat kell a gyógyítás tárgyául választani.
Hozzászólások. Liebermann T Amerikai szerző psychoanalitikus cikkét referálja, aki serdült gyermekkorában elszenvedett sexualpsychés chockok utáni dadogás psychoanalitíkus gyógyeredményeít
ismerteti. A beszédímpotentia psychés ímpotentia organikus alap
nélkül.
Némái J A beszédjavítással kapcsolatban utal arra a veszélyre,
amely az egyes hangzók képzésének tanítása mellett fennáll. S aj
nálja, hogy nincs a beszédhibák kezelésének eredményeiről magyar
statisztika.
Istenes K.: Az előadó a vonatkozó irodalomnak igen beható is
merete alapján olyan értékes formában adott választ a kérdésre, hogy
az mindvégig lekötötte az érdeklődő hallgatók figyelmét. Schulmann
előadását a szakirodalom mint igen értékes tanulmányt könyvel
heti el.
Hozzászóló a fajlagos dadogás lényegéről szólva azt állapítja
meg. hogy ezekben az esetekben nem a psychíkaí tünetek az okai a
fajlagos dadogásnak, hanem a fajlagos dadogás termeli ki a dadogó
leikéből a beszédtől való félelmet, majd pedig a beszédgyávaságot.
A dadogásnak ez a formája az élettani dadogásból fejlődik ugyanis
fajlagos (állandósult) dadogássá. Ettől teljesen el kell választanunk
az idegrendszer ténylegesen beteges állapotából származó dadogást
annál is inkább, mivel szerinte a fajlagos dadogásról való leszoktatás
orvosi támogatás mellett pedagógiai feladat, míg az idegrendszer bán
ta Imazottságából származó dadogás gyógyítása az orvosi teendők so
rába tartozik.
Liebermann Tódor professzor hozzászólása .nyomán Istenes arra
mutatott rá, hogy a paedagógíaí elbírálást igénylő esetekben igen ve
szedelmesnek tartja a psychoanalitíkus felfogást. Ez ellen küzdeni
kell, mert amíg az egyrészről a lényegénél fogva semmiképen sem
tartozik erre a területre, addig másrészről nem egy esetben hallott

már pedagógusoknak is és orvosoknak is olyan sexuálpedagógíai, vagy
sexuálpsychológíai beavatkozásáról, amelyik míndenképen igen erő
sen kihívja a kritikát. Hogy az idegrendszer bántalmaíból származó
dadogás hogyan bírálandó el s mi annak a gyógymódja, azzal nem kí
ván foglalkozni. Ennek eldöntése az arra illetékes szakorvosok fel
adata.
Az eredményeket illetően a következőket állapítja meg:
A szó teljes értelmében vett kijavított beszédű, vagy gyógyult dadogóról csak nagyon elvétve, sőt azt is állíthatná, hogy egyáltalában
nem szólhatunk. A legjobb eredmény, amit pedagógiai ráhatás, akár
orvosi kezelés révén elérhetünk, a lényeges javulás. Ez azt jelenti,
hogy ha egy-egy pedagógiai tanfolyamon vagy orvosi kezelésen résztvett s lényegesen javult dadogó elvétve meg is akad később beszéd
közben, az tud magán segíteni s így elmaradnak a kínos, gyötrődő
vergődései. Már ez is olyan értékes eredmény, hogy ezért nemcsak
hogy érdemes, de míndenképen szükségképení a dadogókkal való pe
dagógiai-, vagy orvosi foglalkozás.
Némái József professzor hozzászólásával kapcsolatban pedig azt
jelentette be, hogy a dadogás javítása, vagy gyógyítása nyomában
észlelhető eredményekről van magyar statisztika. Ebben a statiszti
kában Istenes — az eredmények elbírálása szempontjából is — 1089
esetet dolgozott fel.
Sarbó A.: Igaza van az előadónak abban, hogy régente a dadogás
külső megnyilvánulásai voltak a leírás előterében, minek oka az volt,
hogy csak a pyramis pályát ismertük, mint egyedüli mozgató pályát,
mióta megismertük az extrapyramídálís rendszert, változott meg né
zetünk. Felismertük e rendszer szerepét a beszédben, a beszédszervi
izmok tónusos beidegzésében és végül kapcsolatát az affektív köz
ponttal. Utóbbi adja nyitját a dadogásank. Ezt bizonyítja legjobban
az a tapasztalat, hogy öregkorukban, vagyis lehíggadtan a dadogók
nem dadognak. Gyermekkori élményekre visszavezetett eredetét a
dadogásnak el nem ismerhetjük.
Sulyomi-Schulmann előadó végszava; Őszinte köszönetét mond
az értékes hozzászólásokért. Némái professzor egyik megjegyzésére
megemlíti, hogy nem foglalkozik a dadogók beszéd javítása során az
egyes hangzók külön-külön való kiképzésének a technikájával, hanem
a zöngés vagy zöngétlen kilélegzési áram és a toldalékos cső élet
tani folyamatát és szerepét érzékelteti hangzásmódosulásoknak a
játszi és fesztelen izomműködéssel történő keletkeztetésével. Sarbó
professzor egyik megjegyzésére megemlíti, hogy a sanguinikus, izgőmozgó gyermeket vidám, de fesztelen és rytmikus mozgásos magavi
seletre kell okkal-móddal ránevelni.
Nemzetközi Gyógypedagógia? Társaság, 1937. év április 18-án
Budapesten megalakult a Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság. Az
alakuló közgyűlésen három nemzet képviselői jelentek meg szemé
lyesen; Ausztria részéről Prof. dr. Theodor Heller és Anion Malter
igazgató, Svájc részéről Johann Hepp igazgató, a svájci Gyógypeda
gógiai szeminárium elnöke, továbbá W. Kunz, B. Zimerli és O. Schilling gyógypedagógiai tanárok. Magyarországot dr. Rottenbiller Fülöp
nyug. államtitkár vezetése alatt dr. Tóth Zoltán, a Gyógypedagógiai
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Tanárképző Főiskola igazgatója, továbbá S c h re in e r F e r e n c igazgató,
dr. S z o n d i L ip ó t főorvos és Sch u lm an n A d o lf igazgató képviselték.
Dr. Rottenbiller Fülöp vezetése alatt lefolytatott alakuló-ülésen a
Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság alapszabályait dr. Th. Heller
és J. Hepp előterjesztésére a következőkben állapították meg;
, 1 ) A Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság feladata nemzet
közi alapon elősegíteni a gyógypedagógia fejlődését és szélesebb kör
ben történő térhódítását.
2. ) Ezt a feladatot a következő eszközökkel kívánja elérni:
a) kongresszusok és konferenciák tartása útján,
b) gyógypedagógiai tanfolyamok és kurzusok tartása által és
széleskörű propaganda útján,
c) tudományos munka-organizáció segítségével, mely hivatva van
a gyógypedagógia átfogó (globális) problémáit kijelölni és azok meg
oldását elősegíteni,
d) nemzetközi gyógypedagógiai folyóirat kiadása útján ,
e) a különböző államok gyógypedagógusainak kicserélése útján.
3. ) A társaság szervei:
A) Az elnökség,
B) választmány,
C) gyógypedagógiai iroda.
A Nemzetközi Gyógypedagógiai Társaság elnökévé Prof. dr. H.
fianselmannt, díszelnökké Prof. dr. Theodor Hellert, az egyik alelnökké dr. Tóth Zoltánt és ügyvezető főtitkárnak A. Mailért válasz
tották meg,
Ezideíg a többi állam részéről Lengyelország jelentette be csat
lakozását, az egyesület pedig csatlakozásra fogja felszólítani a világ
összes gyógypedagógiai társaságait.
Klug Péter kormányfőtanácsos ünneplése. Klug Péternek kor
mányzói magas kitüntetése alkalmából bensőséges ünnepélyt rendez
tek tiszteletére az ország összes gyógypedagógusai. Folyó évi április
hó 24.-én sereglettek egybe az egész országból intézeteink és intéz
ményeink képviselői, egybegyűltek a budapesti és váci kartársak
majdnem hiánytalanéi, hogy örömük közepette köszöntsék egykori ve
zérüket, a nyugalmazott országos szakfelügyelőt. Az ünnepélyt a T-akok József nádor kír. orsz. intézetének dísztermében rendezték. Vollmann János igazgató keresetlen meleg szavakkal üdvözölte a vallásés közoktatásügyi minisztérium képviselőjét, K u u n Istv á n gr. minisz
teri tanácsost, a budapesti tankerületi főigazgatóság részéről megje
lent P in tér Je n ő d r. főigazgatót, K is s J ó z s e f d r. tanügyi tanácsost és
Sim on J ó z s e f főigazgatósági szakelőadót, a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola igazgatóját, T óth Z o ltán d r.-t és annak előadói karát,
a Vakok és Siketnémák Tanárainak Orsz. Egyesülete részéről megje
lent Szen tgyö rgyi G u sztáv igazgatót, egyesületi elnököt, valamint a
helybeli és vidéki kartársakat a tisztelők és jóbarátok seregével
együtt.
Az üdvözlések sorát Sim on J ó z s e f főigazgatósági szakelőadó
kezdte meg oly nagyszabású beszéddel, hogy benne Klug Péternek
minden érdemén át nemcsak az egyéni kiválóságot világította meg,
hanem egyúttal a gyógyító nevelésnek társadalmi, nemzetgazdasági
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és egyetemes tanügyi jelentőségét is, A humanizmus erkölcsi erejé
nek magaslatáról és a társadalmi kötelezettség parancsotszabó ha
talmi pontjáról Ítélte meg Klug Péter fenntartó és alkotó jelességeit.
Utána Tóth Z oltán dr. a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola és a
Gyógypedagógiai Társaság nevében köszöntötte az ünnepeltet, kit me
leg szeretettel üdvözölt még S z e n ig y ö rg y i G u sz tá v tanáregyesületi el
nökünk, K a n iz sa i D ezső, az izr. síketnémák és vakok intézetének
igazgatója és T örök S á n d o r, a siketnémák szegedi intézetének igaz
gatója is,
K lu g P é te r kormányfőtanácsos meleg szavakkal köszönte meg
kartársainak iránta megnyilatkozott szeretetét, melynek ereje, bol
dogító hatalma visszaszáll azokra, kik őt minden jószándékában min
denkor támogatták és kiknek segítségével érhette el a személyéhez
fűzött eredményeket.
Az ünnepélyt színessé és igen hangulatossá tették azok a zenei
előadások, melyeket F ie d le r L a jo s tanár vezetése mellett egyrészt a
vakok kir. orsz. intézete növendékeinek nagyszerűen felkészült ének
és zenekara nyújtott, másrészt S c h n itz l G u sz tá v vezetésével a fel
nőtt vakok nagyhírű Homeros-énekkara mutatott be. Művészi értékű
előadás volt G reisin g er Istv á n intézeti zenetanár zongorajátéka, ki
Horváth A. Nádi dal-át adta elő,
Az ünnepély után díszvacsora következett melyen T óth Z o ltán
dr. a Kormányzó úr őfőméltóságát éltette, majd V ölk er J ó z s e f , a si
ketnémák soproni intézetének igazgatója és S ch rein er F e r e n c igaz
gató köszöntötték Klug Pétert. Az általános lelkesedés közepette
üdvözölték még V arg a B é la és V án d o ry D e z ső igazgatók.
f Puha László, Ritkán vált ki kartársnak halála oly megdöbbe
nést, országszerte gyógypedagógusok körében annyi meglepetést és
őszinte sajnálkozást, mint Puha Lászlóé, Bár tudtuk, hogy baja ko
moly, és látva rendkívüli szenvedéseit, azt is tudtuk, hogy súlyos
bántalom sorvasztja erőit, mégis bíztunk felépülésében. Hiszen csak
lábai miatt panaszkodott. És jó kezekbe is került. Orvostanárok ke
zelték, a tudomány és tapasztalat jártasai. így még azon sem ütköz
tünk meg, csupán sajnálkoztunk fölötte, hogy részletekben veszik lá
bát a kór meggátlása okáért; előbb csak újjait, aztán bokáig, később
térdenalulíg, végül hónapok emberfeletti szenvedései után tövig, A
kór azonban tovább rombolt és Puha Lászlótól el kellett válnunk. A
nagyhét csütörtökjén koszorúk tömegétől borítva, a kartársak őszinte
részvéte mellett temettük a sikeínéma-oktatás buzgó és neves mun
kását, a gyógyító nevelésnek egyik megbízható, értékes nagyságát.
Puha László halálával jellegzetes egyéniséget veszített a magyar gyógyító nevelés akár a síketnémák-oktatásának viszonylatában,
akár a gyógypedagógiai tanárképzés szemszögéből tekintve.
Voltak benne lelki vonások, melyek még az ősmagyar tiszta faji
természetére emlékeztettek. Természetes vílágoslátás, józan ítélke
zés és egyenes úton járás. A logika belőle meríthette volna minden
alkalmazott törvényét, róla vehette volna minden következetességé
nek ékes példáját. Helyes meggyőződése mellett kitartott egy erőt
sejtető, egy küzdeni akaró és küzdésre képes embernek egész állha
tatosságával, akár az ugar törő őselőd. Mégis sohasem azzal a merev
séggel, hogy a helyesebbért a helyest kellő időben fel ne áldozta
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volna, amint ahogy az ősmagyart is ez a vonás tette európaivá. Nyi
tott szemmel látta a világot maga körül, észrevette benne a haladó
változást és élt is e fejlődő, e haladó világnak. Az afrikai madár poli
tikáját nem ismerte. Hanem amint észrevette, hogy a kezdet idő
szaka belehajlik a nyárba és a haladó tudás megnöveli a nap erejét,
felvértezve önmaga lelkét e tudással és ki mert állani a napra bátran,
emelt fővel. Ez a felvértezettség azonban munkát is jelentett, kitar
tással végzendő munkát és éppen ezzel kapunk újabb vonást Puha
László ősi természetének rajzához. Mert bámulatos kitartás volt
benne. Olyan, hogy vele művelni tudta a gyógyító nevelés sziklás te
rületét is; olyan, hogy általa egyik mestere lett a magyar siketnémaoktatásnak. Kitartása 55 esztendős korában sem tétette le vele a
könyvet, sőt: miután látta, hogy a síketnéma-oktatás elsődleges lé
nyege nem a beszédtanításon múlik, hanem a beszéd hiánya miatt gátoltan fejlődő, tehát fejlődésében megzavart lelkületnek javításán,
azért a jóvátevő, a gyógyító nevelés alkalmazott kérdéseinek tisztá
zására tanult és elmélkedett éjjel-nappal. De viszont azt is tudta, hogy
a gyógyító nevelés sikere számára egyetlen utat lehet csak választa
nia, azt a végtelenül nehéz utat, mely a ,,pá“-tól kezdve a „Drága
jó Szülők! -nek szóló levélen át a tudományos ismeretekhez és vé
gül az Istenhez vezet. A vizuális léleknek anyaghoz való kötöttségét,
tér- és időeszmélethez való kizárólagos kötöttségét meglátni, az anya
giasságtól függetleníteni és valósággal a transzcendes fogalmi gondol
kodás magaslatáig eljutni a beszéd révén, mindezek a nehéz felada
tok és beszéd felépítettségének és alaki, nemkülönben tartalmi sajá
tosságainak különös tanulmányozására késztették. Tette azt pedig
annyi szeretettel, a növendékei, az ügy és a felmerült érdekes kér
dések iránt megmutatkozó annyi rajongással, hogy ilyet csak rend
kívülien mély lélek, rendkívülien mély szív, igazi gyógypedagógus,
elhivatott munkás fakaszthatott önmagából. Valami csodálatos nagy
ságban élt benne a szeretet, az ügyi szeretet. Annyira, hogy amíg dol
gozhatott, ez a szeretet állandó derűként sugárzott arcáról; ahol
megjelent, — ha baráti, ha kartársi találkozáson, ha osztályban vagy
előadóteremben, — ez a szeretet valami különleges zamatú légkört
teremtett körülötte. Annyit adott belőle, hogy mindenkinek jutott
megfejő mértékben: a gyengének a megértő, a bíztató erősítés fokáig;
az erősnek a bölcs dicséret és serkentés mennyiségéig; a készséggel,
a figyelemmel szolgálónak a háladatos szeretet őszinteségéig; a megtévelyedettnek, a megromlottnak az igaz útra térés odaadó szeretetéig. Mindig a szeretet nevében cselekedett és ha kétségei voltak va
lami iránt, csupán azért támadtak ilyenek, hogy önmagát vizsgálja
és mérje: eleget adott-e a szeretetből, vetett-e annyit, hogy maga
szintén szeretetet arathasson. Rettentő emberfeletti szenvedései kö
zött is egyre az iránt érdeklődött, szeretik-e az ő kartársai?, szere
tik-e hallgatói?, szeretik-e növendékei?
Szeretete által Puha László mintaképe volt az örömmel dolgo
zónak. Még kötelező óráit sem mérte percekkel; nehézségeket nem
ismert, csak kitartó küzdést; fáradság miatt soha panaszszavát nem
hallhatta senki, ellenkezőleg, csak öröm szólt belőle munkájának
minden mozzanata számára. így, nem csoda, ha gyakorlatilag és el
méletileg egyaránt kiválóan szolgálta ügyét. Osztálymunkájában az
elismerést aratók között állott, írásaival az okulás, a tárgyilagos fej-
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tegetőnek eredményeit adta, tanácsaival pedig nélkülözhetetlenné
vált mindannyiunk számára.
Halála nagy veszteséget jelent ennélfogva a gyógypedagógia
egyetemessége szempontjából. Temetésén ott is volt mindenki, ki
Puha Lászlóban a kedves kartárs elvesztét siratta, ki őbenne a siket
némák oktatásügyének elhivatott munkását tisztelte és ki a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskolának érdemes tanárát szerette az elhúnytban. Herodek Károly és Schreiner Ferenc, valamint a Főiskola
hallgatóinak nevében Gyulay László ezt a tiszteletet és szeretetet
helyezte nagy halottunk koporsójára utolsó útja alkalmával, és ez a
szeretet és tisztelet állít egyúttal örök emléket Puha Lászlónak ha
lálán túl is, ki él közöttünk és vezérel, mert tudott akarni becsület
tel, vezérelni szertettel egész életén át.
Schreiner Ferenc.

