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Ünnepi beszéd
Éltes Mátyás és Puha László 

emlékezetére.
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
1937. évi tanáravató ünnepélyén mondotta

Schreiner Ferenc.

Halottak szellemét idézni az élők örömünnepén, a temetés han- 
gu atát bele vegyíteni az avatás örömórájába: nem összeférhetetlen 
vállalkozás ez? Nem jelenti ez amarra a halottak emlékrontását és 
emerre a mi ünnepünknek hangulatbontását? Nem! Mert abban, hogy 
mmk ma elénk állhatnak várva egy életre avató pillanatot lelki meg- 

iniettídéssel és úgy állhatnak elénk, ahogy azt egy igen komoly szak
vizsgának sok gondja, éj-nappali szorongó ígyekvése a dicséretes ered
mények réven lehetővé tette, abban Éltes Mátyásnak és Puha László- 
nak is te jes érdemessége nyilvánul meg. Erre emlékeznünk pedig 
mikor kellene, ha ma nem! És bár boruljon gyász is örömükre, a tisz
telet adóját mikor róhatnók le méltóbb keretben, ha nem a beérkezés, 
az eredmény ünnepén, hová az ő kezük is segített eljutni! Különben is; 
itt a szülők, testvérek, rokonok és jóismerősök tömege; itt vagyunk 
mindnyájan, kiket e fiatal tanársereghez valami kötelék fűz; vessenek 
egy pillantást lelkűkbe, nézzenek bele abba az avatandó fiaink iránti 
szeretetükőn át és valljanak őszintén; egészen tiszta öröm ez a mai? 
olyan, hogy végigkísérhetné őket és bennünket is egy gondtalan jövő 
mosolyával? nincs benne semmi olyan szomorú vonás, melyhez áhíta- 
tos szeretettel és tisztelettel ne simulhatna nagy halottak emlékezete? 
Kétségtelenül van. Ha semmi egyébben, akkor abban a sajnálkozó ér- 
zesben, melyet hallgatóinknak négy esztendős sok küzdelme vált ki az 
eiSŐ e eszokástól az utolsó nagy számotadásig; ha semmi egyébben 
&k&or e nagy kérdésben, hogy idáig csak eljutottunk, de mi lesz ez- 
utan. Lesz-e valóraváltás, lesz-e érvényesülés? Lesz-e kenyér, lesz-e 
boldogulás?
, De éppen e kérdések körül kristályosodik a megnyugvás, bonta
kozik ki az emlékezés révén a bizakodó reménykedés az örömünneD- 
nek rejtett aggódása ellen, mert van felelet e kérdésekre. A felelet: 
Éltes Mátyás és Puha László.

Alkotók voltak. Ők is a semmiből vagy a kevésből jutottak el mes
teri eredményekhez és teremtettek kenyeret, jövőt maguknak azáltal, 
hogy másokat boldogulásra tanítottak.

Annakidején Magyarországon az első kisegítő iskolát megterem
tem jelentett annyit, mint ma a bizonytalanba tekinteni. Ennek az ís-
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kólának az alapja a „semmi" volt, körülötte pedig az ellenszenv ér
zése, a céltalanság gondolata burjánzott. De viszont fölötte állott egy 
embernek akarata, Éltes Mátyásé és ma neveléspolitíkai fontos üggyé 
fejlődött a kisegítő iskolák intézménye, ma a gyógyító nevelésnek 
szükségszerűen létérdeket jelentő tényezői a kisegítő iskolák.

Annak idején a siketnémák beszédtanítása terén úgy megindulni 
és egy nagy mesternek, Borbély Sándornak beszédépítési szándékait 
úgy megvalósítani, ahogy azt Puha László tette, jelentett annyit, mint 
ma a kevés lehetőségbe is belefogódzkodni és egy hősnek akaratával 
megmunkálni mindent, mi bár csak talpalattnyi elhelyezkedést is biz
tosíthat.

Kétségtelen, hogy az idők másmilyenek most, mint annak idején. • 
De az akarat, mely Éltes Mátyást és Puha Lászlót vezette, az akarat, 
mely Éltes Mátyásokon és Puha Lászlókon át a magyar gyógyító ne
velés ügyét úgy emelte, hogy a közelmúltban is nem kisebb tekintély, 
mint Theodor Heller azt vallotta, hogy a magyar gyógypedagógia 
egyik mentsvára Európa gyógypedagógiájának: ez az akarat ma is 
csodákat teremt. Talál — ha mást nem — homokot, üveggé olvasztja 
és lencsék alakjában felfedezi vele a csillagokat; megsejt szükséglete
ket, ólombetűkbe önti őket és a könyvek millióival ajándékozza meg 
a világot; legyőzi a levegő magasságait, a tengerek mélységeit és ott is 
világot teremt az ember számára, hol eddig csak élettelenség dermedt.

Ennek az akaratnak voltak megtestesítői Éltes Mátyás és Puha 
László. Ez az akarat a valóságok fölé emelte őket, hogy a phyzisen túl 
érvényesítsék a phyzís metaphizisét; a semmin vagy a kévésén túl a 
szeretetnek erőit. Hisz az akarat — szeretet. Akarat és szeretet két 
egytestvér. Népi fiziológia szerint akiben szeretet van, annak szive van. 
Ez az a metaphyzikaí pont, melyről hódításra indulhat a fegyvertelen 
is; ez az a pont, melyben egyesnek és embertársnak épp úgy, mint az 
egész világnak is jövője sűrűsödik; ez az a legfőbb mozzanat, mely az 
Isten létének is ad jogosultságot, értelmet. A szíven múlik tehát min
den. Azért az értelem is csak függvény. Függvénye a szívnek, az érze
lemnek. Az észnek is gyökere tehát a szív. És ennek az észnek elsőd
leges feladata csupán az, hogy az érzést, vagy akár a vele rokon intuí
ciót fogalmi alakba vigye át, ezáltal rögzítse és közölhetővé tegye. 
De ha mindazzal, amit közölhetek, egyúttal gazdagíthatok, irányt 
szabhatok és alakíthatok, akkor a szívben rejlik a lélekalakítás, a lélek - 
emelés technikája is. így értjük meg, hogy miért, volt nagy Éltes Mátyás 
és Puha László a pedagógiai gyakorlat terén. Mert akartak célokat és 
szerették e célokat.

Nincs nagyobb szerencsétlenség, — úgy véli a tudományos meg
győződés — mint az érzelmeknek helytelen irányú fejlődése, kihalása 
vagy vílágrahozott hiánya. Ennél nagyobb szerencsétlenség embert 
nem is érhet. Nincs is ennél nagyobb, súlyosabb téma sem, Psychíatert, 
krimínalístát és költőt egyaránt érdekel azért a schísofrenia, a moral 
insanity és a Macbeth. Psychiater, krimínalista és költő azonban csak 
szemléli őket és ítélkezik fölöttük, ritka kivétel, ha maga nyúl hozzá
juk. Ezzel szemben a gyógypedagógus kivétel nélkül maga az élő, a 
tényes közvetlenség; a szenvedő számára a cselekvő; a beteg, a hely
telen lélek számára a nevelve gyógyító, vagy gyógyítva nevelő; az 
egyéni vagy társadalmi átok számára az egyéni vagy társadalmi áldás. 
Súlyos, nehéz a probléma? Akkor töri magát éjjel-nappal. Rejtett,
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csekélyeknek látszó hibák miatt állandó a botlás, az összeütközés? 
AkKor felhasználja képességének minden erejét, kutat és küzd szün
telenül, hogy javítson, tökéletesítsen. És ha a szellemnek fogyatékosa 
vetődik útjába, születnek Éltes Mátyások ügyünk dicsőségére; s ha 
történetesen siketnéma a lelkileg sújtott, születnek Puha Lászlók, hogy 
ők építsék ki az utat a semmitől az Isten megismeréséig.

Kedves ifjú Tanártársaim! íme: így válik gyógypedagógus kezé
ben a negatívum pozitívummá. Milyen bíztató következmény ez vaia- 
mennyiünk számára minden vonatkozásban! Azért hát hódolva 
ügyünkért és értünk fáradozott nagyjaink szelleme előtt: fel a szívek
kel! Hódolva még haló porukban is kínált tánításaík előtt: előre az 
-élet munkájában akarattal, jóérzéssel, szeretettel!

Szemelvények a dadogás elméletéből 
és gyógyításának gyakorlatából.

Irta: Sulyomi Schulmann Adolf.

(Folytatás.)
1 érjünk át ezek után a dadogás és a dadogó symptomatológíájára. 

‘Uutzmann után megkülönböztetünk clonusos és tónusos dadogást; az 
előbbi általában korábban lép fel, mint az utóbbi (Sarbó, Istenes). 
■ucnch szerint a tónusos jellegű dadogás három évvel később lép fel, 
mmt a clonusos. Ez az elhatárolás nem szigorú, mert amint Rothe 
püeumograph segítségével kimutatta, a két forma kombinálva is fellép- 
nec, A „tónus fogalmát néha hypertonia, illetve tetanusként értelme- 
zik, ez nem helyes, mert ámbár a beszéd és archelyzet gyakran abnor
mális (pl. a száj nyitása, nyelvkíöltés, garatszűkülés), ez mégsem állan
dóan feszüléses állapot. Többnyire csak valamely hibás helyzetnek 
átmenetileg történő rögzítődése. A hangképzés sem erőszakolt tulaj- 
donképen, még ha elő is fordul különösen a vocalisoknál.

A clonusos mozgások ritkán tiszta clonusok, azaz rythmusos ösz- 
szehúzódások, amelyek a térd-, Achilles-, masseterclonushoz hason- 
IinatnaL Többnyire mindenféle mozgásforma keverékei, lassúak, gyor
sak, rythmusosak, arythmusosak és folytonosan váltakoznak, A leg
súlyosabb formát, a multi muscularis dadogást, amelynél a gége, az 
arc, a nyak és részben a test is görcsös, rángatódzó mozgást végez, 
chorea formájú dadogásnak  lehetne nevezni, de nem abban az értelem- 

en, ahogy Bell a dadogást a nyelv choreájának nevezi, hanem mint 
uelirium. musculorum-ot. Ilyen eset pl. a következő: a testnek jófor
mán valamennyi izma, beleértve a beszélő izmokat is, mozgásban van; 
az ember úgy küzködik, mint aki az őtet fogva tartó kötelékekből ki 
akar szabadulni, — beszédgátlásaínak kötelékéből.

Az ugyancsak ritkán előforduló gyors rythmusu formát trepidáíó 
tormának lehet nevezni, Trömner osztályán feküdt egy paraphreniás 
beteg, aki gyermekkora óta ilyen trepidáíó dadogást mutatott, másod
percenként 8— 10 clonusos mozgást végzett szájával és állkapcsával. A 
hangkezdéskor fellépő clonuson kívül más clonusos beszédzavarok ís 
kiléphetnek. A hysteríás dadogó a szótagot ismétli, dadogása syllabáris. 
ozodadogás előfordul a striopallídaris betegségeknél, palilalia-nak



nevezik. A végző szótagnál való dadogást Kraepelin  írta le az Alzheí- 
xner-betegségnél és logocloníának nevezte, pl.: Antal-tal-tal-tal.

A normális beszédnél igénybevett izmok változatosságának meg
felelően — az egyik amimikusan beszél, mint pl. Buster Keaton, a má
sik feltűnő izomjátékkal — növekszik a beszédakadály leküzdésére 
igénybevett izmok száma. A normális beszédfolyamatnál nem szereplő 
izmok beavatkozását együttmozgásnak nevezik. Ez az elnevezés látszó
lag helyes, mert az együttmozgások secundaer mozgások, nem tartoz
nak a beszéd primaer mozgásaihoz. Rokon velük pl. a paretikus kézzel 
való nyomásnál a másik kéz záródása, a láb mozgásai írásnál, a száj 
mozgása hangtalan olvasás közben stb. Mindezen mozgások megnehezí
tett és nem gazdaságos impulsusképzés jelei, vagy az eredeti ímpulsu- 
son túl való irradiatiók (Gutzmann). Minthogy azonban a dadogo- 
együttmozgásainak az a célja, hogy a beszédakadályt leküzdjék, tulaj- 
dónképen ellenmozgások, a beszédgátlás ellen irányulnak. Az aztan: 
nem lényeges, hogy mennyi és milyenfajta izom vesz részt ebben: a 
nyelv, a száj, a nyak, a vállak, a has, a kezek vagy a lábak-e, hog  ̂
kézzel-lábbal dolgozik, rángatódzik vagy táncol, vagy pedig mint 
Gutzmann egyik páciense, főnökei előtt ide-oda ugrál. Ritkább iajtaju 
ellenmozgás a szemek forgatása, nyelőmozgások, mintha gombócot 
kellene lenyelnie, az állkapocs, ide-oda tologatása vagy nyelvőltögetes. 
Kérdéses, hogy ezek a mozgások véletlenül jönnek-e létre, vagy pedig 
Flatau  elgondolása szerint archaikus, atavisztikus mozgástypusok.

Ezeknek a kóros mozgásoknak egyike sem képes a beszédfolya
matot elősegíteni, sőt ellenkezőleg némelyike határozottan a^adá- 
lyozza, mint az állkapocs ráng ás ai, az ajkak csucsorítása, nyelomoz- 
gások, nyelvöltögetés, a fej ide-oda forgatása. Ezeket a beszédgátló 
mozgásokat csak mint reaktív innervatíókat érthetjük meg, amelyek 
a tudatalatti mélységekből származó beszédgátlás ellen irányulnak. 
Célszerűnek csak akkor nevezhetnők őket, ha miként 1. C. btocnert 
véli, a dadogóknak ezáltal a beszédakadály leküzdése megkönnyíttet- 
nék és figyelme a beszédfolyamatról elterelődnék. Meg kellene kibé
relni, hogyan folyna le a beszédaktus akkor, ha az összes együtt-, 
illetve ellenmozgásokat megakadályoznék, minthogy mechanikus 
akadályokkal — pl. összekötözéssel — csak a végtagok és a nyak moz
gásait tudjuk kikapcsolni. Bizonyosra vehető azonban, hogy mindazon 
szerek, melyek az akaratlagos izmokat bénítják (curare), a beszélő- 
izmokat is megbénítanák. Nyílt kérdés marad tehát, hogy a dadogo- 
beszédgátlását ellenmozgásokkal vagy azok nélkül győzí-e le köny- 
nvebben.

Az együttmozgásokat ilyeneknek nevezni azért is helytelen, mert 
nem kísérik a beszédfolyamatot, hanem többnyire megelőzik azt. Hí- 
szén a szabályos beszéd a hangkezdés vagy hangpassage akadályának 
leküzdése után indul meg. Már a beszélés szándéka vagy feladata 
maga indítja meg a reaktív berendezés működését. Ez néha olyan bo
nyolult lehet, hogy valóságos ceremónia, egész beszédouvertur a ki
bontakozása.

Mielőtt a dadogó beszélni kezdene, előbb oldalra való fej forgatá 
sok, szemtekemozgások, görcsös, lökdöső és forgó végtagmozgások 
lépnek fel; ezeknek kitombolása után következik a nyugodt beszéd. 
Hasonlít ehhez a Gutzmann által leírt két eset (Vox 1913), melyeknél 
a beszéd megindulását a neyelő- és légzőízmok munkába lépése, való&á-
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;gos nyelő-és hányómozgások keletkezése előz meg és csak azután kö
vetkezik a nyugodt, folyékony beszéd, mintha semmiféle beszédhiba 
nem lappangana mögötte.

Két másik esetet említ Gutzmann előadásaiban; egy fiút, aki be- 
szélés előtt háromszor köpött; és egy másik esetet: ha állva beszél, bal 
lábbal kezdve görcsösen hátrafelé lépked; ha valamely szilárd tárgy
hoz érkezik, addig lökdösi a villával, amíg az akadályt elhárítja; 
azután nyugodtan és folyékonyan beszél.

Mindezek bonyolult, fokozatosan kifejlődő mozgások, de nem 
együttmozgások, minthogy hiányzik belőlük a cél és értelem, amik pe
dig az akaratlagos cselekedetek ismertető jelei; ezek magatartásos 
ténykedések, a dadogó tudata számára is értelmetlenek és céltalanok,

Az impulzusok ellen fellépő, tisztán reaktív előmozgásoktól kü
lönböznek azok a tevékenységek, amelyeknek az a céljuk, hogy a beszó
lás számára kedvező feltételeket vagy kedvező pillanatokat teremtse
nek. Ezeket Trömner ép ezért támogató mozgásoknak nevezi. Az egyik 
dadogó gyermek például, mielőtt beszélni kezdett, kezével vagy tes
tével egy szilárd tárgyhoz (székhez, asztalhoz, falhoz) támaszkodott, 
ami nyilvánvalóan valamilyen beszédtámaszték után való vágyat fejez 
ki. Egy másik dadogó, ha egy lakásba kellett mennie bizonyos meg
bízással és már becsöngetett, akkor előbb megfordult és végignézett a 
lépcsőházon. Amint a lakásajtót kinyitották, visszafordult és külde
tését rendesen elintézte. Egy harmadik, ha valamit be kellett vásárol
nia, összes pénzét letette maga elé a kiszolgáló asztalra, többször át
hajolt az asztalon és látszólag ügyetlenségből pénzét lesodorta a 
földre, utána összeszedegetvén gyorsan előadta a megrendelését, 
Carrie is beszámol egy esetről, amikor a dadogó, ha az utcán kell va
lakit megszólítania, előbb látszólag elgondolkozva elmegy mellette, 
azután hirtelen megfordul és megszólítja az illetőt minden nehézség 
nélkül. Egyik ifjú dadogó mielőtt beszélni kezdett volna, előbb meg
igazította nyakkendőjét, lefelé húzogatta a kabátját és lefeszítette a 
mellét.

Mindezek — az emberek látszólagos elnézéséből — meglepetése
ket vagy olyan helyzeteket teremtenek, melyek egész csomó gyors 
mozgásos átkapcsolást tesznek szükségessé; de alkalmasak a pilla
natnyi megzavarodás javítására, mert motorosán annyira eltereli 
figyelmüket, hogy a beszélés gátlásmentesen folyhat le és ily módon 
sikerül nekik a beszédet foíyamatosítaní.

A beszédet támogató mozgásokkal azonban nem azonosak azok a 
ténykedések, amelyek a beszédzavar leplezésére, vagy amint Fröschels  
mondja, kasirozására szolgálnak.

A dadogás objektív tüneteinek vízsgálására eddig csak a pneu- 
matographía áll rendelkezésre, amelyet először Gutzmann és tanítvá
nyai használtak fel. De a pneumathographía nem tett lehetővé követ
keztetéseket a dadogás valódi okaira vonatkozólag, mert az élettaní- 
lag nagyfontosságú lélegzés nyugalmi állapotban egészen normális és 
csak a beszélésnél szenved zavarokat, tehát olyan működésnél, mely 
minden lelki, különösen érzelmi történésben a legélénkebben és a leg
érzékenyebben vesz részt.

A lélegzési zavaroknak tehát csak másodlagos és índícatorszeríí 
jelentőségük van. Hiszen vannak olyan esetek is, amelyeknél semmi
féle. ízommegnyílakozás, tehát lélegzési zavar sem észlelhető; a be
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szédzavar csupán egy szünetelés formájában jelentkezik („néma da
dogás“). Ez a szünet esetleg hosszúra is nyúlhat, hogy kín beszédjü
ket meghallgatni. Ismertünk olyan dadogókat is, akik néha-néha egy
szerűen megakadnak anélkül, hogy a legcsekélyebb erőlködés jelet 
mutatkoznának.

Fontosabb volna az innervatoriusos folyamatok vizsgálata a villa
mos áramingadozások segítségével, az elektrocardíogrammhoz ha
sonlóan. Sajnos ez alig lehetséges, mert a beidegzésí ímpulsusok kibo
gozhatatlan elegyét kapnók, ha minden egyes izmot külön nem tud
nánk levezetni. Filmfelvételek időanalysissel sem szolgálnának másra,, 
mint tájékoztató szemléltetésre. A dadogás többi okjektiv jele csupán 
a motoros izgalom jele, pl, az ujjrezgések, a kézizzadás. A tenyér 
nedvességének változását talán fel lehetne használni, mint psycho- 
galvanikus jelenséget T archonov-Veraguth értelmében. Izgalom jeleit 
mutatja a pulsus is, amely dadogásnál fokozódni szokott. Égy patiens- 
nőnél negyedpercenként 22-ről 32-re is emelkedett, A Fröschels-féle 
orrszárnytünet szintén csak egyike az abnormális vagy részben erő
szakolt lélegzés tüneteinek.

A beszédizomzat feszüléses, spannoid jelenségeinek megfelelnek 
azután, mint subjectív párhuzamok, különböző paraesthesiák a fej- és, 
nyaktájékon: kaparó érzés, feszülés az arcban, amely az állkapocsra 
és mellkasra is kisugárzik. Amellett az általános ideges izgalom jelei: 
nyugtalanság érzése, szívdobogás, kézizzadás, fülzúgás, elfogódottság, 
stb. Kifejezetten szorongást csak kevesen éreznek. Viszont a szoron
gás részletjelenségei; a reszketés és szorultság érzése nem ritkák.

Ha az ember gyermekeket megkérdez, miért erőlködnek, nem 
tudnak felelni vagy ki nem elégítő választ adnak: „mert nem akar ki
jönni!“, vagy „nincs elég levegőm!“

Másként viselkedik a felnőtt. Elmondja, hogy gátoltságot érez,, 
feszültséget, fél a beszédtől, vagy az a hite, hogy nem tud beszélni. 
Az önészlelésnek ilyen vakfoltjai nem lephetnek meg, mert a tudatunk: 
alatt levő világ el van zárva befelé irányuló tekintetünk elől. Jófor
mán azt sem tudjuk, hogyan mozgatjuk karunkat. Csak a mozgás célja 
és a mozgás képe válik tudatossá és motoros eredményen keresztül 
kinesthaetíkusan érezzük magát a mozgást. Maga a neurodynamíkus; 
folyamat rejtve marad. A hysteríás sem érzi, hogyan jön létre a bénu
lása, a görcse; a hypnotísált sem tudja, hogyan fejlődik ki katalep- 
síája, épúgy a dadogó sem tudja beszédzavarának igazi okát. Még azt 
sem érzi, hogy a görcs vagy a gátlás az elsődleges ok-e. Azok, akik: 
önmegfigyelésre képesek, a belső gátoltságot érzik primaernek. Egy 
művelt dadogó például úgy írta le gátlóérzéseít: „valami bénulás ér
zésével kezdődik (gátlásnak nevezhetnek), azután nyugtalanság fog; 
el és erőlködnöm kell, hogy a bénulást leküzdjem.“

A külső jelek általában görcsképet mutatnak és sokan azt tartot
ták az elsődleges zavarnak. Am ott és Schultess szerint a hangszalagok 
görcsös záródása az elsődleges, Kussmaul szerint pedig a beszédizom- 
zatnak a coordinates apparatus veleszületett motoros ingerlékenysége- 
következtében létrejött görcse az elsődleges zavar. Az élettan azon
ban szerencsére megvilágítja, hogy mi a valóság. A beszéd finom szer
kezete gyakran szenved zavarok, ellenállások, akadályok miatt. Sok 
gyermek akadozik és ismétel, ha a gondolkozási folyamat és annak 
beszédben való megnyilatkozása között valami nem egyezik. Mindkettői
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egy munkafolyamat sorozata, amelynél — miként két munkásnál — 
minden egyes részletkelléknek a megfelelő ütemben és módon azon
nal rendelkezésére kell állnia, hogy a munkafolyamatban zökkenés 
ne álljon be. Ha az egyik munkás túl gyorsan, a másik pedig túl lassan 
dolgozik, fennakadás áll be. Az első esetben túlságosan gyorsan tor
lódnak a gondolatok egymásra, avagy keresztezik egymást, a második 
esetben pedig a nyelv, illetőleg a beszélőszerv túlságosan lassan és 
ügyetlenül dolgozik. Ez a gondolat- és beszédüzemeknek Híppokratestől 
Höpfnerig egyaránt ismert egyenetlensége, összrendezetlensége, Min
den efajtájú ellenállás fennakadást okoz, gyermeknél épúgy, mint fel
nőttnél. A felnőtt azonban ilyenkor vár, kiegyenlít; a gyermek siet, 
újra kezd, ismétel.

Majdnem minden ember átesik egy ilyen élettani dadogásí álla
poton (Gutzmann) vagy legalább átéli ennek jeleit, de kifejezett gát
lásos jelenségek vagy görcsök csak akkor lépnek fel, ha megvan az a 
kóros hajlam, amely a reactív túlbeidegzésekhez vezet. Ezek annál na
gyobb mérvűek, minél nagyobb a passage-akadály, a beszédtorlasz es 
mindig a motoríum általános befolyásolhatósága, a reakcióbeli feles
legekre hajló neuropathiás megnyilatkozás vagyis, amint Sarbó 
mondja; akinek beszédszerve úgyszólván mindig túlmunkával dolgozik.

Nem helyes, ha a kezdetleges beszéd-, helyesebben beszélési 
zavarokat ataxíának nevezik (Höpfner), mert ennek a fogalomnak 
meghatározott, hagyományos értelme van, nevezetesen az, hogy: az 
impulsusok a cél felé való útjukban kisíklanak, Ataxiásnak nevezzük 
pl. azt a jelenséget, amikor az új jak csak ingadozva képesek az orr 
hegyét elérni, ataxíás a hátgerincsorvadásos dobálódzó járása, a kis
agybeteg tántorgó járása. Létezik egy valóban ataxiás beszédzavar és 
ez a paralytíkusé. A paralytíkus helyesen beszél mindaddig, amíg 
egyszerű szavakat mond ki lassan. Ha azonban nehéz szavakat adunk 
fel neki és gyorsan beszéltetjük (az ismert paradigmák segítségével),úgy 
az impulsusok, betűk, szótagok összekeverednek, A dadogó nem ilyen 
értelemben ataxíás, mert izomzatát mindig a megfelelő sorrendben 
idegzí be és csak az időbeli távolság és a beidegzés mennyisége van 
megzavarva. Beszédtevékenységében természetesen van egy bizonyos 
fokú rendezetlenség is, de azért nem lehet minden népies értelemben 
vett rendezetlenséget ataxíának nevezni.

A fentebb említett szó- vagy szótagísmétlések és a hangképzés 
zavara tehát a gyermeki beszéd ártalmatlan jelensége, amely nagyobb 
jelentőség nélkül marad mindaddig, amíg túlbeídegzéssel, reactiv 
izomerőlködéssel nem párosul és amíg a beszéd kisiklásainak sajátos 
rögzítődése létre nem jön, amit Trömner rögzítéstendentiának 
vagy Ziehen egyik kifejezése alapján tenatitásnak nevez. Ez okozza 
azt, hogy egy gyermek, aki egy bizonyos szónál erőlködött, minden 
nasonló alkalommal újra meg fog akadni. Jellemző példát említ 
Carrie: Egy dadogó gyermek fennakadás nélkül elénekel egy dalt. A 
dal szövegét prózában is el kellett mondania; persze dadogott. Mikor 
azután újra el kellett énekelnie a dalt, éneklés közben is megakadt. 
A fennakadás tehát rögzítődött. A normális idegrendszer eleven im- 
pulsusáramlása símán áttért volna az esetleges átélt akadály felett,

Ez a jelenség mindig a vörös vérsejtek agglutínátíójára emlékez
tet. Mindaddig, amíg a vér és az edényrendszer egészségesek, a vörös 
vérsejtecskék is simán és zavartalanul áramlanak át a hajszálerek
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hálózatán. Ha azonban a vér és a véredényfalak betegek, összecsomó- 
zódnak, tekercsszerűen összetapadnak, stasisokat, trombusokat képez
nek. Hasonlóképpen az idegrendszer épsége esetén az ingerületek 
egymásutánjának, a ,,neurokyn“-nek súrlódásmentes az áramlása. 
Neurapathiás állapotnál ezzel szemben a lefolyás fennakad és rend
ellenesek a folyamatok, fájdalmak, ízomgörcsök, gondolatok, szoron
gásos állapotok és reflexfolyamatok rögzítődnek. Treitel már évekkel 
ezelőtt hangsúlyozta, hogy az a rögzítő szerkezet annál inkább műkö
dik, minél jobban feléje irányítják a figyelmet. Ebben a tekintetben 
különbözik — ha nem is elvileg, de a fejlődés tempójában — az élet
tani alapon kifejlődő „fejlődéses dadogás“ és az acut, hirtelen fellépő 
traumás, helyesebben exogen dadogás. Ha az előbbi beszélésbelí ügyet
lenségből, gondolatfennakadásból, utánzásból vagy helytelen beszéd
szokásokból fejlődik is ki, az eredmény ugyanaz; a gátlás apperceptív 
rögzítődése és az ezt követő reaktív ízomnyomás.

Az összes tudatfolyamatok egymással való összefüggése, az egy
idejű vagy időbelíleg egymáshoz közelálló lelki események, észreve- 
vések, képzetek, érzelmek, mozdulatok, cselekedetek összekapcsolása 
azután többé-kevésbbé a dadogást is hamarosan függővé teszik a leg
különfélébb feltételektől és helyzetektől és ahhoz a sokféle kondítío- 
nalís és sítuatív változathoz vezetnek, amelyek ennek a zavarnak a 
klinikai képét oly érdekessé teszik. Ez, t. i. a zavarcomplexummá való 
kialakulás, a dadogás harmadik fázisa, ahol a komplexum kifejezést 
természetesen associativ és nem psychoanalytikaí értelemben hasz
náljuk. Miként beszédteljesítményünk a részletműködések egész rend
szerén épül fel: légzésből, hangképzésből, hangzókból, szótagokbói, 
szavakból, mondatokból, beszélgetésből és végül a legkülönfélébb 
megszokott és szokatlan feltételek között való beszélésből (idő, hely, 
életkeret stb.) éppígy a beszédhiba sem áll szabálytalan, szaggatott 
lélekzetvételből, a hangképzés ingadozásaiból, a (beszédízomzat gör
cséből stb., hanem ezek valamennyijéből együttesen. A genuín dado
gás egy assocíative sokféleképpen kapcsolódó zavarcomplexum, 
amelyhez hozzátartozik a lélegzés, a hang, a hangzóképzés, szótag- és 
szóképek, megszokott értelmű szósorok, a szavak egymásutánjának 
bizonyos rythmusa, helyesebben rythmushíánya, végül az ember, aki
nek a beszéd szól és az idő- és helyvíszonyok, amelyek között a dado- 
gónak beszélnie kell. Ha sikerül ezt a zavarcomplexumomt, amelynek 
a beszédgörcs csupán kiemelkedő tünete, szétbontani, többnyire meg
szűnik az egész zavar, sőt gyakran akkor is, ha csak egyik-másik té
nyezőjét sikerül alapjában megváltoztatni,

1. ) A lélegzés. Ha sikerül a dadogó szabálytalan és célszerűtlen 
lélegzését szabályozni vagy alapvetően megváltoztatni — amire léleg
zési gyakorlatok segítségével több szakember törekszik, — úgy meg
változik a zavar és a beteg, ha átmenetileg is, simán beszél. Ilyen 
compiexcorrecturán alapulnak részben a régi Gutzmann-féle eljárás 
jó eredményei. A legtöbb dadogó simán beszélne, ha lehetséges volna 
egyáltalában lélegzetvétel nélkül vagy csak belélegzéssel beszélni, 
mert ez az első componens teljes megváltoztatását jelentené.

2. ) A hang. Ha a hangzásbeli componenst megváltoztatjuk, azaz 
susogva beszéltetjük a dadogót, úgy a legtöbben símán beszélnek. 
Gutzmann mély hangon való beszéltetést is ajánlott.

3. j A rythmus. A dadogó beszéde a legnagyobb mértékben arytii-
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miás és zeneíetlen. Ha rythmíkusan, bizonyos meghatározott taktus
ban, vagy zenei stílusban kell beszélnie, úgy legtöbbnyire szintén 
símán beszél. Gyakran elég egy melodramatíkus recitatió, hogy a da- 
dogás-complexumot kikapcsolja. Heinitz szerint a zavartalan éneklés 
nem a zenei érzékben, sem az éneklés iránt való érdeklődésben, vagy 
a lélegzés és hangmagasság változásaiban, sem a hangzás tartalmá
ban, hanem a teljes complexumnak az arythmiából a rythmusba való 
átkapcsolódásában leli magyarázatát. A rythmus döntő fontosságát 
Bárczi, Istenes és Szondi is nyomatékosan hangoztatják (Schulmann).

Az eredmények még jobbak lesznek, ha a szótagoló beszédet üte
mezéssel kísérjük, amint azt Colombat ajánlotta és Heinitz módszere
sen kidolgozta. A taktusütést metronómmal helyettesíthetjük; Flatau  
évekkel ezelőtt kimutatta, hogy így is lehet eredményesen beszéltetni. 
Menetelve is lehet egyidejűleg jól szótagolni. Néha elegendő, ha a 
tanítvány beszédközben a szótagokat gondolatban ujjaival együtt 
számlálja. Sajnos mindezeket a hatásos fogásokat a gyakorlati életben 
alig lehet alkalmazni. A rythmusérzés azonban az egészséges mozgás
érzés kiváltására és a mozgásnak emlékezetben való megtartására 

—  ami esetleg évek munkája — nélkülözhetetlen. (Schulmann).
4. ) A szavakkal való ismeretség érzése. A  dadogás úgyszólván 

kizárólag már ismerős szavakra terjed ki. Ha ismeretlen szókat isme
retlen hangsúlyozással kell ejteni, úgy a dadogó símán beszél.

Egy kis beteg a P-P-P-P-est szónál dadogott, de nem dadogott a 
„Pestilenz“ szónál, a „Weste“ szónál igen, a ,,Vestalín“-nál nem, a 
„deren“-nél igen, a „Derenberg“-nél nem, a ,,Radí“-né! igen, a „Ra- 
díolarie“-nál nem. Egy dadogó zoológus, akinek a „Radiolaríe“ éppoly 
ismerős, mint a „Radi“, mindkettőnél dadogott volna.

Néha a szóhangsúly megváltoztatása is elegendő a síma kimondás 
eléréséhez. Egyik beteg a „P-P-Post“ szónál dadogott, de nem dado
gott a ,,Postikus“-nál. Ha azonban a hangsúlyozás így történt: „Port
ikus“, az egész zavarcomplexum újra feléledt, A hangsúly változtatá
sával együtt jár a figyelem elterelődése. Aki a „Pest“ szónál dadog, 
nem dadog a ,,Pestílenz“-nél, minthogy az apperceptio másként van 
beállítva. Viszont az első szótag hangsúlyozása: „Post-íkus“ felfrissíti 
a régi zavart.

Egy másik beteg a „t-t-tányér“ szónál dadogott, viszont simán 
ment így: „a-tá-nyér", ami ugyanazon hangzók mellett mégis másként 
csengő szó. Símán is kellett mennie, hiszen a dadogás alapjában véve 
nem beszéd-, hanem beszélési hiba, amely nem a nyomtatott betű, ha
nem a hangzó csengése szerint történik. Mikor azonban arra szóíítta- 
tott fel, hogy mivel az „a-tá-nyér“ kimondása jól sikerült, akkor az 
,,a-tányér‘ -t is mondja ki jól, ez már nem sikerült kifogástalanul; a 
régi liangcsengéssel az egész dadogásí áramkör újra zárult. Avagy 
dadogott a „Péter“ szónál, de nem dadogott az „a Péter“ szavaknál.

Az ismeretség megszüntetése m egváltoztatja az egész zavart. 
Ezért dadognak leginkább a köznapi beszédben és kevésbbé idegen 
nyelveknél. Trömner-nek volt egy portugál kezelt je, aki csak az általa 
legjobban beszélt, azaz ismert portugál és angol nyelv használata al
kalmával dadogott. Minél jobban távolodik a beszéd és kifejezésmód 
a köznapi típustól, annál jobban enyhül a zavar.

5. ) A dadogáscomplexumnak lényeges tényezője, hogy kinek szól 
a beszéd. Ha ez a komponens elesik, pl, amikor a dadogok önmaguk-
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kai monologízálnak, akkor folyékonyan beszélnek. Nadoleczny szerint: 
ugyan 40 % monologizálva is dadog, de a zavar feltétlenül megválto
zik. Befolyással van ezután a szociális componens, ha a dadogó pl. 
ember helyett állathoz beszél. Carrie említ egy esetet, amikor a da
dogó parasztfíú anyjának legnagyobb csodálkozására símán beszélt, 
ha ökréhez szólt, vagy azt szidta. Sok esetet ismerünk, amikor súlyos
nak mondott felnőtt dadogó, ha siketnémával vagy kicsi gyermekkel 
beszélt, nem dadogott. (Istenes, Schulmann).

Arra is van példa, hogy álarcozás szünteti meg a dadogást. Cher- 
vin egyik betege álarcosbálban álarc alatt teljesen simán beszélt; bizo
nyára azért, mert biztos volt abban, hogy őt most senki sem ismeri és 
senki sem tud beszédhibájáról. Az álarc levevése után újra dadogott.

Ez az associativ kapcsolás útján létrejövő complexképződés tel
jes mértékben igazolja Höpfnert, aki az associativ elnevezést aján
lotta. De aphasiának is nevezi ugyan ezt a minőségű zavart (assocíative 
Aphasie). Azonban ez csak akkor volna indokolt, ha a Trousseau által 
bevezetett „aphasia“ fogalma egészen új értelmezést kapna. Viszont 
így ellentmondásba keverednénk azzal az általánosan elfogadott értel
mezéssel, hogy az aphasia egy rövídebb-hosszabb ideig tartó organi
kus agysérülésen alapuló, körülírt kiesési jelenség. Amíg a dadogás 
— amint Hőpíner is tanítja — tisztán funkcionális, nagyrészt psycho- 
gen, de mindig feltételes és associativ átcsoportosítás segítségével ja 
vítható zavar, addig az aphasia a beszédképzés állandóan fennálló hiba
állapota. Az aphasia valóságos beszédzavar, míg a dadogás tulajdonké
pen beszélési zavar. Az aphasiás rekonstruáló gyakorlatok alanya, a da
dogó pedig a lelkileg fegyelmező és desuggeráió kezelésé. Ha e kettőt 
géphez hasonlítjuk, akkor az aphasia egy gépalkatrész hiányát, a da
dogás csupán a gép üzemzavarát jelenti. Felléphet ugyan organikus 
dadogás egy motoros aphasia után, ennek a. számára azonban fenntar
tandó az aphatikus dadogás vagy „aphasíán 1 fellépő dadogás“ elneve
zés. (Fröschels). Mindezek alapján legfeljebb associativ dyspharsiárór) 
lehetne beszélni, ha a „dadogás kifejezésnek egy idegen szóval való 
helyettesítése szükséges vagy lehetséges volna. A dadogás további ki
alakulása olymódon történik — nevezhetnők negyedik szakasznak — 
hogy előbb-utóbb, éspedig annál nagyobb mértékben, minél jobban ki
alakul a személyiség és a társadalmi, meg hivatásbeli helyzet, szoron
gás társul a zavaró complexumhoz. Beszélés előtt vagy közben szo
rongás lép fel, amely fokozza a gátló befolyások erejét. Egy círculus 
vitiosus következik: a beszédgátlás szorongást okoz, a szorongás vi
szont beszédgátlást. De nem minden dadogó érez szorongást, amint 
azt Frank és Laubi állították. Találkozunk olyanokkal, akik a meg
szokott fennakadások ellenére élénken beszélnek, hogy ezzel is kimu
tassák, hogy beszélni tudnak, Mások számára viszont a beszéléstől 
való szorongás olyan kínzó, hogy végül félénkekké, aggodalmasko
dókká, emberkerüíőkké válnak és lehetőleg kerülnek minden olyan 
helyzetet, ahol beszélniük kellene. Ezeket lehet — Sehrank kifejezé
sével élve — lalophobiásoknak  nevezni.

A beszéléstől való félelemhez hozzátartozik az a gondolat, hogy 
nem tudnak beszélni, vagy hogy bizonyos szavakat bizonyos alkalmak
kor nem tudnak kimondani. Az impotentia loquendi-ről való ez a

*) Újabban Wei’ss használja ezt a kifejezést.
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meggyőződöttség nemcsak az autosuggestio közvetlen erejével uralko
dik a dadogón, hanem részévé válik személyiségének, hivatásának, 
egész életberendezésének és — különösen lekileg gyenge egyéneknél 
— a szorongással karöltve örökös lelki kínlódás forrásává válik. Té- 
pelődés, életúntság, emberkerülés és az önbizalom hiánya jellemzik 
őket, A lelki kialakulás kapcsán az egész zavar psycho genizálódik, 
lelki elsenyvedéshez vezet, amely azután a végsőkig elkeseríti az il
letőt.

Sajnálatosan alakulhat ki a zavar a hivatásbeli szokások és kö
telességek révén. Amint a legtöbb dadogó a köznapi beszédben vagy 
tájszólásban dadog, úgy vannak, akik a legközönségesebb és legszoká
sosabb hivatásbeli beszédtevékenység során akadnak meg. Vannak 
tanítók, akik majdnem kizárólag csak tanítás közben dadognak, mert 
nem kerülhetik el vagy nem helyettesíthetik a „nehezebb“ szavakat; 
vannak papok, akiknek a Miatyánk elmondása okoz nehézséget; van 
jogász, aki a leggyakrabban a „bíróság“, „rendelkezés", „tárgyalás" 
szavaknál akadozik, Denhardt egy kereskedőről tesz említést, aki kü
lönösen a „petróleum" szónál dadogott, nyilvánvalóan vagy inkább 
ép ̂ azért, mert azzal kereskedett. Trömner olyat ismert, aki a „líquida- 
tío szót nem tudta kimondani, ismerünk azután olyanokat is, akik 
csak telefonálás közben dadognak, bizonyára azért, mert olyankor 
gyorsan és röviden kell válaszolníok.

A psychogenízálódás folyamán az okokban eltolódások keletkez
nek, okozati átcsoportosítás jön létre úgy, hogy a dadogó végül már 
csakis a lelki okokat látja.

A neurológia is ismer ilyen eltolódásokat, pl. egy rheumatíkus 
alapon fellépett trigeminus-neuralgia lassanként teljesen fájdalom
elképzeléssé alakulhat át. Csakis úgy érthető, hogy néha a legmaka
csabb arcídegzsába tisztán suggestív úton befolyásolható. Amint a ki
száradt molluscák után a maguk képezte mésztok maradandó alak
ként fennmarad, épígy visszamaradhat az eredeti ok eltűnése után az 
„auíoplastikus utóképlet. Az agoraphobia is eredetileg reálisan in
dokolható szédülésérzésből keletkezik, de mint önálló szorongásos 
neurosis folytatódik.

Lehet-e a leírt ismertető jeleket és a fejlődési szakaszokat egy
séges szempont szerint összefoglalni? Valamennyi felsorolt ismertető 
jel, az általános neurotikus és identikus terh e ltség e  neuropathiás alkat, 
a különféle ideges bántalommal való szövődmény, pl. tic. enuresis, a 
motoros reactiófeleslegekre való hajlam, az egész zavar com plexszerű  
lehorgonyozódása, bizonyos külső és belső körülményektől, különösen  
a milieutől, a szorongástól, az élet és hivatás sajátosságaitól való füg
gés, továbbá a m egfelelő gyakorlás, elterelés, com plexátrendezés, 
psychotherápia útján való befolyásolhatóság és mindezeknek egybe
vetése után csak azt mondhatjuk, hogy a dadogás beszédneurosis, 
amelynek alapja constitutionális, motoros és psychikus tényezőktől 
függ és amelynek megnyilatkozásai, mint kínzó kényszer kerülnek a 
tudatba. Mindezek a kényszerneurosis ismérvei. így nevezik West- 
phal, Magnan, Freund, Thomson, Lőw enfeld  óta azt az állapotot, 
amely külső és belső körülmények kényszere alatt keletkezik, amelyet 
a beteg akaratával ellentétben érez, mert ellentmond hajlamainak és 
egész lelki berendezése irányának. Megkülönböztetünk motoros és 
psychikus kényszerneurosist. Különösen az utóbbi hasonlít a dado-
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gáshoz, mert meghatározott helyzetektől függ és a betegnek leginkább 
szokásos tevékenysége közben jelenik meg. A tériszonyosnál is — a 
dadogáshoz hasonlóan — akkor lép fel félelem, mikor a legközönsé
gesebb közlekedési eszközt, a saját lábait használja, de ritkán akkor, 
ha lovagol vagy kerékpározik.

Különösen kiemelendő a hasonlatosság a kényszerneurosisok egy 
különös fajához, a Gilles de la Tourette-íéle  maladie des tics-hez. 
Sarbó és Bonnet is feldolgozták a kettő között való hasonlatosságot. 
Természetesen csak íunctionalis, többnyire ifjúkorban keletkező tic- 
ről van itt szó, amelyek számaW ilder és Silbermann adatai szerint 
úgy viszonylik a többi organikus, muscularis vagy striár tic-hez, mint 
3 ;  1. Trömner eseteinek 6— 10 %-ában combinálódott a dadogás tíc- 
kel. Ticszerű kényszermozgások, amelyek sokszor hasonlítanak aka
ratlagos mozgásokhoz, nemcsak a beszédmozgásokat kisérhetik, ha
nem a dadogó ellenmozgásait is úgy, hogy az ember azt hinné, nem 
da dogót, hanem tic-beteget lát maga előtt. Ezek a ticszerű mozgások 
meg is előzhetik a beszédet, amint ezt Sarbó egyik esetében leírta' 
„Mielőtt a beteg beszélni kezd, kinyitja a száját, levegő után kapkod, 
egy-két csámcsogó mozdulatot tesz és csak azután szólal meg. Ez 
nem lic, hanem határozottan dadogás; csakhogy a ticszerű mozgás 
megelőzi a dadogást és nem kiséri a beszédet. A dadogó reactív ellen- 
mozgásai a gátlások ellen megelőzik a beszédfolyamatot. Csupán 
Sarbónak egy másik esete mutat olyan jeleket, hogy a beszédfolya
matot valódi tic szakítja meg.

A tic és dadogás között fennálló kapcsolat lehet tehát 1.) a kettő 
combínátiója, 2.) rokonság, amennyiben mindkettő általános motoros 
kényszerneurosis sajátos alakját mutatja.

Annak a psychodynamikus felfogásnak, amelyet Trömner is kép
visel, fontos támasztékai azok az analógiák, amelyek más motoros 
munka területén fennálíanak, Gutzmann írógörcsöt említ meg, amely 
intentíonalís görcs módjára lépett fel. Trömner is ismer néhány ilyen 
esetet, de túlnyomó részüket másként kell értelmezni. Pahl a Gutz- 
mann-íéle políklinikáról leír egy fúvó-dadogást, ajakgörcsöket a trom
bitálás megkezdésekor. A legfeltűnőbb analógiát, mint „járásdado
gást“ Trömner írta le. Ezzel szemben Pipper-nek Gutzmann-által em
lített esete, hogy egy gyengeelméjű fiú, aki hat lépés után egyik lábát 

. a másik mögé helyezte, nem „járásdadogás“, hanem járástic, tehát 
neuropathiásan rögzítődött szokás.

A beszédben és járásban való akadozás között fennálló analógia 
oly messzemenő, hogy miként az apoplexiás motoros aphasia regene- 
ratió közben dadogási szakaszon megy át, azonképen apoplexiás já 
rászavar is átmegy járásakadozási szakon. Trömner esete: Egy ötven 
éves férfinek apoplexiás beszédzavara volt, amely dadogással, két év 
múlva újabb insultus következtében járászavarral társult és végül já 
rásakadozással gyógyult. Elindulás előtt tipegő, fickándozó mozdula
tokat végzett, azután simán ment egy legközelebb megint beálló aka
dályig, Közvetlen eredményt sikerült hypnosissal elérni, de a mara
dandó javulás eredménye természetesen csekély.

A dadogás anatómiai alapjairól a következőket mondja Trömner: 
Az epidemiás encephalitís ismerete és az azzal kapcsolatban előfor
duló beszédzavar közelfekvővé teszi azt a feltevést, hogy a beszéd 
zavarai is a striopallidum disfunctiójától függnek. Hasonlóképen vé
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lekedik erről Höpfner Leyser, Schilder is. Schilder a dadogást 
stríatum-neurosisnak nevezi. Bármily csábító is az a feltevés, egyelőre 
hiányzanak az ezirányú klinikai bizonyítékok. Encephalitis és meten- 
cephalitís eseteken eszközölt megfigyelések, valamint az irodalom 
(SternJ is jeleznek ugyan beszédzavarokat, — beszédgyengeség (ady- 
namia), halk vagy lassú beszéd, a beszédímpulsus gyors elgyengülése 
vagy néha teljes elmúlása, — ezek azonban nem typikus dadogások, 
hacsak az egyes esetekben észlelt paliiaiiát (P ich j vagy logocloniát 
nem akarjuk iteratív jelenségként értelmezni. Ezek a perseveratíos 
jelenségek azonban nem szoktak a genuín dadogás kényszerű reac- 
tióivá vagy complexképződéssé fejlődni. Az aphatíkus dadogást in
kább a Broca-mezőre, vagy az insulá-ra kell localísálni. Tekintettel 
a kialakult zavar bonyolult viszonyaira, egy esetleges dadogási kéreg- 
mezőt mindenesetre igen szerteágazónak kell elképzelni. Szó lehet itt 
tehát kéreglocalísatíóról, de nem beszélhetünk kéregmezőről.

Azt a neurológiai analógiákra támasztott elméletet, amely a da
dogást végérvényesen tiszta neurosisnak minősíti, alig utasíthatja el 
valaki — mondja Trömner. A dadogást általában a „beszédbeli coor- 
dínatió területén constitutíonaíis alapon fellépő ideges reactíónak" 
lehet nevezni (Nadoleczny). Azonban ma már pontosabban határoz
hatjuk meg az ideges reaciiók sajátos fajtáját: ártatlan physíologiás 
csírákból, egyfelől a beszélésben való fejletlenség, másfelől a fel
színre törekvő gondolatokkal való meg nem egyezés alapján a beszéd- 
folyamatban keletkeznek (I. szak.), amelyek mint egyszerű szünetek 
maradhatnak fenn, de eílenimpulzusokhoz is vezethetnek, éspedig 
kezdetben iteratív jelenségekhez, később — súlyosan dísponáltaknál 

reactív izomfeszültséghez, innervatíófeleslegekhez vezetnek, ame
lyek mindig a prímaer gátlás ellen irányulnak és azzal arányosak; 
néha megelőzik, máskor kísérik a tulaj donképení beszédfolyamatot 
(II, szak.). Assocíatív úton a beszédgátlás számos componensből álló 
zavarcomplexummá épül ki (III. szak.). Végül lelki fejlődés folya
mán beálló psychogenisálódás, amelynek révén, causalís eltolódások 
közepette az egész zavarcomplexummal sújtott annak a gondolatnak 
és félelemnek uralma alá kerül, hogy nem tud beszélni (IV. szak.). 
Az élet és hivatás azután sajátos formákat is fejleszthetnek ki (hiva
tással kapcsolatos dadogás).

Ez a felfogás megadja Trömner therápiájának a kulcsát is: az 
első két szakban nyugodt fegyelmezés, a figyelem elterelése a beszéd
hibáról és a beszédactusról általában, a harmadikban — amennyiben 
az megállapítható — complexcorrectura, a félelem és beteges auto- 
suggestió elhárítása, a későbbiekben psychíkus befolyásolás, — ha 
megoldható — életkeret-változás, az ideges összszemélyiség átkép
zése, az önbizalom helyreállítása, resocialísálás. Hogy egyes esetek
ben a cél okos gyakorlatokkal érendő-e el, vagy suggestív kezeléssel, 
hogy mennyire nyúljon bele a tisztán physikai kezelés, legyen az akár 
cathartikus, akár analytíkus, hogyan oldandó meg az esetleges kör
nyezetváltozás, össz-személyiség átképezése: ezek a kezelési technika 
különleges kérdései. Nem szabad emellett elhanyagolni a hygieníkus- 
physíkalis eszközöket sem az ideges állapot javítására. Hogy ezek 
közül melyiket alkalmazzuk, azt esetenként kell eldönteni. Ha a kü
lönböző eszközöket combináljuk, úgy csak ezek concentrikus irányí
tása mellett lehet javulást vagy gyógyulást elérni.
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Flatau: A dadogás klinikája és kezelése.
A dadogás klinikája és kezelésének fejlődése a természettudo

mányi szempontok fejlődését tükrözi vissza. A phoníatria képviselői
nek és úttörőinek harca már a dadogáskutatás gyermekkorában mu
tatja azt az ellentétet, amely egyfelől a tisztán mechanikus, másfelől 
a kezdetben csak bizonytalanul tapogatózó psychológiai és psycho- 
therápíás felfogás között uralkodott. Különös hevességgel éleződött 
ki ez a harc Gutzmann és Denhardt között. A véletlen úgy hozta, hogy 
az előbbi bevezette Flaíau-t a beszédgyógyítás munkájába, az utóbbi 
viszont Flatau  kezelésében állott. Azóta a dadogásról való klinikai fel
fogás sok tekintetben megváltozott. A tudonány nem áll meg es a 
theóríák történetében alig találhatunk tartós megállapodást. Min
denki, aki mint klinikus elfogulatlanul szemléli a jelenségeket és meg
felelő tapasztalatokkal rendelkezik, osztani fogja ama nézetemet — 
mondja Flatau, — hogy a dogmákat és a secta alakításokat el kell 
kerülnünk. Nem szabad a természettudományi észlelést túlzottan is
meretelméleti szempontok szerint mérlegelni és világnézettel megter
helni. Klinikai szempontból a dadogás kezdete nem mentes bizonyos 
egyformaságtól. Ez viszont nem leplezheti azt a tényt, hogy a fejlő
dés későbbi folyamán a zavarba belekapcsolódó sokféle componens 
az össz-személviséget a legkülönfélébb módokon érintheti. Ennek a 
sokféleségnek ellenére el kell ismerni, hogy van egy bizonyos typikus 
összbenyomás, amelyet nem kellene apró csoportocskákra szaggatni. 
Psychikai és physikai jelenségeinek tömegében néhány apodiktikus 
tény mellett még mindig sok a rejtély és majd minden nap hoz 
valami újat. Ilyen irányban különösen a klinikai methódusoknak, 
vagyis az alkalmazott physikalis-psychológiai vizsgálati módszerek
nek van jelentőségük,

A kezelés megkezdése előtt elengedhetetlen a felső légutak és 
hallószervek állapotának kifogástalan megállapítása, mert attól függ, 
hogy neurológiai, gyermek- és belorvosi, dermatológíai szakvéleményre 
szükség van-e. Sokan megfelelő kérdőíveket használnak, amelyek ki- 
merítőek és pontosak ugyan, de mégsem alkalmasak egészen polikli- 
nikaí használatra, mert kiállításuk sok időbe kerül és — kb. 1000 
esetet számítva, amelyek mindegyike legalább 20 consultatiót jelent 
— technikailag és gazdaságilag is nehezen megoldható. Abban az idő
ben, amikor Gutzmann praktikus gyakorlataival, fiának segédlete mel
lett a dadogáskutatás megkezdődött, a megalapozáshoz fontos moz
zanatot jelentett egy ilyen kérdőív felfektetése. Bizonyos határig er
ről ma sem szabad megfeledkeznünk, amikor már számos klinikai és 
oki összefüggés felett rendelkezünk és ezeket néhány kérdéssel és kí
sérlettel még jobban felderíthetjük,

A klinikai megfigyelés, mint alap, nem jelenti azt, hogy a sze
mélyiség tanulmányozását elhanyagoljuk és annak alapjait ne kisé- 
relnők megismerni. De van ennek egy veszélye; az orvos működését — 
mondja Flatau  — keresztül húzhatja philosophusok és psychológusok 
erősen eltérő szemléleti módja. Hallhatunk az ,,én"-ről és „ösztönén"- 
ről, valamint kéregakaratról. Látjuk N ietzschével tagadni azt, hogy 
bármit is tökéletesen megcsinálhatunk, míg nem tudatosan csináljuk. 
A tudatos lelkíélet megismerésének kulcsát a tudatlanba helyezik és 
költői erővel megvesztegető formában állítják szembe az életet és az

III
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élteimet. Az élet tudatlanul alkot, az értelem magasabb célok felé 
törekedve rendez, irányít, rostál, áthidal. Klages a jellemet két erő- 
teríilet közé befogva látja, amelyek megfelelnek az élet és értelem 
szembenálló hatalmainak. Megkísérli, hogy a személyiség kihatásait 
rétegekben ábrázolja, A legkülső a teljesítmény rétege, amely átve
zet a lappangó képességre, a személyes lét, a temperamentum és je l
lem rétegéhez, a tulajdonságokhoz, érzésekhez, kívánságokhoz, írnpui- 
susokhoz, ösztönökhöz, végül a legbelső réteghez, amely csak pilla
natokra tekinthető át, az alapvető lényeghez, a tiszta általános érte- 
iemoen vett léthez, a tudattalanhoz. Klages szerint az egyén beállító
dása a világhoz sorsszerűén van meghatározva. Az orvos számára 
könnyebb alkalmazást jelent Kraus tanítása, mely a cortícalis és vegeta
tív személyiség ellentéteit és egymás kielégítését veszi alpul az „Allge- 
meine und spezielle Pathologie der Person" c, alapvető munkájában 
nz" e v̂e* szerínt. Rendelkezésre állnak azután Kretzschmer 
(Körperbau und Charakter), Ewald (Temperament und Charakter) 
és a Jaensch  fivérek munkái. Mindezen irányok és törekvések typus- 
meghatározásaít, megkülönböztetéseit kezdetnek kell tekintenünk, 
ook vonatkozásban megtermékenyíthetik a klinikai munkát, kedvezően 
hathatnak az orvosi munka kifinomodására, mert az ágybéli locaií- 
Satío tanához, a „testi állomány és történések grammatikájához": a 
constítutio-kutatás, az öröklés, a test és lélek correlatíójához és a 
testalkatra és a jellemre vonatkozó kihatásaikhoz társulnak.

r . Jaensch  és W. Jaen sch  munkái közül különösen az utóbbi, 
^  ” „u , z“»ei(e*ner Physiologie und Klinik der psychophysiologischen 
Persönlichkeit c. munkája vet vigasztaló fényt a világnézeti és is
meretelméleti nehézségek ködébe. Ez az első kísérlet, hogy az újabb 
eszközök egy természettudományi és experimentális diagnostíkában 
felhasználást nyerjenek, ami termékeny lehet klinikai területen is. 
Mert ez az út az íntuítió és érzésszerű hypothesís szférájából a psy- 
chophysikaí correlatio exactabb megközelítéséhez vezet, Flatau  sze- 
lm \  ̂ aifgnostíkaí követelményeket három irányban kell kiterjesz
tem. Elsősorban a körömágy capíllarísainak a vizsgálatára; ebben az 
irányban Szondi végzett vizsgálatsorozatokat, amelyek a dadogó vaso- 
motoros labilitását klinikailag igazolták (Schulmann). Azután a psycho- 
galvamkus reflexjelenségek értékelésére (Veraguth) Giedemeister sze- 
rmf és végül a hangbeszéd megnyilvánulásinak pontos vizsgálatára és 
értékelésére a paläencephalonban vagy a kéregközpontban való ke
fe kezesük irányában. Úgy philogenetíkai mint ontogenetíkaí szem- 
pontbol fontosak a cortíform és subeortíform megnyilvánulások között 
levő iedostadiumok és az azoknak mefelelő actíóképesség — a sima 
átmenetek és a fogyatékos vagy eltérő bíotypusoknál valamely átme
neti stádiumban való megmaradás.
, , ,  említett munkákban számos termékeny gondolatot ta
lálunk. Bár ezek gyakorlati felhasználásának a kezdetén vagyunk is, 
mégis jó hatással voltak olyan irányban, hogy az utóbbi évek ellent- 
mondasai jelentőségükben és élességükben csökkentek és helyet adtak 
a jótékony kiegyenlítődésnek. A beszédgyógyítónak, ha még olyan 
magc.sratorő jutató is, képesnek kell lennie arra, hogy különböző 
gyogyeljárásokat egyesítsen vagy újakat teremtsen,

A legutóbbi időkben két veszély nyomult előtérbe. Az egyik, hogy 
kellő kiképzés és gyakorlat nélkül való egyének vállalkoznak dadogok
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kezelésére, amely pedig a legnehezebb feladatok közé tartozik. A má
sik pedig, hogy a dadogó tanulók az iskolában elégtelen, ártalmas, sőt 
a célt keresztülhúzó elbánásban részesülnek. Azonban hasonlóak az 
állapotok orvosi szervezetekben is, mert pl. a legnagyobb berlini or
vosi hírlapot még mindig nem lehetett a legdurvább kuruzsló hirdeté
sektől megtisztítani. Készséggel kell azonban elismerni, hogy bizonyos 
helyeken alapos változásokat teremtettek, így különösen kiemelendő a 
szakpedagógus és orvos példás együttes munkássága Wienben. Hason- 
íóképen Hamburgban, Kopenhágában, Halléban és Zürichben.

Az 1927. évben a berlini egyetemi ambulatóriumon 812 felvett 
hibás beszédű egyén között 274 volt dadogó. Ezek közül 199 férfi es 
75 nő. A férfiak túlnyomó számát aligha lehet azzal indokolni, hogy 
a hivatás vagy nevelés nagyobb igényterhet ró reájuk.

Lényegesnek látja Fiat au, hogy a korai friss és könnyű esetekben, 
amelyekre különösen kiterjesztette figyelmét, a fiúk és leányok száma 
majdnem azonos (1 :1 , 3 : 2 ) ,  míg a súlyosabb esetekben a férfiak 
határozottan túlsúlyban vannak.

Gyakran említenek egy tünetet, amelyre Flatau  1925-ben Wien
ben lett figyelmes, Ez a tarkónak a megmerevítése, amely beszólás 
előtt vagy közben lép fel. Ez a tünet bizonyára sokkal gyakrabban 
lép fel, mint általában hiszik, mivel könnyen elkerüli a figyelmet. Bal
kezességet 4, kancsalságot 7 esetben észleltek a fenti vizsgálati anya
gon. Enuresis, amelyre pedig sokat hivatkoznak, csak 1 gyermeknél 
volt észlelhető. Álmatlanság 3 esetben, pavor nocturnus szintén 3 
esetben. A Frőschels által megfigyelt tünetet, az orrcímpák tágulását 
Flaiau  ezen az anyagon nem észlelte. (Mi itt Budapesten elég gyak
ran észleljük ezt a tünetet).

Az együttmozgások esetében is feltűnő a férfiak túlnyomó több
sége (39:6). Igen nagy számokhoz jutunk az általános állapot, a ha
bitus és constitutio kérdésénél. Ez onnan van, hogy a dadogás nagy
részt a szegények betegsége. A magángyakorlatban a túlfinomodoíta- 
kat és degeneráltakat találjuk. Igen nagy a vérszegények száma, 
amire Nadoleczny is utal, valamint a gyengén tápláltaké. Ennek meg
felelően gyakori a gyenge és felületes lélegzés, sőt az íncoordinált 
nyugalmi lélegzés is. 13 esetben inspiratoriusos beszéd észleltetett.

A családi anamnesis azt mutatja, hogy az egyke nem nagy szám
ban fordul elő (10 eset), ebből 9 fiú és 1 leány. 10 esetben a rokonok 
között, 20 esetben a szülők között volt dadogó. A valóságos szám va
lamivel nagyobb lehet; előfordul, hogy az anya (ritkábban az apa) 
azelőtt,,egy kissé“ dadogott, azt annakidején elfelejtették megemlíteni. 
A szülők iszákossága csak egy esetben fordult elő. Általában csekély 
a gyermekek száma. Ikrek 4 esetben szerepelnek. Nem értéktelenek 
a megadott okok sem, csak persze cum grano salis kell őket értékelni. 
Az emlékezethamísítás, a kiváló és súlyosbító momentumok felcseré
lése itt is gyakran szerepel. Legnagyobb azok száma, ahol az ok isme
retlen (68), azután 20 esetben dadogókkal való érintkezés, 19 esetben 
esés, 13-ban ijedtség határozott adatokkal pl. a kutya megtámadta, 
megijedt a Mikulástól stb., 18 esetben nevelési hibák, túlszigorú és 
szeretet nélkül való bánásmód, rossz otthoni viszonyok, 7 esetben 
brutális fenyítés veréssel. Elenyészően csekély azok száma, ahol a da
dogás fertőző betegség után lépett fel; 1—2 esetben szerepel vörheny,, 
diphteria, influenza, szamárhurut, acut vesegyulladás, görcsök.



65'

Szimulálás nem fordult elő ebben a vizsgálati anyagban. Számos 
esetben (42) idegesnek jelezték a patíenst vagy rendkívül érzékeny
nek 126) és labilis kedélyhangulatúnak. Ritkábban fordult elő indula
tosság és ingerlékenység (2—4 eset); félénk viselkedés is fordult elő, 
e,L azo»pan csalóka tünet. Egyik esetben a véletlen derítette ki, hogy 
egy itulőnben teljesen nyugodtan viselkedő fiúgyermek, ha valami nem 
e.szik neki, dühből eívaKultan kést ragad és megtámadja játszótár

sait. A környezet nem szívesen árulja el ezeket a dolgokat és leplezni 
igyekszik.

Fiat au egy ritka betegségi tünetet észlelt egy 15 éves fiúnál: egy 
mspiratoríusos, károgó hangot, amely nagyon hasonlít a síngultushoz, 

/\ normális intellektuális fejlődéstől való eltérés, debilitas csak 
5 esetben fordult elő, ezzel szemben kitűnő fejlődés 24 esetben. Eb
ből 19 fiú.

Ami a baj keletkezésének idejét illeti — amelynél szemelőtt tar- 
ando a hiba lehetősége és felcserélése, — nagyrészt az elemi iskolai 

idő jelez túlsúlyt (70 eset) és csak 32 eset esik a többi iskolai időre. 
21 esetben összeesik a dadogás kezdete a beszéd kezdetével, viszont 
teiíunoen ritkává felső iskolában (4) és még kisebb azoknak a száma 
I2j, akiknél a hadiszolgálat ideje alatt kezdődött.
- : ^  n̂ c°edema könnyű eseteit 3-nál találták, kifejezetten mon

goloid egy volt. Meg kell említeni egy érdekes tévedést: fiatal leányt 
mutatnak be, mint dadogót, aki bizonyítványt kér, hogy egy törvény
széki terminus alól felmentsék, A vizsgálat kimutatja, hogy progressiv 
pc'.rslysisröl van szó. A dadogás állítólag egy maláríakezelés után

, ^ulonos érdeklődéssel figyelték Flatau  és munkatársai a baj 
kezaostádiumaít gyermekeknél, amely vizsgálatoknak nagy fontossá
got tulajdonítanak. Közben azután újabb dolog tűnt fel a megjelenés 
es eitelmezés szempontjából, amiről a londoni kongresszuson Flatau  

, 1S számolt. Sikerült ugyanis néhány esetet a kezdetétől megfigyelni 
a legkedvezőbb feltételek között. Vagy a környezet volt intelligens és 

epzett, vagy pedig az esetet lehetett figyelemmel kísérni hosszú időn 
at es a kis gyermeket — javarészt ilyenekről volt szó — minden za- 
varo koruímény nélkül, ismételten be is lehetett mutatni demonstratív 
előadásokon. Mindezen esetekben — eddig kb. 30 felett rendelkezik 
tiu .au  egy közös és látszólag igen egyszerű korai tünet mutatkozott.

„ p , á a , an nyilvánult, hogy a gyermek bizonyos hangzókat feltű
nően elnyújtott. A gyermekek között általában nyoma sem mutatkozott 
valamilyen görcsszerű mozgásnak, sem zavarban nem voltak, sem izga
tottság nem mutatkozott rajtuk. Ha közben bármivel megzavarták 
oké., a legnyugodtabban viselkedtek, nem kapkodtak. Egyes esetek 
azt a benyomást keltették, minha az efajta beszéd bizonyos örömöt is 
o'ozotí volna a gyermekeknek. Némelyek előnyben részesítették a 
csengő hangzókat, egyik esetben az „s‘‘ volt a kiválasztott, általában 
az esetek nagyrészében ez a jelenség válogatás nélkül lépett fel. Tü
relmetlen bánásmódra vagy kezelésre a gyermekek egy újabb zavar
sorozattal reagáltak. Tekintettel Fröschels adataira, amelyek a clonu- 
sos es tónusos dadogásra vonatkoznak, azt lehetett volna várni, hogy 
ismétlések fognak fellépni. Ezzel szemben rögzítések, erőlködések és 
ismétlések őssze-vísszasága lépett fel, miközben az alapjelenség vál
tozatlanul megmaradt. Ha semmiféle kívülről való befolyás nem járult
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hozzá, fejlődési variáns benyomását keltette a tünet, de a tartóssága 
és az egész, kép arculata mégis, mint valami szokatlan és megrögzött
jelenség tűnt fel. , . .

Nincs szándékomban — mondja Flatau, hogy azt a korai je 
lenséget általános érvényűnek tüntessem fel, vagy hogy más megfigye
léseket kétségbe vonjak, , .

De biológiai és psychop'hysiológiai szempontból mégis van valami 
sajátszerű a fenti jelenségben. Unos-untalan azt halljuk, hogy az első 
kiáltás reflextevékenység. Tekintetbe véve, hogy a teljesítő és alakim 
rendszer mily teljességgel működik ott és tekintetbe véve azt is, hogy 
az első gőgicséléseknél sokkal hamarabb áll be a fokozatosság kiépü
lése, mint eddig hittük, ahhoz a megállapításhoz kell jutnunk, hogy 
itt köhögéssel, ásítással, erőlködéssel állunk szemben, amely egy bi
zonyos fajíság minden tagjánál, előzetes tapasztalatok nélkül mindig 
ugyanolyan jellemző módon folyik le. A nevetés és sírás fokozatainak 
kialakulása után kezdődik a gőgicsélés, valamennyi subcorticahsan 
kiváltott, de már magasabban fejlett faj-lelki és faj fenntartó megnyil
vánulások, amelyeket az ébredező játékösztönnel és a hangulatok es 
érzések labilitásával kifejezetté váló primitív ősi („Kaulquappenei- 
genschaften“) tulajdonságok közé lehet számítani (H. v. néniig ,- 
„A magasabb rendű állatoknál a fiatalság nem annyira növekedési 
periódus, mint inkább kísérlet arra, hogy az élethez biztonsággal tud
janak alkalmazkodni és létrehozzák azt a készséget, hogy a külvilág 
ingereire a megfelelő szervezettel és ídegtevékenységgel eredménye
sen reagáljanak. Gyermekek és fiatal állatok eleinte életet játszanak, 
hogy az izmok, érzékszervek, idegek ezer és ezer jóleső vagy fájdal
mas tapasztalata árán megtanulják, hogyan kell majd később az igazi 
életben viselkedniük." „Az ember fiatalsága a leghosszabb, tele van 
hosszadalmas és fáradságos alkalmazkodással és úgyszólván kísérleti 
úton, tévcselekmények és fájdalmas tapasztalatok árán jut el az e r ea -

Megemlítheíő még röviden Bechterew  és tanítványainak felfo
gása. Szerintük az agykéreg különös „reflexei," az egyéni es icltece- 
les reflexek az állatban, annak egyéni élete folyamán ú jjá  képződhet- 
nek és kísérleti úton törvényszerűen létrehozhatók, megtarthatok vág 7 
szétrombolhatok.

Amikor a játékos és utánzó gőgicsélés foka után a közlő beszéd 
első kísérletei megkezdődnek, olyasvalami történik, amiről tálán soha
sem fogjuk megtudni, hogy ontogenetikaí vagy phílogenetikai szem
pontból hol és mikor lépett fel először a vegetatív, érzesteli tudatalatti 
lelkiélet mellett a tudatosság lelki foka valamennyi uj complexu-
mával. _ , ,

Visszatérve az elnyújtásos jelenségre; Amenyiben a teljesitmeny 
vesszük tekintetbe, gyakran az tűnik fel, hogy a leírt jelenség maga
tói múlik el. Ez megfelel a fejlődés hullámszerűen szakaszos meneté
nek és egy foknak, amikor a megtanulandó új mozgás a tudatalattban 
történővé1 változik át. Zavarnak kell számítani, ha túlsoka megmarad 
vagy végleg rögződik és különösen ha ismétlésekbe és azon rögzíted e- 
sébe megy át. Azt kijelentjük — mondja Flatau, — hogy 2—5 eves 
kis gyermekeknél sem szorongás-reactíót, sem fogyatekossagerzesí 
vagy valamilyen perversíót nem észleltünk. A leírt jelenség okát nem 
sikerült megtalálnunk, sem megadnunk. Flatau  és munkatársi min-
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•deiit megtettek paediater és neurológus segítségével, ami fényt derít
hetne rá: tanulmányozták a környezetet, megismerkedtek a család
dal, értékelték a nevelési tényezőket, de eredmény nélkül. Azt kell 
tehát mondanunk — mondja Flatau, — hogy határ- vagy átmeneti 
esettel állunk szemben, amely kezdetben még az egészség területén 
mozog, de mikor folyamatossá válik és másodlagos úton sematikus és 
psychikus jelenségek társulnak hozzá, teljes beiegségéríéküvé íej-

Háíra van még az a kérdés, hogy más nagyagyi mozgásképletek, 
nevezetesen az ásítás,  ̂ erőlködés, köhögés, nyelés, ha rudímentaer 
alakban is, kimutathatók-e a hangos beszéd mozgásrendszerének ebben 
a szakában? Ez a feladat azonban igen nehéz.

Néhány szót kell szólni a mimikái együttmozgásokról. Ezek rend
szerint három formában szoktak fellépni: mint valamely ellenhatásos 
helyzetben való megállapodás, pl. ajakcsucsorííás, négyzetes száj 
merevített alsó álkapoccsal, vagy haránthelyezetű ajkak hátrahúzott 
száj szögletekkel. Vagy ismétléses váltakozó mozgások, pl. az ajkak 
zarasa és nyitása, váltakozó ajakcsucsorííás és zárás, mintha au-au-t 
mondana, Ha a nyelv is résztvesz ebben, úgy igen változatos és gro
teszk kepek keletkeznek. Egy serdülő fiú, súlyos psychopatha, úgy 
tegezte az ismétléses nyelvmozgásokat, hogy nyelvét messzire kíöl- 

kanalformára görbítette, villámgyors mozdulatokkal egy ívó 
kutya mozgásait utánozta. A harmadik formát felnőtteknél lehet leg
inkább meglátni: szorosan zárt ajkak mellett az orrcímpák csapkS- 
dasa fáradságos belélegzés! kísérletekkel. Flatau  azt gyanítja, hogy 
mmctezeknel a helytelen gyakorlatok nagy szerepet játszanak. Ezek 
a mimikái együttmozgások vagy bevezetik vagy kísérik a beszédmoz- 
gast. A jelenségek azonban nem mérvadók a baj súlyosságának meg- 
;,tdeseben' (Folytatjuk)

Miért nem terjedt el az önkéntes 
megnyilatkozásokra építő beszéd

tanítási mód?
Irta: Vass István.

Immár vagy húsz esztendeje annak, hogy a letf-féle önkéntes 
megnyilakozasokra építő beszédtanítási mód napvilágra jött a síkeí- 
nemak oktatásában, de még máig sem vált közkínccsé.

Bizonyára vannak olyan kartársak, kik tiltakoznak a Lett-féle 
módszer elnevezes ellen, mondván, hiszen régi és közismert e taní-
V wX k A ° nt.eveke?ysfg  pedagógiájának legnagyobbja: Rousseau 
i , hirdeti. A siketnemak oktatásánál már Hill hangoztatja, hogy min
den tantárgy beszedtamtas legyen.Pivár az életben folyó társalgásra 
tehat az élmény re helyezi a súlyt. A Tantervűnk meg előírja az alka-
é l m.°dsz,eret  A Tanterv elve: amit nem élt át, amibe nem 
éli magat bek a tanrno, arról ne legyen szÓ.Lett tehát csak alkalmazta 
a^Ienti elveket, állandósította az alkalom szerűségeket, de semmi lé- 
leietam, de meg pedagógiai újat sem alkotott e téren,
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Nos, ez az! Részemről éppen ezen állandósításról és ezen állan
dóság lelki hatásairól kívánok szólni,

Az önkéntes megnyilatkozások módszere direkt módszer. Meg
lehet, hogy midőn Lett először alkalmazta, akkor az épérzékűek kö
zépiskolái már régen elfordultak a teljesen direkt módszerekkel való 
próbálgatásoktól az idegen nyelvek tanításánál. Pl, a Berlitz  módszer
től. Ugyanis a direkt módszerekkel való tanításhoz teljes nyelvtudás 
kell, az iskolai társalgások meg csak sápadt utánzatai az életben folyo-. 
beszétanulás 'élményátéléseinek.*) De az iskolai heti óraszám sem 
elegendő a beszédnek társalgási úton való elsajátításához. Tehát na- 
gyobbfokú tudatosításokra volt szükség. Ezt szolgálta a nyelvtan.

Lett a tudatosítást élményeken folyó szemléltetéssel, illetve á l
landó szem léltetéssel oldotta meg. E módszer egyéni élménye, egyéni 
aktivitása, szem léltetési m ódja  nagyon régi, de állandóvá, amennyire 
én tudom, és jól tudom? Leit tette, Állandósította az életben kiforr 
tanulási módot.

A járni-, korcsolyázni tanulás, a mesterségtanulás, a nyelvnek 
az életben való tanulása; mind élmény, aktivitás. A régi, de nálunk 
még most is dívó német módszerben kevés az életélm ény és az önte
vékenység. Az öntevékenység módszerében sokkal több van e nagyon 
fontos két pedagógiai tényezőből.

A nyelvalakok tudatossá tétele.

A Lett-lé  le módszerek’ nyeivalaktudatosításí módja —  régi. A 
régi német módszer azonban a legtöbbször mesterséges élményeken 
szemléltet, majd pedig elvont, tisztán fogalmi nyelvalakot alkot Az 
önkéntes megnyilatkozások módszere természetes élményeken tudato
sít. Teljesen fölösleges a magyarázat, hogy miként. A szavak és nyelv
alakok fogalmi jelentését minden diplomás ember ismeri, A gyakrab
ban előforduló nyelvalakokat könnyedén, a nehezebb és ritkábban elő
forduló nyelvalakokat jelentésmegfígyelésiík alapján szintén tudjuk 
szemléltetni. E szempontból tehát az önkéntes megnyilatkozások m ód
szerére való áttérés semmi nehézséget sem jelent. Midőn Letthez  ke- 
rültem, kijelentettem neki? fölösleges a magyarázat, mert a nyelvala
kokat máshogy szemléltetni, máshogy kidomborítani nem is lehet, ís- 
métlem; a szemléltetés a tudatosítás, a kidomborítás terén nincs kü
lönbség a régi és a Lett-íéle  mód között. Ott is úgy dramatizálnak és 
dramatizáltatnak, mint itt. Azonban a régi módnál az alkalom szerű~ 
ségek száma kevés, a leíró- és a reáltárgyak tanítása pedig nem lehet 
olyan önálló-társalgású, ahol élményszerűségeken folyna a nyelvala
kok tudatosítása, ha a beszédtanítás az alsóbb osztályokban nem az 
önkéntes megnyilatkozások jegyében folyt. Pedig állandóan közvet- 
len, friss egyéni élm ényekre, állandó öntevékenységre van szükség 
mind a nyolc osztályban. Az önkéntes megnyilatkozások m ódszerének  
éppen az az előnye, hogy a már említett pedagógiai elveket egyesíti 
magában:*) Legjobb e pedagógiában az, hogy a nyelvalakokat az é l
ményeken tudatosítja.***)

*) A szemlélet, az élmény, a kifejezendő tartalom átélése erősségének és mód
jának a gyenge utánzatai,

**) A reáltárgyak tanítására azonban nincs teljesen kidolgozott módszere,
***) Lett ugyan azt hitte, hogy tartalomról vezeti le a kifejezést. Ez téves lélek-

i  ~  A r-  A r-r, i 1 rí rC + A v r n r ' Ct fírvrfi 3 1 'f l  VP7£?t.
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Siketnémákat tanítva, jelentősen nagyobb eredmény érhető el e 
móddal, mint a réigvel. A nyelvalakokat azonban tüzetesen átéletní 
a növendékekkel nem mindig lehet. A Tanterv igényei miatt. Ugyanis 
e mód a Tanterv ísmeretnyujtő igényeinek a csökkentését teszi szük
ségessé, Ellenkező esetben rövidíteni kell a szemléltetést. Ez nem bí
rálat, csupán helyzetismertetés pedagógiai céllal. Mert nem áll az, 
hogy nem fontos; tanultak-e valamit a tanulók pl. a kitűzött alkot
mányiam tételből, csak tanuljanak beszélni. Az önkéntes megnyilatko
zások módszerén tanítva azonban mindig nagyobb az eredmény a be
szédtudás terén, mint a régi módszernél,

A tudatos beszédtanítás.
. Meg akarom világítani az okokat, hogy mért nem általános már az 

önkéntes megnyilatkozások módszere s ' hogy miért kell majd el
terjednie,

Őszintén írok. Kidomborítom kartársaimnak szerintem való állás
pontját és közlöm a beszédtanításnak általam tapasztalt főbb irányait. 
Ez megint csupán helyzetfeltárás. Lett módszerénél azt a lélektant is
méi tetem, melynek alapján állott Lett az én hozzáérkezésem idején, 
sőt még az 1928-ban megjelent módszertani könyve idején is.

A legegyszerűbb pedagógiai elmélkedés is elegendő ahhoz, hogy 
az alkalmazás mértékéig értékelhessük a már felsorolt elveket, a.j 
Legyen! a beszédtanítás minél életszerűbb, tehát élm ényeken folyjon  
a beszédtanulás, b.) Minden tanulás lényege az öntevékenység, c.) A 
siketnémák tanításánál fontos a nyelvalakok tudatossátétele.

E három elv gerince a siketném ák oktatásának.
Én meg vagyok győződve arról, hogy megfejtettem a beszéd rej- 

tett törvényeit. E törvények lassú megismerése után meghökkentem 
kissé. Mennyit tudatosítsunk e bonyodalmakból? Elegendő-e a szavak 
es a nyelvalakok fogalmi tisztázása a növendékek előtt, a többit meg 

ízzuk rá a tudatalatti folyamatokra? Törekedjünk-e csak az elvo
násra, a szétkülönül.ésre? Nem jobb volna-e gépiesebbé tenni a tuda
tosítást úgy, hogy kevesebb legyen a tudatosítás és több a nyelvérzék 
ejiesztése. A nagyothallók és beszédmaradványosok osztályában ki 

xs pióbáítam két, egymással ellentétben álló módszert. Egy nagyobb 
mértékű, de nem szertelenkedő tudatosítást és egy nyelvérzéket gya- 

05  ̂ áéP*es módot. E tapasztalataim, a siketnémák oktatásával szer
zettekkel együtt vezettek el a kérdés kulcsához; miért nem terjedt 
már el ez a mód?

Van olyan kartárs, ki kételkedik azon eredményben, melyről sa- 
jai maga meggyőződött. Van, ki azt hiszi, hogy a Tanterv teljesen íel- 
oíeh es helyesen alkalmazza a főbb pedagógiai irányelveket, tehát ő 
is önkéntes megnyilatkozásokon tanít. Némelyek idegenkednek az éí- 
menyeken való tudatosítástól, mert kevés a végeredmény, kevés a 
példa, nem. rögződhetnek meg szerintük a nyelvalakok. Jelentős aka
dály vo t az is, hogy valamikor az eredményt ellenőrzők tökéletes for- 
inaS' tudást kívántak. Nem azt állítom, hogy ne legyen kifogástalan a 
knejezes. De ha mar anyaískolaszerűséget nem tudunk megvalósítani 
az iskolában, legfeljebb csak az alsófokon, akkor azonban ne tanulja
nak növendékeink magolt kifejezéseken beszélni. Régen az volt a kí
vánalom, hogy mit tudnak a növendékek? Nem pedig, hogy hogyan
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tudják kifejezni magukat. Lélektani okoból az volt a hiedelem, hogy• 
azt tudják a növendékek, amit betanultak, mi könnyen és kifogástala
nul hangzik. Ehhez az összhelyzethez szabott legjobb módszer szerint 
kellett tanítani azt, mit a Tanterv parancsolt. Nem volt és máig sincs 
olyan kialakult módszer, mely a leíró- és a reáltárgyak tanításánál jól 
szolgálná a beszédtudás kialakulását. A leckemegtanulásban kevés a 
beszédfejlesztés eleven ereje. A régi módszerben sem elegendő élmény: 
nincsen, sem elegendő öntevékenység. De elegendő nyelvalaktudatos- 
sítás sincsen. Nem lehet, mert sok az anyag, kevés az idő.

A lélektannak a beszédről való álláspontja volt tán a legnagyobb 
akadálya annak, hogy tanításunkban nem tértünk rá az önkéntes m eg
nyilatkozások m ódszerére. A régi m ódszerek, de még a Lett-fele  is a 
régi lélektan alapján áll. A régi, a többé-kevésbbé kialakulatlan oeszéd- 
lélektan alapján. Ezen lélektan alapján nem állapítható meg a régi 
módszer és a Lett-féle módszer lélektani különbözősége. Csak a p e 
dagógiai elvek alkalm azásának az eltérősége. A régi lélektan szerint 
a szavak önálló jelentések, m elyeknek ismeretlen lényegű vonzatúik 
vannak más szavakkal. Ez a lélektan a szavak kvalitás jelentéseinek  
m egfelelően tagozó alapú beszédpedagógiát eredm ényezett.

Lássunk néhány lélektani feltevést a szóról, illetőleg a mondatról.
Wundt a kettős vonatkozású analysis alapján áll a mondat sza

vainak associatioja terén, hol a figyelem folyton egyik vonatkozástól a 
másikra megy át. Ez az összképzetek discursiv tagozása. „A vonat
kozó összehasonlítás útján előálló elemzés egy összképzet tartalmát 
elsősorban két részre osztja, az alanyra és az állítmányra. Ily kettős 
tagozatok még a név és a jelző, az ige és a tárgy stb. E tagok vonat
kozásban  állanak egymással. (W undt: A lélektan alapvonalai. 250
—51. oldal.) _

Russel: (A filozófia alapproblémái. 45. old.) „Minden mondatna.«, 
legalább egy olyan szót kell magában foglalnia, amely egy uníversale 
helyett áll, minthogy minden igének értelme universális.

Kant: Minden aritmetikai és geometriai tétel szintézis. T, i. mind
ezekben a tételekben analízis útján, vagyis az alany elem zésével nem  
jöhetünk el az állítmányhoz. E tételben pl, 7 T- 5 = 1 2 ,  a 7-et és az 
5-öt össze kell tenni, hogy 12 legyen, tehát a 12 eszméje nincsen meg 
ezen alany tartalmában, még a 7 -j- 5 összetevése eszméjében sem. 
(Russel: A fii, alapprobl. 72, old.) Nagyon erős érve ez a tagozó szin
tézisnek, hogy még a 7 -j- 5 összetevése eszméjében sincs meg a 12.

Posch: (Lelki jelenségeink. I. 521, old.) „Az ige tudvalevőleg 
nem egy nyelvben (többi között a magyarban) ma is teljes mondat, 
olyan, mely a személyragoknak még világosán érthető, meglehetősen 
romlatlan alakja következtében nem is szorult rá holmi elébe tett 
alany jelölő névmásokra, amilyenekre szorult a német.

Lux: (A nyelv, 92. old.) „Hogy hol van a határ a szórendező és 
mondatrendező tevékenység között, azt nagyon nehéz megállapítani.

Érdekes még Spinoza, Berkeley, Spencer, Hermann, Ziehen sím
nek álláspontja.

Kornis már lélektani és pedagógiai szempontból mondja, hogy 
a szavak a mondatban élnek. Azonban ez még mindig nem szómon
dat. Az újabb nyelvtanulást már nem annyira a szó-, hanem a mon- 
dattanulás jellemzi. A mondatra és a szavakra vonatkozó íentí állás
pontokat nem tárgyalhatom tüzetesebben. Csak annyit jegyzek meg.
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hogy alkalmam volt megfigyelni az én síketnéma bányászaimat, kik 
lelkűk mélyéből felszínre hozták a beszéd lelki törvényeit az önkéntes 
megnyilatkozásaikkal. Már korábban is tanulmányoztam a mondatban 
lévő nyelvalakok és szavak associatióit, illetve vonzatait. Az önkéntes 
megnyilatkozások módszere meg kitűnő alkalmat nyújtott a további 
tanulmányozásra. Lélektani megfejtéseimet és pedagógiai tapasztala
taimat az idők során közöltem Lettel. 1936-ban pedig egy módszeres 
értekezleten mint felszólaló, némi magyarázattal, elsoroltam megálla
pításaimat kartársaím előtt. E lélektani vonatkozások pedagógiája, 
ellentétben az eddigi lélektanok tagozó, és összetevő pedagógiájával, 
mondatosító irányú. Nem mondatkífejezés megtanulása ez, hanem: a 
szavon mondatosítása. Már 1928-ban megírtam a Magyar Gyógypeda
gógia 1928. 7— 10. számában megjelent cikkemben, hogy: a mondat 
minden szava maga az egész mondat. A fenti értekezleten Lett azzal 
érvelt a szómondatom ellen, hogy az in urbem  és az in űrbe accusaií- 
vusa és ablatívusa csak az in praepositíoval együtt jelenti a városba 
és a. városban tartalmakat. Ez nyelvtani és összetevő álláspont. A lé
lek folyamatai azonban mások.*)

1926-ban egy lélektan-pedagógiai könyvet írtam, mely könyv ne
héz stílusa miatt nem jelent meg. Megbírálta Schreiner Ferenc. Az 
ottani szómondatos lélektanom egyik megállapítása az volt, hogy: 
& beszédet tanuló siketném ák nem szabatos vagy helytelen kifejezései 
Lélektanilag nem hibásak. Schreiner megdicsérvén érveléseimet: okta
tásunk egyik legfontosabb tudnivalójának minősítette megállapításomat. 
Es csakugyan nagyon fontos pedagógiai következmények vonhatók le 
ezen tételből. A növendékek egyéni kifejezései törvényeket tárnak fel 
és pedagógiát mutatnak. Mert a nem precíz k ife jez és : nem egyszerűen 
beszélni-nemtudás, találgatás, nyelvbotlás, mástállítás. Nem!

Az összes nyelvalakoknak a legjobb elvonással való tudatosítása 
és szemléletes példákon való begyakorlása, az összes kifejezési for
máknak és jó néhány száz szónak a megtanulása: nem eredm ényezhet 
még szabatos beszédtudást. Mert az egyéni kifejezés szavai is szó
mondatok, ámde mondattani szempontból változó, alakuló jelentéssel. 
A szavakat érleltetni kell.

Az élmény, az öntevékenység evidens pedagógiája: a lélek bo
nyodalmas törvényeinek szemszögén megdöbbentően szükséges.

A szavak mint a mondat tagjai.

Mind a régi, mind a Lett-féle módszer részösszetevő. E módsze
rek lélektana szerint a tartalom  világosan szemléltethető részekből áll, 
melyek könnyen megnevezhetek. A szavak ezen tart alom tagoknak a 
szóbeli nevei. Tehát szintén tagok. Van olyan lélektan, mely szerint 
a szavak tartalmi tagok hordozói, a nyelvalakok pedig csak vonatko
zást jelentenek.’*) Ezek a vonatkozó szavak. Pl. A szobában könyváll
vány van. Az érzékiéiben a szoba csak szoba, az állvány csak állvány 
és semmi más. Éppígy a neveik sem mások, a szavaik sem jelentenek  
mást. A helyzetfelfogást a — bán és a van fejezi ki, E tagozó lélektan

*) Ugyanis a fentiek még csak nem is szemszöge sített acc. és abl,, hanem lo- 
catívnsok. Erről a lélektani vonatkoztatások alkalmával írok majd bővebben.

) Ez az általános álláspont. 5gy a nyelvalakok nagyon egyszerű jelenségek, 
mi nagy tévedés.
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és pedagógia alapján: a tartalom tagjai könnyen leolvashatók a tar
talomról. Lett azt mondja 1928-ban megjelent könyvében, hogy a fa- 
nuló kéri a tartalmi tagok neveit. „Kéri a nevét annak a szófián 
vagy nyelvalaknak, melyet ki nem fejezett. A tartalom megvan, csak 
nem tudja vagy elfelejtette a szavát. Ha pedig nem kéri a nevét, meg 
kell mutatni szemléltetéssel a tartalomrészt, az majd észretérítí, hogy 
felszíneskedett és mást mondott. Ez a tagoknak a tartalomról való 
leolvasása, beleszerkesztése a kifejezésbe. Pedig a beszéd sokkal bo
nyodalmasabb lelki folyam at annál, semhogy névkérések és egyszerű 
m egfigyelések, tévedések volnának az alapokái a nem szabatos kiie- 
jezéseknek. Ismerni kell a beszéd lelki folyam atait, tisztában k ed  
lenni a szavak mondat- és kifejezésjelen léseivei. Ügy nem lesz iz
zasztó a szemléltetés,

A beszédtanítás egyik lényege: a szavak mondattani érleltetese. 
Sokat kell érleltetni! A régi módszernél sok az emlézés, kevés az é l
ményen alakítás. A szavak és nyelvalakok mondatbaállítása és be- 
emléztetése akusztikai associatiókat eredményez, de mondattaníiag 
nem érleltet. Ellenben az önkéntes megnyilatkozások élményein való 
szem léltetés, tudatosítás: a kifogásialan nyelv irányában szómonda- 
tosítja a szavakat, egyéni szóm ondatokból szabatos szóm ondatokat 
alakít. Érleltet. Ki tagoknak híszí a szavakat, az is érleltet. Csak k e 
vesebb szemléletszerűséggel, sok egymást m egnemértéssel és keserű
séggel. Lett a múltakban a szabatos kifejezéseket mintegy ki akarta 
csikarni a tanulóktól. Hiszen a tartalom bele-, ül. még világosabban: 
leszerkeszthető a kifejezésbe  — vélte. Pl, Én holnap iskola megyek. 
Ilyenkor eszméltette a növendéket. így'. Én holnap iskola? Te le 
szel az iskola? — Nem. — Hát akkor? — Én iskola , . . megyek. Jö tt 
a helyrag szemléltetése, illetve a -ba tartalom szemléltetése, tudato
sítása. Gyakran kínlódások. Ugyanis: a  tanuló nem azt mondta, hogy 
ő iskola, azt sem, hogy ő és az iskola mennek, hanem, hogy ő megy 
az iskolába. Ezt a tartalmat így fejezte ki: iskola. Az iskola .■ egyéni 
szőjelentéssel kifejezett iskolába. Ilyen egyéni szómondata volt e tar
talomra. Te leszel az iskola?  Ezt meg sem érti gyakran a tanuló. Hi
szen a helyes kifejezés állításjelentését pl. én iskola, azaz leszek, —— 
először tudatossá kell tenni, csak azután érthető meg. De az ilyen ki
fejezés, hogy én iskolá-ba megyek, szintén nem használható, míg el 
nem helyeződik, míg a szavak — az egyéni isko la  és a szabatos isko- 
lá-ba — egymást meg nem érleltetík. Ez folyamat, melyhez nem e le 
gendő a nyelvalak tudása. Minden szó maga az egész mondat, de a 
mondat nagyon sokféle. Nemcsak kvalitásaiban pl. megyek iskolába, 
színházba stb. hanem .egész állításában is. De minden mondat össze
tett mondat is. Óh, mennyi elkülönülés és mennyi összeolvasztás, 
mennyi szemszög! „Holnap megyek az iskolába . Azt mondta a ta
nuló, hogy iskolában. Hiszen a merő -ba nyelvtanilag csak a belépési 
jelenti, holott a cél szemléletében a benne való tartózkodást iát ja a 
növendék. Bővebben most nem írhatok erről. E szem léltetésekkel, tu
datosításokkal azonban az illető nyelv k ifejezési sajátosságai, szó
mondatai gyakorlódnak.

Jelentésváltozások.
Én megyek az iskolában — mondja a tanuló, midőn úgy érti, 

hogy -ba, iskolába. Ez se nem névkérés, se nem tévedés, se nem mási- 
állítás. Egyéni jelentésű nyeivalak ez.
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Vannak nyelvtani ragok és élményragok. Utóbbiak a lelki átélés 
nyelvalakjai. A tárgyrag kifejezi, hogy az alany cselekvése a tárgyra 
hat, A -ra helyragnak nincs ilyen hatása és ott fejeződik ki, hol az 
-on kezdődik. A könyv az asztalon van. Ez se nem rá irányuló cselek
vés, se nem tárgyas hatás. Ezek és a többiek; nyelvtani ragok.

Élményragok; X megértette, felfogta azt a szem léletet, midőn Y 
felemelte a kezét, sújtott, megütötte Z-t, ki megtántorodott. Mint meg
értett élményt nyersélménynek nevezem. Kifejezhető ezen  nyersél
mény más és más szem szögek szerint más és más alakban. X meg
ütötte Z-t;*) hatásosan ráütött Z-re, mikor jól ocfaütöít neki. Vállon 
ütötte őt, de alaposan hozzá ütötte a kéz ét. Ezek egyazon nyersél
ménynek más és más szemszögei. A tagozó lélektan azonban meg
akadna, ha az ő nyelvtani ragjaival meg akarná oldani e szemszöge
ket, mert miféle -hoz az, mely több önmagánál, mely érint, sőt üt, úgy 
hatásosan? Az nem lehet nyelvtani -hoz. Avagy tagos a mondat és a 
tudat egyetlen aktusában kell felfogni a szavak összességét? Hozzá 
és ütött? Hát nemcsak /¡ozzdütött, hanem meg is ütötte? Ezt nem ál
lítja a tagos mondat. De ütés sem lehetett,**) hiszen a saját kezét 
ütötte meg. Rejtély, hogy hogyan, — A nyelvtani ragok szintén él
ményragok, de nem ezen mondatokban vannak.***)

Tartalomalofkítás.
Megfigyelhető, hogy a fenti nyersélmény, mint egyszerű tartalom, 

más és más szemszögekben más és más nyelvalakokkal bir.
Van a kifejezhetőség szempontjából nem differenciált szemlélet 

és van differenciált szemlélet. Ez utóbbi a nyersélmény, mely azonban 
— mint saját maga — többféle szemszögbe állítható. Lehet-e tehát 
világos, hogy mit olvasson le a növendék a tartalomról? Azonban; ki 
valamely nyersélménynek kifejezésben  szerkezetet akar adni, ki a 
nyersélményeken tudatosítja a tartalmat, a nyelv alakokat, az nem is 
a tartalomról szerkeszt, hanem a tartalmat alakítja  x vagy y szem 
szög kifejezési form ájának, szavainak és összeolvadásainak meg
felelően.

A növendékek a legtöbbször magát a nyersélményt hozzák. Ez a 
tartalom sok mindenfélét nem mond meg, nem mondhat meg a tanuló
nak, mert hiszen őt magát kell alakítani x nyelv y szemszöge szerintivé.

Az x szemszögbe állított élményről sem olvashatók le egyköny- 
nyen ezen szemszög nyelvalakjai. Mert a tanulás során nem állandó 
a szemszög a 'mondátállítás kifejezése idején. De atakulniok kell a 
szavaknak, a nyelvalakoknak is. Sokat kell érleltetní és állandósítani. 
Bonyodalom  ez, mely hosszas fejtegetést igényelne.

Könnyű állítani, hogy mi más kifejezés, az már más mondat, más 
állítás. Más mondatok; Géza úszott, Pál rajzol. De nem más állítások 
ezek; két fiú úszott és két ííúk úsztak. Géza és Pál úsztak, Géza Pállal 
úszott,****) Ezek más szemszögek, más beolvadások. Ez az, ami nehéz.

*) Ez az egyetlen nyelvtani rag itt, a többi már nem.
**) Olyan ütés, mely Z-t érte.
***) Itt az élmény lényege: az ütés, mely nem tevés, érintés, hanem hatás. Te

hát ezen nyelvalakok mind hatásosak: éiményragok.
****) A nyersélmény ugyanaz, csak a szemszöges állítása más, ,
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A szemszögesítések sokszor bonyodalmas nyelvaiakkialakulást jelen 
tenek. Fontos tudni, hogy sem a nyersélmény, sem a már szemszöge- 
síteit élmény nem olyan összetételű, mint az ugyanazon élmény sza
batos kifejezése. Vannak tudatdífferencíák is. Tudni kell, hogy mi 
nyersélményt hoznak a tanulók, az nagyon tagolatlan és nyelvalakjai 
le nem olvashatók egykönnyen. Nagyon meglehet, hogy az igényiéit 
nyelvalak egyáltalán nincs meg a tanuló lelkében. Hiszen ha van x 
szemszög akkor nincs y szemszög.

Az önkéntes megnyilatkozásokon folyó beszédtanítási mód job 
ban akiiváltatja a beszéd lelki folyam atait, mint a régi módszer.

A mondatok és a beszéd.
Megint egy sarkpontja a beszédtanításnak. A mondat, mint egy

ség sem egyszerű dolog. A legfinomabb fogalmi meghatározásokhoz is 
elegendő a nyelvtan álláspontja vagy a nyelvérzék. De helyesen irá
nyítani az önként megnyilatkozó tanulót, ahhoz kevés a nyelvtan, a 
nyelvérzék.

A nyelvtan szerint vannak tőmondatok, bővített, ill. egyszerű 
és összetett mondatok. Az összetett mondatok bővített mondatokká 
tehetők. Ez utóbbi azonban a beszédtanulás egyik nehézsége, A be
széd mondatai összetettebb egységek, mint a nyelvtaniak. A monda
tok összetett mondatok, m elyeknek nehéz a tagolása ,. de még nehe
zebb az összeolvasztása a szabatos nyelv szójelentései szerint. Pl. 
Annus megsózta a levest, Ez már nehéz szemszög. Mert a szemlélet 
szerint ő a sói dobta a leves-re. A só önmaga igyekezett már a le
ves -be, a leves meg sós lett. Kérdem, mikor Annus a sót csak úgy 
leves-re-szerűen tette a leves-be, mi összeolvadás már, akkor nem 
akarta-e megsózni a leves/? Nem azt állítom, hogy a kétféle szemszög, 
a levesbe és a leves/, egyazon időben lehet meg, ) hanem hogy ez egy 
összetett mondatokból álló élmény, nyersélmény, míg szemszögbe 
nem állítjuk, s hogy ezen mondatok nem x -j-y+ z alakjában vannak 
a mondatban, hanem mint állításegység. A mondat saját allítástar- 
talma, ha ilyen, ha olyan a szemszög. De azt nem oly könnyű leolvasni, 
hogy sóí-e, avagy megsóz-e. A nyelvalakok nem csupán kvalitást, de 
összetett mondatot is jelenthetnek az egységes mondatáliításban. Itt 
minden a mondatállítást szolgálja, ez irányban van beállítva, önálló 
léte nincs, hanem csak az, mi a mondat állítása. A merő leves-be cél
talan kifejezés volna. Még úgysem önálló, hogy - be, nem pedig - hoz.

A mondatok tagolása és összeolvasztása a növendéknél egyéni, 
A szavai szintén egyéniek. Pedagógia: nem a merően elvont és nyelv
tanilag meghatározható nyelvalakok tanítaná ók csupán, hanem az élet 
nehéz nyelvalakjai is. A szavak és nyelvalakok jelentésváltozása ez, 
mely nagyon bonyodalmas mind az alakuló, mind a kialakult beszéd
ben. A szavak rnondatjellege, a mondatok összetettmondat-volta a 
szavak érleltetését, azaz: az élm ényeken való beszédtanítást és a nö
vendékek Öntevékenységét teszi szükségessé.

Az oktatás érdeke, hogy minden lélektani és pedagógiai álláspon
tot megvilágítsunk. Az 1931, évben egy alkalommal Lett azt állította 
a szómondat ellenérve gyanánt, hogy nagyjából minden nyelv egy-*

*) Csak átfogó nyersélmény alakjában lehet, vagy kaleidoszkóp változatú 
nyersélmények vannak a növendékeknél,



forma. Csupán ragozott és nem ragozott nyelvek vannak s az alany 
minden nyelvben önálló. Ilyen álláspontja szerintem csak a tagozás 
lélektanának lehet. Mert csak az állítás az, mi nagyjából egyforma. 
De a szemszögek és azok benső kidolgozása, a szavak mint szómon
datok összeforrtságai, más és más az egyes nyelvekben. Tudni való, 
hogy a mi taníványaink a tanítás során a világ összes nyelveinek szer
kezete szerint fejezhetik ki magukat. K ifejezéseik  determináltak.

Csekélységem az önkéntes megnyilatkozások módszerét akarja 
lélektanilag diadalra hozni. Éppen azért meg kell világítanom, hogy 
mi az, mi értékes e módszerben és hogyan értékes az. A tagozás 
álláspontján, avagy szómondatosan-e?

Az anyaiskola és az önkéntes meg
nyilatkozások módszere.

A legtermészetesebb nyelvtanulási módszer az anyaiskola és az 
élei módszere. Ezek gépies módok.

Leit az 1928-ban megjelent könyvében természetesnek mondja 
módszerét. Ki akarom mutatni, hogy mi az, mi anyaískolaszerű vagy 
anyaískolát pótló e módszerben és mi nincs meg ezekből a régi mód
szerben.

1- Lett és a régi módszer tudatosít. Az élet a megérzésig érlel, 
tehát nem tudatosít. Azonban a legjobb iskolai szemléltetés sem, lehet 
olyan jó, mint az élet szemléltetése, hol nem éppen a nyelvtanilag 
meghatározott nyelvalak az, melyet először tanul meg a tanuló. Az 
épérzékű tanuló hallja a mondat szavait. Teljesen az érzékiét, a tar
talomátélő világban tanulva érlelődnek az akusztikai mondategysé- 
geinek a szavai kialakult formájúvá. Az iskolában a szájtól való leo l
vasás csak amolyan nagyjából való leolvasás, mely egészen máshogyan 
szemszögesít, nagyjából való szómondatokat termel. Ezért nem jó az 
a törekvés, hogy a siketnéma tanuljon meg gyorsan leolvasni, nagy
jából valónak kitalálni a tartalmát.

Az anyaiskola intenzív és nagyon sok élményen érlelieti a jól hal
lott kifejezések szavait szómondatokká. Az önkéntes megnyilatkozá
sok módszere, még ha csak szójelentéseket, azaz kvalitásokat elemez 
is az élménytartalmon, akarva nem akarva, tudva, nem tudva: a sza
batos nyelv irányában szóm ondatosííja a szavakat.

A régi módszer, melyben kevés az önkéntes megnyilatkozás, az 
öntevékenység, a szóalakítás, melyben a tantárgyak tanítása kevésbbé 
folyhat élményező formában; kisebb értékű.

2. A Leit-féle módszer a tanuló állítólag hiányos kifejezésének 
hiányzó részét dramatizálja, kidomborítja a tartalmon. Ez sincs meg 
az anyaískolában, hol az irány; az általánosból az egyedi felé.

Lett az egyedit szemlélteti, a kvalitást, melyet a tanuló talán már 
ki is fejezett, de máshogyan. Én holnap iskola. Nincs szüksége a tanu
lónak ¡a -ba tartalom szemléltetésére, hiszen éppen ő mondja, hogy 
iskola, azaz -ba, de szüksége van a szabatos nyelv szómondataira és 
differenciálódásaira. Ha a nyelvtani -ba és a -bán helyragokat tanítom, 
akkor éppen az okos tanuló mondhatja könnyen, hogy holnap megyek: 
az iskolában. Mert ezen élménynél eszében sincs a belépés.*)  De meg

*) A merő belépés.
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tanulja, illetve kialakul öntudatlanul lelkében az egész mondatra k i
terjedő ragmondat, a típusrag, a belépés  ragja, mellyel kifejezni kell 
tudnia a majdani, a jelenlegi és a már elmúlt belépést; m egyek az is
kolába. A jövőben elmúlt belépést, az ilyen bennlevést. Ezért oly ne
héz az egyszerű rag. Tehát egyszerű nyelvtani ragot mutatnak neki, 
de ő az élményén megtanulja az ő saját állításának a nyelvalakját.*) 
Ez nem hiányos mondat tehát, hogy holnap iskola. Azon nyelvnek, 
amelynek nincs tárgyas ragozása, van tárgyas élménye. Csak nem 
olyanok az intensitások, a tudatközelségek stb,

A tudatosításra szükség van, még pedig, a kvalitáskifejezés, a 
konkrét szómondat egyidejűségei és k ifejezésbeli vonzatúi, továbbá az 
állításegységesítés céljából. A tanulónak meg kell tanulnia, hogy a -ba 
nem merő belépés, hanem bemenés és továbbmenés, beljebb a már 
bentiségben. Sőt, van úgyis, hogy ískoláfea megy tanulni. Ez egy, nem 
két mondat. A régi módszerben kevés a szómondatosítás.

3. Lett a múltakban a tartalom minden részét a tartalomról akar
ván leolvaStatní: a tartalom kisebb egységeit és a nyelvalakokat ki 
akarta erőszakolni, mert a tagos lélektan szerint nevet kérnek azok. 
Az anyaiskola nem csikarja ki a szabatos kifejezést. Meg nem értenék 
egymást. Min firkálna a gyermek, ha az öccse letörölné a tábláját?  És 
honnan törölné le? Avagy: Tisztítsd ki a ruhámat! Tán a foltról le és 
ki? Hátha a tanuló nem a ruhái, a foltot szemszögesítí! Ez se könnyű, 
hogy tisztítsa ki a foltot. Hogy tiszta legyen a folt? Nem a leolvasás
nak, hanem a szavak szemszöges szómondat ősit ásónak tém ája ez. A 
leolvasás, a leszerkesztés az egyszerű mondatoknál is nehéz, PL a ta
nulónak ilyen élménye van: Égy papírdarabka odaugrott egy üveg- 
rúdhoz. Mert az üvegrúd magához vonzotta a papírdarabkát. Ezt így 
kell olvasni, illetve le olvasni, hogy: az üvegrúd villamos volt. Mert, 
hogy villamosság van benne, ez még nem teszi szemléletivé a tulaj
donságát, Hanem olyan megdörzsölt volt és olyan, hogy hozzáugrott 
a posztódarabka, illetve magához rántotta azt**)

Az önkéntes megnyilatkozás módszere ugyan egészen más utakon 
jár, mint az anyaískola, de az élményen szemléltetés, a tanuló aktivi
tása nagyon mozgatja a lélek benső, szemszögesítő folyamatait,

A régi módszernek nincs olyan szóérleltető ereje, mert csak kva
litásokra törekszik és betanultak Az anyaískolánál az elvont kvalitá
sok: már nyelvtudás, melynek kialakult szómondatai és vonzatai van
nak. Az elvonás, az önállóság csak felszín, A legtöbb módszer ezen 
felszínekkel akarja megoldani a nyelv elsajátítását. Pedig nem a k i
differenciált kvalitás a minden, hanem a mindenféle irányú és ter je 
delmű szómondatok. Iskolai tanításnál ez csak nagyfokú érleltetéssel 
érhető el.

A tagozó lélektan álláspontja még az is, hogy a kifejezés minden 
részét megakar ja értetni a tanulóval. Mert tagokat megértetni könnyű. 
Szómondatokat azonban nehéz. A megértés már csak akkor könnyű, 
ha már érett szómondataí vannak a tanulónak. íme, egy egyszerű 
mondat: Holnap rajzolni lesz — mondja a tanuló. Helyes magyará
zat ez: lesz a nyár, lesz ünnep, lesz rajz, de viszont rajzolni, azaz

*) A valódi nyelvalakot, mely bonyolultabb, mint ahogy itt ki van, íejtve,
**) De mi az az olyan?  Ez még mindig nem szemléltetése az üvegrúd villamos 

. léiének.
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fogunk, t. i. mi. A rajz lesz, mi pedig Togunk rajzolni. Az ember haj- 
*andó volna hinni, hogy ezt csak nem szabad elfelejteni. Pedig nehe
zen érik meg az ilyen egyszerű mondat is. Hosszadalmas volna leve
zetni e két szemszög alakulásának a nehézségeit, A. rajz, mint rajzolt, 
lesz, a tanulók rajzolók lesznek, a rajzoló tevékenységük pedig mini 
rajzolás lesz és így az egész rajz lesz. A nyelv az egészében alakul.

A nyelv sokkai bonyodalmasabb, semhogy e helyütt feltárhatók 
volnának összes törvényei. Az ember a nehézségek miatt hajlandó a 
gyenge tanulóknál a végeredményes gépiességre. De a tapasztalat 
ciA mutatja, hogy a jobb tanulók jobban bírják az egyszerű vagy a 
tagozóan önálló értelmezést kiegészíteni, mint a gyengék. Ezeknek 
többet kell elemezníök ott, hol nem értenek meg valamit. Nincs ele
gendő értelmük a bonyodalmakhoz. Bizonyára ezen fordul meg az 
aíaiia id.iopa.tika. is. Mért voina könnyű leolvasni vagy megérteni, de 
teljesen megérteni ezt a mondatot; a fiú az udvaron eldobta a botját. 
Mikor csak a kezében volt, ő állott az udvaron és az udvarra dobta. 
Masnap ott találta az udvaron. Miféle -on ez megint? Egyszerű? De
hogy! Az előbbi példánál, ha kézben volt, ha dobódott, mindig udva
ron volt. Beképpen ezt nem tudja leolvasni a tanuló. Az utóbbi példá- 
oan meg a fiúról állítunk valamit, hogy megtalálta a botot, melf az 
v,avar on volt; Az udvaron találta, tehát a találás volt az udvaron, no 
meg a bot is.*) A szómondatos lélektan nem akar mindent megértetni, 
csak a szükségeset. Azonban ne törekedjünk a nem egyszerű jelensé
gek minél egyszerűbbé tételére, a szavaknak egyszerű tagokként való 
kezelésére. Ismétlem; a mondatot nem x-j-yAz, nem synthesis, A sza
vak bonyodalmas szómondatok. A növendékek szemszögei, szavainak 
szómondtjellege és kifejezésjelentése meg egyéni. Tehát bonyodalom  
a nyelv és bonyodalom a tanuló megnyilatkozása. Ezért nem az egy
szerűségre, hanem a nem egyszerűnek minél találóbb megmagyarázd- 
sára kell törekednünk, Csak szertelenkední nem kell, de arra szükség 
van, hogy a tanuló belemélyedjen a kifejezés munkájába. Az önkéntes 
megnyilatkozások módszerében megvan a szükséges aktivitás.

Az önkéntes megnyilatkozás módszere a kifejezés részeiből halad 
az egész mondat felé. Az anyaískola az egész mondatból megy a sza
vai felé. De az életben a szó csak előre alakul, testesedík több irány- 

,n. n*nc® meá a veszélye a szó elm osódásának, mert mondaíosodik 
a kialakult irányok felé,

¿n, ki a szómondatot hirdetem, nem lehetek híve a tagozó rész- 
összetevésnek. Nekem sem az alany, sem az állítmány, de semmi sem 
ónálló a mondatban. A tagozó pedagógia ilyen mondatban; Hívom 
OA,abó Gézát, csak a Gézát hívja. Szabót csak annyiban, hogy ösz- 
szeteszí ezt a két szót: Szabó Géza, Nékem ez a szó, Szabó, a fenti 
mondatban szintén tárgy. Avagy; én ír-, te ír-, mi ír-, ti ír- stb, A szó
mondatok nemcsak kvalitást, de személyt, cselekvést, helyet, időt, 
módot stb.-t jelentenek a saját mondatuk állítása szerint. A fenti igék
nél a személyrag nem mondatosító, mint Poschnál, hanem magyarázó: 
ír-ok, azaz én.

Készősszetevés valójában nincs a mondatban. A tagokat össze
rakó pedagógia tévedés. Azonban a mondat kifejezése idején a tanuló
nál többféle szemszögben mutatkozik a tartalom, E szerint több vagy

*) Ott találta, az udvaron — volt a bot.



kevesebb mondatot érzékel a kaleidoskopjának az összeforrtságaí sze
rint, A mondat szavainak kifejezésekor a tartalom is, a szómondat is 
alakul a tanulás során. A tanuló pl. azt mondja, hogy: Géza azt pa
rancsolta, hogy Timót tanult. A jövő és a múlt idő összeolvadása ez. 
A szabatos mondat ez: Géza azt parancsolta, hogy Timót tanuljon 
Avagy: Géza parancsára Timót tanult. A tanuló összezavarta ezeket, 
mert egységesíteni nehéz e mondatokat a Géza vagy a fimót cselek
vése szerint. Az önkéntes megnyilatkozásokon való tanításnál szem 
szögeket, egységesítést tanul a tanuló. Szómondatokat gyakorol Ön
tudatlanul.

Meglehet, hogy szómondatos lélektant elhinni nehéz. Nékem azon
ban megvan az elegendő bizonyságom a szómondaton alapuló törvé
nyekről.

Bizonyos, hogy minél többet fejtünk meg a lelki élet rejtelmeiből, 
annál nagyobb összhangot találunk a lelki élet terén. Ennek az össz
hangnak és a pedagógiájának a szolgálatában tisztázni óhajtom a 
Lett-féle módszer lélektanát. Hogy ne m aradjon meg tévesnek, de 
még zavarosnak sem, mi tisztázható.

Lett az 1928-ban megjelent beszédtanítási könyvében ezt a lélek
tani elvét írta meg: A tartalom ugyanis önmagában a legterm észete
sebb m agyarázója a reá  alkalm azott nyelvalak használatának. Ezt a 
lélektani álláspontot e könyvnek szerintem való szelleme alapján va
gyok kénytelen értelmezni. Tehát úgy, hogy a tartalom részei nevet 
kérnek, márpedig ez csak a nagyon intensíven jelentkező kvalitásokra 
áll. Továbbá, hogy a tartalom tagozó formában leszerkeszthető. Nem 
azonosítom magam e lélektannal, mely szerint a tartalom megmondja, 
hogy miként alkalmazandó, hová teendő a nyelvalak.') Azzal sem, 
hogy valamely összhelyzet, nyersélmény csak bizonyos nyelvalak ál
tal fejezhető ki. Azt a pedagógiát sem helyeselhetem, melynek az az 
alapja, hogy a tartalom, azaz a növendékek által hozott tartalom min
dig csak egy bizonyos meghatározott nyelvalaknak kéri a nevét, annak, 
mely a megtanítandó kifejezés szerint is helyes. Még az ilyen egy
szerű élmény is: Timót könyvet tesz a polcra, úgy fejezhető ki a ta
nuló által, hogy Timót könyv tesz a polcon. A tanuló mondattartal
mának és nyelvérzékének ugyanis ez a kifejezési formája. A nyers
élmény önmagában nem magyarázhat. .4 tanulás során a nyersélmény 
nem akadályozhatja meg a k ifejezés tartama alatti szemszögváltozást. 
Nem magyarázhat úgy önmagában, midőn őt magát kell alakítani a 
megtanulandó nyelv struktúrája szerintivé. Nem m agyarázhatja meg a 
nyelvalak használatát m ondatterjedelem  szempontjából, tehát szó
mondatos lélektan alapján sem, ha a nyelvalak jelentése nyelvtandag 
meg van alapítva és más nem is lehet. Pl. szüretre megy. Nem m agya
rázhatja meg a nyelvalak használatát, midőn a nyelvalak csak a saját 
kvalitása kifejezésére alkalmas, de másra nem. így újra nem lehetne 
szüretre menni. De nincs is ott mit magyarázni, hol nincs szó jelenté
sek változása, hol a tartalom és a szó állandó. Legfellebb Timót egy
szer a polcra, máskor meg a szekrényre teszi a könyvet. Tagozó lélek
tanban csak lemásolás van. Még azt sem lehet mondani, hogy nem a 
nyersélmény a tartalom, hanem az, mit ki akar fejezni a tanuló, ahogy *)

*) A tanulás elején sokszor felcseréli a tanuló a -ra és az -on nyelvalakot, 
Midőn már jól ismeri őket — nyelvtanilag.
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ő tagolja és szemszögesíti, avagy az a szemszöges élmény a tartalom, 
melyet mi akarunk kifejeztetni a tanulóval. Egyik érvelés sem bírja 
ki a kritikát. De ha a tartalom önmagában magyaráz, akkor a nyelv
alaknak ez a tartalomra való alkalm azása mégis csak á tartalomról 
való leszerkesztés és névkérés*) A tagozásban nincs tartalomra való 
alkalmazás.

A helyzet az, hogy csak a teljesen  kialakult nyelvnek, az így ki
alakult nyelvérzéknek olyan a tartalom alakja, mint milyen a kialakult 
nyelvnek a kifejezésalakja. De nem a dolog felszínében, hanem a 
nyelv egész szerkezetében. Egészen más tehát a tartalomról és egé
szen más a tartalmon való magyarázás. Szómondatos alapon azonban 
a tartalom alakítja a szót és a szó az érzése által a lakítja  a  tártaimat. 
1928-ban megjelent cikkemben megírtam, hogy nem lehet ír nyelvtu
dásnak a szójelentéseit mintegy átnyújtani a  tanulónak. Mert a sza
vaknak mondattanilag érniök kell. Az érés lényege az, hogy a  sza
vaknak is, a tartalomnak is át k e ll alakulnia a megtanulandó nyelv sa
játos kialakultságai szerint. Azonban a szavaknak a mondattani j e 
lentésváltozása, alakulása, azaz érzése szükségessé teszi a növendékek 
élményein és öntevékenységén alapuló beszédtanítási módot, az ön
kéntes megnyilatkozások módszerét.

A lélek beszédtörvényeinek megismerése éppen minálunk nagy
fontosságú. A lélektani m egoldásoknak azonban pedagógiai következ
ményeik vannak követelm ények alakjában. Ily lélektani követelm ény  
pl. az idegen nyelvek tanításának más lélektani alapokra való helye
zése. Nagyfontosságúnak találom e törvények alkalm azását a gyógy
pedagógia egész mezején. Sőt e törvények alkalm azása itt lesz m ajd  
a legfontosabb. Oly távlatok mutatkoznak oktatásügyünk világában, 
m elyeket tudományosan meg kell világítanunk és gyakorlati úton kí
sérletezésekkel értékük szerint alkalmaznunk.

Az önkéntes megnyilatkozások kífejezésküzdelmeí és a hallásta- 
nitás —- ellentétek. A szómondatos lélektan azonban, ellentétben a 
tagozó lélektannal, egyezést mutat, összhangban áll az önkéntes meg
nyilatkozások öntevékenységével, a nyelvalakok tudatosításával ép- 
úgy, mint a hallástanítással. A fonetikai assimilatiók és a szómondaf 
törvényei struktúrájukban hasonlítanak egymáshoz.

A gyógypedagógia egyik kiváló szándéka; a hallástanítás — bizo
nyára csak megizmosodik, ha az eddiginél még jobban lesz mondat
tanítássá is. Nem akusztikai mondategységekre, hanem a szómondatos 
lélektan alapjára helyezkedve. Mód van rá, hogy az ütemes és a rit
mikai tanítás összeegyeztessék a szómondat tanításával.

Ki figyelemmel olvasta el cikkemet, az hamar megállapíthatja, 
hogy a szómondatos lélektan szerint a mondat tartalma és a kifeje
zése, mind a tanulás, mind a nyelvtudás idején gépiesen fedik egy
mást.

A beszéd: bonyolult és átalakult érzékietek, élmények; a beszéd: 
áttétel, átváltozás. Az érzékelés, az élmény átalakítható hanggá, ki
fejezéssé, A szómondat kritériuma meg az, hogy a sző nem elszigetelt 
jelenség, sőt a mondatban még a hang is maga az egész mondat. Vilá
gos példa erre az a mondat: te mész írni; de már nem mésznél, hanem

*) Ez pedig csak nagyjából van meg a nyelvben. Pl. Tűz, víz, forr, gőz, lök, 
forog, kerék. Ez a mozdony leírása.
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mennél írni. A beszédhangnak az egész élményvilágban és a kifeje
zendő egész élményben van a gyökere. De élmények keletkeznek min
den érzékszervi érzékelésnél. Hanggá lehet az íz, a tapintás stb. érzék
lés. A hang, a szó: translatío.

Szómondatos alapon tanítva mód van rá, hogy a megtanult hallás 
az egész nyelvszerkezetben, sőt az egész élményvilágban gyökeredzőn. 
Fontos ez, hiszen éppen a nyelv hangjainak a tudatosítása, meghallása 
a cél. Én még nem tanítottam hallani, de ezen elmélet szerint mód van 
az énektanításra is. Hiszem, jő idő, midőn a hallástanításra alkalmas 
siketek teljességgel tudnak majd hallani és zenélnek s dalolnak majd.

Nagyon fontos dolgok ezek. Oktatásügyünk sokat nyerne, ha a jö
vőben áttérne az önkéntes megnyilatkozások módszerére. A ¿ e f 
félére, de szómondatosítva. A hallástanííásnál pedig ki kellene pró
bálni és alaposan kitanulmányozni a sokat ígérő szómondatos lélektant

Dadogok mozgástanítása.
I r ta : Pátzayné Liebermann L.

Az Állami Beszédgyógyító Intézet dadogó növendékanyagán, 
Sulyomí Schulmann Adolf igazgató úr hozzájárulásával, az összmoz- 
gáskészség megfigyelését célzó mozgás vizsgálatokat végeztem az 
1933—34. tanévtől kezdődően. A vizsgálatok eredményét a Magyar 
Gyógypedagógia 1933. 1—3. számában és a Zeítschrift für Kinder- 
forschung 42—3. számában közöltem. A mozgásvizsgálatoknál a kö
vetkező szempontok vezettek:

Feltehető volt, hogy dadogóknál az egész mozgáskészség rendelle
nességeket fog mutatni, miután mozgáshiba sohasem jelentkezik el
szigetelten. A vizsgálatoknál nem használtam meglévő motorikus tesz
teket (pl. Oseretzkyt), hanem a főbb motorikus funkciókat vizsgáltam, 
végig, mert azt vártam, hogy a normális funkciónak a patológiással 
való összehasonlítása megvilágítja a patológiás funkció jellemző sa
játosságait, esetleg megmutatja a normálistól eltérő fejlődési fokát és 
az eltérés mibenlétét.

Vizsgáltam: 1.) A statikai funkciókat a kétlábraállás szempont
jából; azaz, az állást, a járást és a belőle folyó egyensúlyozásmódoí, 
2.) A lélegzést, mint a hangadás előfeltételét, 3.) A lélegzés ar tikul álás 
és a hangadás ökonómiáját; 4.) A légzés-mozgás összerendezettségét. 
5.) Az artikuláció sajátságait és a beszédet. (A beszéd melódiáját és 
a beszédet kísérő együttmozgásokat.) 6.) A mozgás ökonómiáját: rit
mikai és dinamikai sajátságait; (azaz a hajlító és feszítőizmok munka- 
megosztását mozgás közben.) 7.) Igyekeztem a mozgás tónusbeli sa
játságait is megfigyelni, valamint a mozgás indításának és fékezésé
nek jellegzetességeit, 8.) A mozgásemlékezetet néhány erre való teszt 
segítségével vizsgáltam és megfigyeltem a látási ellenőrzés hatását a 
dadogok mozgására.

A vizsgálatok eredménye, rövid összefoglalásban, a következő; A 
dadogok egész mozgáskészsége feltűnő rendellenességeket mutat; ré
szint infantilis fokon való rögzítettséget, részint patológiás sajátossá
gokat. Az összes kivizsgált dadogok gerincstatíkája rendellenes. Min-
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den egyes esetben rendellenes elhajlásokat mutat a gerincoszlop, 
bcoliosist, kyphosist, túlzott mérvű, vagy tökéletlen ágyéki lordosist 
toobe-kevesbbé súlyos mértékben minden dadogónál találtam. A láb
boltozat is kivétel nélkül rendellenes, vagy a haránt vagy a hosszbol
tozat, legtöbb esetben mindkettő, Feltűnő eltéréseket mutat minden 
esetben a két testfél. A törzs és medencetartás a fent leírt rendellenes
ségek miatt sohasem azonos a normális felnőtt törzs- és medencebeállí- 
tasával. A járás onto- és filogenetikusán kezdetleges formát mutat; 
szeles alapon, oldalbíllenéssel történő súlyáttevést kontraposzt he
lyett, az egyik láb hosszabb lépésével. Ennek a lábnak az erőkifejtése 
is nagyobb. Balkezeseknél (latens balkezeseknél is) a jobb láb, jobb
kezeseknél a bal láb hosszabb lépését figyeltem meg. Tökéletlen min
den esetben a talpgördítés is. Az egész járásmód kifejezetten infan
tilis es patológiás jelleget mutat, (Infantilis a súlyáttevés módja, pa
tológiás a lépéshossz különbözősége és a látási kontroll elvonása ese
ten jelentkező deviáció is.)

Feltűnő sajátosságokat mutat a mozgás tónus tekintetében is A. 
hypo-és hypertónia szélsőséges változásait találjuk a mozgás indítá- 
sanoí és rekezesenel. Minden akaratlagos mozgás hypertóniás. (Ugyan- 
ezt a tünetet találjuk meg tökéletlenül automatizált mozgásfolyama
toknál.) lónusrendellenességek, clonus, tíc, spazmus, stb. nemcsak a 
beszednél szereplő izmokban, hanem az összes törzs- és végtagízmok- 
ban, valamint a légzőizmokban is fordulnak elő.
. ,  A  a m° záús összrendezettsége hiányos, (Az erőkifejtés
légzés visszatartással jár; az akaratlagos mozgásokat állandó levegö- 
visszatartási szándék kíséri. Az izomfeszítés és belégzés, a hajlító- 
helyzetek és a kílélegzés természetes összefüggése megbomlott.)

A mozgás ritmikai és dinamikai tekintetben feltűnően szegényes. 
A ntmusérzés igen hiányos, legfeljebb három tagú ritmust tud’ hi
bátlanul rögzíteni, azt is többnyire megközelítő pontossággal, Je l 
lemző ezenkívül a mozgástempó rendszertelensége és a feltűnő mérvű 
gyorsulás kifáradásnál, nzenkívül jellemzi a dadogómozgást, hogy 
terhelésre (pl, sebességfokozás) minden tevékenység könnyen fel-

A mozgásemlékezet szintén hiányos. Az együttmozgások több
nyire mozgás- és beszédgátlóak, A szájnyílás rendellenes, a beszéd 
monoton. A lélegzés már a rendellenes tartás miatt is, többnyire 
mellkasi le tegzes. A mélység és tempó ritmus és főként foíya- 
matossag tekintetében sok  rendellenességet mutat. (Belélegzés! szán- 
dekolas, hasfal és rekeszizom ellentétes működésének megszűnése.)

Miután a dadogókon végzett vizsgálatok az összes feltevéseimet 
igazoltak, felmerült egy további kisérletsorozat terve. Ennél a kísér
letsorozatnál, melyet részint az Áll, Beszédgyógyító Intézet, részint a 
magan növendékeimmel az 1935—36-os és 1936—37-es tanévben foly
tattam, a következő meggondolások vezettek:

1-) A mozgáskészség fejlődésmenete kötött.
2.) Minden mozgásedzés, ha anyagát nehézségi sorrend szerint 

csoportosítjuk, a mozgásfejlődés természetes menetét ismétli.
<) A mozgástechníka tanítása csak akkor eredményes, ha szígo- 

ruan ragaszkodunk a fokozatos nehezítés elvéhez.
A  A  sJa^kaí funkciók fejlődésmenete és a beszédfejíődés egy

mássá!, feltehetően, összefügg, bár az összefüggés mikéntje ismeretlen. 
Valószínűnek látszott, hogy ha sikerül a dadogok ősszmozgáskészsé-
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gét javítani és a mozgás rendellenességeit csökkenteni vagy megszün
tetni, ez kedvezőbb feltételeket teremt a beszédtanítás számára,

Ezt a kísérleti tanfolyamot (amellyel párhuzamosan a növendé
kek beszédoktatásban is részesültek) 10 válogatott növendékkel 193S. 
oki 1-től 1936. júl. 1-íg és 1936. október 1-től 1937, június 1-íg ve
zettem. Az első év tanulságait az 1936-os koppenhágai logopédiai 
kongresszuson ismertettem. A növendékek között 7 súlyos és 3 könnyű 
dadogó volt, A súlyos esetek közül 3-at különóra keretében, a többit 
csoportban tanítottam, összesen heti 7 órában. A következőkben a 
kurzus tananyagát ismertetem.

Az anyag összeállításánál az a szempont vezetett, hogy a tanítás 
célja : tudatos, (cort) beidegzés útján megkísérelni a mozgásfejlődés 
során tökéletlenül kialakult vagy patológiás funkciókat javítani a moz- 
gásvízsgálatok során szerzett tapasztalatok alapján. Természetes, hogy 
a tanítás annál több eredménnyel kecsegtetett, minél inkább sikerült 
úgy a módszert, mint a tananyagot az egyes eset szükségleteihez alkal
mazni. Éppen ezért a különóra bizonyult legkedvezőbbnek.

A tanítás kiindulópontja: a testsúly gazdaságos kihasználása 
mozgás közben.

A tanítás m ódszere: a statikai javításból kiindulva, az állásból és 
egyszerű testhelyzetekből és mozgásokból származó súlybenyomás 
tudatos megfigyelése, elemzése; a kijavított mozdulatelemek újra 
automatizálása és tevékenységgé való összefűzése gyakorlás útján.

A tananyag fejezetenként a következő:
/. Statika.
Miután a testtartás a geríncstatíka rendellenességei miatt minden 

esetben rendellenes, a tartás (állás) megközelítő helyesbítése az egész 
tanítás tartama alatt folyt, egyéb tananyaggal párhuzamosan. Az á l
lás tanításánál a bonctaní szerkezetnek megfelelő alapállás beállítá
sából indultam ki. Igyekeztem az ebből az állásból származó súlybe
nyomást tudatosan rögzíteni és a hibás állásból származó tartásérzék - 
lettel összehasonlítani. Külö'nösen fontos a medencebeállítás helyes
bítése. „

A statikai anyag másik, fontos része: a törzs és a végtagövek 
pontos munkamegosztásának kígyakorlása, amely minden mozgáshíha 
esetén tökéletlen. Az idevágó gyakorlatanyag részint rögzített törzs
höz képest való lábemelések, részint rögzített mendenceövvel történő 
törzshaj lások. (Különféle testhelyzetből kiindulóan.)

II. Helyváltoztatás.
Anyaga: helyesbített testhelyzetből kiinduló járógyakorlatok. 

Cél: a két láb egyenlőtlen lépéshosszúságának és különböző erőfoká
nak kiegyenlítése. A járás keretén belül pontos törzs- és végtag
munkamegosztást és talpgördítést tanítottam. Miután a dadogok ;á- 
rása úgy statikai, mint ritmikai és dinamikai szempontból rendellenes, 
a feladat kettős. Első része a statikai korrekció, amely abból áll, 
hogy a túlnyomóan frontális síkban történő súlyáttevést sagíttaiis 
síkba tegyük át; másik része a ritmikai helyesbítés, amelynek az a fel
adata, hogy az egyenlőtlen lépéshosszúságból származó ritmusbeli, 
időbeli és erőfeszítésbeli különbségeket kiegyenlítse, és a járás tem
póját egyenletessé gyakorolja.

A járástanítás során, először olyan sebesség mellett, amelyben
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jokerül, egyenlő lépéshosszúságot tanítunk, kontraposztos járásmódon 
beiül. Gondot kell fordítanunk a járástempó egyenletességére is. A 
helyesbíteti járásformát azután különféle ritmusra és sebességre gya
koroltatjuk. A mozgástempó és a ritmus változása más-más erőfokot 
követel, a mozgás dinamikai változása viszont befolyásolja az ízom- 
zat tónusát.

Ügy az állást, mint a járási gyakorlatokat, egyben a testrészgya
korlatokat (a törzs-medenceöv koordinációját szolgáló anyagot) látási 
ellenőrzéssel és anélkül (bekötött szemmel) is megtanítottam. Erre az 
a megfigyelés indított, hogy ugyanannál a személynél óriási különbsé
geket lehet mozgás közben tapasztalni aszerint, hogy látási ellenőr
zéssel, vagy anélkül mozog-e. Nyitott szemmel való állásnál vagy já 
rásnál alig észrevehető mozgáshiba gyakran komoly rendellenessé
gekké fajul, ha a látási ellenőrzést megvonjuk. Részint ez a megfi
gyelés , részint a tanítás során szerzett tapasztalatok arról győztek 
meg, hogy csak az a mozgásanyag tekinthető valóban tudott, automa- 
niáii anycigniik, amit a növendék látási ellenőrzés nélkül is hibátlanul 
tud. Ez a tapasztalat a tanítás során kitűnő mértéket ad a kezünkbe, 
hogy az elsajátított anyagból mennyit tekinthetünk valóban tudott 
anyagnak,

111. Mozgásökonómia.
Előfeltételével, a testsúly kihasználásával mozgás közben, a sta

tika foglalkozik. Ide tartozik a lazítás-feszítés megtanításának problé
mája és az indítás, fékezés pontos megtanítása, különféle tempóra és 
ritmusra, A különféle mozgásmódok (vezetett mozgás, ejtés, dobás, 
lendítés  ̂stb.) megtanítása, a testtájékok pontos munkamegosztása, a 
hajlító és feszítőízmok munkamegosztásának kigyakorlása tartozik 
ide úgy testrészekre, mint egész testelmozdulásra vonatkozóan. Ügy 
a lazítás-feszítés, mint az egyes mozgásmódok (lendítés stb.) megta
nításánál mindig először testrészmozgásokból (kar, láb, törzs) indu
lunk ki és csak később térünk rá ugyanennek az anyagnak a tanítá
sára egész testelmozduláson (járás, futás, ugrás, forgás, stb.) belül, 
ozokatian mozgásmódot könnyebb stabil testhelyzetben elsajátítani. 
Feszítés tanítására dadogóknál aránylag ritkán kerül sor, (legfeljebb 
tudatosítás céljából), miután a dadogok akaratlagos mozgásai úgyis 
túlzott mérvű feszítéssel történnek.

A tanítás menete a következő;
Ejtés, dobás, lendítés megtanítása karral; ejtés, dobás, lendítés 

megtanítása lábbal; ejtés, dobás, lendítés megtanítása törzzsel, A láb
dobás, ejtés stb. megtanítását fekvőhelyzetből kezdjük, a többi gya
korlatot állóhelyzetből indítjuk.

Idetartozik a különféle energizációs fokok érzékeltetése is. Ele
inte szélsőségeket állítunk egymás mellé: pl. extrém lazítás után 
extrém feszítést. (Mindig először testrészgyakorlatokon belül kar, láb, 
törzs, has stb. és csak később egész testelmozduíással kombinálva.) 
Az energízácíó különféle fokait egyre finomabb árnyalatokig dolgoz
zuk ki különféle sebességekre és ritmusra.

Fontos szerep jut a légzés-mozgás összegyakorlásának, miután 
feszítem csak belélegzés, ill, levegővísszatartás, lazítani csak kiléleg
zés tartama alatt lehet. A belélegzéssel a feszítőizmok, a kílélegzés- 
sei a hajlító-ízmok túlsúlya jár. Dadogóknál a lélegzés-mozgás össze- 
gyakorlása elég nehéz feladat, mert az akaratlagos mozgással együtt
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járó állandó levegő visszatartási tendenciával kell megküzdenie, amely 
pedig az egész testre kiterjedő tónusfokozódással jár.

A lazítógyakorlatoknak fontos része a nyakízomzat kilazítása. 
Normális mozgáskészségű embereknél is a testi vagy szellemi erőfe
szítés, vagy feszült figyelem a nyakizmok tónusfokozódásával jár. Ez. 
a jelenség dadogóknál fokozott mértékben jelentkezik. (Flatau-féle tü
net, beszédkezdetkor.j Nyakizomlazításnál a fej és a nyak súlyát
használjuk lazításra; ezenfelül igyekezünk a nyakat helyesen beállí
tani, ami a nyak hátsó felszínének nyújtását eredményezi. Mindaddig 
azonban, amíg a mellkas és a vállöv helyzete nem megközelítően nor
mális, meddő kisérlet marad a nyakizmok kílazítása. (Vállfelhúzás 
nyakizomfeszííéssel jár.) Helyes nyaktartás által csökkenteni lehet a 
mély nyakízmok görcsös feszültségét,ami dadogóknál fontos beszéd
gátló mozzanat.

Ennek a munkának folytatása a helyes szájnyitás, illetőleg áll
kapocsejtés ¡megtanítása. Itt a massetereknek az alsó állkapocs sú
lyával való megterhelése a lazítás eszköze és minél nagyobb fokú la
zaság elérése a cél. A masseterek tökéletlen denerválódása szájnyi
táskor gátolja az állkapocsízület finom mozgásait, és ezért gátolja a 
beszédet is.

IV. Lélegző-gyakorlatok.
Főcéljuk a rekesz-légzés megtanítása, pontosabban a rekeszizom 

és a hasízomzat antagonista működésének minél finomabb kimunká
lása. Miután dadogóknál rendellenes légzést találunk, és éppen a re
keszizom és a hasizomzat koordinációja mutatja a legszembetűnőbb 
és ugyanakkor a beszédre legnagyobb mértékben kiható rendellenes
séget, a munkának ez a része sohasem lehet elég alapos.

A légzőgyakorlatokat mindig kényelmes testhelyzetben (háton 
fekve, térdben hajlított lábakkal, talpakat a földre támasztva) vé
geztetjük.

A légzőgyakorlatokat a belélegzés  megtanításával kezdjük. Cél: 
a hasfal ellazítása a belélegzés tartama alatt, egyenletes, nem lökés
szerű rekeszenergízáció, az ágyéki lordózís fokozásának elkerülése; 
megfelelő légzéshosszúság elérése nyakizomfeszítés nélkül. Mindezt 
először orrlélegzéssel tanítom (hangadás nélkül). Következik a k ilé 
legzés, mely együttmozgások nélkül, hasfalbehúzással kezdődő, mell
kas süllyedésével folytatódó kilélegzés. (Ugyancsak hangadás nélkül.) 
Eleinte orron át való kilélegzést tanítunk, később orron át való be és 
szájon át való kílélegzésre térünk rá. Még később hangzókra való ki
lélegzést tanítunk. Az utóbbira csak akkor térünk rá, ha a mozgásra 
fordított figyelem már nem jár tónusfokozódással légzés közben és ha 
a helyes légzésmódon kívül már sikerült a megfelelő nyaktartást és 
szájnyitást (állkapocsejtést) elsajátíttatni. Ha sikerült a növendéket 
helyes lélegzésre megtanítani, igyekszünk a légzéshosszúságot növelni 
és levegő ökonómiára szokatani. (Kilélegzés megszakítása, feszítés 
nélkül, maximális hosszúságú kílélegzés hangzókra, erősítés, halkitás 
stb.). A légzőgyakorlatoknál, amint már az előzőkben leírtam, mindig 
fekvő vagy féleg fekvő helyzetből indulunk ki. Rendkívül fontos a ki
fáradás elkerülése, miután a légzőízmok még hamarább válnak gör
csösekké, mint a dadogó egyéb izmai és kifáradásra, és pszichikus hatá
sokra többé-kevésbbé súlyos tónusrendellenességekkel reagálnak. Fon
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tos ezenkívül a fokozatosság elve, azaz, a tananyag nehézségi sorrend 
szerint való megválogatása. Meg kell jegyeznem, hogy a helyes légző- 
technikát a beszédtanítás elengedhetetlen előfeltételének tekintem, de 
ugyanakkor azt hiszem, hogy rekeszlégzés és légzőtechnika tanítása 
m egfelelő tartáshelyesbítés nélkül lehetetlen, miután a mellkas tágu
lási lehetőségeit a testtartás szabja meg. A tanítás eredményessége 
arányos az elérhető legnagyobbfokú precizitással, mert a légzőmozgás 
megfigyelésénél mindenkor hajszálfinom árnyalatokról van szó.

V. Ritmika,

A ritmika szerepe a dadogok mozgástanításában a következő:
Legfontosabb segédeszköze a pontos mozgás-indítás és fékezés 

megtanításának, ami viszont kritériuma a jó mozgáskészségnek. A 
mozgás dinamikai ökonómiáját szolgálja, mert ha ugyanazt a moz
gásanyagot más és más tempó és ritmus mellett gyakoroltatjuk, szük
ségszerűen változik a mozgás energizációs foka. Éppen a tanításnak 
ez a része okoz komoly nehézségeket dadogóknál, A ritmika a dado
gok ritmusérzékének veleszületett hiányosságait igyekszik pótolni oly- 
képp, hogy az akusztikus ritmust és a mozgást összekapcsolja. Elő
ször megtanítjuk a ritmust hallani, azután ezt az akusztikus benyomást 
igyekszünk lehetőleg pontosan memorizálni, majd megtanítjuk mo
zogni. Először testrészmozgáson belül, azután egész testre vonatkozó 
mozgásanyagon. Ezen az úton elérem, hogy az akusztikus ritmusél
mény motorikus élménnyé válik. Ugyanezért a ritmikát a tananyag 
legiontosabb részének tekintem; tanítása ritmikai és dinamikai alap
fogalmakat nyújt a dadogónak, amelyek kitünően használhatók a be
szédtanítás során,

A tanítás eredménye attól függ, hogy;
1. ) a tanítás módszere mennyire tud a mozgáshíbához alkal

mazkodni;
2. ) hogy a tanított anyagot milyen fokig gyakoroltatjuk;
3. ) hogy a tanítás menete mennyire fokozatos; és
4. ) mennyi idő áll rendelkezésünkre.
Gyakorlatanyagot helyszűke miatt nem közlök, csak a gyakorlat

anyag megválasztása szempontjából fontos elveket.
,,, ^  kísérleti tanfolyamot a következő tanévben is folytatni szán

dékozom, mert eddigi tapasztalataim szerint mozgástanításnál végle
ges eredmény kb. 3 évi munka után várható, (Űj mozgásanyag auto
matizálásának időtartama patológiás esetben lényegesen hosszabb, 
mint egészségeseknél. Normális mozgáskészségűeknél 6 hét és 1 év 
között, betegeknél 6 hónap és 3 év között váltakozik.) Éppen ezért a 
tanítás eredményeit csak az idei év folyamán lehet megítélni. Az ed
digi tapasztalatok azt mutatják, hogy lényegesen sikerül a dadogó 
mozgáshibáit javítani és hogy az általános mozgástanítás kedvezően 
befolyásolja a beszédkészséget.
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S Z A K I R O D A L O M

R. Allers: Heílerzíehung bei Abwegígkeíí des Charaktérs, Eínführung,
Grundlagen, Probleme und Methoden. Verlagsanstalt Benziger
Einsiedeln. 364 old. Ára 10.80 sv. ír.
Bőséges személyes tapasztalatok és rendkívül gazdag irodalmi 

adatok igen alapos feldolgozása alapján azon gyermek- és fiatalkori 
jellemfogyatékosságok gyógyító nevelésének kérdésével foglalkozik a 
szerző, amelyeket a pszichopátia gyűjtőneve alatt szoktak összefog
lalni, Ide sorozza azokat a gyermekeket és fiatalkorúakat, akiknél a 
szociális beilleszkedés zavarai lépnek előtérbe, anélkül, hogy az intel
ligenciának a normális variációs-szélesség határait túllépő csökkenése 
és a központi idegrendszer kóros elváltozása volna észlelhető; így a 
nehezen nevelhetőket, disszocíálísokat, züllötteket, fiatalkori bűnöző
ket, különcöket, neurotikusokat. Könyve tulajdonképen két részre 
osztható; első fele felöleli a pszichopátiák teljes kérdéstömegét, szé
les látóköre minden vonatkozást érint és kritikailag állást foglal min
den nézettel szemben, míg a második a tulaj donképení gyógyító ne
velés feladatait, gyakorlati eszközeit, rendszabályait tárgyalja. Ha a 
gyógyító nevelés rendszeres és egységes kiépítése valaha sikerülni fog, 
úgy ez szerinte csakis egy „valódi filozófiai vagyis pozitív metafizikára 
alapított embertan“ talaján valósulhat meg; az összes nevelő, vezető, 
gyógyító erőknek összefogásától és együttmunkálkodásától csak ezen az 
alapon vár eredményt, Allers ebből az alapelvből indul ki és az egész 
könyvön félreismerhetetlen az a pszichológiai irányzat, mely többé- 
kevésbbé a természettudományos felfogástól való eltávolodást jelent. 
Erre vezethető vissza, hogy az átöröklés jelentőségét mindenképen 
megkerülni igyekszik és az adott hajlamnak az összes külső mozza
natok kizárása után úgyszólván csak a maradéktényező szerepét jut
tatja,

A gyógyító nevelés eljárásait két csoportra osztja, melyek a gya
korlati kivitelben azonban átmenetet képeznek, egymásba kapcsolód
nak: az egyik az egyéni átnevelés és azoknak a gyökereknek eltávo
lítása, amelyekből a jellemfogyatékosságok erednek, a másik a fegyel
mezés, amely kiváltképen az intézeti nevelésben jut érvényre. Az 
egyéni nevelésben az analitikus vagy egyéb pszichoterápiás „kezelés 
helyett a „nevelő beszélgetést“ ajánlja és a gyógyító nevelést vallásos 
világnézeti alapra kívánja fektetni. Behatóan ismerteti az intézeti 
nevelés rendszerét, foglalkozik kilátásaival, lehetőségeivel, hátrányai
val, a növendék helyzetével, a munka- és szabad idő problémájával, az 
utángondozással. Végül a gyógypedagógushoz fűzött követelményekről, 
a kiképzésről és a gyógypedagógiai intézményekről szól. Rámutatott 
még a gyógypedagógiai kutatás fontosságára és a gyógypedagógiai 
gyakorlat tökéletesítését szolgáló elméleti ismeretek fejlesztésének és 
előmozdításának szükségességére; nem kétséges, hogy a gyógyító ne
velés eljárásmódjainak, eszközeinek javításával a fogyatékosok szo
ciális használhatóságának esélyei is nagy mértékben javulnak, a he
lyesen értelmezett megelőzés természetesen még jobb, mint a gyógyí
tás. De a megelőzés útjai csak a betegség és a győgyeljárások tanul
mányozása folytán kutathatók fel; és a gyógypedagógiára tartozik is
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utaí-módot találni arra, hogy lehetőség szerint egykor maga is feles- 
legessé vagy legalább is nélkülözhetővé váljék. Á llers  könyve bizo
nyítja, hogy a gyógypedagógia nagy teljesítményekre képes.

Naményi.

R, Aílers: Temperament und Charakter. Fragen dér Selbsterzíehung.
München; Verlag Ars Sacra Josef Müller. 112 old. Ára 2.80 Rm.
Szerzőnek a szkolasztikus bölcseletből táplálkozó elmélkedései 

az „önismeretről,“ mint az önnevelés előfeltételéről szólnak. Meta
fizikai beállítottsága mellett azonban a mindenki életvezetésére és 
lelki gyakorlatára szolgáló útmutatásai természettudományos tapasz
talati tényékhez igyekeznek igazodni és mély pszichológiai megfigye
léseken épülnek fel. A személy, személyiség és jellem elhatárolása 
után a vérmérséklet lényegét és a személyiség s jellem kialakulására 
való befolyását vizsgálja, behatóan taglalja a betegség különböző és 
átvitt jelentőségét. A személyiség betegségével (ilyennek tartja az 
elmebetegséget) szembeállítja a személy betegségének fogalmát, ami 
annyit jelent számára, mint bűn vagy esetleg erkölcsi elégtelenség, 
tökéletlenség és gyökerét az önzésben látja. Finoman elemezi az önzés
nek különböző alakjait, amelyekben mint a hiúság, érzékenység, kí
méletlenség, gőg, önelégedetlenség, bizalmatlanság többé-kevésbbé 
átlátszó álarca mögé rejtőzve jelenhetik meg. Derűs életbölcsesége az 
önzésben látja a boruíátós vííágfelfogásnak gyökerét is. Ezeknek a 
hibáknak leküzdésére két á tá ll nyitva; a cselekvés és a kontemplatív 
gyakorlat, a kettőnek helyes összeegyeztetése helyes önmegismerése ve
zet, Magas erkölcsi színvonalon álló fejtegetései és tanácsai azonban 
egyoldalúak maradnának, ha nem figyelmeztetne az önnevelés hatá
raira, hogy az ember jellemének, vérmérsékletének fogyatékosságai, 
hibái ellen ne vegye fel teljesen egyedül a harcot, ha nálánál erősebb 
lelki vezető segítő tanácsát kívánja meg és annak segítségére bíz
hatja magát.

Naményi.

G. Fríese  und H. Lémmé: Díe deutsche Erbpílege, Eín Grundriss.
Leipzíg; Georg Thieme 1937. 238 old. Ára 4.80 Rm.
A szerzők - egy orvos és egy jogász — a sterilizációs és a házas

sági egészségügyi törvények alapján áttekintést nyújtanak a német 
állami öröklésegészségügyről, A bevezető fejezetek után, amelyekben 
ruigy általánosságban foglalkoznak az átöröklés szabályaival, az örök
lésegészségüggyel mint állami feladattal, a hajlam, környezet, megelő- 
zés, gyógyítás kérdéseivel, az első részben részletesen tárgyalják a 
steiílizációs törvényben megjelölt örökletes betegségeket, amint ezek 
a sterilizáció, a házassági tilalom és a házassági tanácsadás szempont
jából számításba jönnek. A második részben a törvények alkalmazá
sát, magyarázatát, valamint a házasságkötés alkalmával és az örök- 
lésegészségügyi bíróság előtt követendő, azonkívül a házassági köl
csönök, gyermeksegélyek elnyerésére vonatkozó eljárásokat ismerte
tik. Amit hellyel-közzel az orvos- és jogtudomány viszonyáról, a jog- 
felíogásrói és gyakorlásról mondanak, beleillik a mai német világ
szemléletbe.

Naményi.
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H. W, Siemens: Grundziíge der Vererbungslehre, Rassénhygíéné und 
Bevölkerungspolítík, 8. Auflage. München: J . F. Lehmann 1937, 
203 old. Ára 3.60 Rm.
Midőn e könyv első kiadása két évtizeddel ezelőtt megjelent, az 

eugeníkusokat még felhő] áróknak tartották és általában is idegenül 
álltak az eugenika eszméivel, törekvéseivel szemben, Szerzőnek első
nek sikerült akkor tudományosan megalapozott, tárgyilagos rövid be
vezetőt adni az örökléstanba és eugenikába; e tudományok nagyará
nyú fejlődéséről tanúskodik a mostani kiadás, mely tárgyilagosságát 
változatlanul megőrizte és ma sincs az idevágó irodalomnak könyve, 
amely céljának megfelelőbb, jobb és alkalmasabb volna az eugenikaí 
gondolat terjesztésére. Rövid történeti bevezetés után könnyen átte
kinthető képet ad az öröklésbiológiai alapfogalmakról, az átöröklés 
sejttani alapelemeiről, az emberi átöröklés jelenségeiről, a második 
részben pedig a biológiai kiválasztás alakjait, az elfajulás, az eugeni- 
kailag szabott népesedéspolitika szükséges rendszabályait, eszközeit 
tárgyalja. Az eugenikai közvélemény megteremtése, az eugenikára 
való tervszerű nevelés és kiképzés ma is még a legsürgősebb eugenikaí 
követelmények közé tartozik s ezért a szerző nyomatékosan figyel
meztet a helytálló szakismeretek szükségességére és nagy jelentősé
gére, Kitűnő könyve nagy mértékben hozzá fog járulni ezeknek széles 
rétegekben való elterjedéséhez, Naményi.

E, Schreck; Die Epilepsie des Kindesalters, Untersuchungen über das 
zahlenmässige Verhältnis der genuinen zur symptomatischen 
Epilepsie und über das Vorkommen einer ,,symptomatischen 
Epilepsie bei Kindern aus erblich belasteten Familien.“ Stuttgart: 
Fred. Enke 1937. 174 old. Ára 18 Rm.
A szerzőnek vizsgálatai eredetileg a genuin és tüneti epilepszia 

számbeli viszonyainak, megoszlásának megállapítására irányultak, 
Tanulmányának anyaga 330 gyermekkori epilepsziának 16 év alatt 
észlelt klinikai esete. Vizsgálatai folyamán arra a megállapításra ju
tott, hogy az epilepszia két főcsoportja mellett a gyermekkori epilep
sziának egy harmadik alakját is meg kell különböztetni, még pedig az 
örökletesen terhelt családokból származó gyermekek tüneti epilepsziá
ját, Az epilepsziák fogalmának igen alapos történeti-kritikai elemzése 
után, amit saját eseteinek leírásával egészít ki, a klinikai formákat 
hasonlítja össze és szembeállítja egymással a genuin és tüneti epilep
sziának a kórelőzmény, klinikai lelet és kórlefolyás alapján megha
tározható különbségeit. Kutatásai alapján úgy véli, hogy az epilep
sziának fogalma ezzel a két alcsoporttal nincs kimerítve és a genuin 
epilepsziának az örökletessel, ill. a tünetinek a szerzettel való mara
déktalan azonosítása ma már nem tartható fenn. Erre egyébként 
íkervízsgálatok is rávilágítottak már és számos eset ismeretes, amely
ben adott örökletes alkat mellett is csak exogén ártalmak képesek az 
epilepsziát megnyilvánuláshoz juttatni. Esetei közül 73 tartozott a ge
nuin epilepsziához, 168 a tisztán tünetihez, 89 pedig, ami az egész anyag
nak kb. 27 %-át teszi ki, az általa körülhatárolt csoporthoz; az örök
letesen terhelt gyermekek tüneti epilepsziájához. Ennek az utolsó 
csoportnak számbeli gyakorisága bizonyára jogosulttá teszi, mint ön
álló csoportnak elkülönítését, ha azonban a közölt kortörténeteket 
behatóan szemügyre vesszük, azt látjuk, hogy a leírt eseteknek nagy



részében epilepsziás rohamokban szenvedő súlyosan idióta gyerme
kekről van szó, akiknél a pszichiátriái meghatározás szerint a beteg
ség kardinális tünete, a nagyfokú gyengeelméjűség alapján, nem tüneti 
epilepsziát, hanem epilepsziás rohamokkal kapcsolatos ídióíiát kell 
kórismézni. A szerző kiemeli, hogy számadatai csak a gyermekkori 
epilepsziára, vontakoznak, aminek hangsúlyozása azért is fontos, mert 
más szamokat és értékeket kap a vizsgáló aszerint, hogy beteganyaga 
gyermekekből vagy felnőttekből tevődik össze. A genuin epilepszia 
sok esetben csak a felnőtt korban nyilvánul meg, míg a szervi-tüneti 
epilepszia gyakrabban jelentkezik már a kora gyermekévekben.

N a m é n y  i.

R  Ritter: Ein Menschenschlag, Erbärztliche und erbgeschichtliche Un
tersuchungen über die — durch 10 Geschlechterfolgen erforsch
ten - Nachkommen von „Vagabunden, Gaunern und Räu
bern.“ Leipzig: Georg Thieme 1937. 115 old. Ara 6.80 Rm. 
Gyengeelméjű és csavargó életmódot folytató gyermekek és 

fiatalkorúak vizsgálatából kiindulva évekig tartó fáradhatatlan és nagy 
felkészültséget igénylő kutatások alapján sikerült a szerzőnek ezek
nek a ma élő aszociális elemeknek őseit a 10, nemzedékig visszame
nően követni és megállapítani, hogy ezek csaknem kivétel nélkül a t7, 
éa 18. század rettegetx délnémet tolvaj-, rabló- és zsiványnemzetsé- 
geíoői származnak, melyeknek tagjai kezdettől fogva egymásközt há
zasodtak és aszociális tulajdonságaik rendkívüli hasonlósága által tűn
tek ki. Rengeteg levéltári, anyakönyvi stb. adat és feljegyzés (ame
lyekben ezek régen ,,vagi, vagabundi“ néven szerepeltek), szóbeli, 
írásbeli megkeresés, utánjárás alapján több mint 20.000 személy 
genealógiai kapcsolatait dolgozta fel, mely tény már maga is némi ké
pet ad átfogó kutatásainak terjedelméről. E családok gyengeelméjű
ségének és aszocíalításának kiterjedését a közölt családfák szemlél
tetik; látjuk a kedvezőtlen következményét annak, ha két gyenge
elméjű házasodik össze, mely esetben a gyermekeknek túlnyomó ré
sze ismét gyengeelméjű lesz. Két gyengeelméjű szülőnek csak ritkán 
születik egyszer egy átlagos értelmű gyermeke, legfeljebb akkor, ha 
legalább is egyik nagyszülő nem volt gyengeelméjű. Egy kisegítő is
kolás fiú leszármazási táblájából, amely az 5 parentál-generácíó ösz- 

őseit feltünteti, kiderül, hogy 62 elődje között (dédszülőí nagy
szüleiig, 1774— 1920-ig) csupán hat ős található, — és pedig a két leg
távolabbi nemzedékben—, aki nem volt gyengeelméjű, sem aszociális; 
e hat közül kettőnek rokonságában azonban ugyancsak voltak gyenge- 
címé jűek. Kiviláglik ebből, hogy ennek az aszociális törzsnek a tagjai 
nemcsak egy zsíványpárnak az ivadékai, hanem egy egész zsivány- 
populáció leszármazottjai közé tartoznak. A szerző vizsgálatai ki-~”h 
mutatták, hogy minden idők zsíványnépsége nemcsak mindenkori 
szociológiai formáció volt, hanem a mindenkori megnyilvánulási 
alakja egy öröklésbiológíai adottságnak. A csavargásra való hajlam 
nemcsak „régi szokás körükben, hanem évszázados kíválogatódás 
által öröklött és az idők folyamán csak erősödött cigányokkal való 
keveredés következtében. Ilyen kevert cígánytípusok még ma is gya
koriak köztük és úgy látszik a basztardoknak egymásközt való állandó 
kereszteződése folytán fenn is tartják magukat. Ezeknek az aszó- 
ciálís törzseknek önfenntartási őssztöne és ellenállóképessége minden
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külső behatásnál erősebb. Termékenységük mindig meghaladja az 
átlagot és a fokozott gyermekgazdagságon kívül korai házasodásuk 
folytán a nemzedékek gyorsabb egymásutánja is szembeötlő. Sem 
szociálpolitikai, sem nevelési rendszabályok sohasem voltak képesek 
ezt az aszociális emberfajtát éppen hajlamai változhatatlansága és 
kontinuitása folytán alakítani; semmiféle rendszabály sem tudta 
idején megakadályozni, hogy egymásközt szaporodjanak és fogyaté
kosságaikat ne adják tovább nemzedékről-nemzedékre. Joggal tesz 
ellenvetéseket a szerző régebbi hasonló vizsgálatokkal szemben (Kal- 
likak-család stb.), amelyek abból a hamis feltevésből indultak ki, 
mintha egy beteg törzsnek a terheltsége egyedül egy bizonyos ősapától 
vagy ősanyától eredne és nem voltak tekintettel az öröklés folyamának 
elágazódásaira, az oldalágakra, amelyeknek nem tulajdonítottak oly 
jelentőséget, mint a névadó vonalnak, mely a vizsgálat alapját ké
pezte. A szerző ebben a tekintetben is új és helyes utakon jár, mint
hogy könyve azoknak a legértékesebb munkáknak sorában foglal he
lyet, amelyek az utóbbi időben a gyakorlati emberi örökléskutatás 
irodalmát gazdagították. N a m é n y i.

Aggházy Irén: A  gyógypedagógia hivatása a szociálpolitikában,
(Társadalompolitikai füzetek, 1937. 4—6. szám.)
Mindenkor örömünkre szolgál, ha ifjú tanárnemzedékünk az el

mélet és gyakorlat terén érvényesíti azt a tudását, melyre felkészült 
akár a fogyatékosok bárminémű megmentésének területén, akár a he
lyesebb vagy észszerűbb társadalmi és oktatási értékelés elméleti út
jain. Aggházy Irén  tanártársnőnk ennek a szükségszerű feladatnak 
tett eleget, amikor alapos cikkében, sokoldalú tanulmányai révén 
(Dr. Tóth Zoltán, Földes Béla, Dr. Hilscher Rezső, Mihelics Vid, Br. 
Dobszay László, Dr, Kármán Elemér) kifejti a gyógyító nevelésnek 
hatását társadalompolitikai vonatkozásokban.

Megállapítja, hogy a gyógypedagógia területére mind
azoknak nevelési kérdései tartoznak, akik fejlődésükben gátoltak 
vagy fogyatékosak, akik normális képzésre és nevelésre nem alkal
masak és a társadalmi rendbe a védelem hiányában nem tudnak be
leilleszkedni. Egyúttal jelzi, hogy a gyógyító nevelés ezeknek védel
mét, valamint a fogyatékosságok megelőzését is főfeladatának tekinti. 
Miután pedig a testi és lelki értékcsökkenések jórészt a társadalom 
szervezetéből fakadó adottságok, ennélfogva ezek megoldási kérdései 
beleilleszkednek az általános szociálpolitika kérdéseibe is. Ezek kö
zött pedig eszmét képvisel az a gondolat, hogy ha a gyengéket védeni 
kell, akkor ez ne csak a gazdasági védelemre szorúlókra álljon, ha
nem az erkölcsi és szellemi téren hátramaradottakra is; ha pedig a 
szociálpolitika a jobb és tökéletesebb élet felé kíván haladni, akkor 
ebben az ígyekvésben nem képzelhető el a fogyatékosságügyí problé
mák megoldatlansága. A szociálpolitikai tevékenységben igen sok 
függ a politikai irányzatok kialakulásától, mely akkor áll a fogyaté
kosok védelmének magaslatán, ha a legmagasabb etika alapjaira épít. 
Függ a kultúrpolitikai törekvésektől is, mikor a műveltség megszer
zése nemcsak jog, hanem kötelesség. Meg kell szaporítani a testi és 
lelki elmaradottak intézeteinek számát; azonban miután nem minden 
hátramaradottsági fok kíván intézeti nevelést és oktatást, igen helye
sek azok a kultúrpolitikai intézkedések, melyek a kevésbbé eltérő hí-
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bak kiküszöbölésére tanácsadókat szerveztek. Sajnos a szociális gon
dozó intézmények keretében egyéniségkutató és tanácsadó állomáso
kat még nem igen találni, mert a gyermekvédelmet ma inkább még 
csak az anyagiak kielégítésében látjuk. Kivétel Budapest és Szeged. 
A gazdasági helyzet is fontos mozzanata a szociálpolitikai tevékeny
ség kialakulásásának. Az elhanyagolt, züllött és bűnöző gyermekek 
szama szinte ijesztő arányban növekszik, A népesedés politikájának 
is van szoros kapcsolata a fogyatékosságügyí kérdésekkel, amikor a 
népesség szaporodását nemcsak mennyiségi, hanem minőségi szem
pontból is törekszik szabályozni.. A házassági tanácsadás, a házasság 
előtti kötelező orvosi vizsgálat, a serdülő ifjúságnak okos és célirá
nyos felvilágosítása valláserkölcsí alapon és az ifjúságnak erkölcsös, 
tiszta életre való nevelése sikerrel szolgálná a népesedéspolitika fel
adatkörét és egyik legnagyobb szerepet vinné a fogyatékosságok 
megelőzésében. — r —-

Prof. Dr, Ríchard Müller-Freíeníels: Kíndheít und Jugend, 272 old.
Ára 5.80 Rm. Quelle és Meyer kiadása, Leipzíg, 1937.
Prof. Müller-Freienfels könyve lényegében teljesen újszerű. Az 

emberi „én“-t, mint cselekvő és szerves egészet mutatja be, élettani 
és szociális tényeket is von megfigyelése körébe és így könyve az em
ber teljességének ismeretkeretébe való. A könyv globális és biológiai 
alapon felépített pszichológiával szemléltető képét adja a mai ifjúság 
életének. Nagyon fontos, a fejlődésnek eddig elhanyagolt tényezőit 
emeli ki s ezáltal nemcsak az általános pedagógiának, de a gyógyítva 
nevelésnek is irányt szab.

Bevezetés; A tudomány és a gyermeklélek, A gyermekkutatás 
„előtörténete.“ A gyermek romantizálásának felfedezése a 19, szá
zad elején. Tudományos gyermekkutatás a 19. század vége felé. A 
psychoanalitikusok gyermekpsyehológiája. A gyermekiélek és a kul
túra változásai. Gyermekpsychológia és a nemzeti szocíálísta pe
dagógia.

Első fejezet; A fejlődés lényege és fázisai. A fejlődés, mint ak
tív, állandó történés. Az úgynevezett „mílieu.“ Külső és belső fejlő
dési adottságok. A fejlődés biológikus, szociologikus és psychológíkus 
szemszögből nézve. A fejlődés fázisai. A fejlődési fázisok, mint „élet
szerepek.“ A fejlődési fázisok „egymásrarétegeződése.“

Második fejezet; A gyermek az első életévben. A csecsemő, mint 
aktív, céltudatos lény. Az ősök öröksége. A születés előtti élet. Az 
újszülött lelke. A csecsemő „tanulása.“ Nem utánzás, hanem előmu- 
tatás. A csecsemő környezete, A környező világ élménye, A beszéd 
előformáí. .Összehasonlítás az állat lelki élete és az egyéves gyer
meké között.

Harmadik fejezet; A tárgyi világ első meghódítása. Tevékenység 
által a valóság felé. A járás, mint vílágmeghódítás eszköze, A kéz, 
mint eszköz a világ meghódítására, A beszéd, mint eszköz a világ 
meghódítására. Az érzésszerű beszédcsírák fokozata, A kezdődő szó- 
fűzés fokozata. A gyermek megfigyelése. A gyermek emlékezőtehet
sége. A gyermek „fantáziája.“ A gyermeki világkép egocentricitása.

Negyedik fejezet; Kezdetleges beleilleszkedés a kultúrába. A 
fejlődő „jellem.“ A félelem, mint a gyermekélet alapérzése. A gyer
mek úgynevezett „naivitása.“ Szerepjátszás. A kultúrnyelv átvétele,
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A gyermek viszonya szülőkhöz és testvérekhez. A mesék átélése. Áb
rázoló rajz. Az óvódás gyermek fejlődési foka.

Ötödik fejezet: ískolaélet és magánélet a későbbi gyermekkor
bein. Az iskola kezdete, mint első lépés a civilizált életbe. A fiúk sa
ját világa. A fiúk háborús-hősies játékai. Rangsor és csoportképződés 
a fiúk világában. Ököl jog, ugratás és kegyetlenség a fiúk világában. 
Titkos harcállás a civilizált világ ellen. Fíúerkölcs és felnőtterkölcs. 
A leányok saját világa. Gyermeki vallásosság. A felnőttek viszonya 
a gyermekvilághoz.

Hatodik fejezet: A pubertás korának átmeneti jelenségei. A be- 
feléfordulás. Kezdődő individualizálódás, Megváltozott magatartás a 
külvilág felé. A birtoklás öröme és hajlama a gyűjtésre. Individuális 
barátságok.

Hetedik fejezet: Az ifjúkor. A valóság utáni vágyakozás, mint 
az ifjúkor előhírnöke. Az ifjúkor elhatárolódása. Nemi élet az ifjú
korban, Ifjúkori erotika. Az ifjúkornak „fantáziája,“ A sport, mint 
az ifjúkor tipikus életformája. Áz ifjúkorú és a vallás. Az ifjúkornak 
erkölcsössége. Az ifjúkorúak és az élethivatás. A művészet az ifjú
kornak életében. Ifjúkor és szülői ház. Ifjúkori kötelékek. „Ifjúkori 
kultúra?“

Nyolcadik fejezet: A későbbi életszakok. A múlt továbbélése. A 
felnőttkor jellemzője. A felnőtt és az ifjabb nemzedék. Az aggkor 
jellemzője. Az életkorok értékelése. P. B, S.

A Social Probüem Group? Edited by C, P, Blacker. London: Oxford
Universíty Press 1937, 288 old.
„Social Problem Group“-nak nevezték el Angliában néhány év 

előtt a szubnormális népesség egy csoportját, amely a rendészeti, nép
jóléti és gyógypedagógiai intézményeket egyaránt állandóan foglal
koztatja és amelynek soraiból sokkal nagyobb számban kerülnek ki 
epilepsziások, elmebetegek, alkoholisták, prostituáltak, bűnözők (kü
lönösen visszaesők), nyomortanyalakók, munkanélküli és egyéb szo
ciálisan elégtelen elemek, mint a népesség olyan csoportjából, amely 
nem foglal magában elmefogyatékos egyéneket. Ez a társadalmi skála 
legalsó fokán álló csoport a lakosságnak mintegy 10 % -át teszi ki. 
A negatív eugeníka szempontjából legfontosabb az a kérdés, vájjon 
ennek a csoportnak tagjai örökletes fogyatékosságokkal terheltek-e, 
mert ha ily csoport tényleg létezik és határozott biológiai jellegzetes
ségeket, többek közt magas termékenységi számot mutat fel, úgy 
mindenek előtt kívánatos tagjainak termékenységét a leghathatósabb 
eszközökkel korlátozni. A kérdés megvitatására az angol eugeníkaí 
társaság tíz szakembert szólaltatott meg, akik kritikai tanulmányaik
ban foglalkoznak e kőzsegélyre szoralú csoport és a gyengeelméjűség, 
különböző elmebajok, epilepszia, alkoholizmus, prostitúció, bűnözés, 
pauperízmus, munkanélküliség (52 neuraszténiás esete) között felté
telezett korrelációkkal. Az irodalomból vett adatokat saját vizsgála
taikkal egészítik ki, minthogy azonban vizsgálataikat szelektált anya
gon végezték és sok esetben megfelelő kontrollcsoportok hiánya tá
masztott nehézségeket, tartózkodnak elhamarkodott általánosításoktól 
és további kiterjedt családkutatást tartanak szükségesnek. Eddigi 
eredményeik azonban már olyan pozitív összefüggések mellett szólnak, 
amelyek jogosulttá és szükségessé teszik e csoport termékenységének 
(korlátozását. N a m é n y i.
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V__ E G Y E S E K
A. Síkeísiémák és Vakok Tanárai Orsz, Egyesületének köz

gyűlése, Ez évi október hó 2-án tartotta meg a váci anyaintézet ősi 
falai között közgyűlését a Siketnémák és Vakok Tanárainak Orsz, 
Egyesülete, Űj szín vegyült a gyógyítva nevelő tanárok e hagyomá
nyos találkozójába azzal, hogy úgy a középiskolai, mint a polgári isko
lai tanárok egyesülete képviselőjüket küldötték a közgyűlésre. Az 
osszetartozandóság, az együttes munka szükségessége, a nagy nevelési 
közös érdek fontossága így újabban is megvalósulást, tényes bizony- 
ságot nyert, s nem lehet óhajtottabb szándékunk, mint hogy ez a kö
zösségi érdek a magyar tanuló-nemzedék javára még mélyebb szála
kat gyökereztessen, túl az ünnep keretein a hétköznapok munkaié! - 
aaataiba, cél- és eredményigényeibe is.

A közgyűlés istentisztelettel kezdődött. Annak végeztével a hó
dolat, az emlékezés virágait helyezte az Egyesület a hősök emlékmű
vére Wayán Ferenc igazgató karfásunknak mély érzésű emlékezése 
kíséretében. Majd egy-egy síket növendék feltűnően tiszta, majdnem 
teljesen tökéletesnek hangzó verse vagy hálaszava mellett kivirágo- 
sodtak I. Ferenc császár, Cházár András, Náray-Szabó Sándor és 
borbély Sándor szobrai. A közgyűléshez kapcsolt ez utóbbi ünnepi moz
zanat, a síketnéma növendékek hódolata, volt tán a leghatásosabb, 
a legmeglepőbb, egyúttal a közgyűlés indokoltságát is bizonyító ered
mény. Hiszen jórészt a tökéletesedés szándéka az ügy érdekében 
hozza együvé a kartársakat évtizedek óta s nem hiába; a munka szép, 
az eredmény meglepő.

közgyűlést Szent Györgyi Gusztáv igazgató, elnök nyitotta meg 
erőtől duzzadó, a helyzetet világosan látó beszédjével. A jelen szo
morú adottságait egybeveti a múlttal s e kettőnek kapcsolatából ra j
zolja meg a jövőt.

Mindenütt úgy mond — a halál vinnyogó szava, keservek és 
panaszok jaj ja szól; keleten, nyugaton ember felebarátot, testvér 
eo.es testvért öl. A nagy mészárlások az újsághírek révén olvasmányok 
csupán. Gyermekek százezrei lesznek árvákká, szülők gyermekte
lenné, barát, testvér mind egyedül marad. Mindebből pedig csak a jó 
veszt, a gonosz arat,

Mily szörnyű mindezt nevelőnek, gyógyító nevelőnek látni. Hi
szen gombnyomásra talán a hadi vakok, siketek és egyéb fogyatéko
sok légiói születnek.

jói hogy mi kicsi hazánkban csendben, békében dolgozha
tunk, Néha igaz ,hogy összeszorított fogakkal, néha kevés meleggel, 
olykor ha±vány pírossággal a szívben, de élhetünk hivatásunknak s 
központosíthatja mindenki erőit, képességeit, akaratát egyre, hogy tö
kéletesítse azt az ügyet, melynek szolgájává, lelkes katonájává, vaév 
apostolává lett. '

A gonoszság pusztítja nemcsak az embert, de vele együtt a lelket 
is. Ezer veszély, csábítás, kisértés kerülgeti. Megcsúfolják körülötte 
az igaz Istent. Veszélyben minden isteni és minden emberi, A ma
gyarok veszteségeit csak Szent István szelleme pótolhatja, pedagó
gusnak útmutatót csak az ő intelmei adhatnak. El kell mennünk a 
jövő esztendőben Székesfehérvárra közgyűlésre, számotadásra, ott
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kell Szent István szellemében ú jjá szerveznünk oktatásügyünket. El 
kell zarándokolnunk az 1938, jubileumi évben az ősi koronázó vá
rosba, Székesfehérvárra és ott elfogultság nélkül, tárgyilagossággal, 
jó magyarok, jó keresztények módjára megállapítani; nem sok-e az, 
amit Krisztus nevében védenceink részére követelünk, hogy nem ke- 
vés-e az, amit a magyar társadalom, a magyar állam nékik ad.

A fogyatékosok irányában ma kevesebb irgalmas hang hallható. 
A minimumra akarják leszorítani az állami és társadalmi gondosko
dást. A tárgyalásra került rendtartás-tervezetben már efféle megnyi
latkozás volt észrevehető. A tanárság aggódik s nem önmaga miatt, 
A hullámok csak nagynehezen simultak el, amikor az Orsz, Közokta
tásügyi Tanácsban jóakaratra találtunk és a legmagasabb hatóságaink 
részéről megnyugtató kijelentéseket hallottunk, A pedagógiai munkák 
között a miénk a legnehezebb. Nyilvánvaló, hogy eredményeket csak 
kedvező légkörben érhetünk el.

A Bárczi-féle beszédnevelési eljárás a kartársak lelkes felkaro
lásával és a külföld bensőséges érdeklődésével érik egyre jobban. 
Más ágazatban is a tanításnevelési eljárás újabb és egészségesebb, 
szinte feltűnő lendületet nyert. Ez egyrészt a lelkes, hozzáértő mun
kának eredménye, másrészt a 4 évjáratú tanárképző főiskolánknak 
következménye. Üj tanárnemzedéket nevel és a kutató munkának vá
lik eredményesen termékeny műhelyévé, Szervezetében ez csak any- 
nyiban volna megváltoztatandó, hogy a mai idők szükségletének meg
felelően és a férfi és női hallgatók helyes arányát megállapító módon 
vegye fel hallgatóit. Amikor miniszterünk szándékából minden főis
kolai intézményt tökéletesítenek, akkor nem tartjuk lehetségesnek, 
hogy a legnehezebben nevelhetők és oktathatók tanárainak képzése 
essék vissza, mint ahogy visszaestünk az évfolyamok szüneteltetésé
vel, Ez nagy veszedelem volna úgy a belső gyógyító nevelés fejlődé
sére nézve, mint a külső egyetemes pedagógiai lendület és alaposság 
szempontjából.

Kultuszminiszterünk a tanügyi közigazgatás átszervezését tör
vénybe iktatta. Aggodalmaink voltak, de csak kisebbik részükben iga
zolódtak be. A gyógypedagógiai szaktanácsot sohasem pótolhatja egy 
nagy közös oktatásügyi tanács. Nyertünk azonban azáltal, hogy szo
rosabban kapcsolódhattunk bele az általános nevelés ügyébe.

Helyünkön mindig ébren őrködtünk. Ha kötelességeket szabunk 
magunk elé, akkor ezeknek elseje lesz a tanárképzés ügyének meg
nyugvásra hozása, a jövő évi felvételeket akadályozó körülményeknek 
elhárítása. Hiszen életbevágóan fontos ügyünkről van szó; a jöven
dőnkről, Oktatásügyünk a tanárképző sorsával él, emelkedik és 
süllyed,

Valamikor kiváló emberbarátok nemcsak a növendékek, de a ta
nárok javára is létesítettek alapítványokat (Marcíbányi-díj, közel évi 
400 Kor.). Nem kívánhatjuk ennek az alapítványnak feltámasztását, 
de erkölcsi oldalát, értékét igen. Ahogy a polgári iskolai kartársaknál 
előfordult, úgy a gyóygpedagógíaí tanárok is megérdemelnék a tan
ügyi tanácsosi címet.

A mai napunk évfordulója olyan kezdeményezésnek, mely Chá- 
zár András cselekedetével új tiszteletre serkent a régiek iránt, friss 
erőt nyújt a jövőbeli munkához, Ezért is jövünk össze, hogy eszmék
kel és új ismeretekkel gazdagodva térhessünk vissza műhelyeinkbe,
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hol isten- és hazaszeretetre, tekintély- és értéktiszteletre, munkára, 
rendre és fegyelemre neveljük, oktatjuk védenceinket. Ezeknek leg
főbb biztosítóit köszöntjük e helyről: vitéz és bölcs első magyar em
berünket, a Kormányzó urat, utána a Miniszterelnök urat ötéves mi
nisztersége évfordulója alkalmával és vallás- és közoktatásügyi Mi
niszter urunkat. Az irányukban nyilvánuló köszönet mélységétől át- 
hatottan, reménnyel, bizakodással nyitom meg a 34, közgyűlést.

Elnök azután megemlékezett az év halottadról; Wlassics Gyula 
báróról, Éltes Mátyás és Puha László  igazgatókról, egyben Fedor L a
jos  kartársunkról. Szeretettel fordult a továbbiakban Völker Jó z s e f  és 
Schannen Péter igazgató kartársaink felé, kiket az önzetlen munkának 
méltatása keretében az Egvesület örökös tiszteletbeli elnökökké foga
dott.

Dr. Bérezi Gusztáv igazgató kartársunk, főorvos előadása követ- ’ 
kezeit, ki „Hallásébresztés, hallásnevelés“ címén válaszolt Kroissnak és 
Lehmannak a surdomutitas corticalissal kapcsolatos vélekedésükre. 
Minden szava tárgyilagos megfontoltság, minden gondolata csupa éles 
meglátás, és minden megállapítása merő céltudatosság az ügy érde
kében, csupa szív és jóság a megmentésre várók érdekében. Megálla
pításait, melyeket új beszédnevelésí eljárása, a Bárczi-féle módszer 
igazolása érdekében tett, ma már az egykori kétkedők: Kroiss és 
Lehmann is teljes elismeréssel fogadják. Németország külön beszéd- 
nevelő osztályokat állított fel, melyekben tisztán a Bárczi-féle eljárás
sal tanítják a növendékeket; Németország és Ausztria tömegével 
küldi a tanulmányozni szándékozókat, kik elragadtatással hirdetik a 
magyar eljárás meglepő eredményeit; és a tekintélynek oly nagy mé
retei kapcsolódnak ma a magyar kutatás és tényes gyakorlatoknak 
sikereihez, hogy a külföld rég nem emlegetetté tudományos vonatko- j 
zásban annyit a magyart, mint épp a Bárczi-féle módszerrel kapcso
latosan. A főorvos előadása után megnyilatkozott a magyar kartársak 
vélekedése is. Mindegyike az eredményességet hangoztatta, azonban 
azt a kívánságát is, hogy a magyar szakembereknek is adassék meg; 
a bő alkalom az eljárás és az eredmények gyakorlati tanulmányozá
sához Bárczi Gusztáv dr. közvetlen munkahelyén.

A nagy érdeklődéssel fogadott, alapos és megfontolt hozzászólá
sokkal megbecsült előadás annyira lekötötte a közgyűlés idejét, hogy, 
munkarendjének második előadását, K om ád György kartársunknak 
,.A tornatanítás jelentősége a vakoknál" címén jelzett értekezését a' 
legközelebbi szakgyülésre halasztotta.

A különböző jelentések megtétele után a Tanáregyesület régi 
tisztikarát választotta meg a következő évi ügyek vitelére. — r —

Cházár András emlékünnepély. A magyar emberszeretet első 
hajlékának megalapítója, a magyar siketnémaoktatásnak kiapadha
tatlan forrású szelleme: Cházár András, a siketnémák nevelés- és ok
tatásügyének elterjedése óta nemcsak a váci intézetnek örökemlékű 
nagyja, hanem minden síketnéma intézeti tanár számára eszmény és 
vezető gondolat. Az emberszeretetnek a gyógyító nevelés gondolatá
ban és szándékában való kialakulása óta pedig Cházár András min
den gyógyítva nevelő számára életút, szellemi irány, akarat és lelke
sedés, szemlélet és végrehajtás. Igazi jelkép, igazi ősforrása mind
azon belső tartalmaknak, melyek az emberszeretet nevében hősöket
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adlak a magyar gyógyító nevelésnek, életet áldozókat a hallási, lá
tási, a szellemileg és erkölcsileg fogyatékosoknak, a beszédhibákban 
szenvedő gyermekeknek és tekintélyt a maroknyi, egyre küzködő ma
gyar gyógyítva nevelő tanárok seregének, Cházár András emlékün
nepe azóta országos ünnep a gyógyító nevelés minden ágazata ré
szére. Egybe is gyűltek közelről és távolról a kartársak oly nagy 
számban, hogy Vác egyházi és világi tekintélyeivel együtt szinte 
szűknek bizonyult az ősi intézet vírágdíszes ebédlője.

A seríegbeszédet ezúttal az intézet régi neves barátja, a gondo
latnak és szívnek nemes papja, Kem enes Illés dr. főigazgató mon
dotta, Feszült figyelem hordozta nyugodt megállapításait, felajzott 
érdeklődés fogadta magába minden gyönyörű gondolatát, midőn han
goztatta, hogy az élet kérdőjelei mellett a gondolkodó ember nem 
tud közömbösen elhaladni. Nem tud megnyugodni mindaddig, amíg 
azokra feleletet nem talál. Ilyen örök kérdőjelek, örök emberi prob
lémák nem utolsója az emberi nyomorúság, szenvedés, betegség, fá j
dalom kérdése. Véges emberi elme a bajokban mindig a büntetésnek 
a jellegét keresi, mert látja a büntetés tényét, de nem látja annak 
okát, a bűntettet. Az emberi nyomorúságnak és szenvedésnek okát, 
értelmét csak az evangélium tudta megadni, mely szerint ezek nem 
birnak mindig a büntetés jellegével, hanem a kiválasztottságnak jelei. 
Békés eltűrésükkel, ha nem szakítanak el Istentől, a jutalmak tenge
rét rejtik magukban és az emberi önnevelésnek fel sem mérhetően ér
tékes eszközeivé lesznek.

Az evangélium ezzel a megoldással igen nagy jót tett az emberi
ségnek, De tovább is ment. Az evangélium óta nem lehet folyók part
jára vetni Mózeseket, nem lehet kitenni vadállatok prédájául Roma- 
iusokat és Remusokat. Az Isten-fiúságban felolvadó testvériség a be
teg testvérnek gondozását is kötelességévé teszi. Krisztus volt az első 
gyógypedagógus, amikor a siketnek visszaadta a hallását, a némának 
beszélőkepességét, a vaknak a látását.

Az evangélium megszünteti az észnek egyeduralmát s odateszi 
melléje a szívét. Jólészí Cházár András kialakulásában is osztozko
dott az ész a szívvel. Evangéliumi ember volt minden vonatkozásban, 
A neki jutott talentumokat bőségesen kamatoztatta; a nyomorúságba 
jutott embertársain segített; szerette áldozatos szertettel faját és ha
záját, hazájának múltját és nemzetének nyelvét. De evangéliumi em
ber akkor volt leginkább, amikor sok gondja-dolga közt, jólétben és 
lesujtottságban is hallgatott nemes szivére. A császárvárosban való 
látogatása során nem a fény kápráztatta el, hanem a gondoskodás az 
emberi nyomorultakról. Maga is azon volt, hogy hazája szerencsét
lenjeinek segítségére legyen. Csak fennkölt gondolkodás tesz ilyenre 
képessé és emberszeretet, mely ezt a szeretetet azonnal az Istenszeretet 
mögé helyezi.

Ez ünnepi órában, az önzésnek és rideg embertelenségnek korá
ban, az evangéliumi gondolkodás és életalakítás ellen való küzdelem 
korában, az emberi szívek kiirtásának törekvésében, a Krisztus ke
resztjét elhalványítani akaró hadjáratban idézem jólészí Cházár And
rás emlékét. Hamvaival már a futó szél játszik. De mi nem akarunk 
és nem tudunk hálátlanok lenni neki. Azonban a mi számunkra jólészí 
Cházár András emléke nem lehet pusztán a hála kifejezése, hanem 
ennek az emléknek színbolummá kell felmagasztosulnía minden élő
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és elkövetkező magyar előtt. Szimbólumává a lobogó hazaszeretetnek, 
világító oszloppá is kell lennie emlékének az evangélium szerint való 
életben, mint ahogy nála is az evangélium életté lett, mikor odanyuj- 
totta kezét a nyomorultnak, _  r _

Éltes Mátyás emlékünnepély. A budapesti állami kisegítő iskola 
tanári testületé bensőséges ünnepélyt rendezett Éltes Mátyás, az is
kola volt igazgatójának és a magyarországi kisegítő iskolák megszer
vezőjének halála évfordulóján, október 16-án. Az emlékünnepen le
leplezték Éltes Mátyásnak a gyógypedagógiai tanárság áldozatkész
ségéből megfestett arcképét. Ünnepi megnyitót mondott Dr. Baranyay  
Géza, az iskola jelenlegi igazgatója, majd a halott érdemeit méltatta 
ünnepi emlékbeszéd keretében Dr. Kriger György tanár. A Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola nevében Schreiner Ferenc beszélt, 
míg a főiskola hallgatói nevében Gyulay László gyógypedagógiai ta
nár. Az ünnepély díszét növelte a vakok Homeros-énekkarának töké
letes, művészi szereplése.

Kitüntetések, kinevezések, A Kormányzó úr őfőméltósága Hoch- 
rein Lajos, Faragó Géza és Gábor Lajos  gyógypedagógiai tanárok
nak igazgatói címet adományozott.

A Kormányzó úr őfőméltósága Ehling Ja k a b  c. igazgatót és S i
mon Jó z se f  gyógyped. tanárt a VI. fizetési osztályba nevezte ki.

A vallás- és közoktatásügyi Miniszter úr őnagyméltósága gyógy
pedagógiai rendes tanárokká nevezte ki: Gáspár né K allay Terézt 
(Debrecen), Angyalné Kelem en Saroltát (Kecskemét), Nyitribusz 
Ilonát (Budapest), Jón ás Lászlót (Budapest), Duráczky Józse fe t  
(Kaposvár), Győrffy Pált (Vác), Laczkó Istvánt (Kisújszállás), és 
Bors Vilmost (Kispest);

helyettes gyógypedagógiai tanárokká nevezte ki: Bír óné Tihanyi 
Erzsébetet, Barcza Erikát, Tamás Lajost, Papp Saroltát, Bilau Lö- 
rincet, Tekes Júliát, Farkas Máriát és Ujváry Ferencet;

áthelyezte: Győrffy Pál gyógyped. r. tanárt a síketnémák váci 
kir. orsz. intézetéből a siketnémák budapesti áll. intézetéhez; helyére 
Szálai Vilma gyógyped. tanárnőt a siketnémák egri intézetéből.

Igazgatói változások, A magyar síketnémaoktatásnak egyik leg
nagyobb élő értéke, a gyógypedagógia tanárságának egyik leglelke
sebb tagja: Völker József, a síketnémák soproni intézetének jeles 
igazgatója nyugalomba vonult. Páratlanul munkás életének minden 
percét a siketnémák ügyének szentelte. írt és beszélt a siketnéma ok
tatás bel- és külterjes fejlődése érdekében tűzzel és vérrel, lelki tűz
zel, élete vérével. Vitázott és meggyőzött mindeneket, mert mély böl- 
cseség és végtelen nagy szeretet lakozott benne. S ha akadt még pil
lanata, melyet értékesíthetett, akkor a magyar társadalmi szervezett
ségnek áldozta azt és hűséges, derék munkatársainak. Ritkán pél
dás ember és kartárs tudott lenni igazgatói székében is, melyben fel
váltotta őt most Wayán Ferenc, az ő szeretetének továbbhordozó ja, 
az ő szellemének továbbőrzője.

Völker Józsefet nagy és életet áldozó munkája után kísérje Is
tennek áldása, kísérje őt az örömnek, békés boldogságnak sok-sok 
esztendeje. Viszont Wayán Ferencnek minden bölcs és kedves intéz
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kedése hozzon annyi dicsőséget nevének, mint amennyit soproni in-r 
tézetünk jó híre szerzett eddig minden lelkiismeretes, becsületes és 
emberséges munkásának,

Dr, Bárczi Gusztáv igazgató, A vallás- és közoktatásügyi m. kír. 
Miniszter úr őnagyméltósága Dr. Bárczi Gusztáv minisztériumi szak
előadót felmentette eddig viselt munkakörétől s a budapesti állami 
gyógypedagógiai nevelő intézet igazgatójává nevezte ki.

Dr, Bernáth Istvánt, a vakok József nádor kír, orsz. intézetének 
tanárát, ki 20 esztendeig dolgozott a gyógyító nevelés nehéz munka
területén, kultuszkormányunk a budapesti tanfelügyelőséghez oszr 
totta be szolgálattételre. Sajnálattal veszünk búcsút kartársunktól, 
egyben azonban annak a reménynek az örömével is, hogy új munka
helyén megtalálja vágyainak területét.

Tanáravatás, A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola szak- 
vizsgázoíí hallgatóit folyó évi június ó-án avatta gyógypedagógiai ta
nárokká díszes ünnepély keretében. A főiskola ez alkalommal lerótta 
kegyeletét két neves, elhúnyt tagja iránt is, kik mint a főiskola elő; 
adó tanárai a tanév folyamán költöztek az örök hazába. Éltes Mátyás 
és kisfaludí Puha László igazgatók, előadó tanárok emlékének szólt 
a kegyelet, kiknek munkásságát Schreiner Ferenc  előadó tanár mél
tatta. (Ünnepi beszédét lapunk e számának 1, oldalán közöljük.)

A felnőtt vakok „Homeros“ énekkarának jeles dalai után Gresz- 
ler  Jen ő  dr. Öméltósága, a tanárvízsgáló bizottság elnöke nyi
totta meg az avató ünnepély hivatalos szakaszát. Dr. Tóth Zoltán, a 
főiskola igazgatója, mint leendő munkatársaihoz szólt az ifjú taná
rokhoz, jelezve azokat a küzdelmeket, melyek a jövő gyógypedagó
gusára várnak, egyúttal azokat a módozatokat is, melyekkel minden 
hozzájuk fűződő várakozásnak megfelelhetnek. A világosan látó lé
leknek meggyőző átjelölésével vettek azután búcsút ifjú tanáraink a 
főiskolától.

Tanári fogadalmat tettek; Farkas Béla, Gáspár Árpád, Gyulay 
László, Kabdebo László, Lovász Árpád, Mészáros Jenő, Mihályovszky 
János, Szílvássy Sándor, Taliga Miklós, Vadász Zoltán, Zsótér Pál, 
Csermely Mária, Dalik Ilona, Balkányi Sarolta, Dávid Klára, Kőrösy 
Zsuzsa, Schuller Magda, Wayánd Teréz.


