
.MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIA“ 1938. 5 10. SZÁM.

Olvasóinkhoz.

Magyar Gyógypedagógia címen kiadott szaklapunknak ez a szá
ma apunk utolsó száma. 33 éves múlt után, a gyógyító nevelés gon
dolatának es fogalmi tartalmának egyetemesítése érdekében kifejtett
40 ! en40S ku Zid?1™? ut,án célhoz ért és egyesül oktatásügyünknek 
V yt a otí harcosával, testvérlapjával: a Siketném ák  és

%aSÜP éC £ : A k6ttŐ ezentúl úí alakban ,M a g ^ r S fó g y ,  pedagógiai Tanárok Közlönye“ címen jelenik meg. V ^
Olvasóink fogadják elhatározásunkat bizalommal, fogadják öröm

mel. Hiszen e lépés az idők beteljesedését jelenti. Elérkeztünk Tz 
együttes munka tenyehez, az együvé került tábor megnövekedett szeí-
F r í L I G)í e i' a í°f° ;S célok biztosabb megvalósítási lehetőségéhez 
Erőre kaptunk melytől ügyi szolgálat és kari érdek egyképpen
melhet, lendulést várhat S mert erőnk nem a tömegek n ^ L t a l m a  
hanem az embenseg egyik szent ügyének áldozatos szolgálása, át- és’ 

iszove emberszeretettel, mentési szándékkal, rákészültséggel és a 
nemzeti ertekgyarapítás .szükségérzetével, azért az egyesíted munka 
aj n nemcsak remélhetünk, nemcsak várhatunk, de követelhetünk is
nokm hodáUnknak kÖVetelLínk' , Az ü§ynek! Legyenek lehetőségei olya- 
noK, hogy vissza ne essünk. Elszigetelten álló kis maréknyi nemzetünk 
a neveles! területeknek legnehezebbül, a mai magyar gytóyftó ne 

maf S?  emeikedett, hogy két esztendővel ezelőtt 
tünk A65 nemetorszagi kartarsamk tömegei emeltek kalapot eíőt- 

nk' ~  -pedagogusnep fiai tették ezt. Nem azért mert talán 
irtaL â.sabban állunk náluknál. Tehát nem azért, mintha telieseb-

ídkészüJtségünf h í  ]r nénKü Íníf ZményeÍnk’ alapozottabb lenne re .Készültségünk, hatalmasabb nekiszántságunk. Hanem csunán

tökünk eSA e m aÍ ’ to lépést íaríunk- sőt tanulhatnak, - / magyai példát adott a neveléstudomány élén haladó

hnI f " í  t a S S & T  adí 1' ^ í 111 *  ¿ S L J r t m ,/   ̂ ° eikukro ’ a cslk°si ellenszenv szívükről s lett a ma-/ 
demlő a áT°ly!t0 neveIéf sikereí révén is — elismert, tekintélyt ér J  
iák bár sík®; a pagaslatot meg akarjuk tartani minden téren! hív J í  
Lid a ^  k t  ema,'°ktaíaSr?ak’ lab°ratóríumí munkának, vagy Gyógy-i 
pedagógiai Tanárképző Főiskolának. Ez kötelességünk, rajongással I 

d tf szent„ kötelességünk ügyünkkel szemben, tekintélyünkkel és 
rngyar népünknek alkotó nagyságával szemben. Ut ez, mely’ jövőt'

bvchivnTdaööö Ce ymlt ^  t Í J - n)éé  érnünk: az egyesített lap, a Magyar 
gyógypedagógiai Tanárok Közlönye, a jövendők felé csupán ezen az

„M agyar G y ó g y p ed ag ó g ia“ 1938. 5 -1 0 . szám .
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úton haladhat célját elérendőén. Ki hasábjainkon eddig munkálta 
szándékainkat, terveinket, ajándékozza meg szel emenek erejevel az 
egyesített lapunkat is. S valaki eddig csupán érlelte, alakította elgon
dolásait, meggyőződéseit, rójja bátorsággal sorokba merlegelesemek 
eredményeit, mert bizonyos, hogy meg a csekélynek látszó gondolat is 
kenyeret, boldogulást növelhet népünk elesettel szamara s erősíthet ha
tározottabb, bensőségesebb állásfoglalást az ügy munkaira reszere. Az 
olvasó pedig, ha lapunkból eddig bizakodó készseggel erőt menthetett 
elméleti és gyakorlati feladatai számára, értékes tudnivalót kutató ér
deklődése számára, tartsa meg bizalmát s forduljon allhatatossaggal az 
egyesített új szaklap felé.

Köszönet azoknak, kik eddig is érdeklődéssel, szeretettel forgat
ták lapunkat! Jó  munkát azoknak, kik régi harcosok gyanánt a jövő
ben is áldozatos ügyszeretetükkel fogják szolgálni emberséges mun
kánkat egyesített lapunk hasábjain! És sok Szerencset azoknak, kik 
új munkásokként nem követik, de folytatják a régiek szande ai .

A szerkesztőség nevében:
Schreiner Ferenc 

szerkesztő.

A vakság a lelki élet kialakulásában.*)
Irta: Dr. Tóth Zoltán.

„A gyógyító-nevelés jelentősége a nevelői gondolkodás kialaku
lásában“ cím alatt tartott felolvasásomban kifejtettem a Magyar Peda
gógiai Társaság előtt azt a véleményemet, hogy a nevelői gondol
kodás és tevékenység kialakulásának legértékesebb előfeltétele a testi 
és lelki élet fejlődésének ismerete. Megemlítettem, hogy a test fejlő
désének szemléletében a test különböző méretei, erő-, ügyesség, munka
készség mind oly tárgyi adottságok, melyek nemcsak mérhetők, hanem 
fejlesztésük és gyakorlati alkalmazásuk megfelelő tananyag kereteben 
tervszerűen biztosítható,

Rámutattam arra is, hogy előbbivel szemben a lelki élet fejlődé
sének területén a nevelői értékű gondolkodás sokkal nehezebben ala
kulhat ki. Az ú. n. atomístíkus psychoiogía ugyanis a lelki eletnek ne
velői tevékenységgel alig elérhető kis egységeit tárgyalja; míg az egye
temességre törekvő alkati- és típuskutatások, valamint az egységes 
értékkel mérő intelligencia-vizsgálatok eredményei a fejlődő egyent 
olv összértékben foglalják egybe, melyek akár mint típusok, akai 
mint íntelligencía-quocíensek a gépies nevelői gondolkodás es tevé
kenység kialakulásához nagy mértékben járulnak hozza, sói igen gya
kori esetben a gépíességet természetszerűen kényszerítik ki.

Azok a törekvések, amelyekkel a lelki élet kutatásának kérdése
véi kapcsolatosan a Magyar Pedagógiai Trásaságban is találkoztunk 
Várkonyí Hildegard és Cser József felolvasásai kereteben, mar erte-

*) Szerzőnek a Magyar Pedagógiai Társaság 1938. május 21.-Í gyűlésen 
tartott előadása.
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nek » nev,el° i irányzatú megismerés lehetőségei
nek. A lelki eleinek nagy összefoglaló és gyakorlati egységeit tárgyaló

' profll-psychologia a nevelői tevékenység számára — igen helye
sen -  azokról a készségekről és képességekről nyújt átfogó értéket 

á“ ldolk° dásunk legtermészetesebb tárgyi Alapjai s 
ejlesztesuk , majd gyakorlati alkalmazásuk tudatosan kiválasztott 

tananyag segítségével megvalósítható. kiválasztott
, - f  oglalkoztam azzal a ténnyel is, hogy a gyógyító-nevelés terüle-
Süt t e S e  é„í feí™ rrf”yaf  Vizsf , laia M tönöstépjen alkalmas a lelki létén felvetődő olyan feladatkörök megismerésére amelyek
et fejlesztés, valamint a gyakorlati alkalmazás szempontjából'a nevelői 
tevékenységnek különleges munkaterületei.
c 1 '|f!u ° dcsi f f V̂ r1ok miatt nehezen nevelhető egyén lelki életének 
L r - - l ? ebeniS° kkal határozottabb formában találkozunk hiányok ér 
tekcsokkenesek, vagy pedig egyoldalú értékemelkedések Jeteivel

S s S * . a S Í i , a l ff Í1í d? fi eéyéneknél- Ezek “  értékváltozások 1»« w u  fejlődő eleinek bizonyos szempontból összefüggő gyakor-
‘  I j í l t 'n  ,Vr ,k“ " ? k  Minél sl%osabb esettel állunk8 szembei

dés m S S h  l kr nyebbe” Ellenben a fejlő-
f f  ™a âsabb íoka /ele haladva az egyén lelki élete mindinkább több-

f d l é T J  t a k" ‘r  ha,táSOk W N W » ,  a termelői m unU szám iia 
ím°n?ai?ban knionul es így a kutató részére különösen az egyéni

a f a  t n f w 65211̂  nehezebben megközelíthetők. Ezzel szemben igaz 
z a tény, hogy az u. n. normális zónának bizonyos meghatározott kö-
L “ Í ,T  r m UM e « X h o z

ely e Z s  ¿ . T a f  f k ‘" 1 ? ,dásá“41 « * » m M  l  nevelői g> mes kialakulasat. Ily egyetemes szemlélet mellett azonban már

Yéteie *  *
A gyógyító-nevelés keretében található gyermekanyag feílődésé-

rn ítt meUzeáy1 gefS 1? e1l6sé« A küllbőző otokr l  g arf  feJlodes mindinkább sajátos csoportjelledet vaov
S Í u s 6 W 1 ,elleí, ^ ? é«et alakít kL Ez a tény m egköveSfá 

A ’f - j J  szemleleteben az egyemseg megismerésére törekedjék.
,. A le5í f desi zavaroknak legjellemzőbb és egyben legkönnyebben

A TeTkT^P°t eSete; Vf I a vf koknál *  siketek csoportjainál taláhrozurS! 
i , ,  , vizsgálatánál a látás hiányából eredő fejlődési zavarok
hatarozo tabb szemlélettel ismerhető fel, mint a siketeknek a haíláí 
ranyabo! eiedo vizsgalati eseteiben, mert a vakok kiváló beszéd- 

képesség® a vizsgálatot és a megfigyelést inkább teszi lehetövé S r -
a z T tIn v 1 Í“ h o f “  3 lelkí éle,tének megismerését megkönnyíti
s z e m lé d  a nemlat0 embernél elsősorban a külső világ tárgyi
lelk?á í  f k- hT 7 f SSagaVal találkozunk, a siketeknél ellenben a 

ki eleinek erzekfeletti tartalmai szenvednek károsodást. E károso-
t7 „ kld T a ? ™ r a beS“ ‘,ké“ SéS hÍányossi«a - l i e t ,  már nehezeb-

tosA  Í Í Í dS b mCÍÍS”/ réSéhe,2 *  litás - h l  fizikai fogyaié-oszag, önmagában meg nem elégséges. A látás hiánya mellett a rnee-
vakulas ideje is nagy mértékben befolyásolja a lelki élet fejlettséget
Í L  1 d/ S, r í elét f f  oktatási szempontból kialakult t  Í S  
kus gondolkodás csakis a fizikai látás hiányosságát veszi figyelembe

3
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és a nemlátó embereket e fizikai hiányosság mértéke szerint csopor
tosítja A nevelői értékű gondolkodás e kiinduló szemleletnél mar a  
látás elvesztésének idejét is figyelembe veszi. Nem azt kutatja, ogy 
az illető egyén lát-e még valamit és hogy ez a latasmaradvany mily 
fokú, hanem a lelki élet vizsgálatánál az a kiinduló szempontja, hogy 
a látás valamikor részt vett-e a lelki élet fejlődésében mennyi ideig 
vett részt, vagy pedig jelenleg mily mértékben vehet meg reszt.

Ha a vakokat oktatási szempont szerint csoportosítjuk, igen hely
telenül oly egyének is kerülnek egy csoportba, akik bar semmit sem 
látnak de lelki életük fejlődése között igen nagy különbségek 
állapíthatók meg. A nevelői értékű szemlélet szem pontjából az első 
csoportba az 5 éves kor előtt megvakultak kerülnek, a második cso
portba az 5-től 15 évig megvakultak, majd pedig a harmadik csoportba 
azok, akik 15 éves koruk után vesztették el látásukat.

E három csoport lelki életének fejlődése között könnyen elhatá
rolható különbségeket, sőt némely vonatkozásban szakadékokat talál
hatunk. Csak azok az egyének igazi vakok, akik latokepesseguket az 
5 éves kor előtt veszítették el, míg az 5-től 15 eves korig megva 
egyének a látó és vak ember lelki életének igen változatos aeverekei,
A 15 éves kor után megvakultak a lelki élet területen a legkevesebb 
kárt szenvednek a látó emberhez viszonyítva.

Nem lehet célom, hogy e rövid felolvasás keretében minden rész
letkérdéssel foglalkozzam. így a fejlődés vonatkozásait csakis azok
nak az életkérdéseknek szempontjából kívánom tárgyalni, melyeknek 
megoldása a vakok nevelésének különleges feladatkörébe tartozik.

Lelki életünknek alapvető, minden tevékenységet és gondolkodást 
előkészítő készsége az a tartalom, amelynek segítségével a környezet 
képét magunkban kialakítjuk. E kép szemlélete nélkül nincs elképze
lés, nincs munka, nem lehet célszerű cselekvés, értékes elhatározás es 
nem tudjuk az élet folyamán szükségessé váló véleményünkét a dol
gokról, emberekről és eseményekről helyes értékkel megalkotni.

A látás hiánya a szemléleti fejlődés lehetőségeit különösen azok
nál az egyéneknél akadályozza, akik 1 adásukat 5 éves kor e ott vesz 
tették el A látás hiánva a szemlélet kialakulásában egyoldalúságot 
eredményez és a szemléleti kép értékét a látókéhoz viszonyítva meny- 
nyíségileg és minőségileg is megváltoztatja,

A megismerő és felismerő szemlélet vizsgálata ad feleletet arra, 
hogy a külső világ képe mily mértékben és mily értékkel alakulhat m 
a nemlátó ember lelkében. A megismerő és felismerő szemlelet kiala
kulása szempontjából az 5 éves kor előtt megvakult egyenek a latok
hoz viszonyítva igen eltérő fejlődést mutatnak, A lato egyen a körü
lötte levő dolgok szemléleti képét igen tág határok között egységes- 
képben tudja egyszerre összefoglalni és csak azután bontja részleteire. 
A látónál a megismerő szemlélet szimultán, a felismeréshez szükséges 
meghatározó jegyek megállapítása elemező tevékenység eredménye. A 
vak egyénnél a szemléleti kép egységének kialakulása csak igen szűk 
határok között mozog és nem haladja meg egy kisebbfajta zsebóra 
nagyságát. A látás hiánya miatt a dolgok szemléletének kialakulásai 
összetevőén végezi és a képet kis részletekből kénytelen felépíteni, 
így válik a vak egyén gondolkodása mind a megismerő, mind pedig az 
újra felismerő szemlélettel kapcsolatban összerakó menetűvé és ele-
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tűknek a tárgyi valóságra vonatkozó minden megnyilvánulásában ez a 
szintetikus irányú gondolkodás jellemzi őket.

Nemcsak a külső formák egységes képének kialakulásánál talá- 
unk ily nagy különbséget, szinte azt mondhatnék, hogy ellentétet a 

lato es nemlátó egyén fejlődése között. A térszemlélet kialakulása is 
nagy mértekben különbözik nálunk a látó egyének térszemléletétől. A 
nagyság, terület, távolság, magasság és mélység értékeinek csak igen 

is hanyadat tudják a látókéhoz viszonyítottan egyszerre, szimultán 
eLíepzeíni es csak szűk határok között tudják ezeket az értékeket fo- 
kozatosan, összerakva is felépíteni. A vakok lelki életének ez a leg
gyöngébb oldala.

A tanítás folyamán világosan megmutatják, hogy a térszemlélet, 
valamint a nagyság elképzelése mily szoros viszonyban van a látó ér
zékszerv egyszerre, vagyis szimultán felfogó képességével A látó is 

af  értf knek a határáig tud a szemlélt dolgokról egységes.
sétfévpi 1 rtn kCpeí klalakltam’ amennyi területet látóérzékének segít- 
segevei egyszerre felfoghat. Ellenben az érzékelés határain túl eső
I Z Z lu  eéT T  6pét mÍ IáíÓk Sem tud5'uk magunkban szimultán 
S S S ü  f TVa+rmegy® nagysa?áró1 és alakjáról eredeti értékű 
v X  Ü t  t  f í  a k t ° ugyen f m tud aíkotni- A korán megvakult egyé- 
¡rftrnlt e eíebf  n, f f .  elkePzelesnek ez a lehetősége igen szűk határok
Kozott mozog. A lato egyen számára igen természetes az a kén, ami'
! P3 y fal nagy terem- eéy  palota szemléleténél nyer, ellenben a 

emiato egyen szamara e képeknek eredeti nagyságú szimultán elkép
zelése mar athidalhatatlan akadályokba ütközik.

A vak gyermek gyógyító-nevelésénél a szemléleti kép egységes 
alakja es nagysága alkotja tevékenységűnk alapvető feladatát Meg
iel m7rőg° ± U? k, ^  & tényben’ ho&  a megismerő és alehsmero szemlelet fejlődését a megmaradt érzékelési lehetőség, min-
Í z k T t l  \ T t eT f é  kof látok közé borítja  és csakis e
környezet T  f° rmálható ki a lelki élet számára a külső
szemlélet J^ m ld e te , E szűkre szabott határok között a megismerő 
szemlelet el tud jutni a környezetet meghatározó megismeréshez az
T  vakok Ví  QP én feI ÍS ÍUd’a ismerni- azonban ezek a tények
^ o K S u S n l k  éS munkálkodásában határozott sajátossá-

f  feIüfetesen szemlélő egyén azt gondolhatná, hogy a vak gver-
íe ile t ts é S  7 Y V  nyilvekrC tanítani< mert auditív életük kiváló 
¿ólailelvtáílA  a E ,me^alaPííás “ agára az auditív nyelvre vonatko- 
S u á lis  nwlv t’ aZ1° " ban “ a.r ,sokkaI nehezebb a kérdés megoldása a
nyelv X  v-Ki ' ° ^ Sen *  nyeIveknél- aho1 a* írott
t í l  l t  i , a Í ie, eSt° nehéz a ^képeknek az a nyúj-tasa amelynek segitsegeve a helyes kiejtésű olvasás lehetővé válik.
tőled a ny/S szo.r°san, osszefuáá az érzékelés összerakó menetével, ilíe-
p l Ss e S L é v e (;rUl deT e1’ h°gy "  vak 6áyén aZ olvasást nem s í k é 
ből összerakni *  SZavakat kénYtelen állandóan betűk-

A  megismerő és felismerő szemlélet mellett az alakító képesség 
feilödeseben találhatok nagy különbségek a látó és vak ember közöt?
A  különbségek legnagyobb mértékben az 5 éves kor e líü  megvakult

dmUÍ atIíaíÓkr kk Kí IÖnÖSen aZ0kná'  a t -m S őmunkáknál, ahol a tárgyak alakjat maguknak kell kiformálnak, igen



36

nagy nehézségekkel küzdenek, minden igyekezetük ellenére sem tud- 
iák cL forma c^ysé^et kialakítani. Ez az oka annak, no^y a P ^  
igen nehezen vagy gyakori esetben egyáltalán nem lehet kiképezni oly 
munkákra, ahol ily formaalakítást kell végezniük. Munkakepesseguke 
a vakság oly területekre szorítja, ahol a forma készen áll rendelkezé
sükre, vagy pedig a végzendő munkánál ily alakító tevékenységet nem
kell végezniük. , , ,  , ,

Mi okozza az alakító készség fejlődéséhez ezt a nagy elterest vagy 
különbséget a látó és vak egyén között? Főleg az alkalomszerű íejló- 
dés hiánya. A látó gyermek az élet különböző helyzeteiben anélkül, 
hogy erre különösképpen gondolna, alkalomszerűen egész sorozatát 
gyűjti össze az alkotó munka végzéséhez szükséges kűlonbozo muma- 
mozdulatoknak és különböző alakú tárgyaknak. Amikor azután neki 
is alakító munkát kell végeznie, már rendelkezésre áll a munkamozgas 
és a kialakítandó forma egész sorozata. A vak gyermek eletebol a tej- 
lődésí lehetőségeknek ez az alkalomszerűsége hiányzik és csakis rend
szeres nevelés mellett szerezheti meg e fontos lelki tartalmakat. Ami
kor a látó gyermek szakképzése pl. az ipari műhelyekben megkezdő
dik, az alakító foglalkozás szempontjából nagyobbrészt kész tartal
mak állanak rendelkezésére. A vakoknál ellenben az alakiba munkához 
szükséges tartalmakat előbb ki kell fejleszteni. Az iparoktatást a vako 
képzésénél meg kell előznie az érzékeltető munkagyakorlatoknak, 
amely gyakorlatok során nem az a lényeges kívánalom, hogy dolgozni 
tudjanak, hanem első sorban arra kell törekedni, hogy a megtanulandó 
munkáról, mint mozgássorozatról, a készítendő tárgyakról pedig mint 
alakváltozatokról lelki tartalmakat gyűjthessenek.

Abból a tényből, hogy a vakok lelki életében az egyszerre való 
elképzelés lehetősége igen szűk területen mozog, azt a fontos követ
keztetést kell levonnunk, hogy a termelő munka kereteben a torma 
kialakításánál ők csak részletmunka végzésére vállalkozhatnak, míg 
ellenben a tárgyak formáinak egységét minden esetben lato egyénnek 
keli megadnia. Ezért indokolt, hogy a vakokat az ipari munka terüle
tén látó egyénekkel együttesen foglalkoztassuk.

A megismerő és feísmerő szemlélet, valamint a különböző tormá
kat alakító készség fejlődése a vakok lelki életének az a területe, ahol 
a látás hiánya miatt a legsúlyosabb kárt szenvedik. Ezzel szemaen 
a megismerő és felismerő szemlélet, valamint az alakító készség az 
auditív élet területén a látókéhoz viszonyítottan erősen Kimagasló fe j
lődési- értéket mutat. , „

Az emberi beszédnek a különböző hangulati tartalmakat kifejező
változásait a nemlátó emberek utolérnetetlen finomsággal ogja e~ 
és értelmezik. Beszédjükben az auditív elemek tökéletes érvenyesuie- 
sével találkozunk. A lelki tartalmakat kísérő érzelmek kifejező moz
gásai előttük ismeretlen kifejezési formák, azonban a oeszed hang
változásainak jelentőségeit sokkal biztosabban és finomabb változa
tokkal kapcsolatban is felismerik, mint a hasonló műveltségű lato

embere auditív tartalmú fejlődés legkiválóbb példáját a nemlátó em
berek az ének- és zeneművészet területén mutatják. Nem kívánok 
azokkal a kiváló művésztehetségekkel foglalkozni, akik vaksagu 
mellett a zeneművészet körében nagy hírt szereztek nevüknek, mert 
az ily kivételes esetek az auditív fejlettség egyetemesseget meg nem
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bizonyítják Az a tény azonban, amit a vakokkal végzett hallásvizs
gálatok adatai igazolnak és a vakok énekkari művészete oly kiválóan 
bizonyít, már döntő tényező amellett, hogy a vakok auditív irányú és 
tartalmú iejlodese a látókhoz viszonyítva lényeges értéktöbbletet, egy
oldalú értékemelkedést mutat.
f  -1 A ^ “ vizsgálatok határozottan igazolják, hogy a vak egyén 
lizikai hallasa altalaban veve semmivel sem jobb, mint a látóé. A va
kok kozott is található a hallóképességnek különböző értéke, épp olv 
aranyban, mint a látóknál. y

Egyenlő fizikai adottságok mellett mégis erősen a vakok javára 
billen a művészi ertekeles mérlege. Az énekkari művészet területén a
h a d i k°ZU ? y , egyenek í s tevékenykednek kiválóan, akik a fizikai 
Lallasvizsgalaínal semmivel sem múlják felül a látókat. Már az a tény 
is bizonyító erejű, hogy 200 vak egyén közül a felével a legmagasabb 
énekkari eredményt tudta a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület 
Homeros-enekkara elérni. Ez csak azzal magyarázható, hogy a vakok
SvoTdaT Uĝ n° ly flzlkai adf° 1 ság mellett az auditiv ‘elki tartalom 
S  alu,an es kimagaslóan fejlett. Ez az egyoldalúan kifejlett lelki 
tartalom képesíti okét arra, hogy közepes értékű fizikai hallás mellett 
ír ertek“ enekkari művet is megtanulhassák és művészi
műveket ? 8 n a +Sc!ak' Baií1f lato.S az a biztonság> amikor nehéz énekkari 
adíű Medálf0 í f r -  e,nekkar karmester segítsége nélkül is elő tudja 

L Megállapíthatjuk, hogy az auditív élet területén a szemléletnek 
ezt a hatarozottsagat csakis a fejlődésnek ily egyoldalúsága mellett
f n l  r - yireKmUVf f u A Vizuálj s tartalom szemléletí hiányosságát a nemlato ember eleteben az auditiv szemlélet képének egységes ki-
alakú asa pótolja^ A zene- es énekművek épp oly egységes önálló kép
űén élnék lelkűkben, mint a látó egyénnél a vizuális képek.

esete k ^ aUdÍ-lV Idkií tartÍ ° ?  e ŷoIdalú fejlettségét igazolják azok az 
z á s l Í  P’d u T Í°r 1 beSZedbo1 a hangszínezet, erősség, dinamikai váltó
j á t  ?  f ! geve az egyei? efetkorára, jellemére, a különböző tár
gyak nagysagara, vagy távolságok értékére következtetnek, Lelki éle
le íérAh;f<f különösen a gyakorlati munka terü-
k t "  k d a,hat0 feb Mmden °ly foglalkozás, ahol az egyén auditív 

pessegei érvényesülhetnek, a vakok számára kiválóan alkalmasak.
iá uA Vakuki neve} ? ú aHandóan foglalkoztatja az a kérdés, hogy a lá- 
teíüktén pbó0t o S ed0 eríekcsokkenéseket mi módon lehetne a lelki élet

„  ^  k°-rn t,eZ6t e^ s,éáes képének kialakítását oly módon kíséreljük
nek af ° í rÓ1 "  íáráyakról vagy területekről, amelyik-

nagysaga tulha adja a vak egyén szimultán elképzelő képességét, 
kicsinyített modelleket készítünk a legkedvezőbb nagyságban és a ki- 
I X  szem e eü képhez adjuk azt az értékelést, amely az adott 
ecetben a szemtelen kép eredeti nagyságának megfelel.

A vakok lelki ®letét tá5éyalő irodalomban legtöbbször foglalkoznak 
azzal a kérdéssé!, hogyan lehetne analógiák segítségével a külső szem
etet szempontjából oly lenyeges tényezőről, a színekről képzetet nyúj

tani, L célból a különböző színezetű hangokat, ízeket, tapintási érzete- 
ket es szagokat kívánták a színek képének kialakításánál értékesíteni, 
történték oly kísérletek is, amikor a különböző összhangok analóőiá- 
jara a színösszetételek képét szerették volna kialakítani.
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A mi gyógyító-nevelői íelfogásunk e törekvéseket teljesen elhibá- 
zottaknak minősíti, mert oly egyén számára, aki színeket sohasem látott, 
a trombita hangja pl. sohasem lehet piros, a fuvola hangja nem lehet 
kék és a nagybőgő hangja nem lehet a barna színnel közös tartalom. 
Azok az egyének, akik az analógiák segítségével kívánnak a színekről 
lelki tartalmakat adni, nem gondolnak arra, hogy az analógia eseteben 
csak a hng és a szín által kiváltott érzés a közős és semmi körülmények 
között nem lehet képzet-tartalom kialakulásáról beszélni.

A látás hiánya nemcsak az audítiv élet területén vált ki magasabb 
fejlettségi értéket. A vizuális tartalom hiányossága mellett az érzék
feletti területen való gondolkodás is erőteljesebbé válik. Az érzékfe- 
letti világ a korán megvakult ember életének igazi, természetszerű te
rülete. Ezért ragadja meg a vakok nagy többségét a vallásos élet tar
talma és e tartalom természetszerű kialakulása teszi kötelességünkké 
a vallásos irányú és érzékfeletti gondolkodás kiművelését.

A látható környezet képe és az érzékfeletti lelki tartalom az a 
két tényező, amelyből a társadalmi élet, valamint az alkoto készség 
szempontjából legfontosabb érzékünk, az esztétikai érzék kialakul. Azok 
az értékelések, amelyekkel külső magatartásunkat, ruházkodásunkat, 
beszédünket és környezetünket alakítjuk, vagy róluk véleményt alko
tunk, e két tényező találkozásának igen eltérő értékei, A vakok le.ki 
életében csakis az auditív tartalmaknál találkozunk e kettősség nor
mális fejlődésével. Oly esetekben, amikor az esztétikai érzék vizuális 
tényezőkre vonatkozik, ily fejlődésről csak igen óvatosan szó hatunk. 
A formák összhangja és az egységes formai kép nélkül e területen az 
esztétikai érzék fejlesztéséről csak igen korlátoltan beszelhetünk, ily 
esetekben az esztétikai értékítéletek tervszerű gyakorlása veheti csak 
át a hiányzó lelki tartalom szerepét. Az esztétikai ertekiteletekkel 
kapcsolatban a vak egyének is megtanulhatják a magatartás, ruház
kodás és a környezet helyes értékeit, azonban a szép értéké vagy er- 
tékíokozata sohasem válik lelkűknek alkotásra indító tartalmava.

Kivételek ez alól a 15 éves kor után megvakult egyének, akiknél 
már látó korukban kialakult az a lelki tartalom, mely esztétikai erteicu 
elképzelésekre és ítéletalkotásokra alkalmassá teszi okét. Hogy azon
ban a látás mily nagy mértékben uralkodó tényező az esztétikai érzek 
kifejlődésénél, éppen a később megvakultak esetei igazoljak leginkább. 
Velük kapcsolatosan határozottan megállapítható, hogy a vaksag beáll
tának időpontjától e téren már nem fejlődnek önmaguktól, a környe
zet értékelésében konzervatívok maradnak és oly esetekben, amikor pl. 
a divatról, vagy a külső környezet formáiról véleményt kell monda- 
niok, akkor e konzervativizmusuk azokra a forma-értékekre támasz
kodik, amelyeket a megvakulás időpontjában tartottak ertekeseh-
beknek.  ̂ ^

A korán megvakult egyének nehezen pótolható károkat szenve. - 
nek a társadalmi fejlődés területén is, Amíg a későbbi korban megva
kultak különös érdeklődéssel keresik fel a látók tarsasagat, addig a 
korán megvakult egyén nehezebben illeszkedik a látó emberek közös
ségébe, de különös szeretettel alakítja ki saját jellegzetes közösseget 
E tény oka a lelki tartalom különbségeiben kereshető es tálalható 
meg. Amíg a később megvakult egyén saját látó életét egészíti ki a 
látókkal való érintkezésével, addig a korán megvakult ember a latok
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társaságában sokszor kénytelen tapasztalni ismereteinek, lelki tartal
mának és képességeinek, nemkülönben egyéniségének eltérőségeit.

A vakok életének megismerése útján tudhatjuk meg, hogy a látás 
szervének a társadalmi élet kialakulása szempontjából mi az értéke, 
A látás kapcsolja össze a társaságot egésszé és a közös lelki tartalom 
adja meg a társadalmi élet számára a legértékesebb összetartozó erőt, 
A nemlátó emberek csak akkor érezhetik magukat igazán társaságban, 
ha hallják egymás hangját, ezért a társaságban élő vakok természet
szerűen hangosabbak, mint a látók. Náluk a hang az a természetszerű 
kapcsolat, ami a látóknál az eggyé kapcsoló látás,

Nem kívánom a felvetett kérdéseket részletesen tárgyalni, mert 
mindegyike külön előadás keretét töltené ki és remélem, hogy lesz 
még alkalmunk a Magyar Pedagógiai Társaság színe előtt azok rész
leteiről is beszámolni.

De már .az a vázlatos ismertetés is, mellyel jeleztem a fejlődési 
különbségeket, miket a látás hiánya okoz a vak egyén lelki életének 
kialakulásában, már igazolja a gyógyító-nevelői irányzat szükséges
ségét. A gyógyító-nevelés az egyoldalú oktatási irányzattal szemben 
a látó ember fejlődésmenetét, testi és lelki értékeit törekszik megvaló
sítani. A gyógyító-nevelői irányzat nem a vakok világát törekszik a 
maga különleges sajátosságaival kialakítani, hanem a látásától meg
fosztott embert a látó egyénekhez hasonló értékűvé igyekszik fejlesz
teni.

A vakok fejlődésére vonatkozó kutató munka nálunk még ma 
sincs rendszeresítetten megszervezve. Ezzel csak most foglalkozunk. 
Azonban minden reményünk megvan ahhoz, hogy már a közel jövőben 
a vakokkal kapcsolatban is elvégezhetjük azokat a vizsgálatokat, ame
lyeket a budapesti Pedagógiai Szeminárium psychológíaí laborató
riuma a látó, valamint csökkent értelmi képességű egyéneknél oly ki
váló eredménnyel végzett. Amint a vizsgálatokkal kapcsolatos ada
taink rendlekezésünkre állanak, azokat eddigi adataimmal kiegészítve 
készséggel bocsátom a Társaság rendelkezésére.

Értelmi fogyatékosok mozgásjavítása.
Irta: Pátzayné Liebermann L.

Az Állami kísegítőískolában két éven át mozgásjavító tanfolyamot 
vezettem. Ennek elméleti és gyakorlati célkitűzései voltak. A tananyag 
összeállításánál és a módszer kialakításánál a következő meggondolá
sok vezettek:

1) Lehet-e a kisegítőiskola gyermekanyagánál csoportos mozgás- 
javító tanításról szó? Ha igen, melyek azok a növendékek, akik a taní
tásra alkalmasaknak bizonyulnak?

2) Mekkora csoportot lehet együtt tanítani?
3) Milyen a kisegítőískolások általános mozgáskészsége, vannak-e 

szembetűnő, általában jellemző mozgási sajátosságaik, illetőleg moz- 
gáshibáík?.

4) Milyen módszerrel és milyen gyakorlatanyaggal lehet a moz
gás javítását elérni?
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5) Milyen fokú motorikus javulást lehet elérni?
6) Milyen hatásúak az esetleges eredmények a tanulok maga

tartására és általános szellemi fejlődésére? , , ,
7) Milyen lélektani és nevelési megoldanivalók kerülnek felszín

“ A talfoWam növendékanyagát különböző osztályokból válogattak 
ö s s z e g k é n e n , hogy talndel osztályban kikerestük 
„.L.U p i akiknek súlyos rnozgashibaik voltak es akik szellemileg 
többé-ke’vésbbé hozzáférhetőeknek látszottak. Összesen 10 gyermeke 
tanítottam heti két órában két tanéven át, Hat gyermeket csoportban, 
négy e g L e n  súlyos esetet külön, az óra végén vagy kezdete előtt 
10—20 percig foglalkoztattam. Külön csak azokat a gyerme e *
tottam akik képtelenek voltak akár rnozgashibaik, akar szellemi alU 
potuk miatt a csoportmunkába beleilleszkedni, mert azt magatartási! -

kal Diagnózisuk az iskolaorvos megállapítása szerint a következő:
T. Róza I, oszt. tanuló, 12 éves, Postencephahtikus állapot. Nem 

beszélt bizonytalan az egyensúlya, összetettebb mozdulatok elvegze 
sére képtelen! erőadagolás tekintetében csak egyféle mozgasmodra, 
illetve erőfokra képes, ,

S. Pál 1. oszt. tanuló, 11 éves. Morbus little, Balkar) at keve.se 
tudja használni, spaztíkus. Kézfej athetotikus. , „

P. Ferenc előkészítős, 12 éves. Postencephalitíkus állapot, feltűnő 
izommerevséggel, rendellenes tartással, súlyos egyensu yzavar.

D. Hona VI. oszt. tan,, 15 éves. Heine-Medin utáni állapot Bal 
láb izomzata sorvadt, úgy ízomzata, mint csontozata baloldal fejlődé
sében visszamaradt. Mozgása hirtelen, lökésszerű, egyenetlen, fekezm 
úgyszólván nem tud.

K. Gyula IV. oszt. tanuló, 12 éves. Encephalítis utáni merevseg, 
csökkent mozgáskészség. Rendellenes, előredőlt tartas. Bal laba k i 
tűnően gyengébb és merevebb. ‘

P. Lenke VI. oszt. tan., 17 éves. Súlyos dadogó. Feltűnően lassú
mozgású, erőkifejtésre képtelen .

G. András IV. oszt. tan,, 14 éves. Morbus little, súlyos scoliosis 
(geríncferdülés)." Görcsös merevség minden izomcsoportban, súlyos 
míndenírányú mozgási elmaradottság.

B. Ilona IV. oszt. tan., 12 éves. Hyperkinetíkus, hypoton gyermek. 
Egyensúlya feltűnően bizonytalan.

T. Józ se f  IV. oszt. tan., 12 éves. Athetozís, hemíphlegía cerebr,
G. Vera I. oszt, tan., 10 éves. Morbus little. Még nem beszél folya

matosan, csak egyes szavakat.
Mozgáshibáík (részletesen) a következők;
Tartás- és járáshíbák, valamint merevség (rígor) vagy tullazasag

(hypotonia) minden egyes esetben.
Egyensúlyzavar minden egyes esetben, éspedig 6-nal súlyos, 4-nel

könnyebb természetű. , », u
Ritmikai és dinamikai hiányosság minden egyes esetben súlyosaim

vaf>y könnyebb formában.
" A jobb és bal testiéi motorikus szimmetriái a minden egyes eset

ben hiányosnak bizonyult.
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. • A ,lrl0f f as “ dltasa és fékezése minden esetben tökéletlen Két 
néM él^  3 tam' Í l eg,yi,knél íékezési túlsúlyt tapasztaltam, a másik- 
szerint kéPesséá^  a hypotonía íll. hypertonia mérve

ía to tf m S S Í  Ök° n° miaia éS összerendezettsége súlyos hiányokat mu
latott minden esetben. Az egyes testtájékok és izomcsoportok munka- 
megosztása feltűnően kezdetíegesnek, illetőleg hiányosnak minősüli 
■ f y Klse^ °  iskolás gyermekek mozgáskészsége általában súlyos
eéyensúrstb iT e U e t t ív T i? *  készséáek (pl járás, beszéd,
seket tanaszta J  S  gn ÍOka (mot(?nkus kora) között óriási eltéréseket tapasztaltam. Egyetlen egy esetben sem felel meg a gyermek va-
lod! korának. PJ T Róza esetében a járásműködés és\  b S m ű k l -
des fejlettségi foka közötti eltérés kb. 8 - 1 0  év. Járni elé" jól tudott
beszeim semmit. Működés alatt egyébként olyan célrendezett össze-
ésgf °  !? 0zdn f ts?.rí  eríek- amelyben a mozdulatok sorrendje is kötött
r es z S  syt r A  foí enf ét ÍST r jÜk' Ilyen: az állas’ járás- légzésbeszed stb. A fogyatékos gyermekek mozgáskészségének legjellemzőbb 
S é g Sm!rvePPen * m° t0ríkuS fej!ödés «gyenetlenfége, és az egyenet-

Minden egyes gyermeknél a kétlábonálláshoz való tökéletlen al-
S z S K j ,  T ' l ™,“éb  a “  a nredenceöv „ S S r e g -  
m ó d iS S S iW ^ e le n  kiakkuksaban, máskor a törzs archaikus tar tás-
Sknak S  a Vail° V1 hlányos íüggetlenítésében, vagy a ka-
nvílvánuínTd'°Vh° Z, kepeu Vai° íökéletlen elmozdulás-készségében 
S í “ 01 meg azonban sohasem hiányzik. (Ez azonnal érthető, ha te-
3 f o r 3 3 s , L 3 b \ kf tlábra411ÍSh° Z *  a lkataaikod St
szeraervalaniPl kal hí a) ??PUgy ^ z a v a rh a tja , mint az ídegrend- szernek valameiy megbetegedese vagy fejlődési rendellenessége).

¡ . e n t n e g , ^

S ^ z ^ S ^ ^  “ SaiálSá  ̂ “
í s m é t £ k f ^ k PerSl eVeráCÍf k lóriéi mellen mozdulatok, értelmetlen 

Mi A f n  t T m 5 a tan,,tas soran nehezen hozzáférhetők.
• j  Mmdenekfelett hiányos a beidegzés pontossága erő. idő, tájék 
t 1 as e.Su ^fze® szempontjából. Feltűnően rövid a beidegzési szakok 
hossza: általában (szóértékben kifejezve) egy szótag, íl Ív e  eáv moz
v atk í U “  amŰ' f i ' ’, ' ! “ 8! SZak * Utl «  W « iríem, S e d d  (  va.aki pl. egy mozdulat beidegzését rögzíteni tudja). Minden olvan
S í S t a H a 6 ynekkldfŐíaHtama kk’ egy SZÓtag kiejtési,j illetőleg beídeg- 
m i  ldotarlamanak k k l t  meg, könnyűnek bizonyult. Amint azonban
ta k n tó v á in a k T  e*Végzésf rő1’ ille5tve megtanulásáról van szó, arány- 
a növendék íAz nf  6ZSef ek ®s gyakran nem is tud velük megbirkózni 

,7 ?  , ' (Az, eáy sz°tag hosszú mozgásszak kb. 3—4 éves kornak
r„3 us fej le,,iéí ielei Kéi szai“szú - » ¿ s  K

b’zonvuít a S  í  megtanulasara áttérni aránytalanul könnyebbnek
tékő" íverrn S 7  T “ ’-? !"*  * • « * » . A tanítás során a fogya-
J z  , " ” k, Niellemzobb sajátosságának az látszott, hogy képtelen

sSbb id e lf  r L T  SZakaSZ“á1' <illrtre • »  szótaghosszúsáInál)Phosz 
;  , ,4  roézitem es megtartani, azaz emlékezni. Úgy látszik mintha
sásában k é n n e k  az ok, az idegrendszer külSds ¡ E a d é W
sagaban, vagy a feszültség elviselésére való képtelenségben rejtene.
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Ugyanakkor egy sereg lélektani következmény is származik ugyanebből 
a gyökérből: az egy szakasznyi hosszúságú feszültségbirás ugyanilyen 
rövid ideig tartó figyelésre való képességet jelent; aránytalanul meg
nehezíti az emlékezést és minden akaratlagos ténykedést. (Utalnom 
kell itt a feszült figyelem és a teljes mozdulatlanság összefüggésére).
A rövidtartalmú beidegzés oka valószínűleg a központi idegrendszer 
patológiás elváltozása., vagy fejlődési rendellenessége; minden való
színűség szerint az agykéreg működésének tökéletlensége. Ebből a 
megfigyelésből a tanítás során egy sereg lélektani és módszertani kö
vetkezmény származott. Többek között az, hogy a mozgásjavító taní
tásnak legfontosabb célkitűzésévé a mozgás szakaszhosszának (illető
leg a pontos beidegzés időtartamának) növelése lett. Ennek a felisme
résnek hatása alatt a mozgás javítás tulajdonképpen egy, az idegrend
szer feszültségbírásának fokozására irányuló edzéssé lett, amelynek a 
mozgástanítás csak eszköze. Ezzel végleg elkülönült az u. n. tornataní
tástól. Ennek a kitűzött feladatnak sikerült is többé-kevésbbé megfe
lelni, bár a módszer még a kísérletezés állapotában van, annál inkább, 
mert a leírt jelenséget csak a tanítás második évében ismertem fel és 
értettem meg világosan. A fáradékonyság ingerküszöbe, minden vára
kozás ellenére, normálisnak bizonyult abban az esetben, ha a tananyag 
a gyermekek fejlettségi fokának megfelelő körben (azaz egy szakasz
hossz tartamú mozgások) maradt, és ha az órafelépítésben szigorúan 
ragaszkodtam a fokozatos nehezítés elvéhez. Hosszas kísérletezésre 
■volt szükség, míg megtanultam, hogy figyelmük lekötése milyen óra
felépítést és tananyagot kíván. Fáradtságuk sohasem testi izomfáradt
ság, hanem minden esetben figyelésre, illetőleg pontos munkára való 
képtelenségben nyilvánuló idegfáradtság. A fogyatékos gyerekek moz
gástanításánál mindig olyan órafelépítést kell megvalósítanunk, amely 
fokozatos fígyelemedzést jelent, nem haladja meg a tanulók teherbírá
sát, hanem azt lépésről-iépésre. óvatos terheléssel fokozza. Ennél a 
nehezítésnél szigorúan kell a minél teljesebb folyamatosságra ügyel
nünk, mert a fogyatékos gyermek a normális gyermeknél hajlamosabb 
arra, hogy a figyelő állapotból vísszahozhatatlanul kizökkenjen, az az
zal járó lelki feszültséget megszüntesse és az egész mozgás egy, a fe
szültség kiélésére, illetőleg levezetésére szolgáló folyamattá váljon. 
A mozgásjavító tanításnak ezzel szemben az a célkitűzése, hogy a moz
gással járó testi jóérzést (a mozgás örömét) a figyelemedzés szolgá
latába állítsa. Ezen az úton szép eredményt lehet elérni. A gyermekek 
befolyásolhatósága, megfelelő módszer mellett, normális gyermekeké
vel egyenértékűnek bizonyult. A módszer, amint azt az előzőkben 
elmondottam, még a kísérletezés szakában van, de főbb irányelvei mar
Irínlalrillfalf r 7 1

Az eredményes tanításnak az az előfeltétele, hogy a tanulók moz
gáshibáit egyenként és általánosságban minél jobban megismerjük. 
Azaz minden egyes növendék mozgáskészségét alaposain meg ® vizs 
gálnunk. Ennek a vizsgálatnak a szempontjai a következők;

1 ) a) A testtartás sajátosságai, statikai sajátságok, esetleges elva - 
tozások a jobb és bal testfél szimmetriája szempontjából, b) A statikai 
hibák mozgási következményei (pl. geríncferdulesbol szármázó moz- 
gáshíbák.)
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oszlop állása,‘ vállöv ¿ ' i á í s á l f
működés sajátosságai. ’ Y S felíaríasbol szármázó izom-

kame3Ís t t ," a “”kame<08Z' 4S (Tesltá' ék° k & izomcsoportok m„o-

ságos élettör S l l  e H Í é T é4 k0ra' ,FeÍk t,sé* i foka *  *  való-

pontjából m°ZÉáS ,erméS“ ‘eS ¡^m értéke eróadagolás és ritmus szem-
7.) Sematikus mozgások, stereotipiák. 
o.J I ermészetes szakaszhossz.

m o zg á^ sS r^ ^ srSz2S s f juk r egyes növendékíemző sajátságáról A t a n í t ^ L  * - ? 1 kapUnk mozgásának jel-

E3iÉ s lá Í? = l= S tS
lélektani eszközökkel a növendéke^azoía t > V r P *  Segltem részben 
spontán továbbfejlődésben dátolía Minű ieJlodesi zavaron, mely a 
célt tűzi ki, különösen akkor ha r>n ♦ *“„ módszeres tanítás ezt a
pességeihez és hibáit szem előtt tartjaSA f o 5 r í  k° ? k a tanuI° ké‘ 
sanál lényegileg gyógypedagógiáról L  ' . 8y t̂ek?sok mozgastanííá-
£a a mozgás A forfv-rfpWic * i n sz,0’ me ŷnek eszköze és anya-

tai, mint a normális gyermekéi S z ú w íz  a ,kulvilaáMal való kapcsol a - 
tív erőfeszítésre képtelenebb ¿rA dl "A ^ zeruen magabazártabb, objek- 
kevéssé terjed önmagán túl' Fid &F'~ese  T9'^  egyáltalában nem, vagy 
magát szívesen ö  n, ntánT  ‘Z  “ Í A ?  ' ? ' H°dik kk de » »  
mint a kfflvílájra vetttáHtóvélem r A ^ T r - ^ “  fe??ffl‘sé« e l  m , 
ságaként éppen a feszül fsédL.1 u °^ya|l;ekossag1 jellemző sajátos- 
mertük meg) A Ü S *» *  f ” ” * "  csökkent teherbírást is-
nyitott figyelem közbeeső fnk Jar. mégpedig testi örömmel: a ráírá-
irányuló o^eM v f i X S  k t j t f S  í  • " * *  Iél“ ?  *  « MM * 
a figyelem szolgálafáL í « r  ' £ze.rt- ha a mozgás okozta örömet

dulatlanságra is  ̂d le t X T w h e l  ^  í  í  koSS2af abb ideiá tartó moz-

Í & M S S  “  ™ é s e ° í s Zt yS  S é f é

K ö v ö s ' t ö b i ö  á  eT "k °

ieS iS S S t A » “ «üS:
kézi, csökkenti ,z  S a t f i  “ 1  « f  d-ágosságában: lé-

s^ .'s& SsSSSSSiH
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vábbsegíti, végérvényesen elakad ezen a fokon. Minden gyógypedagó
giai tevékenység közös lélektani célkitűzése ugyanez: a mozgástanitas 
során kiderült, hogy a mozgásjavító tanítás fontos segédeszköz ennek 
a célnak az eléréséhez, mert olyan kezdeti készségeket sikerül kigya- 
koroltatnia. amelyek bírása megkönnyíti, sőt egyenesen megalapozza 
az egész későbbi gyógypedagógiai munkái. Mintegy a szellemi készsé
gek élettani alapját igyekszik megteremteni a figyelem es mozgastre-

A módszer sarkalatos pontja, hogy nem épül utánzásra, hanem 
megértetésre. Egyszerű mozdulatokat (gondosan kell arra úgyelnun , 
hogy ne kívánjunk a növendékektől túlnehéz mozdulatot, azaz olyat, 
ami számára nehéz) elmagyarázunk, esetleg egyszer megszemlél etjük, 
azután részeire bontva elismétel tétjük olyképpen, hogy a mozdulatot 
abban az időmértékben, ahogyan kívánjuk (vagy sikerül) , mdiMalju . 
Az időmérték pontos meghatározása nem mindig könnyű; ha túlságo
sán lassú, túlságosan megnöveljük az egyes mozdulat beidegzodesenek 
időtartamát; ha túlságosan gyors, megnehezítjük a mozgás tudatos 
ellenőrzését és a belőle származó ízomérzet tudatossá válását csakúgy, 
mint az indításhoz és a mozdulat leállításához szükséges pontos test
tartás megfigyelését. Gyakran van szükség pusztán valamely helyzet 
megtanítására; minden esetben, amikor akár az indítás, akar a mozdu
lat-befejezés helyzete pontatlan, a test helyzetét külön, mint ónálló 
mozdulatot kell megtanítani. Ez gyakran előfordul, mert a patológiás 
mozgás jellemző sajátosságai közé tartozik a mozdulatok egybeiolyasa 
es a testhelyzetek pontatlansága és folytonos változása mozgás közben, 
(A patológiás mozgás jellemzői közé tartozik, hogy egyes mozdulatoK 
sohasem tisztán helyhezkötöttek, hanem együttmozgások jelentkeznek 
a test legkülönbözőbb tájékain.) Minden esetben két részből all vala
mely mozdulatnak a megtanítása: az egyes szakaszok pontos betanítá
sából (helyzet, tartás stb.j, olyan idő- és erőadagolas mellett, amely
ben az új mozdulat megtanulása a növendék szamara lehető, es annak 
begyakorlásából olyan időre és olyan erőfokra, amelyik a normális 
mozgást a legjobban megközelíti. Az első fok az elemzes oka a máso
dik fok az összetevésé, azaz az összegyakorlas foka. Az utóbbin múlik, 
hody síkerül-e az új anyagot akaratlanná tenni. Számolnunk kell azza 
a ténnyel, hogy pontos mozgás javítás esetén úgy az elemzes, mint az 
összegyakorlás fokozatát pontosan kell végigcsmalnunk Az ossze_gya- 
korlás megtanítása sokkalta nagyobb nehezsegekbe ütközik mint a 
mozdulatelemzésé. A tanítás eredménye a munka pontosságától f gg- 
Az össze gyakorlásnál kitűnő segédeszköz a ritmus. Ha ritmikai kép
lethez kapcsoljuk a mozdulatokat (persze csak akkor ha elemei mai- 
tiszták), a mozdulatelemekből, amelyek mindegyike eleinte egy sza
kasz, folyamat lesz, amelyben már több mozüu at jelent egy «akaszt 
Azaz más szavakkal ez azt jelent,, hogy ha sikerül egy mozdu atsmt 
ritmikai képlethez kötni (ami az idő- és eroadagolas meg változtatását
jelenti) túlsegíthetjük növendékünket az egy szakasz hosszúságú • 
idegzésen. Ezenkívül valamely mozgásfolyamat ntmizalasa áltál, ha 
pontos testhelyzetből indítjuk, meghatározhatjuk a mozdulat dmamikai 
rajzát is. Ez a módszer tág lehetőségeket nyújt a fogyatékos^ mozgás 
legszembetűnőbb hibáinak, a ritmikai és dinamikai szegenyessegnek a 
javítására. A ritmusra való mozgás könnyen megy nagy oromét szerez 
a gyermekeknek, meglepő érdeklődést kelt es készséggé! tanuljak
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a“ í| a ril;mush°z kötött mozgást» feladat nem bizonyul 
tulneheznek. Újból kell hangsúlyoznom, hogy valamely mozdulat ne- 
nezsege a fogyatékos számára nem a mozdulat elvégzéséhez szükséges 
uzi.cai erőkifejtésben, hanem annak pontos beidegzésében rejlik. Ez a 
nézőpont élésén elkülöníti a javító mozgástanítást úgy a tornaíanííás- 
íoi, mmt más mozgástanítástól. Az egyiknek a testi teherbírás fokozása 
a cd ,a  es módszere ehhez a célhoz idomul, a másiknak a normális moz-
k n ík  f f  ^muvelese a Cé,ja és módszere ^hez a célhoz alkalma z- 
kodík, A fogyatékosok mozgástanításának ezzel szemben az idegrend
szer teherbírásának fokozása és működési hiányainak pótlása a célja  
fermeszetes, hogy ez merőben más módszert követel. Eszerint a néző
pont szerint egeszen más feladatok bizonyulnak nehéznek. Pl. a fogyá
s t ! 8 gyermek szamára a futás vagy ugrás kisebb fáradság, mint pb 

. mely egyszerű kar- vagy kézmozdulat pontos elvégzése Le kell 
szögeznem azt is, hogy tanítás közben nehéz mindaz, aminek elvégzése 
szokatlan erőfeszítést igényel. A hiányos képességű gyermek s z ilá ra  
a legnehezebb feladat a motorikus pontosság. Ezért az órafelépítésben:rnhyrlo ̂ ty8 r1hrités elvé\ n?m a testi ̂ ^ s z ité s•. ’ h,an®™ f  leir'} elv szerint kell mérni. A testi erőfeszítést
¿ f y!°  fe adat’ ,ha nyers erőbefektetésből és nem pontos beideg-

«  S t t M E ponliiib“ *
m étléZ  Trá ple’én J a!,amely már tanult egyszerű mozdulatnak az ís- 
hogy a kar éslr'kVagK-keZmu g1S aZ0n meéfigyelésből kifolyólag, 
sollatónak k blZOnyult akaradagosan a legkönnyebben befolyá-

+ . Una w ,a J^yelfm rögzítése mozdulatlan helyzetek pontos rödzí-
a lan £  ^  ^ - r ű  é W a n C t ó  m X-tiansag. (Ez az időtartam mar eredmény, mert 4—5 mp.-en kezdjük )

f e t v e X “ “  K s s S X . f ™ ‘eStréSSZel “ P * .  («ve,

munka ' l á h X k t X m  ¡“ H ? k?¥etkezik e2ulá» (pl- törzsmunka, kar- munka, labmunka, stb.) Eloszor pontosan megtanítjuk az anyagot
• lyan sebesseg mellett, amelyben pontos kivitele sikerül. Egy-etfyVs*-
ú X  h o g ^ d0lg0ztatunk egyfolytában 5 - 6  percnél t o S f a z t i s  
tgy, hogy ugyanarra az izomcsoportra vagy tájékra való fUrnl™*-! j 

anyagot változtatjuk és ugyanazt a mozdulatot egymásután legfeljebb 
4 -5 -szo r ismeteltetjük. A változtatás úgy történik, hogy hasonló unva
fejlesztésétÛ yanarl*a *  tesltáiékra' M - W *  az e lö ln ek  a tovább-'

k ö d é S k t r e X f e l l f t o  t  “  e4é“ , T » 4“ * “  motorikus mii-K-uaesek kereten belül (alias, járás, lélegzés stb.)

e,ve
S y t f a e l  “  b> 

j £  e g y - lg ía
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Minden egyes mozdulat idejét és erőfokát meghatározzuk a dik
tál ás időmértékével és ritmusával. Csak azt az anyagot tekinthetjük
valóban tudott anyagnak, amelyet a növendék Hulo,n̂ T u í S k é p -  
sebesséére nyitott és csukott szemmel egyformán tud. Tulajd P 
pen begyakorolt anyagnak csak azt tekinthetjük látási U
őrzés nélkül is hibátlanul tudnak a gyermekek (pl, bekötött szemme j 

Pihenőket gyakran iktatunk közbe kétféle módón, a) úgy, é l  \ 
és nehéz anya<s után már ismert anyagot ismétel tétünk; ) iOvm i 4

mplfpk kénesséöeihez és pl. valamely mozgashiba javitasara szolgám 
S Ő id ik tS y a S a k  ritmikai nehezítés szempontjából való „sszeeíyez-

tetes^szennt törten^ legjellemzőbb sajátossáóaként eppen az
idegrendszer rendellenességén alapuló ritmikai és ^  ^  T
nvességet jelöltem meg. Feltehető, hogy ennek a ntmi. n  es dinamikai 
beszűkültségnek lélektani velejárói is lehetnek. Ez a íelteves valószínű
i t  S k  ha szem előtt tartjuk, hogy a normális mozgás kifejező ele
mei főként annak időmérték, ritmus és erőbeli
nek meg Érzésem szerint a ritmika felhasznalasanak a togyateRosoK 
tanításában tág és kihasználatlan lehetőségei vannak, A tananyagnak 
ez a része, főként a ritmus lélektani vonatkozásai, azonban meg mncse 
rek kellőképpen megállapítva. Az eddigiekben mindössze annyi derült 
ki hogy a Fogyatékosok tanításánál a ritmika kitűnő eszköznek bizo
nyult Ím ely  aránylag nehéz feladatok elvégzését meglepően meg
könnyítőé, pl. a mozdulatok pontos beidegzését, a hosszabb mozdu
latsorok pontos betanítását tette lehetőve, A további kísérletező tan* 
tás feladatai sorába tartozik eldönteni hogy melyek a 
lélektani vonatkozásai és azok mikent hasznaihatok fel a fogyatekosol

tanításánáljortóra id6tartama általában 4 5 -5 0  perc volt. (A külön 
foglalkoztatásé 10—20 perc között váltakozik). Ez az időtartam b.zo 
nyd a legmegfelelőbbnek, Ennél hosszabb ideig képtelenek a gyerme
kik h L lM . Az óra fennmaradó részét játékkal vagy pihenővel töl
töttem ki, mert hiszen a mozgásjavítás szempontjából az a mozgás, 
amelyik nem pontos figyelő állapotban történik, karbavezsett farad g.

A tanítás anyaga tetszés szerinti, használható mozdulatanya 
amelynek összeállításánál a gyermekek mozgáshibamak szemmel tar
tása az irányadó szempont. Azaz nem lehet ötletszerű, hanem porn 
san a meglélő hibákhoz kell igazodnia. Miután minden esetben a.>et- 
lábonáll áshoz való tökéletlen alkalmazkodast talaltam, az anyag os. 
állításánál vezérfonal, hogy a teljes felegyenesedest megvalósítsuk es 
az ahhoz szükséges izomcsoportokat kigyakoroltassuk. A törzs es m 
denceöv munkamegosztását épp úgy ki kell gyakorollatnunlp mmt a 
karok és vállöv mozgásait. Természetesen a hibákban adott mozgasos 
feladatok szemmeltartásával. Egyébként a gyakorlatanyag termesz.-
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l a a , íőbb tevékenységeket végigelemezzük és elemeiket 
(esetleg reszekre bontva) pontosan megtanítjuk. A lazítás-feszítés 
megtanítása az egesz testre vonatkozóan, mint az egyes tagokra vonat- 

ozoan éppúgy szerepel benne, mint pl. a lélegzés-mozgás összegyakor- 
ksa  (lazítás kilelegzes, erőfeszítés beidegzés összegyakoríása.) Általá-
kodíkmia dr  gA k° o atanyaá hasf f álható’ ameIyik pontosan alkalmazkodik a leszögezett szempontokhoz. A gyakorlatanyag beosztása a 
következő szempontok szerint történik: oeosztasa a

1.) Tartasgyakorlatok (állás, iörzsmedencetájék, láb stb )

pos1t í e f " n S : ír ,ÍS elK  ítesttiiék0k keUÖSm ,”U”káia' k° " t a -
3. ) Helyváltoztatás (járás, futás, ugrás.)
4. ) Egyensúly szempontja (egyensúly elemzésed 
Aj Ritmikai gyakorlatok.
7 1 l estj e!fk (jobb-bal) és motorikus tevékenységek szimmetriája,

2ési ?dLBr u í C yl rS L {)eSyenle' eS' ' ar,0tt' me4S“ kíto“ -

' m“ ‘ “ “ k C“ k “
A tanitasnalfca ritmus meghatározására dobot használtam.

szerfi t u  eZt<Sf  a tan™S S°rán u> P” mimikai gyakorlatokkal, egy- 
Árrh^l f  fS a±aP- T '  P j szomorúsaá- Öröm, düh megjelenítésével. 
Archaikus kife,ezesi formákat eredményezett ez a kísérlet és hamaro-
an rájöttem, hogy óvatosan kell vele bánnom, mert az a lelki beállító- 

das amdyben ez a beleélés sikeres, azonnal megszünteti azt az álla
potot, amelyben a folyamatos figyelem létrejön. Ugylátszik, hogy az 
érzelmek megjelenítése ellentétes lelkiállapothoz kötött. Fodyatéko-
í t i kU 0r r í Onnyen VáHk a m0Zgás öncélú kiélésí formává. A mmikai megjelemtes erre, úgylátszik, kitűnő alkalmat szolgáltat.
kekp- í  f 1 tanfolyam eredményesnek bizonyult: sikerült a gyerme- 
kS  tamtam és mozgáshibáik szembetűnő mértékben ja-
h ! W álehet? r  tíSztán kialakultak a módszer szempontjai és a 
i ■ f a a ° mozdulatanyag. Azonban mindazokra a nevelés- és lélek- 
iT r lkerdeSl re: aníeIyek a tanítás során felmerültek, csak tovIbH kt
S l ^ S ^ é l f 821- Ezeknek a kérdéseknek a ” ■ * * * » a k v k n

A vakok ügye Jugoszláviában.
Irta: Schnitzl Gusztáv.

Folyó évi június hóban megbízás alapján Zímonyba utaztam a 
jugoszláviai vakok intézményeinek megismerésére. Ezen utazás előz
ménye, hogy két évvel ezelőtt a jugoszláviai vakok és siketek intéz^-
T ^ t n l éhZf Í01 f.S .tanarai- “ ámszerint mintegy 22-en, meglátogatták 
a ^ak°k budapesti intézményéit és az itt látottak és tapasztaltak felett 
^ Í T 1 7 f elf cciesuknek adtak kifejezést. Ezekről lapjaikban is 
megemlékeztek. Azóta ismetelten ösztönöztek bennünket a látogatás
l Y t ó o í f T '  Fd UtaZ,áf  az főtte időszerűvé, hogy a Vakokat Gyámo- 
xto Országos Egyesület a debreceni Szabados-féle birtokon vakok és
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csökkentlátók részére gazdasági foglalkoztatót óhajt létesíteni és miu
tán tudtuk, hogy Jugoszláviában Veternik falu összes lakói hadívakok,
— kik földmíveléssel foglalkoznak, — célszerűnek látszott az ottani 
foglalkoztatás módját és körülményeit megismernünk.

Június 28-án reggel érkeztem a zimonyi állomásra. Ott a zimonyi 
vakok intézetének egy vak tanára, — valamikor a budapesti József 
nádor intézetnek volt növendéke — és annak Magyarországon szüle
tett látó felesége vártak reám. Az állomásról a zimonyi intézetnek két 
gyönyörű fekete lovától vont hintója vitt a kb, 20 percnyire fekvő in
tézetbe, hol igen lelkes fogadtatásban volt részem. Alig hogy átöltöz
tem. jöttek értem és részt vehettem a rigómezeí ütközet emléknapjára 
eső szerb államalapítási forduló díszes ünnepélyén. Megjelentek azon 
a belgrádi vallás- és közoktatásügyi minisztérium s egyéb hatóságok 
kiküldöttei és más előkelőségek is. Szinte páratlanul szíves és a ma
gyar rokonintézmény képviselőjének szóló fogadtatás előzte meg az 
ünnepély kezdetét. Az igazgató helyettese meleg szavakkal üdvözölt 
és az ünnepélyt méltató ünnepi szónok szintén először a magyar vakok 
ügye képviselőjének szentelt néhány szót, A lezajlott ünnepély igen. 
változatos és magas szintű volt. Azt mutatta, hogy a vakok zimonyi 
intézetében célirányos és szakszerűen alapos munka folyik, Egy kis 
óvódás igen kedves szereplésén és több szavalaton kívül női- és vegyes
kar, fúvós, kamara és tamburás zenekar számai, valamint a leányok 
ritmikus tornagyakorlatai kerültek sorra. Ezeknél különbet más orszá
gok vakok intézeteiben sem mutathattak volna.

Az ünnepéllyel kapcsolatosan felolvasták a növendékek által elért 
tanulási eredmények osztályzatait is, A befejezés előtt újból megkö
szönték, hogy a magyarországi intézetek képviselője is megjelent és 
kifejezték azon reményüket, hogy a magyarországi és jugoszláviai in
tézmények kölcsönös megértéssel fogják szolgálni a vakok ügyét. 
Miután az elhangzott beszédekben a magyar Homeros-énekkar művé
szi teljesítményeit méltatták s személyemmel külön is foglalkoztak, a 
végén szót kértem és a szerb állami ünnepen magyarul köszöntem meg 
a rendkívül meleg fogadtatást, hangsúlyozva azon meggyőződésemet, 
hogy a politikai határok nem akadályozhatják meg, hogy a vakok ügyét 
lelkes és kölcsönös megértéssel ne szolgáljuk. Felszólalásomat nagy 
lelkesedés kísérte. Megjegyzem, hogy úgy a jugoszláv szavakat nekem, 
mint az én szavaimat a közönségnek mondatról mondatra tolmácsolta 
kísérőm Odobasícs tanár,

Jugoszláviában a háború előtt intézményesen nem foglalkoztak a 
vakok ügyeivel. Ramadanovics Velyko, a zimonyi intézet jelenlegi igaz
gatója, 1917-ben az afrikai Bisertá-ban kezdett foglalkozni hadivakok
kal. 1919-ben már Zimonyban van és 150—200 hadívakot magába fog
laló intézetben szorgoskodik velük. 1920-ban vak gyermekeket is vesz 
a hadívakok mellé a háború előtti tűzérlaktanyába. Ugyanakkor kezdik 
meg a tűzérlaktanya melletti telken a vakok oktatását szolgáló épüle
teknek az építését. Ez idő szerint kb, 8 holdnyí területen fekszik az 
intézet, pavíllon-rendszerben épült 5 kétemeletes és ugyanannyi föld
szintes vagy emeletes épülettel.

A régebbi épületekben helyezték el az irodát, az osztályokat, a 
foglalkoztató műhelyek egy részét, az igazgató, a tanárok és tisztvise
lők lakásait, míg az új tömbön van a fiúk és leányok internátusa külön- 
külön épületben. Az osztályok minden szükséges taneszközzel vannak
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S lrferielve’ ■ ■ szellös’ , egészséges helyek. Az internátus céljait 
szolgáló epuletek a legújabb kor higiénikus követelményeinek medfe 
elő helyisegekkel rendelkeznek. A szobákban leg feE S S E T S v atte  
4 6r f eí’ de ™ ak kettes és négyes kamrák is. A szobák bSorzata

í f  taf áú íeS!°t>b linóleummal van 
-Ín T 4 'lA A y k szeles,ek- mozaiklap burkolással és beépített szek
rényekkel Az egyes emeletek 2 0 - 2 2  kagylóval felszerelt állandó 
hideg-meleg vízszolgáltatással ellátott mozsdóval rendelkeznek Min 
den mternátusi épületben 2 - 3  fürdőkád és 10- l ? S Os I S d ő t
déLkbeg'mt  6Zeí et ~  tá3ékoztatásaik szerint — a növen-
dekek barmikor használhatják. Külön konyhaépületük van Baía cipő-
fJáll l  ^|andekakení- Berendezése felveszi a versenyt a legelőkelőbb 
szállók konyhaberendezésével is. Az intézethez tartozó elkerített gaz 
dasagi udvarban külön sertéstenyésztő van, erre egy félkarú hadirok-
a’ "intézeti eVTr ba,I} .evenk“ t 60— 70 drb. sertést hizlalnak kízáróla«- 

~ intézeti ellátás céljaira. Van két pár gyönyörű lovuk A feltétlenül
¿ itá k ^ V a f  kdr agb lgényr eVéíe! meIíett két hiníó vontatására is hasz- dljak, Van külön baromfitenyésztésük is. Az egész terület gyümölr*-
fakkal es bokrokkal van beültetve. Kb. 4 -5 0 0  termő gyümölcsfa ho-
terekkel t a r S k  A ke,rí!et] rendezett utakkal és játszó-
nds'vagy^^álhataak20^011 *  n° Vendekek szabad bejükben játszhat-

delve^2 6géSZ intézmény a szociál-politikai minisztérium alá van ren-

I _ l V Zelem ^ ízty r i af baTTT°ák lja  aZ ° T dát’ aZ elökészltö osztályt,+ V osztályt, I— III, ipari osztályt és az ipari foglalkoztató
L f é f a  vlkokat Tmi ná u.nknkülöIL van meg a József Nádor Intézet- 

A /in t k f f Gyamohto Orsz. Egyesületben, az ott egyesítve van. 
Az mtezet feje Ramadanovics Velyko igazgató, ki egvben a iugo 

szlavíai gyógypedagógiai intézmények szakfelügyelője is .Ő  az ¿gisz

e etrevaiosaggal, hozzáértéssel, szakszerűséggel s még több szeretettel 
N o m o f tt“  mt& *  fo» aték‘?“ k. különösen pedig® a ,akok üjyeft
a „0™ ! ^ ”*™ ’ teki" ,élyMk & »«etetnek, S e mnövendékek is nagy jótevőjüket látják benne és a „vakok atyjának"
" e S k\E„ X Pea7í‘Sé4é™1 a ,e,lsííbb kör5kkel ™ 16 összeköttetése ve- teksz k, amely egeszen a jugoszláviai királyi családig terjed. Ez lehe-
és tó r S o r ° m e g  7 k°k érdekében való bármely elgondolást könnyen 
es barmikor megvalósíthassa, Az intézet javai fölött úúv szeméivi
mim anyagi tekintetben korlátlanul rendelkezik. Bámulatos az a szeí- 

zm’ntné z í  m] ezeíébon meghonosított és amely lehetővé teszi, hogy 
? teze* mmden alkalmazottjának erejét kizárólag és teljes mérték
e i  £ S  r íthaSSa/ Z ¡idézet ö s s z e la lk a E o S S  t
zeíhen  kknlk t n  kanászgyerekíg, mind az inté
zetben laknak es ott kapnak ellátást. A tanárok és tisztviselők felesé-
g í is valamilyen formában belekapcsolódnak az intézeti életbe és va<Sv 
mm felugyelonok, vagy felolvasónők, vagy másmilyen formában szók

W “ * *  Í ° íy  “ - 4  ¡ n S  e“ y S,eÍt,
kéLsítésű tanár 1 1 t u T  van„ egy helyettes igazgató, 6 látó, szak- 

r J  l ,  í °  gyakornok, ebből 2 nő, 4 nemlátó nő-pedagó-
nekík is á l l a m í Í b e v /z S  v ín ^ 8' SZÍntén szákvizsgáztak,

4
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Az intézet 400 vak befogadására alkalmas növendékeinek lét
száma azonban csak 191. Ebben nemcsak.a gyermekek.hanem aJo | ai- 
koztatóban felkarolt felnőttek is bennfoglaltatnak. 1932 óta van külön 
megállapított tantervűk. Arra törekednek hogy a novendekek e l s j  
títhassák a hat elemi osztálynak megfelelő ismereteket. A befogadás 
korhatárai 3 évestől az 5 p U g  terjed Az e ^  d sa ,a ;
títása után magánúton, illetőleg magánúton való előkészítés mellett 
(ezt az intézetben lakó tanárok vállalják külön díjazásért,) a tehetee 
¿esebbek magánvizsgát tehetnek a nyilvános gimnázium négy osztályá
ból, utána a zenei képességgel rendelkezők a belgrádi zeneakademmn 
vizsgázhatnak. Az elemi osztályok elvégzésé után a külön férfi es kü 
lön női tagozatban tanulhatnak kefekötést, kosárfonást ^skorkeszi* 
lést, harisnyakötést, gyöngymunkákat, zsinegből való táskák kesz^ es^  
valamint az arra alkalmasak fúvós, vonos hangszert es zongorát. A lóg 
lalkoztatási ágaknál azonban nem életbevágó ,
mesterségből meg tud-e élni a vak, vagy hogy az mtezet f
és kereskedelmi tevékenységet fejtsen ki, V r I J n i T  alapos é's 
hody erre nincs feltétlenül szükségük. Az elmeleti képzés alapos es 
szakszerű, Tekintettel arra, hogy csak a tényleg tehetséges növendékek 
nyernek az elemi ismereteken felüli képzést, nincsenek igényeik es ko 
vetéléseik. Akiknek képzése az elemi kereteket meghaladja, az mteze 
ten kívül is találnak elhelyezési lehetőségeket. Az intézetben igen j 
kezekben van a zenei képzés. Zenekaraik és énekkaruk igen ]o es di
cséretes eredményt mutatnak fel, de nem lépik túl a nevelői intézeté

15611 Egészen Rendkívüli helyet foglal el az intézetben az intézeti 
nyomda (vakok és látók részére) és a könyvtár. A nyomda három 
amerikai steriotip géppel van felszerelve, ahol 6 vak dolgozik. A 
könyvtár két akkora termet foglal el, mint a mi dísztermünk es kote- 
teinek száma kb. 10-12,000-re tehető. Az esperanto nyelven eloallitoU 
nyomtatványaikból és kiadványaikból 29 országba eddig kb. 70.000
értékűt küldtek minden eilenérték nélkül. a

A 191 növendék eltartása minden költség beszámításává! kb. 
200.000 pengőbe kerül. A növendékek ellátására fejenkmt es n|Pon' 
kint 300 gr. húst, 1 kg. kenyeret, 40 gr. zsírt, a0 gr, hagyma , É • 
cukrot és 600 gr. főzeléket vesznek alapul. Péntek kivételével minden

nap ^ S.ntézm?nyt( mint már a fentebb elmondottakból is latszik, bő
ségesen ellátja az állam. De ezen a gondoskodáson felül a társadalom 
is részesíti páratlan felkarolásban. Minden jugoszláv polgár, amennyire 
csak teheti, támogatja az intézményt. A zimonyi intézetnek ha m ki 
lön épületben három olyan díszterme van, termesze esen dísze ̂ b e 
vitelben, mint a mi egyesületi nagytermünk, azzal a kulonbseÉgeh 1 gy 
nem kétemeletes magasságú. E három terem mind a ^egy fala tele van 
aggatva szorosan egymás mellett, hogy a fal sem latszik, fenykepekk , 
az adakozók és jótékonykodók fényképeivel. A jugoszlavok k 
kíísmeretbeli kérdésnek tekintik, hogy fényképük ott sorakozzék, am 
údy érhetnek el, ha az intézetet támogatják. Az mtezet tar sad lm 
mozgalmai lényeges helyet foglalnak el annak teyekenysegeben es^z.k 
az igazgató személyi varázsán kívül az ottani neplelekb :n j 
kozott segíteni akarásban ütköznek ki. Az igazgatóság minden heten 
anagy Napilapokban közli azok neveit, akik az intézetet azon a heten
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akar csak egy fillérrel is segítették. A lapok ezeket a köszönetnyilvá
nításokat díjazás ellenében közlík. A társadalmi adományok minden 
hónapban harom-négy-ötezer pengőt tesznek ki. Nincs oly ünnep, hody 
az előkelőbb es gazdagabb családok ne kapnának egy levelet, melyben
a Vak,°-v n (f  ŰT epet kívánnak, csekk melléklésével. És mindannyi
szor kitöltve kerül vissza. De nincs oly temetés, amikor a koszorúk 
helyett azok megváltási árát ne a vakok intézetének küldenék.

nnden jugoszláv család név- és születésnapok helyett családi 
ünnepet, u. n. „szlávát tart. Ezeket az intézet számbaveszi és a vakok 
kerese egyszer sem marad meghallgatás nélkül. Az intézet családi 
ünnepet minden évben egy-egy másik gazdag és előkelő polgár ren- 
dezi, ez vendegek meg az intézetben a megjelenőket. Köztük van a 
királyi csalad képviselőjétől kezdve minden számottevő egyén s e«Sy 
sem megy el anélkül, hogy a vendéglátásért az intézetnek valamivel 
ne kedveskedne. Ilyenkor az intézet hangversenyt is rendez a tisztele- 
tukre, ami csak fokozza az intézet iránti rokonszenvet. Természetes, 
hogy a lapokban mindannyiszor tudtára adják mindenkinek a jóté- 
konykodoK neveit és ebből a névsorból senki sem akar hiányozni.

z intézet az ellátáson kívül teljesen ruházza is gyámoltjaít, ami
ben nagy segítségére van a vámhivatal, mert az elkobzott ruhaanyagok 
nagy részét a vakok intézetének adja úgy, hogy Zímonyban a vak leá
nyok mindegyikenek van egy-két selyemruhája. Igen megszívlelendő, 
hogy a leányok epuleteben minden házi munkát a vak leányok végez
nek. Versenyeznek abban, hogy felváltott hetességük idejében tisztább 
legyen a linóleum, fényesebb az evőeszköz, vagy ragyogóbb az elmoso- 
„atott tányér. Fizetést az elvégzett munkáért nem kapnak s mégis teli 
életkedvvel végzik munkájukat.

Az intézeten kívül élők támogatást nyerhetnek, ha az intézethez 
tor dúlnak, e? az°nban igen ritka eset, mert a községek és városok vak
jaikkal szemben eeg  megértést tanúsítanak, segítségükre vannak, szük
ség eseten ellátják okét. Ez az oka annak, hogy az intézet csak félig 
Vaíl bw ep^ ltve; tehetősebbek vagy az illetőségi községek nógatás 
nélkül fizetik vakjaik után a tartásdíjat, ha azok ezért hozzá fordulnak.

-'Megemlítem, hogy a Bata-cípőgyár a vakok intézetének néhány 
növendéket gyári uzemeben alkalmazta, azok az intézetből járnak ki 
dolgozni egyik-másik oly ügyességet tanúsít, hogy ugyanannyi a ke
resete, mint a lato munkásoké.

Látogatásom harmadik napján jutottam el célkitűzésem tulajdon- 
kepP®n/,helyt re! Vete™ik faluba, amelynek lakói hadivakok és akik- 
nek foldmiyelesi munkatevékenységéről akartam meggyőződni. Ez a 
falu Újvidék mellett egy volt uradalmi birtokon létesült 1921—22-ben, 

i * M10,tek S"ró f adía át az államnak. Ramadanovics igazgató
nakíd^Sbralyi am° g,atf  Sf T Zte m£g a TOk0k * * * * *  Alapításá-
víLcíít itn P í33 CStl? 1 ’ +k!knek íeÍ,e a háborúban vesztette el szeme- 
Iz i lü  ' 1PP á f rm^ kA telepedett le. Kaptak a házon kívül §00 négy- 

l  \  h°ZZa 9 h° ld ÍÖldet fejenkínt. Minden háztelken 2 
'a0 — ? ’I mmí a;  T  nyán konyhás lakóházak vannak megfelelő 

gazdasági épületekkel. A letelepültek tele az osztrák-magyar hadsereg
T Jh á rZ  r f f l  6 ai:ánU’ d,e . valamennyien szerb nemzetiségűek, 

j  -lazra birtokra az alíam közbenjárásával a Hitelbank kölcsönt
áthm k T n í ^ i 5 0 ^ ! 31^  kelí lef rleszteni- ennek felét azonban az allam ke.obb elengedte, A resztetek fizetése nem okoz különösebb ne-
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kézséget, hiszen mindegyik havi 180 pengő rokkantdijat kap ma is az 
előbb elmondottakon kívül. Bemondásuk szerint eleinte idegenek vé
gezték, később azonban a felnövekedő gyerekek minden családban be
kapcsolódtak a munkába és ma már nemcsak a saját földjeiket mívelÍK, 
hanem a szomszéd községekben is bérbe vesznek földet, s megmunká
lása mellett nemcsak az egyes családok, hanem az egész falu igen jó 
módban, gondtalanul él. Van saját bírójuk és köri-helyiségük, ahol a 
vakok az egész falu ügyét saját maguk intézik. Természetesen első
sorban az érdekelt, hogy a földmívelésnél melyek azok a munkák, 
amelyet mint vakok, el tudnak végezni. Bemondásuk szerint a szán
tásnál az ekét tudják tartani, ha van, ki a lovat a. barázdába vezeti és 
figyelmezteti, mikor eresszék le vagy emeljék ki az ekét. A géppel való 
vetésnél segíthetnek, ha ugyancsak van, aki azt vezeti. Az aratásnál 
a kévét összekötik és összehordják, a cséplésnél tudnak zsákolni, eset
leg kévéket dobni. Kukoricát a barázdába elültetni. A kukorícatörést 
és hántást elvégezhetik, ugyancsak a szárlevágást és összekötést, nem
különben a kukorícamorzsolást.

A kerti munkánál elvégezhetik az ásást, hogyha lábukkal kitapo
gatják. Szőllőkötözésnél, szedésnél és préselésnél is segédkezhetnek. 
A ház körül fát fűrészelhetnek, baltával apríthatják, az állatokat etet
hetik, istállót takaríthatnak, az állatokat vakarhatják, kefélhetik, a 
baromfit etethetik és tömhetik.

Ezek elmondását és váltig való erősítgetését meghallgatva, termé
szetesen az érdekelt volna leginkább, hogy a munkák egyikéről vagy 
másikáról bármelyik gazdánál, — hiszen 4—5-nél is voltunk, gya* 
korlatban is meggyőződjem. Próbáltam is minden úton-módon rávenni 
valamelyiket, mutatná meg, milyen ügyes lehet egy vak ezekben. De 
egyik sem volt rávehető. Végtelenül sajnáltam, hogy ezírányú fárado
zásom hiábavaló volt, mert hiszen egyes munkák elvégzését szóban és 
elképzelésben vagy következtetésben el lehet gondolni. Első sorban 
azonban mégis egy már kipróbált gyakorlat és rendszer érdekelt volna. 
Ettől függetlenül szinte megszégyenítő kedvességgel láttak vendégül 
ágy, hogy a gyakorlati eredmény hiányolása mellett is csak a legjobb 
emlékem maradt abból a faluból, amelynek lakói vakok,

Visszatérve Zimonyba, az intézet igazgatója, tanárai és tisztviselői 
szinte teljes számban jöttek el búcsúvacsorára, ahonnan testületileg 
kisértek az állomásra s igen meleg búcsúztatásban részesítettek. Ma is 
hatása alatt vagyok annak a szíves vendéglátásnak, amelyben a zimc- 
nyí intézetben részem volt. S ha valaki ennek mértékét akarná meg
ismerni, akkor a mi magyaros vendégszeretetünknek a hatványra eme
lésére kellene gondolnia. Tudomásom szerint a szláv népek igen ven
dégszeretők, azonban, mint később megtudtam, meg akarták mutatni, 
hogy sohasem fogják elfelejteni azt a magyarosan úri vendégfogadást, 
melyben egyesületünk két évvel ezelőtt részesítette őket. Vétkeznék, 
ha nem említeném meg azok neveit, akik tanulmány utam ezen állomá
sát várakozásomon felül rendkívüli közvetlenséggel, kitüntető figyel
mességgel és úri gavallériával felejthetetlen élménnyé tették. E díszes 
névsor a ié n  Ramadanovics Velyko igazgató, Szimics h. igazgató, 
Onopka, Pésics tanárok, Sándor intézeti tisztviselő, különösképen pe
dig az Odobasics házaspár áll, kik három napi ott tartózkodásom alatt 
minden percükben a legodaadóbb kedvességgel állottak rendelkezé
semre.
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belgrádi "ntézetéfí, del?lott,en “ lá to g a tta m  a siketnémák
tanfr f o g o t t  A '■ t ° \  aZ Igazgató táv°Uétében Znon*o Érm em  tanar tagadott. Az mtezet egy régi épületben van elhelyezve melv
azonban tagas, egészséges. Növendékek nem voltak most az intézetben 
Ű í e Z T t  IétS, Í T  eSyí bként 75' öt osztályba sorolva S z  SÍézet
é f / í p a r í l í L 3  hd° g° Znak-'i Af Öt ° SZtá3y elvé£zéss után két-három 

- K r k kePZeSben rT ZeSUlnek s az intézetből járnak cipész, szabó, 
asztalos 'agy más ipar elsajátítására a városban lakó mesterekhez Az

T ™ l é Z e7 e V* b7 f  “  lak" f k és “ ak oszSfy vo?“ ejy^
f i i  tí Z  m L  V ? ' t ” ™ ! 1 d  fs <=s«,k «« ¡«“ ««tót és a tanárokat 
intézetten 5T ' f Y ia 3°Va bkepZ°, V i o l á j a  (tanonciskola) is. Az 
az !ntéze?henf 4 ,n° nar es külön rajztanár van, A külső mesterek 

Í jT I Z  eiojegyeztetík igényüket siketnéma tanoncra,
Y  tanterven most dolgoznak. Az osztályok megfelelő taneszkö 

aokkd es szemléltető képekkel vannak felszerelne, a sa S  » S  ké
szítette nyelvtanitasi táblázatok és a látott írásbeli dolgozatok irfen 
alapos es szakszerű munkáról tanúskodnak. Mint mondják teljes égé-

S ekaenesaetE :n ga°iebr SZéf  f ódsz-  -e r in t tn d a n ik  f|en1 p , , ,n a 1el-nyelvet is használják. Érdekes, hogy a nvelvalako
sztin feL eT id eSnínS lák beáIlításáva l teszik érthetőbbé és7 állításuk
l e l T  zS  f S L f e |-er m!enyíí érnek eL U ^ u ezen  módon, illető-
ésSszabálvnk!t ^  aSS+Va SzemIéltetővé a számtani példákatvs szabályokat is. Könyvtaruk is van és abban egyetlened maíva-
176 B e llá d  z L ta a b T 7 aZ ÍV ÍeIeníŐségű rende 1 eteke! !902- ből. 1knk árad-Zimonybol Zágrábbá utaztam, ahol a siketnémák és va- 

M i S Í ’* e« b épY lb«” ' <5«,M ö n  vezetés alatt t a l á l d
kából k e t Y r i « b a S be" iegie ,,e” n5y ? dék ™lt, az intézeti mnn-
6 k 7 ,I eSe. lathaltam. A siketnemak intézete 50 éve áll fenn a mull

3btTnár l á t r e f ^ 6^ 11 in g a tó  ^ e t í T t ^ S
tás hat ősz K eZf i hef  még 6r 7 áyakomok van beosztva. A taní- 
legfeljebb lO t a ^ ö ^ í l  egyikcmásik párhuzamos, egy osztályban 
képzésre törekedn f VEndek ^ n  Szerintük leginkább a gyakorlati kí- 
Kepzesre törekednek a növendékek -  20 kivételével — bennlakók 
Valamennyi növendék együtt étkezik K R'

7 óvií vTd“ „Z „ i f i i f s f b 43 éV-fíenn' “ « ~ W t h. majd szító oszíálvh5l Hk 1 í928-ban nyílt meg újra Zágrábban. Egy élőké- 
S o r t b ó l  b  ° „ I  hak  fe!.men5 .^ tá l r b c l  áll, azonkívül továbbképző
3 férfi és 3 női tani „ novendéke van, akiket az igazgatón kívül még 
képeznek és I l i k  . 1  ”1 Y k k“ íi' , 2 ™k' 6 ^vendeket tovább
ban S s íá z la k 7 e n e ^  T 1”,sk? la“ SmereY bö1 “yUváno« középiskolák- 
d ó L r  ír f  ■ ■ 61 tanszakra a zenedébe 3 növendék jár A nőven-
rnk és 18 S t l  8 Y ' Y  2,° k° ri« «  V .a  X
násra k ö ti  ̂ íamburas zenekaruk. Iparuk a kefekötésre, kosárfo
násra kotelveresre es zongorahangolásra terjed ki.

szereltmzimonvTfnktS p tVOlt & jÓban dÚskál0 és P°“ pásan fel-

szaokí á l j Í ntS tébr  ÖSSẐ 1̂  helyiségek! m T y e k n tk ^ g y ik ÍsS í

P akok u ŷet ratangasig szerető pedagógus. Minden
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szavából kicsendül, hogy nagy odaadással munkálkodik intézményé 
sorsának iobbrafordításán. Úri mivolt)ából folyólag egyetlen panasz 
sem hagyja el ajkát, dicsér mindenkit, kinek az intézmény irányításá
hoz köze van. És a szakembernek a látott és hallottakbo mégis az a 
vélekedése, hogy az igazgató és a tanári testület munkálkodásán üil 
szomorú bizonytalanság, az anyagiak elégtelensege miatt béklyóba ¿o- 
íött jelen az intézet élete, melynek fejlődése és munkálkodása minde
nütt akadályokba ütközik. Ezeknek legfőbb kútforrasa, hogy a vakok 
és siketnémák intézetét egy épületbe tömörítették, ha mindjárt külön

Ocsko és Hergesics igazgatók lenyűgöző kedvességgel és szeretet- 
reméltósággal fogadtak és láttak vendégül. A kartársi elozekenysegen 
túlmenő e vendégszeretetről csak hálával emlékezhetem meg.

Lyublyána mellett egy kis faluban van még egy intézet vakok ré
szére és Ó-Szerbiában Jagodínában egy a siketnémák szamara,

Jugoszláviában tanárképző nincsen. Minden intézet felvesz tani 01 
oklevéllel bíró gyakornokokat, akik az intézetben elsajátított szakis
meretek mellett az egyetemen is hallgatnak két évet. Ez után vegyes 
bizottság előtt tesznek vizsgát, mely az egyetem szabványai szerinti 
általános részből és egy különlegesből áll az intézeti szakemberek előtt 
tett saj átlagos vizsga anyaga szerint. Tanulmányi felügyelet szempon - 
jából a közoktatásügyi minisztérium, illetőleg tanfelugyelosegek aia, 
egyéb szempontból pedig a népjóléti minisztérium hatásköre ala tar-

t0Zn^  tanulmányút kapcsán általában az a benyomásom, hogy Jugo
szláviában a fogyatékosokkal való foglalkozás újkeletű. Azon szeren
csés helyzetből kifolyóan, hogy a zimonyi intézet a Rockeieiler-alap- 
nak köszöni létét, megvolt a lehetőségük, hogy meghonosítsanak min
dent, amit más államok intézeteiben már bizonyos tekintetben kipró
báltak. Azáltal, hogy magasabb szellemi kiképzésben csak a kiváló Ae- 
pességűeket részesítik, szerencsésen oldották meg azt, hogy igenyxCi- 
fokozások nélkül (csak a hat elemi osztálynak megfelelő ismereteket 
nyújtják általában), inkább a gyakorlati munka fele terelik a vakok 
zömét. Miután a községek és a társadalom nagy megértést tanúsít az 
önállóságra törekvő vakok iránt, nem gond az intézetből kikerült vakok 
elhelyezése, de az ott maradók is — legalább a zimonyi intézet esete
ben — jól el vannak látva, jóllehet az ipari tevékenységre kulonos- 
képen nincsenek ráutalva. Egy bizonyos, hogy bar a szakemberek a 
nyugati és északi államokban szokták keresni a kultúra es az úgy i l 
lesztéséhez az indítékokat, nem árt, sőt kötelességünk, hogy más álla
mok előttünk kevéssé ismert törekvéseit es intézményéit is megismer  ̂
jük, mert hiszen az adott esetből is megállapítható, hogy o so .szói 
többet találhatunk, mint amennyire a szakember előzoen gondolna. Az 
ezirányú tájékozatlanságunk egyik legfőbb oka, hogy alig van valaki 
közöttünk, aki ezen országok nyelvét ismerne es fordításokban sem ta 
1 álunk tájékoztatókat intézményeikről. Veletlen, ha egyszer-egysz. 
alkalom nyílik erre. Ez esetben a Vakokat Gyamolito Országos Egye
sület elnökségének kell köszönetét mondanunk azért, hogy erre az al
kalmat megadta.
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I R  O D A L O M
Romáimé Goldzieher Klára: A balkezesség. Örökléstudományi füze

tek 1. sz. Bevezetővel ellátta Prof, Szabó Zoltán. 62 o. 16 ábra, 
1938. Eggenberger,
A könyv lényegét összefoglaló előadást már tavaly hallottunk a 

Magy, Psychologiai Társaság Örökléstudományi Szakosztályában, s 
már akkor feltűnt a szerző tág biológiai képzettsége, mély módszeri 
felkészültsége, nagy egyéni anyagának pontos feldolgozása.

A könyv maga még elevenebben szemlélteti a szerző kutatói tehet
ségének rátermettségét, Már Szabó prof. a bevezetésben kiemeli a ve
zéreszmét, hogy a „féloldalasság nem rendellenesség, hanem tipikus 
örökletes aszimetríás jelenség.“ Gyakoriságának kimutatása erősen 
iugg a használt módszerektől; a szerző szerint az írásvizsgálat a leg
megbízhatóbb vizsgálati eljárás. Igen érdekes az író azon megállapí
tása, hogy abnormís gyermekanyagban (dadogó, értelmileg fogyatékos, 
nehezen nevelhető) sokkal több a balkezes, mert ezeknek megnehezített 
alkalmazkodó képessége folytán a rejtett balkezesség! hajlam köny- 
nyebben nyilvánul meg. Szemléltetően hatnak a „vezető“ szervek 
1 a ■ szem) adatai, s mindenekelőtt a vizsgáló eljárások feletti sereg
szemlélet, melyből diadalmasan kerül ki a szerző egyéni vizsgálati 
módszere a Graphodín készülékkel (Román-Bálint) alátámasztva. Ez 
a szerkezet az írás sebesség és nyomás finom értékváltozatait is feltün
teti. Kb. 2000 'iskolásgyermeken (ép, rendellenes), 283 ikerpáron tett 
vizsgálata1 alapján bebizonyítottan állítja, hogy a balkezesség lehet 
öröklött jellegű, de lehet egyéni, önálló változat is.

Széleskörű tanulmányából azt a gyakorlati következtetést vonja 
le a szerző, hogy a nyugati államokban (Anglia, Belgium) újabban be
vezetett két-kezes gyakorlatokat nem kell túlságba vinni, A balkezes 
gyermeknek viszont legyen lehetősége kiélni eredeti indítékait, de ta
nulja meg a jobbkéz kellő használatát is, írásra feltétlenül a jobb kezet 
használja, mert a balról jobbra való írásmenet a bal kéz számára úgyis 
természetellenes helyzetet teremt.
, , , ,  Roi? ánné, könyve fényes bizonyítéka annak, hogy kellő élettani 
natterrel rendelkező kikristályosodott módszerrel dolgozó, tehát ter- 
meszettudományos alapon nyugvó kutató, milyen biztos határkövet 
állíthat a gyakran tisztán egyéni találékonyságára utalt nevelő elé.

Hrabovszkyné dr. Révész Margit.

Magyarország és a, német gyógypedagógia, Megjelent különlenyomat
á n  a „Die deutsche Sonderschule“ 1938. évi 12, számában, 
Magyarország mindig különös érdeklődéssel figyelte a német 

gyógypedagógia fejlődését. Mivel Magyarország gyógypedagógiája 
mar évtizedek óta olyan szervezettel rendelkezik, mely a fogyatékosok 
minden nevelési kérdésének együvétartozását képviseli, csak termé
szetes, hogy a német gyógypedagógia iránti érdeklődése különösen ak
kor növekedett, mikor a nemzeti szocializmus győzelmével minden né
met gyógypedagógiai tanár a Nemzeti Szocialista Tanító- és Tanár- 
szövetség (NSLB) V birodalmi ügyosztályába (gyógypedagógia) kö- 
zoc munkára tömörült. Magyarországon a fejlődés olyannyira előre
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haladott, hogy Budapesten külön tanárképző főiskola létezik, mely 
központi helyen a kutatások mellett elsősorban is a különböző ágazató 
gyógypedagógiai tanárokat képzi igen gyakorlati irányban. Magyar- 
országon tisztára tudományos megfontolások vezettek erre az egyesí
tésre,, amely az egyes gyógypedagógiai ágazatok szükségszerű elkülöní
tését megőrizve mégis egységes képzésen és gondolkodáson alapszik, 
így érthető, hogy ebből a szempontból igen élénk volt a német gyógy
pedagógia iránti érdeklődés, mert Németországban tudományos és 
tárgyi okokon kívül az egyesítés tulaj donképeni alapja a népi ̂ világ- 
szemléletben nyugszik. A magyar gyógypedagógia főképviselője dr. 
Tóth Zoltán, a gyógypedagógiai tanárképző főiskola igazgatója, akinek 
tudományos gyógypedagógiai főmunkája 280 gépelt oldalnyi terjede
lemben kéziratban német nyelven is megvan. Dr. Tóth különös érdek
lődéssel figyelte az egyesítés gondolatát és az V, birodalmi ügyosztály 
munkáját. Ezért a „Gondolatok a gyógypedagógiai tanárpótlás kikép
zéséhez” c. cikket (Díe deutsche Sonderschule 1937. 2 .sz.) 1937-bc.n 
a „Magyar Gyógypedagógia” c. szaklapban magyarra is lefordíthatta, 

Dr, Tóth röviddel ezután megismerkedett a Cári Markold^ (Hallej 
kiadásában megjelent különlenyomattal, melynek címe: „Népi gyógy
vagy különiskolai pedagógia,” Tartalma annyira érdekelte, hogy a for
dítás engedélyezését is kérte, amit szerző és a Bayreuthban székelő 
Nemzeti Szocialista Tanító- és Tanárszövetség birodalmi vezetőségé
nek határ- és külföldügyosztálya engedélyezett. Ez a fordítás dr. Tóth 
és a fordító Wallrabensteín Frigyes előszavával magyar nyelven is
megjelent. ^

A fordító egyik levelében ezt írja róla: „Végre köszönetét akaroz 
mondani, hogy a „Népi gyógy- vagy különiskolai pedagógia? c. mun
kájának fordítását engedélyezte. Szakfolyóiratunk, a „Magyar Gyógy
pedagógia” 1937. évf. 9— 10. számában „Kari Tornow nézetei a gyógy
pedagógiáról.” címen közölte fordításomat. Dolgozata igen mély benyo
mást tett Tóth dr.-ra és az Önnel való szellemi találkozás rendidvm 
lelkesítette, Tóth dr. ebből azt látta, hogy a Harmadik Birodalomban, 
ahol a gyógypedagógia problémáit állítólag „Taygetos-rendszerrel 
oldják meg, éppen a nemzeti szocializmus győzelme óta nézik a gyógy
pedagógiát abból az egységes szemszögből, melyet ő szóban és írásban 
már olyan régen hirdet és a gyógypedagógiai tanárképző főiskola ala
pításával (1928) már 10 éve meg is valósított. Ezért jelenttette meg 
az Ön munkáját magyar nyelven külön kiadásban és küldte szét a kul
tuszminisztérium és egyéb hatóságok illetékes urainak. Fordításom elé 
Tóth dr. rövid bevezetőt írt ezzel a címmel: „Gondolatok a magyar 
gyógyító nevelés értékelése körül , A legtárgyílagosabb és legmeg- 
kapóbb értékelés, ha akaratlanul és közvetve is, mégis az Ön munkája. 
Tóth dr, ezért szívélyes köszönetét mond és csatoltan küldi az Ön 
munkája magyar fordításának néhány példányát.

Ezek után a különnyomat teljes egészében hozza német nyelven 
Tóth dr. és a fordító előszavát, majd a végén a következő megjegyzést 
fűzi hozzá; „Nagyon őrölünk annak az érdeklődésnek, melyet a gyógy
pedagógia magyar képviselői irántunk tanúsítanak. Az utóbbi két év
ben magyar gyógypedagógusok ellátogattak Németországba, hogy 
gyógypedagógiai intézményeinket tanulmányozzák. Mi örülünk az 
ilyen egyíittmunkálkodásnak és további sikert kívánunk.

—  rab —
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K, Tornow biralata dr Tóth Zoltánnak „Gyógypedagógia" című mun- 
ajanak nemeire fordított kéziratáról, (Magdeburg, 1938. okt 9 } 

x t  ET 7 0m!Tu olvastam végig ezt az alapos és átfogó művet Lá- 
r a n r J° th ^  7  harCat S mondhatom, ugyanezt küzdőm végig naoról- 
S t T g y ^ a n t n e m  egymagám, A gyógypedagógia területéi ez mín- 
cienutt_ így van, A vak- es siketugyi tanárok csak az ő csoportjuknak 
genyei szerint gondolkodnak és tiltakoznak az ellen, hogy ők gyógyító

7 ir l Í s a íá T 7 e t h a dkL ” 1 ^ 7  meggyőzés‘ Szűkkeblűségükbencsupán sajat methodikai kérdéseikét látják s ezt minden komoly indok
nélkül veszelyeztetettnek tudják. Azon kívül fizetési okok Tdöntóek 
b-T az eáyseáes gyógypedagógia ellenzői ezt a maguk részéről tagad
jak, Mégis azt hiszem, hogy lassan, de haladunk. Elfáradni te r iS z e -
társaknem SZabad' ES Üt CrÖmmel láíhat°m, hogy vannak küzdő eszme

rak t  té°renV bizo" nyal eéYike a legelőrehaladottabbak-
H eilpádSogík^okU07 “ ' aZ,° “  7  Heinrich; „Grundlegung dér 
fzertóciofa f  k mUnka’anak megemlítését, (A Haliéi egyetem dísz-

Üdvozlöm Tóth dr, urat és műve s munkássága iránt teljes elis- 
Z Z eT  J T Zem kL Teljesen azonosíto-  magam ír á n y z a S S .T e 
hessek  6gySZer arfa’ h° gy Személyesen is megísmerked-

w S T M t £ ,,d*p,,‘' Nyuíat kiadó és iro-
. - H 1. k?nyvem V?n’ mit meáíelenésük óta minden nap olvasok Az 

Iátó l Édes^a Jenonef  nyelvyédő könyve, a másik Halász Gyu
r i t !  1 í  t  d" yanyelvunk' Nem egyképpen olvasom őket. Az egyiket 
reggel, hogy tudjam mire ügyeljek, nehogy hibás, magyartalan, h liye 

e ;,en a beszedem Van modom hozzá, mindennapos hosszú villamos
kor“  Eh reggG 1 br®v,lármmom’ A másikat este olvasom, lefekvés-
S a r o t  h L mar T ° Í  k°unyÜ J “6«*«“. megteszem, mert tudnikaiom, hogy napközben beszédemben, írásomban hol, miben, mit vé-
tettem. Ez az ellenorzo-konyvem. Mondhatnám úgy is, hogy az anva- 
nyeívunlr épségéért, szépségéért kötelező felelősség-könyvem Tőle 
erősödik nyelverzékem, belőle merítek biztonságot. MiótI oTvasom 
tudatosabban keni löm a hibát, mert Halász könyve a mindennapos bot ’ 
lasok^ lompossagok henyeségek és idegenszerűségek száz meg száz
h in lt  had,a^ ^ lndegyikeí a gyakorlati életből veszi, az útón-útfélen 
hangzó beszédből, az egyre-másra nyomdafestéket látott könyvekből 
hírlapi közleményekből. Nem szegez törvényt az olvasó elé Z eM arű  
szabályokra is csak ímitt-amoít hivatkozik. Mégis tisztít, mégis nagv- 
szeruen szilardit, mert nagy lélekísmerő. Belelát a lelki folyamatokba 
melyek hibát teremtenek, s tudja, mint lehet s kell gátat vltní eléjük' 
rogy az erőknek ugyanazon az árán a rossz és hibás helyett a ió és
W d 7  embrn H f  lélekismerő, egyúttal maga is lel-

esedo ember. Hiszen csak különösen rajongó lélek foglalkozhatík a
7 h l 7 7 k 7  ana iL V7 elT VeL Ilyen munka Pénzt keveset hoz. Erre 
két Ís a i r / ú -  í lk° f k’ a7  aZ anyagí erőkön túi értékel szellemi erő- 
mert h a7? a , 7 7  i  akar,a’ növelni és érvényesüléshez juttatni, 
mert hatalmat lat bennük es jövendőt. Aki „édesének találja az anva-
akáíVaí’íímaáyT 0kd ak SZ.tP-SégeS beszédJ'ét' az mindent áldoz érette, akar a gyermek edes szüleiért, a szülő édes gyermekeiért, vagy a jó
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polgár édes hazájáért. Ezt a belső érzelmi mozzanatot ismerem fel 
Halász könyvének minden sorában s ezért, tartom hatásosabbnak a tu
dományos érvelésekkel célhoz jutni akaró könyveknél. Hatas szem
pontjából többet ér az érzelem az értelemnél s ha meg éppenséggel a 
beszédet nézzük,, akkor ugyancsak helyén való az érzelem áltál sugal
mazott szándék és munka, mert hiszen a beszédben több a hangulat- es 
akaratbeli hullámzás, mint amennyi a gondolkodás megszilárdult

tö rv é n y é ig  anyanyelvünkből kic[erül az is, hogy szerzője nemcsak
léleklátó és rajongó, de szellemes író is. A néha szinte tragikusan ko
moly felfedések mellett annyi tréfás, kedélyes vonással szövi at mon
danivalóit, hogy meg- és felismerhető általuk az a magyar lelkűiét, 
melyetí Eötvös Károlynak, Sipulusnak, vagy Mikszáth Kálmánnak 
nagyszerű lelke képvisel. Ezért Halász Gyula könyve nemcsak tanul
ságos, de élvezetes is. , j  , , .

' A gyógyítva nevelő tanár munkájának tengelye a beszed. Akar 
tartalmi, akár formai vonatkozásaiban tekintsük is, növendékeink Kez
deti fejlettségének megállapítása jórészt azzal indult meg s munkan.c 
vétfső eredményének is javarészt ez a mértéke. Ha meg különösképpen 
a siketnémáknak tanítását nézzük, ott meg éppenséggel minden a be
széd. A. siketnémának lelkét ez nyitja és gazdagítja, szívet a beszed 
alakítja emberségessé, a társadalomba vissza ez segíti, munkát kivite
lezni és értékelni ez tanítja, boldogulását tehát ez biztosítja. Állítom, 
ennélfogva, hogy a sajnálkozáson és részvéten túl a jog igényei szerint 
csak olyan mértékben biztosíthatunk életet a siketnémának, amennyire 
megszüntethetjük némaságát, A siket számára van boldogulás, begu- 
heti őt a természet és a jóakaratú ember száz meg száz lehetoseggei. 
A néma azonban elvész. Miután a közmondás szerint anyja sem érti, 
— pedig de nagyon szeretné és tudná is érteni! — hogyan hangolód
hatnék, °édesedhetnék hozzá az idegen. A néma kiesik a közösségből. 
Viszont a siketség, a csend világa nem idegen a halló számára sem. bot 
sokszor keresi azt, abba menekszik, tőle vár enyhülést, ha csendet megy 
hallgatni, A hangtalanság, a csend után vágyik életének sok napjan, 
óráján. A némaság azonban irtóztató, gyűlöletes számára. A nemasag 
a kifejezéstelent, az élettelent jelenti az élő részére. Valamit, amiben 
annyi a tehetetlenség, hogy már rokon a halállal. A némasag megszün
tetése tehát életadás. Ha valahol ennélfogva életet jelent a tanítás, a 
nevelés, akkor a siketnémák oktatása az, mert valóban teremt: embert 
éleszt, lelket ébreszt, életet ad. S mindezt a beszéddel! Jo  hat, ha e 
teremtő eszköz magunkban is erős, hatalmas és tökéletes, mert akkor 
okosan, céltudatosabban és eredményesebben dolgozhatunk vele. 
Halász Gyula könyve ehhez hozzásegít. Legyen ezért mindegyikünk
számára kedves az Édes anyanyelvűnk, „

Schreiner teren c.

p, Popenoe and E, S, Gosney: Twenty-eíght Years oí Sterilisation
ín California, A publícation oí the Human Betterment Foundation
Pasadena, California 1938.
A szerzők a pasadenaí Human Betterment Foundation vezetői 11 

év előtt számoltak be első ízben a calíforníai állami intézetekben vég
zett sterilizációkról, mostani közleményükben 28 év tapasztalatait es 
eredményeit foglalják össze. Az Északameríkaí Egyesült Államok 29
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államában vannak jelenleg sterilizációs törvények érvényben és ezek-
o ^ Í aT kl?an 1938 íanuár i'iá  11-628 férfit és 16.241 nőt, össze- 

sen 27.869 elmebeteg és gyengeelméjű egyént sterilizáltak. Legnagyobb 
a sterilizálták száma — 12.180 — Californíában, ahol 1909 óta végez-

.Stf rl lf áció műtéteket. Calífornia állami fegyházaiban ezenkívül 
o02 önkéntes sterilizációt hajtottak végre. Az elmegyógyintézeti elhe
lyezések szama az Egyesült Államokban évről-évre emelkedik; min
denkor 435.000-en vannak internálva, a forgalom azonban gyorsan 
változik, az uj felvételek száma évente 95.000-re tehető. Statisztiku
sok kimutattak, hogy az amerikai népességnek kb. 5 % a  (6 millió lélek) 
elete folyamán valamikor elmegyógyintézetbe kerül, ez az arányszám 
azonban megkétszereződik azoknak számával, akik elmebetegség foly- 
an munkaképtelenekké válnak, de hatósági beavatkozás folytán 

nem kerülnek intézetbe, úgy hogy együttvéve az elmebetegek az 
osszlakossagnak lO ft-át teszik ki. Pszichológusok ezenkívül legalább 
egy mi bora becsülik azoknak számát, akik oly fokban gyengeelméjűek, 

speciális gondozásra és felügyeletre szorulnak; elmefogyatéko
soknak minősítve azokat, akik az életkoruknak megfelelő átlagos in- 
elligencia 70 /„-át nem ütik meg, az ilyenek száma az Egyesült Álla

mokban kb. 6.5 millió. S ha nem is gondol senkisem a lakosság 15 
Vanalc sterilizációjára, ezek a beszédes számok mégis határozottan 

uta nak az eugenikai rendszabályok szükségességére. Californíában 
azokban a családokban, amelyekből az elmebetegek kerülnek ki, a 

vi száma 3.59, míg az átlagos gyermekszám egyébként csak 
. Californíában nem végeznek tömegsterilízácíót, minden egyes eset 

egyéni elbírálás és kiválasztás alá esik. Az elmebetegségek közül leg- 
eíterjedtebb a schízophrenía; a schizophreniások az Egyesült Államok
ban több kórházi ágyat foglalnak el, mint bármily más testi- vagy el
mebetegségben szenvedők. Becslések szerint ez a betegség — beleértve 
a schízophrenía enyhébb fokaiban szenvedő legkevésbbé sem kívánatos 
elemeket, a koldusokat, csavargókat, prostituáltakat, bűnözőket — az 
egyesült Államoknak naponta legalább egy millió dollárjába kerül. A 
Kaliforniában sterilizált férfiaknak több mint fele, a nőknek több mint 
egy harmada schizophreníás; viszont a férfiaknak 21 °/0-a, a nőknek 
ellenben 37 °/0-a mániás-depressziós. Annak ellenére, hogy az Egyesült 
Államokban az epilepsziások száma kb. fél millióra tehető, rendszerint 
csak a súlyos esetek kerülnek intézetbe és Californíában, ahol níncse- 
n x - kxV , , arnl intézetek epilepsziások számára, a sterilizáltak közül
a témáknak 6 /0-a, a nőknek 4 %-a volt epilepsziás. Az a körülmény, 
hogy a calíforníai sterilizációknak 2/3-a esik az elmebetegekre és csak 
/s-a a gyengeelméjűekre, nem jelenti azt, mintha a gyengeelméjűek 

sterilizációja eugenikai szempontból kevésbbé fontos volna. Ez csak 
arra mutat, hogy minden állam jobban gondoskodik az elmebetegekről, 
mmt a gyengeelméjűekről. Californíában pl. hét intézet van az előb
biek és csak kettő az utóbbiak számára. Az elmegyógyintézetek min
den alkuiban túlzsúfoltak, Californíában 40 °/0-kal több beteg van el
helyezve, mint amennyi a tulajdonkénem férőhelyek száma. Etfyes ál
lamok, legszigorúbban South-Dakoía és Nebraska, nyilvántartják a 
gyengeelméjűeket, állami felügyelet alá helyezik őket és termékeny- 
seguk idejére eltiltják a házasságtól. A sterilizáció után a nők gyak
rabban kapnak engedélyt a házasságra és az idevonatkozó calíforníai 
adatok szerint 59 °/0-ban sikerült, 31 °/0-ban nem sikerült a házasság,
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a fennmaradó 10%-ban pedig kétes kimenetelűnek bizonyult, Tekin
tettel arra, hogy Califorrúiban minden harmadik házasság válással 
végződik, a fenti eredmény kielégítőnek mondható, Azok az aggályok, 
mintha a sterilizáció a nemi erkölcsök eldurvulására, a promiszkuítás, 
a prostitúció, a nemi betegségek fokozottabb elterjedésére vezetett 
volna, nem bizonyultak helytállóknak. Az eugenikai sterilizációt Ame
rikában nem tartják többé kísérletnek, de nem is tekintik panaceának, 
sem büntetésnek, csak egy nagytávlatú humanitárius feladat elenged
hetetlen rendszabályának az örökletesen betegek szaporodásának meg
akadályozására. Naményi.
V. Ríederer von Paar: Vererbungslehíe fiír Studieréndé und zum

Sélbstuntérrícht. Verlag Ernst Reínhardt München 1938, 121 old. 
Ára 1.80 RM.
Ez a kis kompendium első sorban azok számára készült, akiknek 

az örökléstan tanulmányi tárgyuk, ezenkívül azonban igen alkalmas 
arra, hogy érdeklődést keltsen a biológiai, gondolkodás és az átöröklés 
problémái iránt azokban, akiknek nem áll módjukban örökléstani elő
adásokat hallgatni. Az első részben a legszükségesebbre szorítkozva, 
de világosan és szemléletesen ismerteti a szerző az átöröklés lényegét, 
a megváltozásokat, modifikációkat, kombinációkat és mutációkat, a 
mendelizmus alaptételeit, az átöröklés sejttani alapjait, a kromoszóma 
mendelízmust, az ivar öröklésének jelenségeit, a leszármazási elméle
teket, majd vázolja az átöröklés jelenségeinek az emberre való alkal
mazását. A második rész, mint „rövid repetitoríum“, tömör összefog
lalásban gyors tájékozásul mégegyszer általános áttekintést nyújt az 
örökléstan alapvető tényétről és törvényszerűségeiről. Az utolsó rész 
végül jól összeválogatott vizsgakérdéseket és feleleteket tartalmaz, 
ezzel módjában áll a jelöltnek, hogy tudását saját maga ellenőrizze. 
A számos magyarázó ábra csak emeli ennek az igen használható kis 
segédkönyvnek értékét, Naményi. 3

3, Eugster: Zűr Erblíchkeítsírage des endemíschen Kretínísmm.
Unt.ersuchungen an 204 Kretínen und dérén Blutsverwandten. I.
Teíl. Mit 131 Abbíldungen und éenealog. Tafeln, íArchív dér
Julius Klaus-Stíftung) Verlag Orell Füssli, Zürich 1938. 111 old,
A szerzőnek mintaszerű munkája számos úí. a kretínizmus pato- 

genezisére vonatkozó igen fontos tényt derít ki. Kiterjedt és díagnosz- 
tíkaílag biztos anyagon alapos vizsgálat alá vette egyrészt a környezet 
befolyását, másrészt az endogén adottságokat, legfőbb feladatának te
kintve annak tanulmányozását, hogy mily mértékben szerepelnek az 
örökletesen feltételezett tényezők az endémiás kretínízmusban, Érté
kes, igen pontos megfigyelésekre alkalmas, egységes kiválogatásaién- 
tes anyagot nyert egy egész falu népességének feldolgozásával, amely
ben a kretínizmus, az endémiás nagyothallás és gyengeelméjűség igen 
sűrűn fordult elő; rendkívüli jelentőségűek azonkívül ikervízsgálatai. 
Falvak szerinti vizsgálatai alapján a kretínizmus különböző' fokozatai
ban az eddigi statisztikai felvételekhez viszonyítva gyakrabban fordul 
elő; a kretinek száma, egyes helyiségekben 35 °/0„-re tehető, A földrajzi 
elosztás megközelítőleg követi a legnagyobb golyvagyakoriság centru
mait. Feltűnő a krétin-jellegek gyakorisága egész testvérsorokban. Ro
konházasságok kretinek szüleinél nem tapasztalhatók átlagon felüli 
gyakoriságban, a kretínízmust tehát nem lehet „beltenyésztésre“ visz-
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eset klinikai és genetikai feldolgozásáról számol be Beható vizsgálat 
tárgyává tette az elmefogyatékosságok kulonbozo alakjait es típusait, 
az örökléses terheltséget, a különböző kísérő klinikai rendellenessegc 
két (mongolizmus, endokrin zavarok, veleszületett lues, epilepszia, 
pszichopátia stb.). a környezetnek, a szociális helyzetnek befolyását.
A 3 főiéi ezetben az alkalmazott családkutatás módszereit es eredm 
nyeit, az esetek klinikai elemzését és egyes speciális tényezők (szülői 
vérrokonság, az anya kora, testvérek száma es rendje, ikerseg, nem 
ség) befolyását és jelentőségét ismerteti. Eseteiből oda következtet, 
hogy a mongolizmus aetiologiájában az anyának kora mint fontos té
nyező szerepel, de az öröklés befolyását sem tartja tel,esen kizárható- 
nak. Vizsgálati anyagában a gyengeelméjű férfiak szama nagyobb mm 
a nőké, a nemhez kötött örökléses tényezők befolyása mindazonáltal
nem. tekinthető mint általános szabály kétségtelen bizonyítéknak a 
gyengeelméjűség aetiologiájában (a nemek szellemi-lelki különbségeire 
és az intelligenciahajlamok öröklésére vonatkozolag v. o. Nem es ]e, 
lem öröklésbíologiai vonatkozásban" c, tanulmányunkat - - ^gy 
Nőgyógyászat 1937. 3. sz.) A szerző figyelmeztet a nem tökéletes 
dominancia lehetőségeire és utal fontosságának .felismerésére. Megál
lapításaiban és következtetéseiben mindvégig óvatosan es gondo 
jár el. végül a gyengeelméjűség aetíologiai tényezőinek sokféleségét 
hangsúlyozza és óva int a bonyolult problémának a valóságos tények
nek meg nem felelő túlságos leegyszerűsítesetol. Namenyi.

Erbleiden des Auges. Bearbeitet von M. Bücklers W Clausen, Br 
Fleischer, H. Harms, A. Jess , W. Lohlein O. M archesam W . 
Stock. W. Wegner. (Handbuch dér Erbkrankheiten Bánd 5.) Ver- 
lag Georg Thíeme Leípzig 1938, 310 o. 221 kép. Ara kötve 26 RM. 
Az orvostudomány speciális ágai közül a szemészet aránylag lég 

óta és komolyan foglalkozik örökléskutatással. A látószerv orokles- 
patológíája az emberi örökléskuíatásnak egyik légi óbban kidolgozott 
területe. Az előttünk fekvő pompás kiállítású könyvnek szerzői kiváló 
kutatói az öröklődő szembetegségeknek, akiknek sikerű t az idevonat
kozó kutatásoknak az irodalomban lefektetett adatait es eredményeit 
e kötetben az eugeníkai gyakorlat szempontjainak megfelelően össze
foglalni. A tárgyalandó öröklődő betegségek kiválasztásánál irányadó 
volt a betegség fogalma, amit a sterilizációs törvényben meghatározott 
törvényes fogalomnál sokkal tágakban kellett értelmezni mar avegbol 
is. hogy a házassági tanácsadás legfontosabb kérdésén is tekintetbe le 
hessen venni, A sterilizációs törvényben t. k, „örökletes vaksag ol 
van szó, ez a meghatározás nem képez kifejezett klinikai vagy orokles- 
biológíai egységet. Természetes, hogy nemcsak az abszolút vaksag ese
tei tartoznak ide, hanem a látási fogyatékosság olyan foka ertendo 
ezalatt, amely az egyént rendszeres iskolai es hivatásbeli kiképzésre, 
illetőleg a későbbi életben idegen segítségtől függetlenítő valamely hí 
vatás betöltésére képtelenné teszi. Tarka, képe bontakozik ki az orok 
leíes patológiai folyamatok nagy szamának, melyek a gyakorlatban 
okai lehetnek a vakságnak. E kórképeknek csoportokba foglalasara 
irányuló minden kísérlet azonban meghiúsul részben tapasztalataink 
hiányossága, részben a legtöbb patogén öröklési tényező i^ n  szeles 
manífesztácíós ingadozása következtében Rendszeres beoszthatosag 
hiányában egyenkínt veszik sorra a szerzők az örökletes korképekét, a
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szükséges; klinikai tudnivalók mellett annál behatóbban foglalkoznak 
az örökléstani kérdésekkel, az öröklésmenettel, öröklésprognózissal, 
az oroklesegeszsegugyí rendszabályokkal; a sterilizációval, házassági 
tilalommal és tanácsadással, A kitűnő kötet tudományos jelentőségénél 
es gyakorlati értékénél fogva egyaránt kiemelkedő munka és gazdago
dása az irodalomnak. Naményi.

f i  Graewe! Zwíllínge und Schule, Verlag Kurt Stenger Erfurt 1938
132 old. Ara 3.60 RM.
Az ikerkutatás biológiai alapjainak, az egy- és kétpetés ikrek ke- 

letkezesenek es előfordulásának, az íkerdíagnózísnak és az íkerterhes- 
seg atoroklese kérdésének beható ismertetése után sokéves tapasztala- 
ai es kiterjedt vizsgálatai alapján részletesen foglalkozik a szerző az 

ikrek iskolai teljesítményeivel és magatartásával. Az iskolai bizonyít- 
vanyok a tesztvizsgálatok mellett legtöbb lehetőséget nyújtanak'az 
íkieK szellemi teljesítményeinek összehasonlítására, A megvizsgált 
ikerpárok iskolai teljesítményei, melyek az ifjúnak legszemélyibb 
reakciói bizonyos külső behatásokra, betekintést engednek személyi
segük telepítésének szerkezetébe; egyszersmind azonban vissza lehet 
következtet“  a jellemre (munkaakarat, szorgalom), a képességekre 
(gondolkodási es kombmatív képesség, szellemi érdeklődés, emléke
zet), vonzalmakra és ellenszenvre (lelki beállítottság, törekvések, 
becsvágy, Hivatásbeli kívánságok), testi és lelki teljesítőképességekre 
(egeszseg, kitartás). Az iskolai teljesítmények lelkiismeretes vizsgá
é i  77. amen1nYlben nem szorítkoznak egyoldalúan holt számok meg- 
aliapitasara. Hanem a*t öézzük, hogy az élet és adottságaira való reak
ciói mindenütt elemi erővel törnek keresztül — éppenséggel alkalmas 
a személyiség azonos magatartásának bizonyítására. Azonos teljesít
mény azonos életstílus kifejezése, ennélfogva csak azonos emberek 
kepesek teljesen azonos munkát alkotni; egypetés ikreknél is csak ak- 

or beszelhetünk valóban azonos emberekről, ha azonos tényeket azo
nos módón kepesek megélni és ha azonos megélés azonos életbeállított- 
sagra vezet Graewe nemcsak az ikercsoportok iskolai teljesítményei
nek összességet állította egymással szembe, hanem egyes szakok, így a 
nyelvtanulás (anyanyelv és idegennyelvek), matematika és természet
tudományok zene, kézírás, rajzolás, testgyakorlat terén elért teljesít- 
menyei ec. gypetés kerek nemcsak több évről szóló bizonyítványaik
ban hanem hangulatukban, érdeklődési köreiben, kedvenc foglalkozá
saikban, egesz magatartásukban és pszichikus fejlődési fokukban is 
messzemenő megegyezést mutattak. Kétpetés ikrek átlagban osztály
fő  Í J . / “  teríek 6 ^ m á stó l, míg az egypeiéseknél az osztályza
tok, . az°nos volt. Kifejezetten azonos hajlam bizonyos tantár
gyak iránt egypetés ikreknél 73 °/0-ban, kéípetéseknél ellenben csak 
27 /0-ban volt észlelhető. Minthogy ily azonos hajlam többnyire azonos 
kepessegen alapszik, lényegileg ezek a különbségek is az egypetés és 
ketpetes ikre« különböző szellemi öröklöttségével magyarázhatók. Hi
báidban, beszédkészségükben, az írásműködésben, — tartásban és — 
sebességben, kifejezésbeli megnyilvánulásaikban, mozgásos magavise- 
letukben az egypetés ikrek csak enyhe fokozat! különbségeket mutat- 
taic. A szerző vizsgálataiból az íkerkutatás nagy értékére és jelentő
segere következtet a pedagógia szempontjából is. A tanítót és nevelőt 
az azonos ikrek gyakran kivételes feladatok elé állítják és a gond-



64

jaíkra bízott ikreket legbensőbb egyformaságukban kell megérteniük, 
ha helyes irányban akarják vezetni és nevelni őket, mert az ikrek kü
lön egységet és közösséget alkotnak magukban, ami kiváltképpen bizo
nyos nehézségekkel szemben kifelé szoros összetartásban nyilvánul 
meg. Az ikrekkel való foglalkozás legjobban érteti meg a szülővel és 
nevelővel az öröklés hatalmát és megmutatja egyúttal a korlátokat is, 
amelyeken belül nevelés egyáltalában lehetséges és szükséges. Az 
egész pedagógia a nevelés és öröklés kérdésében éppen az ikerkuíatás- 
tól nyer új impulzusokat, Naményi.

Waldapíel János; Közműveltség és nevelés- (Válogatott dolgozatok.)
„Stúdium“ R. T„ Budapest, 1938. 334 old.
Ennek a neveléstudományi szempontból rendkívül értékes gyűjte

ményes munkának „Bevezetésiét Im re Sándor dr. írta. Szavam át vi
lágos képet kapunk W aldapíel Ján os  munkásságának jelentőségéről. 
Helyes tehát, ha ismertetésünk szűk terjedelméhez mérten nagy voná
sokban az ő szavait idézzük. Méltató fejtegetései szerint W aldapíel 
Jánosnak  (1866— 1935) egész lélekkel és tiszta szándékkal végzett 
iskolai és irodalmi tevékenysége a magyar nevelésügy történetében ne
vezetes korszaknak nevezetes tényezője volt. írásai a teljes időszerű
ség erejével tartják fogva a mai olvasót is, az új időszak gyermekét a 
jelen sok kérdésében eligazíthatják. Tevékenységének nagy része volt 
abban, hogy a magyar nevelői gondolkozás tudományos irányban fej
lődött. Iskolai munkája pedig a középiskolai oktatás módszeresebbé, 
tudaíosabbá válását mozdította elő, ennek alapjait erősítette meg. Tö
rekvésének lényege: fejleszteni és terjesztem igyekezett a nevelésügyi' 
szakismereteket s ezek segítségével fokozni kívánta az iskolai — első
sorban a középiskolai — nevelés értékét. A 90-es években leginkább 
W aldapíel ébresztgette és vezette a magyar nevelők közül mindazok 
érdeklődését, akikben a nevelés ügyének a napi munkán túl lévő kér
dései is felmerültek. W aldapíel fáradhatatlan volt abban, hogy a köz
nevelés állapotát megvilágítsa, a nevelés egyéni munkájának javítását 
új gondolatokkal, javaslatok megvitatásával, módszertani alapelvek 
tisztázásával elősegítse, a nevelés ügyében közvéleményt és művelődés
politikai elhatározásokat készítsen elő. Irodalmi munkásságában saját 
korának művelődési viszonyai, nevelési szükségletei az irányítók; 
nem talaj tálán okoskodások, hanem valóságos életkérdések fejtegeté
sei adiák meg az értékét. Az életet figyelte. S ezt azért, mert a nevelés 
és az adott viszonyok kölcsönös hatását világosan látta. így egész 
szemléletét a szerves egységbefoglalás jellemezte. A jelen követelmé
nyeit óhajtotta kíelégítíetní, mert ezekben a további alakulás közvet
len alapjait látta; a történelemben a hagyományt és haladást nem 
szembenálló, hanem össztartozó tényezőkként ismerte fel. Az igazi ha
ladás érdekében valónak nem azt tartotta, hogy valami újnak feltünte
tett javaslaton kapva-kapjunk, hanem hogy a már kijelöli irányban ál
landóan továbblépjünk.

Mint Kármán Mór tanítványa és munkájának folytatója, a K ár
mán által megismertetett H erbari-féle neveléstudományi alapokon ál
lott. Herbart német követőiben meglehetősen fogyatékos volt a nevelés 
egyetemes jelentőségének, közéleti rendeltetésének, a nemzet sorsára 
való hatásának felismerése, mert a módszer kizárólagos ímádása el
szűkítette látásukat, W aldapíel velük ellentétben azonban már korán
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és egyre nagyobb mértékben foglalkozott a nevelés művelődéspolitikai 
szerepével. A nevelés nemzeti jelentőségének felismerése a nevelésügy 
országos szervezésének kérdéséhez vezette, ez aztán újból az elvi alap
vetés újabb elmélyítésére indította. Benne nem csupán egy neveléstan 
élt rendszeres teljességben, hanem az ennél nagyobb kört átfogó köz- 
műveltségtan, melyben a magyar ískolaügy szervezete tetőzte be a szé
les alapokra szilárdan felépített rendszerét,

W aldapfel lelkét eltöltötte a magyarság sorsán való töprengés és 
gyötrődés. Ezt a sorsot iparkodott az iskolai és az azon kívül is folyó 
nevelés míndenik részletével biztosabbá tenni. így lett a nevelés az ő 
lelkében is nemzetneveléssé és legfőbb eszközévé annak, amit újabban 
„nemzetpolitíka névvel jelölnek meg s ami semmi egyéb, mint a nem
zet sorsának tudatos és rendszeres irányítása.

W aldapfel sokoldalú munkássága élénken bizonyítja, hogy igazán 
nevelői lelkületű ember csak az, aki a közösség életének jelenségét, a 
nevelést, nem elszigelten nézi, hanem minden egyéb jelenséggel kap
csolatban, azok óriási egységének középpontjában tudja szemlélni. így 
jutott el W aldapfel az oktatás módszerének részletkérdéseitől például 
a választójog és a népnevelés kapcsolatának egyetemes szempontú 
vizsgálatáig. Ma ez a felfogás már nem szokatlan, de még nem régen 
ugyancsak furcsán tekintgeítek olyanokra, akik effélét kimondták vagy 
segítette. Aligha tévedek abban,— mondja dr. Im re Sándor — hogy 
W aldapfel kortársaí azért, nem mértek ezzel a mértékkel, mert azt 
nem ismerték még fel. Most azonban csak ebből az újszerű nézőpont
ból lehet a magyar nevelés történetében az őt illető helyet megjelölni.

Dr. Im re Sándornak méltató értékelése után mindenkit közelről 
érdekelhet, hogy W aldapfel Ján os  válogatott dolgozatai során milyen 
tárgyakat, anyagot sűrített cikkekké, értekezésekké. Többek között a 
következő címek tartalmai igényelhetik a kutató és gondolkodó nevelő 
különösebb elmélyülését; A közműveltség tudománya. Honpolgári fel
avatás. Nyelv és nemzet. Általános pedagógia. A házi nevelésről. A 
szülői értekezletek ügye középiskoláinkban. Az etika tanítása közok
tatásunk rendszerében. Becsületesség a tanításban. Jókedv az iskolá
ban. A népiskola és az új választójog. A latin nyelv ügye. A közép
iskolai osztályozás és vizsgálás rendszere. Tanár és tudós. Az iskolák 
egyénisége. Falusi közművelődési egyesületek. A formális fokozatok 
elméletének története, Pedagógiai problémák Ibsen drámáiban. Kár
mán Mór filozófiai és pedagógiai elmélkedéseinek alapvonásai. Fináczy 
Ernő és a pedagógiai tudomány. Beöthy Zsolt emlékezete. — r —

Pintér Jenő: Magyar kereskedők nyelvvédő könyve, (Budapest, 
1938. Ára 80 f.) — Pintér Jenő: Magyar iparosok nyeívvéda 
könyve. Női iparágak. A fehérvarrók, fűzősök, háztartásvezetők, 
hímzők, kézimunkázok, kötőszövők, nőikalaposok, nőiszabók, 
szépségápolók és vírágkészítők magyarító szakszótárával. (Buda
pest, 1939. Ára 80. f.)
Alig néhány hónapja jelent meg Pintér Jen ő  dr. Magyar nyelv

védő könyve s azóta egyre terebélyesedik sikere. Már második bőví
tett kiadáshoz érkezett. A feltűnő eredmény hatására Pintér Jen ő  szé- 
lesbítette javító, magyarító célzatát s kitűnő munkatársaival együtt 
két új területet vont nyelvvédelmi törekvéseibe. Az egyik kereske
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delmi, a másik ipari terület. Mind a kettőben hemzseg az idegensze
rűség, az idegen szó. Ezektől akarja megszabadítani a kereskedelmi és 
ipari nyelvet,

A magyar kereskedelem, tőíeg pedig a magyar ipar szintje világ
viszonylatban is mindig magasan állott. Magyar ész, találékonyság és 
becsületesség emelte, magyar öntudat és önérzet óvta, biztosította. A 
kereskedelem útja azonban vílágforgalmi út, nemkülönoen a nemzet
közi piacokra szoruló iparé. Nem csoda, ha a tanulékony magyar lélek 
ez útjában mindent látó értelmével, csodalatos fogékonyságával és 
mindent befogadó képességével idegen szavakat is vett át, idegen mon
datszerkezeteket. Lélektani törvények ezt érthetővé teszik, viszont 
nyelvtisztasági igények helytelenítik. Nem volt szükség rájuk. De ha 
már elburjánosodtak, itt az ideje, hogy megtisztítsuk nyelvünket. Meg
tehetjük, mert a magyar kereskedő, a magyar iparos nem alaptalanul 
r,iparos.“ Iparkodó, törekvő, azon felül ma is öntudatos és büszke fajta. 
Mindig van olyan magyar, mint amilyen német a német. S ha nehéz 
néprajzi, történelmi és gazdasági viszonyok között sikerült tekintély
hez jutnia, magyar dicsőséget érez benne. Ezért pedig hajlandó bár
mikor az idegenszerűségtől elállni s nyelvében is úgy szólni, hogy az 
méltó legyen érzületéhez. Csak akadjon egy Pintér Jen ő , ki kezénél 
fogja, csak akadjanak lelkes munkatársak, kik utat jelölnek számára. 
Segítségükkel a magyar kereskedelmi és ipari nyelv hamarosan tiszta 
szóval fog új jövendők felé haladni.

Hogyan oldotta meg Pintér Jen ő  dr. feladatát? Ügy, hogy röviden 
és tiszta világossággal három tanácsot ad. Nem többet, csupán hármat, 
1.) Írjunk egyszerűen. A  magyar nyelv jobban szereti a rövid mon
datot, mint a hosszút. Hosszabb mondatot csak szükség esetén írjunk. 
— 2.) Csak akkor írjunk aki-t és amelye-t, ha helyénvaló. Az aki, 
amely vonatkozó névmással kezdődő mellékmondatokat lehetőleg ke- 
rüljünk. — 3.) Ne használjunk idegen szavakat és hibás kifejezéseket. 
Nyelvünk rendkívül gazdag szavakban. Ha van elfogadható magyar 
szavunk, ne használjunk idegent. Kifejezéseink se legyenek idegen- 
szerűek.

Az idegenszerűségeket gyűjteménybe foglalta. Majd egy körül
belül 2000 szót tartalmazó szójegyzékben az elburjánzott idegen sza
vak jó magyar kifejezéseit adja. Végül több magyar költőnek nyel
vünket, népünket magasztaló idézetén kívül M ezzofanii olasz bíboros, 
Michelet, Schott Vilmos berlini egyetemi tanár, Ebersberg  kiváló bécsi 
tanár és Romains nagy francia írónak nyelvünket dicsérő egy-egy ve
lős mondását idézi.

bchreiner.
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