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Áz ösztön- és sorsdiagnosztikai vizsgálatok 
a nevelés szolgálatában.
Irta: Füzesi Árpád.

Az ösztön és nevelés közötti kapcsolat a pedagógia legfonto
sabb probémáinak a talaja. Hiszen a pedagógia legfontosabb célja: 
a nevelés. Ennek a célnak terv szerinti megvalósítását az ösz
tönalkat minéműsége gyakran lehetetlenné, vagy legalább is igen 
kétségessé teszi.

Az ösztön-kutatás nem új keletű probléma. Hosszú ideig azon
ban csak a valóban kiélt, tehát manifeszt módon nyilvánuló, ösz
tönök voltak azok, amelyek neveléstani vonatkozásokban szerep
hez jutottak. Nem számolt, mert nem számolhatott a nevelés azok
kal az ösztön-tényezőkkel, amelyek még meg nem nyilvánultak az 
egyén megnyilatkozásaiban, de lappangva, elfojtva esetleg talán 
már robbanásig feszült állapotban menetkészen éreztették, szinte 
előre vetették árnyékukat, hatásaikat.

Jelen értekezésem célja Szondi ösztön- és sorsdiagnosztikai 
vizsgálatainak tudományos alapjait, a vizsgálati módszert magát, 
valamint a nevelés szempontjából mutatkozó gyakorlati törekvése
ket megbeszélés tárgyává tenni.

Egy olyan módszer ismertetéséről van szó, mely a menetkész 
és nyilt törekvéseken kívül a lappangó ösztönszükségletek vizsgá
latát teszi lehetővé, aminek tehát a nevelés területén való rendkí
vüli fontossága minden kétségen felül áll.

Az a nagy és korszerű munka, melyet a M. Kir. Állami Gyógy
pedagógiai Kór- és Gyógytani Laboratórium vezető főorvosa, dr. 
Szondi Lipót és munkatársai az ösztönvizsgálatok területén öt év 
óta kifejtenek, széleskörű feltűnést keltett úgy a psychológiai szak
körökben, mint a genfi gyógypedagógiai kongresszuson. A  laborató
rium vizsgálatait igen nagy anyagon, közel 3000 egyénen végezte. 
Vizsgáltak elmebetegeket, neurotikus és ösztönbeteg egyéneket, fo
gyatékos értelműeket, tünetmentes, (falusi, városi) gyermekeket, 
bűnözőket, ikreket, stb. A  laboratórium egyik munkatársa, Mérei
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Füzesi Árpád:

Ferenc gyermekpsychológus, most dolgozza fel a különböző pályák 
mögött ható ösztöntörekvéseket.

A  siketnémák budapesti m. kir. áll. intézetének vezetésem alatt 
álló lélektani laboratóriuma a fenti munkával párhuzamban, dr. 
Szondi főorvos szíves támogatása mellett, már harmadik éve végez 
sorsdiagnosztikai vizsgálatokat a siketnémákra vonatkozóan. A  ké
pesség-vizsgálatokon, kísérleti vizsgálatokon kívül az ösztönvizsgá
latok száma túl van a 300-on. (Munkatársaim: Simon Etel és Fizáry 
Marianna gyógypedagógiai tanárok. Értékes, önzetlen és lelkes 
munkájukért e helyen fejezem ki köszönetemet.)

Ennek a munkának eredményeit csak akkor tudom célraveze
tőén közölni, ha előzőleg már ismertettem kartársaimmal a Szondi 
„Ösztön- és sorsdiagnosztika”  lényegét.

Ismertetésemet a következő anyagelrendezésben tárgyalom:
I. Örökléstani alaptételek.

II. A  sorsanalízis alapfogalmai.
III. A  sorsanalízis módszerei.
IV. Ikerkutatási eredmények.
V. Az ösztönkutatás eredményei a nevelés szolgálatában.

I. Örökléstani alaptételek.
Az öröklési problémák élettani igazolásukat kétségkívül a 

természettudományban találják. Ezekre az örökléstan vagy genetika 
ad felvilágosítást.

Mit értünk öröklékenység alatt? „Értjük az élőlények ama 
sajátságát, mely szerint az élőlények önmagukhoz hasonlókat képe
sek létrehozni, vagy még szabatosabban: olyan sajátságokat átru
házni, hogy azok ismét képesek legyenek hozzájuk hasonló utódo
kat nemzeni.” 1)

Midőn sajátságok öröklődéséről beszélünk, meg kell mindjárt 
jegyeznünk, hogy nem minden sajátság öröklődik. Öröklődik a faji 
jelleg, de nem öröklődnek a környezet nyomán létrejött hatások. 
Pl. Ha a mi gyümölcsfáinkat a trópusokra visszük, ott leveleiket 
nem fogják lehullatni, de ha visszatelepítjük őket, ismét lombhul- 
latók lesznek. Levélformájuk, virágjuk, gyümölcsük azonban azo
nos marad.

Arra a kérdésre, hogyan öröklődnek az egyes tulajdonságok, 
csak akkor kaphatunk világos feleletet, ha megvizsgáljuk a szer
vezetek legelemibb egységeit.

Mindenekelőtt vizsgáljuk meg a sejt szerkezetét. A  sejtfalon 
belül találjuk a kocsonya-szerű citoplazmát, melyben középen van 
a sejtmag s abban a magvacska. A  sejtmag mellett ott csillog egy 
pici pont, a „sugárzat” . (1. ábra.)

A  sejtek szaporodása osztódás által jön létre. Ez többféle mó
don történhetik. A  szálazatos osztódásnál először a sejtmag geren-

') Dr. Greguss Pál: „Bevezetés az örökléstanba” . (Budapest, 1935.)
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Az ösztön- és sorsdiagnosztikai vizsgálatok a nevelés szolgálatában.

dázata megbomlik és szálakká alakul. Ezeket nevezzük kromozó- 
máknak. A  kromozómák csillag alakban rendeződnek a sejt meri
dián-síkján, majd ketté hasadnak és az osztópont felé húzódnak, 
ahol sejtfal képződik körülöttük s létrejön az ugyanolyan kromo- 
zóma-mennyiségű leánysejt. (2. ábra.)

A  kromozómákat élő állapotban csak a legritkább esetben 
észlelték, mivel fénytörésük a mag többi részeinek fénytörésével 
megegyező. Tulajdonképpen amőboid mozgású, sűrűn folyó képletek 
ezek. Mindig párosával vannak, úgynevezett „kettős garniturá” -t 
alkotnak, mivel a megtermékenyítéskor mindig egy-egy ugyanak
kora apai és anyai kromozóma, tehát egymással homológ darab 
kerül egymás mellé. (3. ábra.)

A  szálazatos (indirekt) osztódáshoz hasonlóan jön létre a 
redukciós (csökkenő) osztódás, mely utóbbi a növényi és állati világ 
szaporító szerveiben jön létre. Azért nevezik redukciós, csökkenő 
osztódásnak, mert az új ivari sejtekben szám szerint csak félannyi 
kromozóma keletkezik, mint az eredeti anyasejtben volt. Ez nagyon 
fontos, mert az öröklés lényegét csakis ennek alapján tudjuk meg
magyarázni. A  csökkenő (redukciós) osztódásnál, amikor a sejtmag
ban annak anyaga (kromatin) kezd rendeződni és megvastagodni, 
akkor az egymásnak megfelelő és rendesen egyenlő hosszú apai és 
anyai kromozómák páronként rendeződnek el és ugyanakkor egy
mással „konjugálnak” . Ilyenkor úgy az apai, mint az anyai homo
lóg részek egymás mellé simulnak. Azt, hogy az egyén mit örököl, 
az a körülmény determinálja, hogy milyen anyai és apai kromo
zómák konjugálnak. Szétváláskor ennek a variációnak megfelelően 
tartalmaznak apai, ill. anyai kromozómákat az új sejtek. Két kro- 
mozóma-pár kombinációjából már 16-féle testvér, utód származ- 
hatik, tehát 4 párnál már a 16-szor 16, azaz 256-féle utód jöhet létre. 
(4. ábra.)
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Füzesi Árpád:
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2. ábra.
Az állat: sejt osztódása.

3. ábra.
Az egymásnak megfelelő nagyságú anyai (fekete) és apai (fehér) kromozómák 

a megtermékenyítéskor páronként egymás mellé simulnak.
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Az ösztön- és sorsdiagnosztikai vizsgálatok a nevelés szolgálatában.
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4. ábra.
Redukciós (csökkenő) osztódás.

A  kromozómákon megnyúlt állapotban nagyon gyakran apró 
megvastagodásokat, ú. n. magtest darabokat (kromoméreket) ve
hetünk észre, melyek gyöngyfüzér módján sorakoznak egymás után. 
A  Morgan-féle teória szerint az egyes gének a kromozómákban, ill. 
ezek kromomérjeiben meghatározott sorrendben sorakoznak egymás 
után, úgyhogy minden génnek megvan a maga helye (locus). (5. 
ábra.)

5. ábra.
Kromomérek a Phrygnotottix magnus (sáska) kromozómáiban. 13 különböző 
sejtből vett, de egymásnak megfelelő konjugált kromozómákban a számokkal 

jelzett (1— 5) nagyobb krómomért szakadozott vonalak kötik össze.
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Füzesi Árpád:

Morgan és iskolája kísérleti úton a génkutatást annyira vitték, 
hogy az egyes kromomérek között, ill. kromomérekben helyet fog
laló génekről ú. n. ,,kromozóma-térkép” -et is készítettek, melyen 
az egyes gének a szerint vannak feltüntetve, hogy mely szerv, mi
lyen tulajdonságának átszármaztatói.

Ezekből a futólagosán érintett örökléstani alaptételekből vég
eredményben csak annyit kell levonnunk, hogy az örökléstan mai 
álláspontja szerint a gének igen kicsiny, valószínűleg kevés mole
kulából álló és a kromozómákban jelen lévő anyagrészecskék, me
lyek a citoplazmát meghatározott fejlődésre kényszerítik, illetőleg 
az egyén fejlődését határozott irányú útra terelik. Bár Plate szerint 
a gének tisztára hypotetikus erőközpontok, feltételezésük azonban 
szerinte is teljesen jogos, mivel számos tényt csak velük tudunk 
megmagyarázni.

Az örökléstan tudományának mai állása szerint az egyes tu
lajdonságok és reakciók átöröklését a gének szabályozzák. Egy-egy 
tulajdonságot egy vagy több génpár határoz meg, kettős hajlam
mal. A  génpár egyik génje az anyai, a másik az apai szervezetből 
jutott az egyénbe s egyazon vagy .más irányú hajlamot kép
visel. Ezeket a génpárokat Johannsen ,,allel” -géneknek nevezi.

Az allel-gének génpárjai között a mendeli genealógia állandó 
küzdelmet tételez fel azzaí a céllal, hogy egy-egy tulajdonságra 
vonatkozó két hajlam (anyai, apai) egyeduralmi érvényesülésre 
törekszik.

Örökléstani szempontból kétféle átöröklésről beszélhetünk:
1. az uralkodó (domináns) génekhez kötött ú. n. domináns át

öröklésről,
2. a visszatérő (recesszív) génekhez kötött recesszív átörök

lésről.
Ha az összetalálkozó nemi sejtekben az egyes tulajdonságokra 

nézve különböző természetű gének vannak, akkor az új egyén hetero- 
zygota (heterogén: különböző) lesz arra a tulajdonságra nézve. 
Ilyenkor az új sejt, illetőleg az ebből kifejlődött egyén, jellegre nézve 
eltérő géneket, hajlamokat hoz a szülői csírasejtekből magával.

Mint ahogy a kémiában az elemeket egy-egy betűvel, a vegyü- 
leteket pedig betűkkel és számokkal jelzik, úgy az örökléstani fo
lyamatoknál is megszokott, általános • érvényű betűjeleket haszná
lunk. Ezeket ,,szimbólumoknak” nevezzük. A  szimbólumok kezde
ményezése Mendel nevéhez fűződik. Mendel kis és nagy betűket 
használt. A  domináns jelleget ,,A” -val jelezzük. Ez az uralkodó, 
öröklődő jelleg, mely megnyilatkozhatik mind homozygot („A A ” ), 
mind heterozygot („A a ” ) alakban. A  recesszív jelleg szimbóluma 
„a” . Ezt a visszaütő gének jelzésére használjuk. A  recesszív gén 
kisebb erejű, mint a domináns gén, manifesztálódni tehát egyedül 
nem tud. Erre csak akkor képes, ha kétszeres adagban („aa” ) van 
jelen. Ez esetben homozygot recesszív gén a neve. Vagyis pl.: 
egy tulajdonságra nézve az apa azonos uralkodó jelleget örökölt.
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Az ösztön- és sorsdiagnosztikai vizsgálatok a nevelés szolgálatában.

(„A A ” ) Az anya szintén, de nem domináns, hanem recesszív alak
ban (,,aa” homozygota recesszív gén). Az utódok négyféle válto
zatot mutathatnak fel. Ez esetben mind a négy változat csak „Aa” 
lehet.

Más a helyzet, ha a szülők valamely tulajdonságra nézve olyan 
egyének, akiknek egyik génje domináns ( „A ” ), a másik pedig 
recesszív („a ” ). Ez esetben az utódoknál létrejövő négy változat 
szimbólum-sorozata ez lesz:

(5
Á a  1__

9
Áai

A A Aa Aa aa
azaz 1. „A A ” homozygot domináns, a 2. és 3. „Aa” bastard és a 4. 
„aa” homozygot recesszív. Ez utóbbinál a lappangó recesszív gén 
manifesztálódott.

A  recesszív génekről sokáig azt tartották, hogy azok csakis 
az öröklés terén éreztetik hatásukat, az egyénben mint inaktív, 
tetszhalott, alvó gének vegetálnak csupán. Szondi kutatásainak 
rendkívül nagy értéke abban nyilvánul, hogy ő volt az, aki legelő
ször kimutatta, hogy ezeknek a látens recesszív géneknek a lelki élet
ben rendkívül nagy szerepük van, mert ezek azok az erőtényezők, 
melyek az egyén ösztönös tárgyválasztását irányítják, anélkül, hogy 
manifesztálódnának. Tehát aktív tényezők, melyeket ennek meg
felelően kell értékelnünk. Szondi ezeknek a látens recesszív gének
nek érvényesülésre törekvését genotrop hatásnak nevezi.

A  gének megjelenésének kétféle módjáról beszélve le kell már 
most szögeznünk, hogy azokat az ösztön-tendenciákat, melyekről 
később részletesen fogunk beszélni, mind a lappangó (recesszív) 
génekhez kötötteknek tételezzük fel.

(Meg kell végül jegyeznünk, hogy az örökléstan kérdései nem 
olyan egyszerűek, mint ahogy a fenti értelmezés nyomán képzelhet
nénk. Erre rendkívül szellemesen mutat rá dr. Szabó Zoltán egyet, 
tanár, amikor „Az átöröklés” c. könyvében az átöröklés alapis
mereteit „Az átöröklés bonyodalmai” cím alatt tárgyalja.)

II. A sorsanalízis alapfogalmai.
A  következőkben ismertetni fogom a Szondi-féle sorselemzés 

alapfogalmait.1)

’ ) W. Johannsen: Elemente der exakten Erbltehkeitslehre. (Jena, 1926.)



Füzesi Árpád:

Genotrop hatásnak nevezzük a recesszív géneknek azt a tulaj
donságát, mellyel a lappangó (latens) szükségletek lefojtott erejét 
érvényesíteni igyekszik.2)

Genotropizmus az a biológiai folyamat, melyben a nyílt (ge- 
notíp) kielégülésben meggátolt lappangó gének úgy irányítják az 
egyént a maga ösztönös választásában, hogy a választások tárgya 
(pár, barát, pálya) szigorúan az eredeti, nyílt (genotípusos) körze
ten belül maradjon.

A  genotropizmusnak három legfontosabb formája a követ
kező:

1. Libidotropizmus (libidó: az áramló psychikai energia). Az 
a választási forma, midőn az egyén szerelme tárgyát a génrokonai 
közül választja, vagyis olyan egyént választ, akiben ugyanazon 
tulajdonságokra vagy szükségletekre hajlamosító gének élnek el
nyomva. (6. ábra.)

6. ábra.
Libidotropizmus, midőn X libidója csak az „Y ” -ok csoportjára van hatással 
és a lappangó (latens) gének gonotrop (álarcos) módon igyekeznek érvényre

jutni.

2. Idealotropizmus. A  választásnak az a formája, midőn X  
olyan akar lenni, mint Y, azaz ideáljának (szimpátia) választja. 
Ugyanez az érzés negatív formában (antipátia), mikor ú. n. ellen
ideálról beszélhetünk. (7. ábra.) Ezen a választási reakción alapszik 
a „Szondi-féle sorsanalízis'’.

3. Operotropizmus, ahol a lappangó-visszaütő (recesszív- 
látens) gén a pályaválasztást irányítja. Azaz valaki olyan pályát 
választ, melyen lappangó ösztönszükségleteit szociális formában ki
élheti. (8. ábra.)

A  genotropizmusnak mind a három alakja felfedi előttünk azt 
az ösztöntörekvést, mely az egyénben lappang, de melyet nyíltan ki
élni nem tud. Másképpen: „Az ember sorsa génbiológiailag deter
minált.” A  lappangó gének dinamikus ereje tudatalatti erő, mely

2) Dr. Szondi: „Előadások a kísérleti ösztöndiagnosztika köréből". 1939. 
(A  laboratórium kiadványa, sokszorosított kézirat.) —  Dr. Szondi: „Ösztön 
és nevelés.” (A  Kir. M. Pázmány Péter Tudományegyetem Lélektani Intézeté
nek kiadványa, 1939.)
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Az ösztön- és sorsdiagnosztikai vizsgálatok a nevelés szolgálatában.

7. ábra.
Idealotropizmus. X  heterozygota egyén olyan akar lenni, mint Y, vagyis olyan, 

mint akiben már érvényesült az, ami még őbenne lappangó.

Operotropizmus. Az ösztönös pályaválasztás szigorú kapcsolatot mutat a csa
ládfán kimutatható nvilt betegségekkel.

az ösztönös választásainkat irányítja. A  lappangó ösztöntörekvések 
(gének) vezetnek bennünket az élet útjain.

Tévedés lenne azonban determinációról beszélni. Rejtett ösz
töneink csak sorsunk irányát, de nem kialakulásának a formáját 
határozzák meg. Hibás az az elképzelés, hogy öröklött ösztöntörek
véseket kiirtani lehessen. Éppen ez ellen küzd a sorsanalízis. Ösz- 
töntendneciáink meg nem változtathatók, de megjelenési formá
jukban csiszolhatok, módosíthatók, irányíthatók. Ezért beszél a 
sorsanalízis irányítható fatalizmusról.

Az ösztöntényezőket befolyásolja a génbiológiai lehetőség, a 
környezet (világ) és a lelkiismeret. Vagyis két egyén közül, —  föl
téve, ha ilyen egyáltalán feltételezhető, —  különböző életkörülmé
nyek között az egyik a társadalomnak hasznos, civilizált, kultúr 
tagjává nevelhető (elvileg), a másik nyers ösztöntendenciáinak 
kiélésével, a törvénnyel szembekerülő társadalomellenes egyénné 
válhatik. Lásd: tűzoltó és gyújtogató.

A  Szondi „Ösztön- és sorsanalízis”  axiómája a következőkép
pen hangzik:

„Nézd meg az ember ösztönös választását és megtudod: hon
nan származik, ki ő és milyen sors vár rá?”

(Folytatjuk.)



Á szótagkép-olvaso módszerről.
(V álasz Kiricsi Lajosnak.)

Irta: Horváth Frigyes.

Engedje meg Kiricsi kartársam, hogy a szaklapunk 9. számá
ban megjelent cikke után, mint közvetlenül érdekelt fél s így mint 
legilletékesebb, én is megírjam észrevételeimet s egyben tárgyila
gosan hozzászóljak mind a hangkapcsolási fogásához, mind a cik
kében az én módszeremhez fűzött kritikai megjegyzéseihez.

Miért is nem válaszoltam legelső cikkére? Egyszerűen azért 
nem, mert azt tényleg csak egy pedagógiai fogásnak minősítettem, 
olyan fogásnak, amely a tanítás kapcsán számtalanszor adódik. 
Hiszen gyógypedagógiai oktatásunk a fogások egész tömkelegére 
kényszerít minket s valóban azt tartom jó pedagógusnak, aki a 
gyermeki lélekhez alkalmazkodva, minél több jó fogást alkalmaz 
a tanítás egész területén.

E fogásában azonban nemcsak Bors Vilmos kartársam, hanem 
mások is, —  akik módszerem lényegét ismerik —- valamiféle hason
lóságot véltek felfedezni, mégpedig azt, hogy Kiricsi kartársam is 
szótagképet állít a gyermek lelkiszemei elé, szóval szótagképet 
ismertet.

Távol áll tőlem, hogy plagizálással vádoljam, —  ezt külön
ben Bors Vilmos sem tette meg — , mert hiszen a „fogás”  kitalálá
sának indító oka egészen más Önnél, mint az én módszeres eljárásom 
kiinduló pontjánál.

A  szótagkép-olvasó módszerem kidolgozásánál, a fonomimikai 
eljárással szemben, mélyreható célom volt: a kapcsolás teljes kikü
szöbölése. Hogy miért, azt a „Magyar Gyógypedagógia” c. szaklap
ban megjelent értekezésemben világosan megmondtam. Ugyanúgy 
megindokoltam azt is, hogy miért nem tartom teljesen célraveze
tőnek a külföldről importált más egyéb módszereket.

Kiricsinél a „fogás”  megsejtését nem ezek a körülmények vál
tották ki, hanem pusztán az a tény, hogy növendékei a mássalhang
zókat a kiejtésük alkalmából kísérő hanggal látták el, így pl. a „b” 
helyett „bö” -t, az „r ” helyett „rö” -t mondtak. Hát kedves Kartár
sam, hogy ilyen kiejtésbeli hibák előfordulhatnak, ennek nagyrészt 
maga a tanár az oka. Húsz évi gyógypedagógiai nevelő-intézetbeli 
működésem alatt egyetlen egy alkalommal sem fordult elő, hogy 
egyetlen egy gyermek is fenti módon ejtette volna ki a mássalhang
zót, de igaz az is, hogy tőlem sem hallották így kiejteni. Tapasz
talatból mondhatom, hogy nem egy diplomás pedagógustól hallot
tam magam is a mássalhangzóknak ily kísérő hanggal való kiejtését 
s nem egy esetben fordult elő, amidőn egy-egy tanárjelölt gyakor
lati tanításához útmutatást kért —  a ,,rö” avagy a „bö” ismerte
téséhez kérte az utasítást. Természetesen megmondtam neki, hogy 
ilyen hangzású betűt nem ismerek.

De, hogy Kiricsi kartársam is „hajlik” a mássalhangzóknak
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ilyetén való kiejtésére, azt sejtetni engedi egy —  a zárójel közé 
írt —  mondata, mely szerint „E l tudom képzelni azt is, hogy idő
vel a magyar hangsor elnevezése is ez lesz.” —  Kartársam! Azt hi
szem, ezt nem gondolja komolyan?! Mert a jó Isten mentsen meg 
—  nemcsak jómagámat, de az egész magyarságot —  egy ilyen „dö- 
eö-gő” hangsortól, mely voltaképen így hangzana: a,.á, bö, cö, dö, e, 
é, fö, gö, hö. Erre nincs szükségünk, de nincs szüksége rá a gyenge
elméjű gyermeknek sem. Avagy lényegesnek tartja, hogy a gyenge
elméjű gyermeket megtanítsa a magyar hangsorra? Én nem. Pon
tos az, hogy megtanuljon írni és olvasni. A  hangsornak az életben 
semmi hasznát nem veszi!

A  továbbiakban a módszeremre vonatkozó kritikai észrevéte
leit kívánom megdönteni.

Kiricsi kartársam már módszerem lényegét sem tudta megálla
pítani. Mert amit Ő lényegnek tart, az módszeres eljárásomnak csak 
egy kis része, mégpedig az, hogy miként tanítom meg gyermekeim
nek a szótagképek első csoportját, mégpedig a mássalhangzós kez- 
dődésű szótagcsoportokat. De a magyar beszédben még több szó
tagcsoport van. Mégpedig:

1. Mássalhangzós kezdődésű szótag (kő, hó, lé, ma-ma, be-tű).
2. Mássalhangzós kezdődésű szótag mássalhangzós véghang

gal (víz, kép, tej, rom).
3. Magánhangzós kezdődésű szótag (él, ön, ól, ép).
4. Mássalhangzós-torlódásos szótag (ing, gomb, láng).
Módszerem lényege az, hogy akusztikai és vizuális benyomá

sokkal oly készséget teremtek a gyermekek lekében, amelyek segít
ségével őket szókép látásra és szótagképek felismerésére, tehát ol
vasásra alkalmassá teszem.

Módszeremben tehát azonos fontossággal bírnak mind az 
akusztikai, mind a vizuális benyomások, sőt az analógiai-megsej- 
tések is igen fontosak.

Vegyük tehát elsősorban az akusztikai benyomásokat, ame
lyek feltétlenül megelőzik a vizuálisakat.

Erre a legalkalmasabb eljárásnak azt tartottam, ha a gyerme
ket most már tudatosan átvezetem ugyanazon a folyamaton, mint 
amelyet átélt akkor, amikor beszélni megtanult, tehát a gagyogás 
korszakától a rendes beszédig. E célt szolgálják a módszeremben 
megemlített gagyogást-utánzó gyakorlatok. Már e fokon rávezetem 
a gyermeket arra, hogy ezek az értelmetlen hangcsoportok is szó
tagokból tevődnek össze, mégpedig úgy, hogy minden szótagra 
egyet-egyet tapsolnak. A  kis gyermek későbbi életében nagy sze
rephez jut a képeskönyv, amelynek segítségével sok új fogalom jut 
leikébe és azokat meg is nevezi. Én is sok-sok képet mutatok a 
gyermekeimnek, amiket felismerve, egyet tapsolhat reá, majd olyat, 
amelyre kettőt, majd hármat, stb. Ezekután előmondott, avagy a 
gyermek által kitalált szavakat szótagolunk tapsolással, majd szó
lamokat és apró mondatokat.



Horváth Frigyes:

E gyakorlatok közben már megkezdjük a magánhangzóknak, 
—  mint szótagalkotó elemeknek —  az ismertetését, mégpedig fono- 
mimikai alapon.

Bizonyára ezzel kapcsolatban céloz Kiricsi kartársam arra, 
hogy eljárásom „ez is, az is” , mivel fonomimikai jelet merészelek 
használni. Pedig e jel nálam csak mint jól bevált pedagógiai fogás 
szerepel! Mert ugyebár a fonomimikai jelnek kettős szerepe van: az 
egyik a betűalak megrögzítését célozza, a másik s egyben legfon
tosabb, a kapcsolás megkönnyítését. Nagyon jó szolgálatot tesz 
tehát a jel, a magánhangzók megrögzítésénél s ettől igazán nem 
válik eljárásom „fonomimikai-eljárássá” !

Ismerik gyermekeim tehát a magánhangzókat hang, betűkép 
és jel alapján.

Ezek után következnek azok a hallási gyakorlatok, amelyek 
alapján már most megelőzöm az olyan pedagógiai absurdumot, hogy 
növendékeim ilyet olvassanak: „mai-mai” !

Végtelenül egyszerű pedagógiai fogás ez, melyben egyrészt a 
jelnek, másrészt az analógiái megérzésnek jut nagy szerepe.

Tehát: Egy kis mesével kapcsolatban a gyermekek elé állítom 
a mama képét, •— de nem a szótagképét! A  gyermekek felismerve, 
kimondják a „ma-ma” szót. Most én mondom ki, mégpedig úgy, 
hogy a magánhangzót jellel kísérem —  tehát nem tapsolok reá. E 
fokon cserélem fel a tapsot jellel. Most aztán játszunk e jelekkel. 
Azt mondom a gyermeknek, hogy most úgy mondjuk a ,,ma-má” -t, 
ahogy mutatom s mutatom az „ i” jelét. S az analógia! megsejtés 
alapján egykettőre otthonosak voltak e játékban. Éppen ilyen játé
kosan gyakorolom be a többi hangképeket, mint: pa-pa, ci-ca, ba-ba, 
te-tő, zu-za, li-li, stb. -— ahány mássalhangzó van, mégpedig úgy, 
hogy a mássalhangzót mint önálló hangot sohasem hallja.

Már ezek után is kérdem Kiricsi kartársamtól: tényleg nem 
lát újat eljárásomban?

De ha ezzel sem tudtam még meggyőzni, úgy lássuk eljárásom 
további lépését, amellyel ezen akusztikai benyomásokat a vizuális 
térre viszem át.

Ezeket most szótagkép-csoportonkint fogom ismertetni. 1. A  
mássalhangzós kezdődésű szótagképek ismertetése tehát a követ
kező módon történik:

Újból előveszem a „ma-ma” képét s azt a táblára helyezem, 
mégpedig úgy, hogy a kép alatt ott látható a „ma-ma” betűképe 
is. A  mese kapcsán elküldöm a mamát a piacra bevásárolni —  tehát 
a mama képét a tábláról leveszem s így a táblán marad a „ma-ma” 
betűképe. A  mássalhangzót —  jelen esetben az „a” -t —  a gyermek 
azonnal felismeri. Most tapsolunk a „ma-má” -ra s ugyanakkor a 
betűképet kettévágom s érzékeltetem a két „a” jelenlétét. Ekkor a 
lendületjel segítségével elolvassuk. (A  jelet azért végeztettem len
dülettel, mert akadt egy-két dadogó gyermekein is s ezzel a dado
gást kiváltó gátlást igyekeztem leküzdeni.) A  továbbiakban a kar
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tonra festett betűimet (magánhangzókat) cserélgettem, mégpedig 
először úgy, hogy mindkét „a” helyére „ i” -t raktam, majd a to
vábbi összes magánhangzót. De természetesen azt is kis mese vagy 
történés formájában. Pl. a mamának mindig új kötényt adtam. Ez 
esetben a mama kötényei jelképezték a váltakozó magánhangzókat. 
És ment a szótagkép olvasás, mint a karikacsapás! Lám, eljárá
somban ez az a bizonyos „sétabot” , amelyet a fogásánál megemlít! 
A  ,,pa-pa” szótagképénél mindig új pipát kapott a papa. Jelen eset
ben a pipák jelképezték a magánhangzót. A  „ba-ba” szótagképnél 
mindig új cuclit dugtunk a szájába s így tovább. így  tehát a más
salhangzók képei mindig az illető szótagkép fogalmához rögzítődtek. 
Azért beszéltek a gyermekek a tanítás későbbi fokán a mama betű
jéről, a papa betűjéről, stb.

Ezen magánhangzó cserélések azután a szótagképek egész so
rát eredményezték. Csoportba szedve, íme így festenek:

1. csoport. 2. csoport. 3. csoport. J/.. csoport.

ma— ma ma— mi ma— mi a— ma
mi — mi ma— me má— ma i — mi
me— me ma— mu mo— mu e—-me
mo— mo ma— mo na — me o -mo
mu— mu ua— mű mü— mi i — ma
má— má ma— mé má—-me ó— ma

stb. stb. stb. stb.
Majd utána az értelmes szavak: ma-ma, ma-mi, i-ma, i-me, e-me.

A  4. csoport ismertetésénél ismét egy egyszerű pedagógiai 
fogást használtam. Mégpedig az első szótagok „m” betűjét egysze
rűen letöröltem a tábláról s azt mondtam a gyermekeknek, hogy 
ezeknek most nincs mamájuk, hanem árva betűk. S minden nehéz
ség nélkül elolvasták e szótagcsoportot is.

Ugyanígy jártam el még egynéhány szótagkép ismertetésénél, 
amíg azután a növendékek az analógiái megérzés alapján oly kész
ségre tettek szert, hogy a továbbiakban ily részletes szótagolásra 
már nem volt szükség.

Most azután újból felteszem a kérdést: tényleg nem lát újat 
az eljárásomban?

A  teljes megértés kedvéért választ adok arra is, hogy miért 
használtam az első szótagcsoport ismertetésénél ismétlődő szótag- 
párokat. Azért, hogy kettős ingert adagoljak, ami az analógiái 
megérzést még fokozta.

Azonban, hogy Ön a fonomimikával kapcsolatbna mit ért a 
„kettős ingeradagolás” alatt, azt —  sajnos —  nem tudtam meg
érteni.

Az olvasási készség fejlesztésére, valamint a folyékony olva
sás előkészítésére használtam fel a ritmikus begyakorlást, amikor 
is ilyen szótagcsoportok kerültek a táblára:
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mama— ma— mamama mama—mi— mama—me
merne— me— mememe vagy merne— mu— merne— mi
mimi — mi — mimimi mimi —ma—mimi —má

stb. stb.
Ezzel az első szótag-kép csoport ismertetésével végeztem is. 
2. A  második szótagcsoport a mássalhangzós véghangú szótag

csoportok.
Már előre érzem, hogy itt ismét azzal az „ez is, az is” váddal 

fog illetni, mégpedig azért, mert látszólag a Decroli módszerrel 
kacérkodtam. Pedig újból csak egy jó fogást vettem át és alkal
maztam módszeremben.

Eljárásom íme a következő:
Ismert szótag-képek az 1. alatt közöltek. Mi a következő fel

adatom? A  véghangok ismertetése. Ez is egy egyszerű fogással 
történik. Felrajzolok a táblára egy házat, avagy kést, avagy kutat, 
aszerint, hogy melyik véghangot akarom ismertetni. Most az illető 
kép alá odaírom az illető kép betűképét, mégpedig úgy, hogy a 
véghangot más színnel is jelzem, az intenzívebb észrevétetés cél
jából. Azután több azonos véghangzós szót írok alá. A  táblára ke
rülnek tehát ilyen oszlopok:

1. ház, 2. kép, 3. kés,
méz, tép, vas,
víz, nap, vés,
gáz, lop, has,
zúz, kap, sás,
tűz, nép, más,
láz. lap. mos.

Amint tehát a példákból látjuk, mindig olyan oszlop kerül a 
táblára, amilyen véghangzós szavakat akarunk megismertetni. Ez 
esetben az ugyanolyan végződésű szóképek véghangjainak külön 
emléknyomai összegeződnek az emlékezetben a begyakorlás tartama 
alatt. Ezek olvasását begyakorolva, a begyakorlás folyományakép
pen feleslegessé válik a rajz s marad csupán a szókép.

3. és 4. Az e pontok alatt feltüntetett szótagképek ismerte
tése már semmi különösebb feladatot nem igényel, mert a magán- 
h&ngzós kezdődésű szótagképeknél a jel segítségével csupán a magán- 
hangzós kezdésre figyelmeztetjük a gyermeket, —  a torlódásos 
szótagoknál pedig csak egy újabb véghang ismertetéséről van szó s 
azt a 2. pont alatt ismertetett módon végezhetjük el.

Ezzel úgy hiszem, érdemben válaszoltam módszeremre telt 
megjegyzéseire s egyben áttekinthető képet adtam az egész eljá
rásomról. Szerettem volna eljárásomat Önnek gyakorlatban is be
mutatni, de arra most már nincsen módom, mivel második éve a 
vakok kir. orsz. intézeténél működőm, ahol jelenleg a gyengeelméjű 
vakok csoportját tanítom. Itt is kísérletezem módszeremmel s re
mélem, hogy a következő évben már eredményről számolhatok be 
s akkor szívesen látom a gyakorlati bemutatón is.



Egyesületi élet.
MEGHÍVÓ VÁLASZTM ÁNYI- ÉS SZAKÜLÉSRE. Egyesületünk vá

lasztmánya február hó 17-én d. u. 4 órai kezdettel, a siketnémák budapesti 
állami intézetének vizsgatermében, ülést tart. Választmányi ülés után, kb. fél 6 
órai kezdettel, a siketügyi- és beszédpedagógiai szakosztály tartja ülését 
ugyanott. A  szakosztályi ülésen Kanizsai Dezső igazgató kartársunk Részle
ges hallás és a normálbeszéd felvételének viszonya” címmel tart előadást. Mind
két ülésre kérjük a t. Kartársak szíves megjelenését. Elnökség.

A  SIKETÜGYI ÉS BESZÉDPEDAGÓGIAI SZAKOSZTÁLY elnöke kéri 
a Kartársakat, hogy az országos siketügyi- és beszédpedagógiai múzeum ré
szére szánt anyagot minél előbb küldjék el a váci intézet címére.

HELYREIGAZÍTÁS. Lapunk 1939. évi 10. számában közölt egyesületi 
tagnévsorban az utolsó revízió után, akkor már ki nem igazítható, sajnálatos 
hiba maradt. Gábor Árpád, Kecskemét helyett (hiszen ilyen nevű kartársunk 
nincs Is), Gábor Lajos, Szeged a helyes név, amit kérünk így kijavítani. — 
Ugyancsak kiigazítani kérjük a tévesen közölt Kulitzné Papp Sarolta, Gyula 
nevet így: dr. Kulitzyné Papp Sarolta, Gyula.

KINEVEZÉS, CÍMADOMÁNYOZÁS. Magyarország Főméltóságú Kor
mányzója, a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz
tésére dr. Schnell János állami gyógypedagógiai intézeti, tanárt, a Magyar 
Királyi Gyermeklélektani Intézet igazgatóját a VI. fizetési osztályba kine
vezte, Tamás István debreceni állami gyógypedagógiai intézeti tanárnak pedig 
a gyógypedagógiai intézeti igazgatói címet adományozta.

KINEVEZÉS. A  magyar királyi vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Madarász János, Aranyi József, Aranyi József né sz. Nagy Katalin ungvári 
siketnéma-intézeti, Bulecza János polgári iskolához beosztott siketnéma-intézeti 
szaktanítókat állami gyógypedagógiai intézeti rendes tanárokká, Baleczky 
Bertalan ungvári siketnéma-intézeti szaktanítót állami gyógypedagógiai inté
zeti helyettes tanárrá kinevezte. (Rendelet száma és kelte: 72.779— 1939. V. 2. 
— 1939. évi december hó 15.)

A  M AGYAR K IR Á LY I VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER 
dr. Kulitzy Bélámé sz. Papp Sarolta gyulai gyógypedagógiai intézeti, Jár mer 
Lajosné sz. Tekes Júlia budapesti Vakok József Nádor Kir. Orsz. intézeti, dr. 
Soóky Gáborné sz. Farkas Mária kaposvári siketnéma-intézeti, Herényi Jómos 
debreceni siketnéma-intézeti, Sípos Jenő váci siketnéma-intézeti helyettes ta
nárokat állami gyógyítvanevelő iskolai rendes tanárokká, dr. Kovács Ilona 
budapesti m. kir. Gyermeklélektani Intézeti szakdíjnokot a X. fizetési osztály
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3. fokozatába gyógypedagógiai orvostanárrá, Tanms Lajosné sz. Váry Kor
nélia váci siketnéma-intézeti, Kovács Béláné sz. Payer Ilona budapesti ifjú 
vakok ipariskolai, Kovács Béláné sz. Sulyovszky Lilla és Prohászka Béláné 
sz. Csulei Kornélia gyulai gyógypedagógiai intézeti, Erdős Arpádné sz. Nagy 
Ilona budapesti gyógypedagógiai nevelőintézeti, Pesky Mária kaposvári siket- 
néma-intézeti, Tálas Istvánná sz. Láng Mária budapesti állami kisegítő iskolai, 
Pataki Lászlóné sz. Szalay Vilma váci siketnéma-intézeti, Laborfalusí Gyula 
kisújszállási gyógypedagógiai intézeti, dr. Lőrincz Ákosné sz. Sófalvy Rózsa 
budapesti hibásbeszédüek állami intézeti, Vissi Margit soproni siketnéma- 
intézeti, Léhmann László és Duráczky Józsefné sz. Neu Klára kaposvári s.-néma
intézeti, Kondra Pál kisújszállási gyógypedagógiai intézeti, Bojtay Béla sop
roni siketnéma-intézeti óradíjas helyettes tanárokat, továbbá Molnár Kálmán 
debreceni és Hanyváry Pál soproni siketnéma-intézeti nevelőtanárokat gyó- 
gyítvanevelő iskolai helyettes tanárokká kinevezte. (74.952— 1939. V. 2. ü. o. 
szám. — 1940. évi január hó 1-én.)

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Hírt adtunk már arról, hogy Nagy Péter, a 
siketnémák váci kir. orsz. intézetének nyug. igazgatója értékes szakkönyvtárát 
a siketnémék budapesti állami intézetének adományozta, olyan értelmezéssel, 
hogy amely könyvek a budapesti intézet könyvtárában már megvannak, azok 
az új losonci intézetéi legyenek. Az értékes könyvadományozásért a siketné
mák budapesti áll. intézete igazgatóságának felterjesztésére, a budapesti tan
kerület kir. főigazgatója 1939. dec. 20-án 3017—1939—40. szám alatt kelt le
iratával elismerő köszönetét fejezte ki Nagy Péter igazgatónak.

Itt említjük meg, hogy Nagy Péter nemcsak értékes szakkönyvtárát 
adományozta az említett két intézetnek, hanem ezen felül a siketnéma-intézetek 
IV. osztálya számára írt olvasókönyvének meglévő példányait, szám szerint 275 
darabot, a siketnémák budapesti áll. intézetének ajándékozta azzal a szándék
kal, hogy az eladandó könyvekért befolyó összegből vizsgái jutalmazási alap 
létesíttessék. Ez a szép cselekedet, külön is dicséri Nagy Péter önzetlenségét.

TÖRÖK SÁNDOR szegedi sn.-int. igazgató, súlyos betegségéből felépülve, 
átvette az intézet vezetését.

CSIZMAZIA KÁLM ÁN gyógyped. h. tanár, a siketnémák szegedi inté
zetének rajztanára, 1939. december hő 11-töl december hó 24-ig tartó műtermi 
kiállítást rendezett, melyről a helyi lapok a legnagyobb elismerés hangján em
lékeztek meg. Különösen pasztell és akvarell képeivel érte el a legnagyobb 
elismerést. A  kiállítás igen szép erkölcsi és anyagi sikerrel zárult.

KÁDAS GYÖRGY, a kisújszállási gyógypedagógiai intézet igazgatója 
„A szellemi fogyatékosok nevelőoktatásának megoldása”  címen, cikket írt a 
„Néptanítók Lapja” 1939. dec. 15-iki számába.

A  KISÚJSZÁLLÁSI gyógypedagógiai intézetet tanulmányi célból meglá
togatta Marton József, a debreceni tankerület tanügyi titkára, 1939. dec. 12 — 
13. napjain.

LOVÁSZ ÁRPÁD, a siketnémák budapesti állami intézetének nevelő ta
nára a gyógypedagógiától megvált, mert a fővárosnál kapott tanügyi be
osztást.



HALÁLOZÁS. Id. Szabó Imre Esztergom főegyházmegyei áldozópap, 
nyug. szfőv. hittanár, 62 éves korában, 1939. dec. 23-án elhunyt. Á  megboldo
gult a siketnémák bpesti áll. intézetében két évtizeden át működött, mint hit- 
tanár. Lelkész! működése mellett a siketnémák szakirodaimának is értékes 
művelője volt. Maradandó nagyobb munkája őr. Amman KonráA János „Surdus 
Loquens” c. müvének latin eredetiből magyarra való fordítása, mely a Siket-: 
néma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesületének kiadásában jelent meg. Temetése 
dec. 27-én volt az óbudai temetőben. Ny. b!

A  VAKO KAT GYÁMOLITÖ ORSZÁGOS EGYESÜLET a szent kará
csonyi ünnepek alkalmából dr. Bonczos Miklós belügyi államtitkár úr nejé
nek tiszteletére, elnöknői tisztének elfoglalása alkalmából, valamint a vak 
gyámoltak jótevői iránt érzett hálája jeléül december hó 23-án karácsonyi ün
nepélyt rendezett. Az ünnepélynek a karácsonyi szent estéhez mért program
jából kiemeljük Koudela Géza: Üdvözlégy Mária című hatásos és mélyen val
lásos szerzeményét, amelyet négy magyar ruhába öltözött világtalan leány 
énekelt. A  zenélő óra táncjelenetet két korszerű viseletbe öltözött világtalan 
leány adta elő. A  tánc művészi formájával osztatlan elismerést váltott ki a 
nagyszámban egybegyült közönség soraiban.

December hó 24-én az egyesület kiosztotta azokat a szeretetcsomago- 
kat, amelyeket a jólelkű emberek adományoztak védenceinek.

A  VAKO K ÚJPESTI ORSZÁGOS M ENHÁZA ÉS SEGÉLYEGYESÜ
LETE december hó 6— 8. napján tartotta tombolajátékkal egybekötött kará
csonyi vásárját. December hó 22-én pedig házi karácsonyfaünnepélyt rende
zett a Vakok Országos Menháza. 50 elaggott és munkaképtelen világtalan 
férfi és nő állta körül a karácsonyfát, hogy énekükkel emeljék az ünnepség 
áhítatát. Jankovich Lajos igazgató köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik 
adományaikkal a Menház ápoltjainak a szent ünnepen örömet és megelége
dést szereztek.

GYÖGYPEDAGÖGUSOK EGÉSZSÉGVÉDELMI MUNKÁSSÁGA. A 
Gyulán székelő Békésmegyei Egészségvédelmi Központ a vármegye iskolás 
gyermekeinek és ifjúságának orvosi megvizsgálását, a vizsgálatok eredményei
nek lerögzítését, rendszeres feldolgozását és végeredményként a felderített ba
jokon való segítést tűzte ki célul. Ezen túlmenően a tanszemélyzet egészségi 
megvizsgálását is elvégezte díjtalanul, ha, az érdekeltek ezt kívánták. A  vizsgá
latok mindenkor a helyszínen, az iskolákban történtek. E célból villanyáram- 
fejlesztésre is berendezett röntgenautóval és egyéb egészségügyi felszereléssel 
járják be a központ szakorvosai a vármegye városi, falusi és tanyai iskoláit.
Gyógyítással az egészségvédelmi központ nem foglalkozik. A  beteg gyerme
keket a szülők útján gyakorló orvosokhoz utasítják. Az egész országban első
nek megindult s eddig is szép eredményeket felmutató egészségvédelmi mun
kába a gyógypedagógia is bekapcsolódott. Pánczél Imre igazgató javaslatára 
az érzékszervi és értelmi fogyatékosságok eseteit is feljegyzik. Az értelmi fo
gyatékos gyermekek gyógypedagógiai megvizsgálását Csömör Anna és Nagy 
Györgyi tanárok végzik. A  központ által Doboz községben szervezett ú. n. 
zöldkonyhán étkező gyermekek pszichológiai megvizsgálását dr. Kozmutza Flóra 
budapesti gyógypedagógiai tanárnő vállalta s végezte az 1938. és 1939. év
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Hírek.

nyarán önzetlen odaadással. Az egészségvédelmi központ egészségesebb jövő 
nemzedék felnevelését kívánja elősegíteni. Ebből a munkából a gyógypedagó
gia is kiveszi a részét. (P. I.)

LÁSZLÓ GÉZA, a siketnémák kaposvári intézetének igazgatója, a ka
posvári Katolikus Szabadegyetem pedagógiai előadássorozatában január hő 
16-án előadást tartott „Az érzékszervi fogyatékosok pszichológiája” címmel. 
Fejtegetéseinek igazolására és szemléltetésére beszélgetést folytatott egy vak
kal és egy siketnémával. Az értékes és mindvégig lebilincselő hatásű előadást 
előkelő, nagyszámú közönség hallgatta. Előadása végén, lelkesen ünnepelték 
László Géza igazgatót. (Somogyi Újság 1940. jan, 17-iki számából.)

A  MAGYAR PHONETIKAI TÁRSASÁG 1940. február hő 6-án, kedden 
d. u. 7 órakor tartja XXXIII. tudományos ülését, az egyetemi orr-, gége- és 
fülklinika tantermében, VIII., Szigony-utca 36. szám alatt. Az ülésen Sulyomi- 
Schulmann Adolf igazgató kartársunk „Az 1939. évi hamburgi phonetikai 
congressus”  címmel tart előadást.

A  MATESZ (Magyar Tanügyi Egyesületek Szövetsége) elnöki tanácsa 
f. hó 10-én ülést tartott, amelyen egyesületünket dr. Krieger György főtitkár 
képviselte. Az ülésen az elnök előadta, hogy illetékes helyen eljárt az elvesztett 
egy esztendő beszámítása érdekében. Azt a választ kapta, hogy a mai viszo
nyok közt a kormány ezzel a kérdéssel nem foglalkozhat. Éppen úgy nem 
foglalkozhat a többi beérkezett kérelemmel sem, mint egyes státusok rende
zésével, az utazási kedvezményekkel, stb. Ezután Nagy Miklós szeghalmi gim
náziumi gazgató ismertette a tanügyi kamara felállítására vonatkozó terve
zetét. Az elnöki tanács általánosságban foglalkozott a tervezettel és határo
z a t iig  egyhangúan kimondotta, hogy a tanügyi kamara felállítását szüksé
gesnek tartja. Felkérte az előadót, hogy az elhangzottak figyelembevételével 
a tervezetet február hó 15-ig dolgozza át. Ennek megtörténte után az elnöki 
tanács a javaslatot részleteiben is letárgyalja és a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter úrnál a szükséges lépéseket megteszi.

Intézeteink életéből.
A  SIKETNÉMÁK VÁCI KIR. ORSZ. INTÉZETE 1939. dec. 21-én tar

totta karácsonyi ünnepélyét a következő műsorral: 1. Dr. Lengyel Antal rk. 
hitoktató megnyitó beszéde. 2. Karácsonyi gondolatok. Elmondta: Müllner 
Mária leányfogl. növ. 3. A  jószívű gyermekek. Színdarab. Irta: Wolkóber Já
nos tanár. 4. Karácsony. Irta: Nagy Ernő, az int. volt növendéke. Elmondta: 
Haász Ferenc VII. o. t. 5. Angyali üdvözlet. Élőkép. 6. Dicsőség Istennek. El
mondta: Szabó Károly VII. o. t. 7. A  három királyok Heródes előtt. Élőkép. 
8. Karácsonyi vers. Elmondta: Mondschein Károly VI. o. t. 9. Heródes az 
írástudókkal. Élőkép, lü. Pásztorok. Elmondta: Kasza Jenő III. o. t. 11. Jé-
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Intézeteink életéből.

zuska a jászolban. Élőkép. 12. Olyan boldog vagyok. Elmondta: Ikker Magda 
V. o. t. 13. A  három királyok kódolása. Élőkép. 14. Székely fiú karácsonya. 
Elmondta: Juhász Anna leányfogl. növ. 15. Szentgyörgyi Gusztáv, igazgató zá
róbeszédé. A  színdarabot és versikéket dr. Gazdag Gyuláné és Szöllősi Sán- 
dorné nevelőtanárok tanították be. Az élőképeket Gerstner Ödön rajztanár ren
dezte. —  A  szent estén újra a karácsonyfa alatt gyűltek össze az intézetben 
maradt növendékek. Ima után az intézet igazgatója kiosztotta az ajándé
kokat és szeretettel gondoltak azokra, akiknek jóvoltából a Jézuska megaján
dékozta a. gyermekeket.

A  SIKETNÉM ÁK SOPRONI INTÉZETÉNEK ifjúsági önképzőköre 
1939. dec. 14-én, a soproni népszavazás évfordulóján, hazafias ünnepséget ren
dezett. Az évforduló jelentőségét Vas János tanár méltatta, aki maga is részt 
Vétt á népszavazást előkészítő hazafias munkálatokban. Képekkel élénkített 
előadásában felelevenítette a „hűség városának” történelmi napját s megrázó 
erővel idézte fel az általa is átélt izgalmas órákat. A  növendékek szavalatai 
után Wayán Ferenc igazgató beszédével ért véget az ünnepség.

A  S IKETNÉM ÁK SOPRONI INTÉZETÉBEN 1939. dec. 24-én tartot
ták a karácsonyfa-ünnepélyt. Több növendék karácsonyi verseket mondott és 
Wayán Ferenc igazgató köszönő szavakkal emlékezett meg azokról, akik a 
szeretet ünnepén nem feledkeztek meg az intézet növendékeiről. Minden nö
vendék szeretetcsomagot kapott, az intézet alkalmazottai pedig pénzjutalom
ban részesültek.

1939. DECEMBER HŐ 21-ÉN jól sikerült karácsonyi ünnepélyt rendez
tek a siketnémák szegedi intézetének növendékei. A  műsor keretében a Mar
git-utcai polgári leányiskola énekkara karácsonyi énekeket adott elő. Az 
ünnepi beszédet Káló István rk. hitoktató mondotta. A  növendékek szavalatok
kal és karácsonyi színdarab előadásával tették hangulatossá a műsort. Az 
előadott alkalmi színdarabot Dávid Klára nevelőtanár írta és rendezte, de az 
előkészületek munkájából az intézet tanári testületének valamennyi tagja ki
vette részét. Műsor után Gábor Lajos c. igazgató intézett beszédet a növen
dékekhez, mely után minden növendék megkapta karácsonyi ajándékcsomag
ját. A  növendékek. örömtől csillogó szemmel, a jelen volt érdeklődők pedig 
szívbemarkolóan kedves élmény emlékével távoztak az ünnepélyről.

A  S IKETNÉM ÁK DEBRECENI INTÉZETÉBEN december hó 20-án 
volt a karácsonyfa-ünnepély. Az ünnepi beszédet Láng Pál pápai kamarás 
mondotta. A  növendékek élőképeket mutattak be, verseket szavaltak és egy 
színjátékot adtak elő, amelyet Tóth Árpád igazgató írt erre az alkalomra. 
Az élőképek bemutatásának ideje alatt a helybeli róm. kát.. leánykör tagjai 
karácsonyi énekeket énekeltek. A  jól sikerült ünnepélyt, amely az igazgató zá
róbeszédé után, az ajándékok szétosztásával ért véget, Haraszthy Kálmán ta
nár, az önképzőkör vezetője rendezte.

A  BUDAPESTI SIKETNÉM A ÖREG CSERKÉSZEK 1939. december hó 
21-én tartották karácsonyfa estjüket a siketnémák budapesti állami intézeté
ben. A  pompás karácsonyfát és az est sikerült pásztorjátékát az intézet nö
vendékei is megtekintették. Az esten jelen volt Istenes Károly igazgató, a fe l
nőtt siketnémák atyai jóakarója.



Lapszemle.

A  LOSONCI EV. NŐEGYLET 1939. dec. havában karácsonyi vásárt 
rendezett. Az ünnepélyes megnyitás alkalmával dr. Szilassy Béláné, a felvidéki 
államtitkár neje, az egylet elnöknője megnyitó beszédében szeretettel emléke
zett meg a siketnémák losonci intézetéről. Ezeket mondotta: „Engedjék meg, 
hogy itt felhívjam figyelmüket egy újabb feladatkörre, amit talán éppen az 
evangélikus Nöegylet védőszárnyai alá helyezett a Gondviselés. A  siketnémák 
intézetére gondolok. Nem véletlen az, hogy éppen a mi templomunk árnyé
kában találtak otthonra ezek a gyerekek, akik sohasem hallották édes anya
nyelvűnk zengését. Ezek most még idegeneknek érzik magukat városunkban, 
várják a női kezek simogatását, adakozó szívük melegét. Ne vonjuk meg ezt 
tőlük! A  mai esténkén testvéri együttérzéssel támogatják műsorunkat, tárjuk 
fel sziveinket előttük és fogadjuk be őket testvéri összetartással körünkbe.” Az 
esti műsor keretében egy siketnéma leány is szerepelt és „meglepetést keltett 
teljesen érthető rövid szavalata” . (Losonci Hírlap 1939. dec. 10-i számából.)

A  LOSONCI SIKETNÉMA-INTÉZET karácsonyi ünnepségéről igen 
szép beszámolót közöl a Losonci Hírlap 1940. január 1-i száma. Az ünnepség 
műsorának kiemelkedő számai voltak a Tinschmidt Ernő intézeti igazgató által 
írt: Jancsika és az angyalka, valamint a Magyar karácsony című színdarabok. 
Tinschmidt Ernő igazgató üdvözlő szavai után, Korpás István r. k. lelkész, 
intézeti hitoktató készítette elő a lelkeket ünnepi beszédével a műsor további 
számaira. Az ünnepség sikeres megrendezése Hegedűs Mária és Kenderessy 
Gyula intézeti tanárok érdeme.

Lapszemle.
A  „DEUTSCHE SONDERSCHULE” 1939. szeptember-októberi számá

ban Fritz Schmidtnek ,,A hallási fogyatékosok iskolája új megvilágításban" 
c. előadását közölte, melyet a hamburgi kongresszuson tartott meg.

Ezt a cikket lapunk előző számában már ismertették. Szerző azonban 
dolgozata végén a siketnémák tanárának nehéz feladatáról, önfeláldozó mun
kájáról is megemlékezik, és pedig nem mindennapi szavakkal. A  siketnéma 
tanárság magasztos ügyének elismerésére, az egész gyógypedagógiai tanár
ság munkájának további buzdítására mi is érdemesnek tartjuk a cikk befe
jező sorait szóról-szóra közölni, melyeket cikkíró egyébként Lindner-tői vesz 
át, aki a dán siketnémák tanárát, Forchhammert méltatta ezekkel a szavak
kal halála alkalmából:

„A siketnéma lelkületéhez nem férkőzhet hozzá sem az idősebb testvér, 
sem más buzgó nevelőtárs. Ezek nem találják meg elszigetelt leikéhez a: 
hidat. Es így a lélek magára marad az emberek közvetlen közelségében, mintha 
mérföldek választanák el tőlük. Biztatás, tanács, segítség s vigasz nélkül há
nyódik az életen át.
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Ilyen elvesztett lelkeket a hallgatás mélységeiből felvezetni az emberi 
magaslatra: ezt jelenti siketnémák tanárának lenni. Embereket börtöneikből 
kiszabadítani s legsúlyosabb magánzárkájuktól, —  aminövel az emberiséi/ a 
gonosztévőit sem sújthatja már jobban —  megváltani: ezt jelenti siketnémák 
tanárának lenni.

Imbolygó telkeknek a kultúra, aranyjavait nyújtani s számukra olyan 
világot megnyitni, melyről elmondhatjuk, hogy minden szava, minden mon
data, majdnem minden gondolata a mi munkánk eredménye s hogy ezt a 
világot mi teremtettük: ezt jelenti siketnémák tanárának lenni.

Hol van az a tanár vagy tanító, aki tanítványáról ugyanilyen joggal 
mondhatja ezt el? Nincs ennél nehezebb feladat! De nincs is ennél gyönyö
rűbb művészet!’’ (—  rab — )

GYÓGYPEDAGÓGIAI FELVILÁGOSÍTÓ IRODALOM. Régen nélkülö
zünk már olyan irányú gyógypedagógiai irodalmat, mely egyszerű fogalma
zásban szolgálná a megelőzést és felvilágosítást s a társadalom minden 
rétegéhez eljutva, népszerűsítené a gyógypedagógia minden ágazatát. Szükség 
van erre azért is, mert a tájékozatlan szülök, még ha tanult emberek is, sok
szor félreértik, vagy előítélettel fogadják a gyógypedagógiát. Svájcban már 
néhány éve elismerésre méltó munkák jelentek meg e téren. (Pl. Hanselmann: 
Jakobli.) Ennek az irodalomnak nagy jelentőségét felismerték Németországban 
is, ahol a megelőzés kérdését a sterilizáción kívül (1933. óta), most felvilágosító
gyógypedagógiai.irodalommal is igyekeznek megoldani. A  Deutsche Sonder-
schuie 1939. 11— 12-ik száma hirt ad arról, hogy a gyógypedagógia egyes 
területein működő munkatársak segítségével Dr. Tornow félvilágosító füzete
ket fog kibocsátani. A  felvilágosító tevékenység kiterjed a gyógypedagógia 
egész területére, hogy ezzel elejét vegyék a hamis előítéleteknek. Bebizonyít
ják, hogy a Harmadik Birodalom gyógypedagógiája a rendellenes gyermekeket 
a népközösség hasznos tagjaivá neveli. A  felvilágosító sorozat első füzete rnár 
meg is jelent. Címe: „Hallatlan, Ferikét a kisegítő iskolába akarják dugni!” 
A  német gyógypedagógiai tanáregyesület vezetője kartársai figyelmébe ajánlja 
az új felvilágosító sorozatot és arra kéri őket, terjesszék minél szélesebb ré
tegekben, mert ezzel a gyógyítónevelés és a nép érdekeit szolgálják.

Nálunk ilyen gyógypedagógiai felvilágosító irodalom megindítását a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaságban Dr. Tóth Zoltán már régen javasolta. 
Reméljük, a javaslat nem marad pusztában elhangzott szó s Ilyen irodalmi 
tevékenység megindulása újból bebizonyítja a magyar gyógypedagógia kezde
ményező és vezérlő életrevalóságát! (—  rab — )

(Egyesületünk nagyválasztmánya az 1939. nov. 25-én tartott ülésében 
dr. Krieger György főtitkár jelentésével kapcsolatban felvilágosító propaganda 
megindítását határozta el. (Lásd: Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Közlö
nye, 1939. évi 9-ik számának 3^7. oldalát.) A fenti közlemény csak megerősíti 
a határozat időszerűségét és azt bizonyítja, hogy a gyógypedagógiai m,unka 
értékéről nemcsak nálunk, hanem más országban is hiányos és téves a közfel
fogás. Kötelességünket ezen a téren is megtesszük. —- A szerkesztő.)

A papírkorlátozó rendelkezések következtében lapunk terjedelme ezen
túl csak 20 oldal lehet. Kérjük munkatársainkat, hogy cikkeik megírásánál ezt 
figyelembe venni és tömörségre törekedni szíveskedjenek.

Lapunk legközelebbi száma február közepén jelenik meg. Cikkek, hírek 
beküldését február 10-ig kéri a szerkesztő.
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