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Vegyesek.

H iszek  egy  Is te n b en , h isze k  eg y  h a z á b a n , 
H iszek  egy  is te n i ö rö k  ig a z sá g b a n ,
Hiszek Magyarország feltám adásában!

Ámen,

Gyógypedagógia.
Ma, mikor megragadjuk a kezünkbe adott tollat, hogy folytassuk 

a munkát szánalomraméltó ifjú embertársaink, a hibás gyermekek javára; 
mindenekelőtt iránymutató példaképet, világító szövétneket keres tekin
tetünk, hogy azt követve tévútra ne kerüljünk. De hol találunk ilyent? 
A különböző hibákkal sújtott, szerencsétlen gyermekek nevelő-oktatása 
és gyámolítása terén ma elzárt kis köröket látunk, És ha itt-ott szembe- 
ötlik egy egy láng, annak világossága nem emelkedik az ő elzárt kis 
területén felül.

Úgy érzem, mi ezek nyomán el nem indulhatunk! Nekünk a 
nagy, minden emberi nyomorúságot felkaroló, kicsinyességtől ment 
emberszeretet a példaképünk; mert csak ennek a nyomdokain haladva 
tudunk a ránk bízott nagy feladatoknak megfelelni s a szerető szülők 
szerencsétlen gyermekeit biztos kézzel bevezetni az életbe. A gyógy
pedagógusok ideális példaképe csak Jézus Krisztus lehet, aki egyforma 
szeretettel ölelte magához azokat a szerencsétleneket, kiknek nevelésére, 
oktatására és gyámolítására ma a gyógypedagógia vállalkozik. Hívó szava 
kivételt nem tesz, nem utasít el egyet sem: „Jöjjetek hozzám mind
nyájan, kik . . . terhelve vagytok és én megenyhítlek titeket!“ És 
jöttek Hozzá vakok: látókká tette őket. Jöttek némák\ megoldotta 
nyelvüket. Jöttek bénák: épkézláb emberekké lettek Áitala. Jöttek 
nehézkórosak . . . megenyhülve távoztak el Tőle. Jöttek bűnözők: 
védelmébe fogadta őket. Jöttek végül ügyefogyottak . . . akiknek 
szemük van és nem látnak, fülük van és nem hallanak . . . és bár 
sokan voltak, nem utasítja el, hanem felviszi a hegyre, maga köré ülteti 
és a hét boldogságba foglalja őket: „Boldogok a lelki szegények, mert 
övék a mennyeknek országa“. Van e ehez fogható, még egy ily gyönyörű 
vigasz a szorongatott emberi szív számára a világirodalomban?

Mi gyógypedagógusok ezt a példaképet tűztük magunk elé. Igaz, 
mi csak gyarló emberi erővel rendelkezünk, de szeretetünkből nem 
zárunk ki egyet sem, akinek fokozott emberszeretetre és jóindulatra 
van szüksége. Nem kérdezzük: kit milyen fogyatékossá tett a — sokszor 
azonos — kór, csak az ártatlan áldozatot, a fokozottabb gyámolításra 
szorult, szerencsétlen gyermeket nézzük, annak akarunk segítségére 
lenni, érdekében az emberszeretet lángját másokban is meggyujtani, 
fellobogtatni és ébrentartani.
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Ez lesz a mi vezető csillagunk. Hogy részletekben mit akarunk 
még, azt e rövid pár sorban alig lehetne elmondani, de megkísérlem 
legalább felemlíteni a legégetőbbeket. Egyik legfontosabb teendőnk, 
hogy pontos tudományos kutatások alapján állapíttassanak meg az okok, 
amelyeknek következtében hibássá válik a gyermek. Ha a baj k i 
forrásait ismerjük, azon leszünk, hogy azok betömessenek, ártalmatlanná 
tétessenek, hogy ne lehessen többé hibás gyermek s ne legyen szükség 
gyógypedagógiára. De ennek eléréséig hosszú út s beláthatatlan munka 
van előttünk, addig közelebbi feladatokról is kell gondoskodnunk.

A hibás gyermekekkel, ha már megvannak, arra törekszünk, 
hogy fogyatkozásaikat lehetőleg eltüntessük, vagy enyhítsük s azokat 
szülőre, társadalomra egyaránt elviselhetővé tegyük, lehetőleg teljes 
keresőképes egyénekként állítsuk be a dolgozók munkaközösségébe. 
Meg akarjuk könnyíteni a társadalomban való elhelyezkedésüket és 
jövőjük biztosítását, ezért szerveztük meg a gyógypedagógiai tanács
adót is, amely a hozzáfordulóknak útbaigazítást ad.

Azon leszünk, hogy minden hibás gyermek a lehető legtökéletesebb 
elméleti és gyakorlati kiképzésben részesüljön, hogy tanítási kötelezett
ségük tökéletesen végrehajtassák, hogy tanszerekkel s minden egyéb 
kellékkel jól felszerelt intézetek álljanak rendelkezésre, hogy az intézetek 
kellően benépesíttessenek és kihasználtassanak, hogy kellő számú, 
hivatásának magaslatán álló, hivatását szerető, azért rajongó, anyagi 
gondoktól ment, megelégedett szaktanári karunk legyen, hogy a szük
séges szakorvosi támogatás biztosíttassák, hogy a dologhoz értő, oda
adó segédszemélyzet rendelkezésre álljon stb.

A külföldi tanintézetekkel és szakemberekkel megszakadt érint
kezést mielőbb fel kell vennünk, hogy tapasztalatainkat kölcsönösen 
kicserélhessük s egymás eredményeiből, törekvéseiből okuljunk.

Sok és nehéz munkát jelent, amit e pár sorban foglaltunk össze. 
De csüggednünk nem szabad: itt népünk kultúrájának; jólétének eme
léséről, az elfajzás csökkentéséről, végeredményben a magyarság 
magasabb színvonalra emeléséről van szó. Ez pedig minden fáradt
ságot megér. f  hes m <yás.

______________  felelős szerkesztő.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság hivatása.
— Az alakuló ülésen mondott megnyitó beszéd. —

Mindig örvendetes, ha az egyhívatású emberek tömörülnek s a 
közös feladatok teljesítésére, egymásnak a munkában való kölcsönös 
támogatására kezet fognak. Különös jelentőségű ez a magyar nemzet 
mostani állapotában. Nekünk ma a közélet mindenik terén szoros együtt
működésre van szükségünk, egymás munkájának kölcsönös kiegészí
tésére, tapasztalataink kicserélésére, az érintkező területek közös meg
művelésére, a közös munka által lelki egybefonódásra. Sehol sem az 
elzárkózás szándéka, hanem mindenütt az együttműködésre való készség 
ma a kívánatos és becses tulajdonság a közpálya emberében. A nemzet 
szempontjából örülnünk kell tehát, ha azt látjuk, hogy szétszórtan dol
gozó emberek egyesülnek. S a tömörülés annál inkább értékes, ha 
kifejezetten a munka javításának a vágya, tudományos és szervezeti 
biztosítékainak megteremtése, az önművelés és ezáltal a benső érték 
fokozása benne az irányadó.
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A Magyar Gyógypedagógiai Társaság alakulása, a megalakulás 
körülményei e felfogás érvényesülését mutatják, ezért e Társaság életre 
kelését örvendetesnek tartom s működésétől a nemzetre nézve hasznot 
remélek.

Komoly és értékes jelenség, hogy az ú. n. gyógypedagógia (ma
gyarosabban: a gyógyítva nevelés) három ágának munkásai itt egyesülnek 
és tevékenységűk közös vonásait az eddiginél határozottabban szemmel 
tartják. Bizonyos, hogy nagyok a különbségek a siketnémák, a vakok 
meg a gyengetehetségűek nevelési szükségletei között; az is kétségtelen, 
hogy egyenként nézve a megoldandó elméleti kérdések is különbözők; 
mégis nyilvánvaló, hogy magasabbról nézve mindhárom terűlet együvé 
tartozik, a neveléstudománynak ugyanabból a nézőpontjából, a köz
nevelés szervezésének ugyanabból a kötelességéből fogható fel helyesen 
és egész terjedelmében. A valami tekintetben fogyatékos gyermekek 
nevelésének tudományos tisztázása, eltervezése a nevelésen való elmél
kedésnek egy feladata, jóllehet a fogyatékosság sokfélesége miatt ez a 
feladat szétágazik; a fogyatékosok nevelésére alkalmas intézmények 
létesítése a művelődéspolitikának szintén egy kötelessége, jóllehet a 
különféle fogyatkozások más-más módon szervezett intézményeket tesznek 
szükségessé. A különleges feladatok azonban csak akkor válhatnak 
egészen világossá, ha tisztán előttünk állnak épen a megkülönböztető 
vonások s így az egyes részleteknek a többitől eltérő sajátosságait meg 
tudjuk ítélni. Ez pedig nem lehetséges másként, csak összevetés, 
áttekintés útján. Az új Társaságnak épen az a legelső feladata, hogy 
tagjaiban a cél közösségét tegye tudatossá és ezzel a többféle, sajátos 
részlet-munkát felsőbb rendű egységbe fűzze.

E felsőbb rendű egység keresése és felismerése szükségképen a 
még felsőbbhöz juttat: a „gyógypedagógus“ a maga intézeteit a köz
nevelés egyetemes szervezetében s a maga tudományát a nevelés- 
tudomány egységében látja meg. Azaz: nemcsak a különféle gyógyítva 
nevelő intézeteket foglalja együvé és nemcsak a különféle fogyatékosakra 
tartozó kérdések tudományos összetartozását veszi észre, hanem mind
ezek fölött és mindezek körül állandóan ott tudja a felsőbb és tágabb 
egységet is. E magaslatra való felemelés és azon való állandó meg
tartás e Társaságnak az elsővel együttjáró második feladata s nem 
csupán a gyógyítva nevelés szempontjából fontos, hanem a nevelés- 
tudományéból is, mert ez a felfogás annak egyetemességét biztosítja 
s a fogyatékosak nevelésének elméleti szükségleteit és szervezeti követel
ményeit mindazokban éberré teszi, akik valóban egész terjedelmében 
nézik a művelődés ügyét.

A köznevelés szervezetének és a művelődés egész ügyének egye
temes áttekintése, valamint a nevelés tudományos kérdéseiben való 
rendszeres tájékozódás felhívja a fogyatékosok nevelőjének a figyelmét 
néhány olyan jelenségre is, amely az ő területével közeli kapcsolatban 
van, eddig is észrevette már, de csak az így nyert élesebb világításban 
ismeri fel, hogy mennyire összetartozik saját munkájával. Az erkölcsileg 
fogyatékos, a züllés veszélyének kitett, meg a bűnös gyermekekre gon
dolok s mindarra, ami kérdés, kutatni és elintézni való ezek gondo
zásával kapcsolatban felmerül. Nyilvánvaló, hogy ez a terület közvetlenül 
érintkezik a szűkén értett gyógyítva nevelés területével s a gyakorlat 
emberei nálam jobban tudják, hogy mennyi itt a tisztázni való. Szük
séges, hogy ez a tisztázás szintén egyetemesebb alapon történjék és 
pedig aként, hogy a rokon területek sajátosságai teljesen kiderüljenek
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s ezen az úton a különleges feladatok elvégzésének legjobb módja is 
megállapítható legyen. Épen a kapcsolatok miatt a fiatalkorúak hatósági 
gondozásából származó nevelésügyi kérdések vizsgálatának a Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság lehet a középpontja s mindenik oldalra 
kedvező hatások megindítója. Ez a harmadik feladata.

Az említett három feladat — a gyógyítva _ nevelés különböző 
ágainak egymással, az erkölcsileg fogyatékosok és veszélyben levők 
nevelésével, mindezeknek a neveléstudomány és a művelődéspolitika 
egész körével való egybekapcsolása — útján töltheti be az új Társaság 
hivatását. Ezt a hivatást egyszerűen- úgy fogalmazhatjuk meg: a bár
mily tekintetben fogyatékos gyermekek nevelésének folytonos javítasa,
a javulás előkészítése. .

Előkészíti a javulást azzal, hogy tagjainak a figyelmet ráirányítja 
a hézagokra, Hibákra; érdeklődésűket felkelti, kielégíti és mélyebbe 
teszi; az ifjú pályatársak önművelésére módot ad, munkásságokat 
irányítja és támogatja, igyekszik közülök mindenik ágban alapos szak
embereket nevelni; a tanulás és tanítás vágyát felhasználva elősegíti a 
gyakorlati eredmények szélesebb körű értékesítését, új gondolatok kipró
bálását; kiérlelt javaslatokkal támogatja a felsőbbség szervező munkáját 
és szakszerű megbeszélésekkel sikerre juttatja a felülről jövő rendeleteket; 
az életből fakadó és az életre tekintő kérdések tudományos törekvésű 
feldolgozásában egyesíti mindazok erejét, akik — orvosok, jogászok, 
nevelők _  az illető tárgy iránt érdeklődnek, gyakorlati kérdések_ meg
vitatásában is mindhárom foglalkozásúak tapasztalatait; a tudomány és 
gyakorlat emberei, valamint a különböző, itt érdekelt minisztériumok is 
közelebb jutnak egymáshoz e munkásság közben s így a közös fel
adatok megoldása remélhetőbbé válik.

Ezzel a munkával a Magyar Gyógypedagógiai Társaság bizonyára 
hasznot tész a fogyatékosok nevelése ügyének s így a köznevelésnek, 
melynek az egyik része; a köznevelés javításával pedig az egész nem
zetnek, amelynek ma az új nemzedék tartozik legfőbb gondja lenni. 
A szegény, megcsonkított Magyarországnak, a megfogyatkozott magyar
ságnak minden fiára igazán szüksége van s minden fiának jót akaró, 
munkára képes és dolgozni kész embernek kellene lennie; ilyen pedig 
csak a testben és lélekben egészséges ember lehet. Tudjuk, milyen 
sokan vannak a testben és a lélekben fogyatékosak, a nem jót akaró 
vagy akarni nem tudó, a munkára alig képes és a dologtevéstől húzódó 
emberek. Annál nagyobb jelentőségű a nemzetre nézve a nevelés, a 
fogyatékosok nevelése is. Ma nem azt kell hangoztatnunk, hogy kevesen 
vagyunk, tehát „az apagyilkosnak is meg kell kegyelmezni“, hanem arra 
kell törekednünk, hogy neveléssel előzzük meg az apagyilkosok fejlő
dését; a fogyatékos érzékszervűeket, a szellemi tekintetben gyengéket 
is aként kel! gondoznunk, hogy erkölcsi erejűk növekedjék, hiányaik 
pótoltassanak a lehetőségig, meglevő képességűkkel tudjanak munkát 
végezni s a magok fogyatékos erejét teljes egészében akarják Magyar- 
ország újjáépítése érdekében kifejteni.

Vezetőgondolatként ezt ajánlom a Magyar Gyógypedagógiai Társaság
figyelmébe. [mre Sándor.
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Magyar Gyógypedagógiai Társaság.
(Megalakulása, eddigi működése.)

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulása a gyógy» 
pedagógiai oktatásügy korszakot jelző eseménye. Talán nem lesz feles
leges, ha a Társaság megalakulásának előzményeit lapunk első számában 
megörökítjük. .

Hogy a fejlődés képe teljes legyen, elsősorban is Ákos Istvánról 
kell megemlékeznünk, aki 1917. évi dec. 8-án a gyógypedagógusok 
közül többeket bizalmas értekezletre hívott össze, amelyen zártkörű 
tudományos Társaság alakítását határozták el, de a vesztett háború 
után következett forradalmi időkben a terv megvalósítása elmaradt.*)

A jövő évtized kultúrális harcaiból azonban nekünk sem szabad 
elmaradnunk, sőt azon kell dolgoznunk, hogy a magyar gyógypedagógiai 
oktatásügy gyakorlati irányú fejlesztése fölé szakirodalmunk értékes 
eredményeit helyezhessük.

Ezek a gondolatok érlelték meg azt a javaslatot, amely 1921, 
julius 12-én terjesztett fel a vallás-és közoktatásügyi miniszter úrhoz és 
amely rámutatott arra, hogy oktatásügyünk tudományos értékének emelése 
a jövő legfontosabb feladata: tudományos szervezet létesítésére van 
tehát szükség. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsa 1921, 
julius 14-iki ülésén behatóan foglalkozott Tóth Zoltán fenti javaslatával. 
A szaktanács elnöke, dr. Radnai Rezső min. tanácsos megállapítván, 
hogy a célkitűzésben oly gondolatok vannak, amelyek a hazai gyógy
pedagógiai oktatásügy intenzív fejlődését nagyban előmozdíthatják: a 
javaslatot örömmel üdvözli. Berkes János szakt. előadó és Skultéty 
Lajos szakt. tag a tervet megvalósítandónak tartják, súlyt helyeznek arra, 
hogy a tervezetet a gyógypedagógiai tanárság szeretettel karolja fel.

Borbély Sándor és Klis Lajos szakt. tagok azt kívánják, hogy a 
tervezet megvalósítása előtt a tanárságnak alkalom adassék a gyakorlati 
kivihetőség szempontjából való hozzászólásra, különben az indítvány 
céljaival mindenben egyetértenek.

A szaktanács több pártoló felszólalás után elhatározta, hogy 
dr. Ranschburg Pál egyet, tanárnak a tervezetre vonatkozó véleményét 
is meghallgatja, aki a szaktanács julius 15-iki ülésén odanyilatkozott, 
hogy Tóth Zoltán tervezetében foglaltakat szükségesnek és megvaló- 
sítandónak tartja, egyben a vezetése alatt álló gyógypedagógiai-pszi- 
hológiai laboratórium támogatását készséggel felajánlotta.

Az elnök indítványára a szaktanács Berkes János, Klis Lajos, 
Éltes Mátyás, Tóth Zoltán személyében bizottságot küldött ki és meg
bízta őket, hogy a terv megvalósításának részleteit Ranschburg pro
fesszorral együtt beszéljék meg s tegyenek javaslatot.

Ez a bizottság szept. 7-én a gyógypedagógiai-pszihológiai labora
tóriumban jött össze, a tervezetet behatóan megvitatta s első részének 
megvalósításakép javaslatot terjesztett a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
űr elé, melyben a gyógypedagógiai tanárság részére továbbképző tan
folyam tartását ajánlotta.

A miniszter úr a budapesti és váci intézetek tanárai részére tovább
képző tanfolyam tartását el is rendelte (167.351—921. sz. r.). A tan
folyam vezetésére Ranschburg Pál egyetemi tanárt kérte fel, aki hetenkint

* Lásd Schreitier Ferenc: A magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulása. 
„Magyar Gyógypedagógia“ 1917. évf. 161. és 190. 1,
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két, többször két és fél órás előadásban foglalkozott a kitűzött

A tanfolyamon előadást tartottak még dr. Szondi Lipót, dr. Kauf
mann Irén, dr. Schmidt Ferenc laboratóriumi tanársegédek és Bites 
Mátyás.

Nem mulaszthatjuk el, hogy ezen a helyen és alkalommal az elő
adóknak hálás köszönetét ne mondjunk értékes előadásaikért, melyek 
nagyban hozzájárultak ahoz, hogy a gyógypedagógiai tanárság Társa
ságunk megalakításának gondolatát, a mai súlyos idők ellenére is teljes 
megértéssel és őszinte lelkesedéssel fogadta.

Ezzel egyidejűleg, Borbély Sándor és Klis Lajos javaslata értelmében, 
Tóth Zoltán felkereste a budapesti és a váci intézetek tanárait s a 
Társaság megalakulásának gondolatát ismertetve, vázolta előttük a sürgős 
feladatokat, melyek a gyógypedagógiai tanárságra várnak. Ha a magyar 
tudományos világ és a magyar társadalom megbecsülését a magunk 
számára biztosítani akarjuk: a gyógypedagógiai oktatásügy gyakorlati 
irányú fejlesztése mellett, szakirodalmunknak rendszeres munkával való 
megteremtésére és társadalmi feladataink teljesítésére kell magunkat 
elhatározni, azért alakult a Magyar Gyógypedagógiai Társaság, mely, 
mint nem szorosan vett gyógypedagógiai statusalakulat, kapcsolatot 
keresett statuson kívül álló szakemberekkel is, akik jogi, orvosi, peda
gógiai vagy társadalmi szempontból foglalkoznak gyógypedagógiai 
kérdésekkel. Sikerült a Társaság gondolatának az igazságügyminiszterium, 
a gyermekbíróság, a gyermekrendőrség és a kriminál-pedagógia terü
letén működő szakembereket megnyerni. Ezzel aztán a Gyógypedagógiai 
Társaság megszervezésének terve a megvalósulás elé jutott s a meg
alakuló gyűlés előkészítése indokolttá lett.

Nagy Péter, siketnéma intézeti igazgató elnökletével megalakult 
a szervező-bizottság. Tóth Zoltán előadó itt is ismertette eddigi tárgya
lásainak eredményeit s a bizottság kimondotta, hogy az alakuló gyűlést 
1922 május hó 18-ra előkészíti. Ezt megelőzőleg letárgyalta a Társaság *)
alapszabály-tervezetét.

Az alakuló gyűlést a kitűzött napon, délelőtt 11 órakor a vakok 
budapesti orsz. tanintézetének dísztermében tartottuk meg, ahol a gyógy
pedagógiai oktatásügy munkásai, az üggyel vonatkozásban levő tudo
mányos egyesületek, társaságok kiküldöttei, a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir. miniszter, az igazságügyminiszter és Budapest székesfőváros 
képviselői, azonkívül számos vendég és érdeklődő jelent meg.

Nagy Péter beszámolt a szervező-bizottság működéséről és örömmel 
állapította meg, hogy a bizottságnak sikerült az érzéki, szellemi és 
erkölcsi fogyatékosságú gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó 
szakembereket és a fiatalkorú bűnözőkkel foglalkozó jogászokat a gyógy
pedagógiai szakirodalom művelése érdekében egységes táborba tömöríteni.

Utána Ákos István kért szót és rámutatván a gyógypedagógia s 
normálpedagógia között levő természetes kapcsolatra, ajánlotta, hogy 
ezen szoros kapcsolatnak adjunk kifejezést az által is, hogy a szervező- 
bizottság javaslatát elfogadjuk és az alakuló gyűlés vezetésére a. nor
málpedagógia egyik jeles és kiváló képviselőjét, dr. Imre Sándor vallás- 
és közoktatásügyi államtitkárt kérjük fel.

Az általános tetszéssel fogadott meleghangú felkérés után dr. Imre 
Sándor, a jelenlevők nagy lelkesedése közepette jelentette ki, hogy a

*) L. lapunk 1922. évfolyamának 23. lapján.
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kitűzött cél megvalósítását kötelessége elősegíteni. A felhívásuk őrömmel 
tesz eleget és az alakuló gyűlés vezetését elvállalja. Erre az elnök 
gondolatokban gazdag beszédet mondott a „Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság“ hivatásáról (lapunkban közöljük).

A megnyitó beszéd után az elnök a hatóságok, tudományos tár
saságok, egyesületek képviselőit üdvözli és örömét fejezi ki, hogy a 
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, az igazságügyminiszter, vala
mint a székesfőváros képviselői a gyűlésen megjelentek, ezzel is kifejezést 
adván a Társaság megalakulása iránt érzett meleg érdeklődésüknek.

A legmelegebben üdvözli dr. Tóth István min. tanácsost, dr. Ransch- 
burg Pál egyetemi tanárt, a szemorvosok egyesületének, az idegorvosok 
szakosztályának képviselőit, a fiatalkorúak felügyelő hatóságának kép
viselőjét, a Gyógypedagógiai intézetek orsz. Szaktanácsát, a Vakokat 
Gyámolító Orsz. Egyesületet, a Gyógypedagógiai Tanárok orsz. Egye
sületét, a székesfőv. tanárok és tanítók Nemzeti Szövetségét, dr. Weszely 
Ödön egyetemi tanárt, dr. Körösi Henrik miniszteri tanácsost, dr. Qeguss 
Dániel államrendőrségi főtanácsost és mindazokat, akik megjelenésükkel 
a Társaság megalakulása iránti érdeklődésüknek adták tanujelét.

Dr. Radnai Rezső miniszteri tanácsos, mint a vallás- és közokta
tásügyi miniszter képviselője szólalt fel ezután. Örömmel üdvözli a meg
alakuló Társaságot és munkájához sikert kiván. A miniszter úr — úgy 
mond — különös érdeklődéssel kíséri a gyógypedagógia területén 
működő tanárok és egyéb szakemberek tudományos társasággá való 
tömörülését, mert reméli, hogy munkásságukkal nemcsak a gyógy
pedagógia elméleti irányú fejlődését, hanem gyakorlati eredményeket is 
el fognak érni. Gyógypedagógiai intézeteinknek külföldön jó hirük van, 
s ez az értékelés és megbecsülés a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
megalakításával még inkább növekedni fog. A fiatal Társaságtól a meg
alakulás kezdetén senki sem fog csodákat várni, de elvárjuk, hogy értékes, 
alapvető munkát fejtsen ki és ezt minden tekintetben eléri, ha a gyógy
pedagógiai neveléstudomány bibliográfiáját, történetét összeállítja s a 
gyógypedegógia terén hazánkban felmerült törekvéseknek rendszeres 
összeállítását adja. Amikor a Magyar Gyógypedagógiai Társaságot 
megalakulása alkalmával a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr nevében 
üdvözli, tudomására hozza a Társaságnak, hogy a miniszter úr a 
Társaság munkásságát nemcsak figyelemmel kívánja kísérni, de azt a 
tőle telhető erkölcsi és anyagi támogatásban is részesíteni óhajtja.

Dr. Rottenbiller Fülöp igazságügyminiszteri h. államtitkár az igaz
ságügyminiszter képviseletében válaszol az elnök üdvözlő szavaira és 
a m. kir. igazságügyminiszter nevében a Társaságot megalakulása 
alkalmából a legmelegebben üdvözli. Az igazságszolgáltatás területén 
napról-napra mindjobban érezzük szükségét a pedagógus munkásságnak. 
A pedagógus közreműködése különösen a fiatalkorú bűnözök cselek
ményeinek elbírálásánál és nevelésénél vált szükségessé. A bűnöző gyer
mekeknek a nevelés eszközeivel való megjavítása az igazságszolgálta
tásnak már évtizedek óta főfeladatát képezi. Az igazság keresése közben 
kénytelenek vagyunk megállapítani azt, hogy itt a földön az abszolút 
igazság fokára el nem juthatunk, de az igazságszolgáltatás közben mindig 
azon törekszünk, hogy az alaki igazságszolgáltatás lehetőleg födje az 
anyagi igazságot. Az igazság ezen keresése közben jutottunk a nevelés 
területére és a fiatalkorú bűnözőknél láttuk be a helyes nevelési iránynak 
az igazságszolgáltatás szempontjából, az egyénre gyakorolt fontosságát. 
Ez a körülmény tette szükségessé azt, hogy az igazságszolgáltatás és
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nevelés egyes területei egymásba kapcsolódjanak és ideális céljaik 
elérésében egymást kölcsönösen támogassák.

A mai alakuló gyűlésen a pedagógia rokon-egyesületei és társa
ságai találkoznak egymással s érdeklődő figyelemmel kísérik az igaz
ságszolgáltatás és a gyógypedagógia együttmunkálkodása céljából 
szervezett Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulását. Ez az 
érdeklődés reményt nyújt arra, hogy az együttműködés úgy az igazság
szolgáltatás, valamint a gyógypedagógiai oktatásügy nemes céljainak 
előbbreviteléhez fog vezetni. A m. kir. igazságügyminiszter úr a Társaság 
megalakítását érdeklődő figyelemmel kíséri és céljának elérésében a 
Társaságot tőle telhetőén hajlandó megfelelő támogatásban is részesíteni.

A székesfőváros tanácsa nevében dr. Vadon Géza tanácsjegyző 
üdvözli a megalakuló Társaságot, majd rámutat arra, hogy a székes
főváros már tíz év óta foglalkozik a szellemi és testi fogyatkozásban 
Szenvedő gyermekek gyógypedagógiai nevelésével és részükre megfelelő 
iskolákat tart fen. A székesfőváros a Gyógypedagógiai Társaság meg
alakulását is örömmel látja, mert működésétől intézményeinek szakszerű 
fejlődését reméli. A Társaság munkásságára Isten áldását kéri.

Dr. Gyulai Ágost, a Magyar Pedagógiai Társaság nevében, a 
Gyógypedagógiai Társaságot, mint testvér-társaságot üdvözli A Magyar 
Pedagógiai Társaság a magyar társadalom és ifjúság nevelése érdekében 
már 30 év óta működik s az a specializálódás, amely a Gyógypedagógiai 
Társaság megalakulásában jut kifejezésre, a Magyar Pedagógiai Tár
saság eredményes működését is igazolja. A fejlődés folyamatában a 
speciálizálódás új lépést jelent és a pedagógia területének ezen kibővü
lését örömmel kell fogadni, mert a fejlődés értékes csiráit viszi magával. 
Amikor tehát a Társaság megalakítását szívből jövő örömmel üdvözli, 
kívánja, hogy a Társaság a fogyatékosok nevelésének területein minél 
előbb és minél becsesebb eredményekről számolhasson be.̂

Nagy László a Magyar Gyermektanulmányi Társaság nevében 
üdvözli a Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulását, munkás
ságára sikert és áldást kiván. A Gyermektanulmányi Társaság és a 
megalakuló Gyógypedagógiai Társaság között a kapcsolat egész termé
szetes és szoros. Ezt a kapcsolatot a Gyermektanulmányi Társaság a 
múltban is kifejezésre juttatta az által, hogy munkássága körébe a. 
fogyatékos gyermekek megfigyelését is bekapcsolta. A normális és fogya
tékos gyermekek fejlődése — mondja a szónok — majdnem azonos 
körülmények között történik; a fő különbség inkább a fejlődés mene
tében található. Az abnormis gyermekek fejlődésének vizsgálata is a 
normális gyermek vizsgálata alapján történik, épen ezért a Gyógy
pedagógiai Társaság munkásságának kiinduló pontját, a gyermekmeg
figyelés területén, a normális gyermekek megfigyelésénél igénybe vett 
módszerek és a normális fejlődés törvényei képezik. Kívánatos tehát, 
hogy a Gyógypedagógiai Társaság és a Gyermektanulmányi Társaság 
között a legszorosabb kapcsolat létesíttessék, mert azon esetben a 
Társaság működése nemcsak a tudománynak, hanem az országnak is, 
sőt az egész világnak sokat fog használni.

Ezután Tóth Zoltán, mint az alakuló gyűlés előadója szólalt fel. 
Ismertette a gyógypedagógiai oktatásügy fejlődését, megindokolta a 
Társaság megalakulásának szükségességét s röviden vázolta a Társaság 
működési programmját.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulásával — úgy 
mond — oktatásügyünk évszázados történelmének küzdelmes, gyakorlati
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tapasztalatokban, eredményekben gazdag múltja mögött kívánjuk á 
válaszfalat meghúzni és újabb haladásnak, a gyógypedagógiai oktatás
ügy tudományos irányú fejlődésnek akarunk oly szervezetet létesíteni, 
amely a régiek eredményekben gazdag, gyakorlati irányú munkássága 
mellé, hasonló értékű és oktatásügyünket eredményesen szolgáló szak- 
irodalmat kíván megteremteni.

Az érzéki és szellemi fogyatékos gyermekek oktatásügye hazánkban, 
különösen az elmúlt három évtized alatt, méltánylásra, elismerésre méltó 
gyakorlati irányú fejlődésre hivatkozhatik. E fejlődés folyamán a 120 
éves magyar siketnéma-oktatásügy, a közel 100 éves vak-oktatásügy 
és a szellemi fogyatkozású gyermekek félszázados oktatásügye új inté-. 
zetek, iskolák szervezésével bővült, a három oktatási ág „Gyógy
pedagógia“ címen egybekapcsoltatott, a beszédhibás gyermekek kezelése a 
gyógypedagógiai oktatásügy körébe felvétetett. A négy ágazat egybe- 
kapcsolásái az egységes tanárképző, a gyógypedagógiai szaktanács 
s az önálló szakfelügyelőség szervezése követte.

Szakembereink a fejlődésnek ezen a fokán a legégetőbb szük
ségletekre voltak tekintettel s arra törekedtek, hogy az intézetek minél 
több fogyatékos gyermeket fogadhassanak be. Odaadó munkásságuk 
eredménye az, hogy intézeteink legnagyobb része modern, új épületekben 
van elhelyezve, gyakorlati felszerelésünk megfelelő, sőt sok esetben 
mintaszerű. Csonkamagyarországon ma 11 siketnémaintézet, 9 vak
intézet van, 19 iskolában szellemi fogyatékosokat oktatnak. Az előadó 
azután így folytatta, — amikor a magyar gyógypedagógiai oktatásügy 
gyakorlati irányú fejlődésére vázlatosan rámutattam, kötelességemnek 
tartom megemlékezni e helyen néhai dr. Nárai-Szabó Sándorról. Az ő 
nevéhez fűződik oktatásügyünk megteremtése és egész tartalmának 
gyakorlati irányú kialakulása. De a kegyelet hangján emlékezem meg 
néhai dr. Imrédy Kálmánról, dr. Mihalik Szidorról, Pivár Ignácról, Koboz 
Józsefről, Gvünberger Lípötról, akiknek élete és működése oktatásügyünk 
gyakorlati irányú fejlődésével elválaszthatatlanul összeforrott.

A legőszintébb szeretet hangján szólunk e helyen dr. Tóth István, 
dr. Kodnai Rezső és dr. Bielek Aladár min. tanácsosok munkásságáról, 
akik oktatásügyünket mindig érdeklődő figyelemmel kísérték és közvetlen 
munkásságukkal törekedtek azt előbbrevinni.

A fiatalabb generációnak hálával és elismeréssel kell e napon 
oktatásügyünk tanító-mestereire, dr. Ranschburg Pálra, dr. Sarbó 
Artúrra, Berkes Jánosra, Borbély Sándorra, Ákos Istvánra és Kiis Lajosra 
féltekinteniök. De rá kell mutatni Klug Péter, Herodek Károly, Adler 
Simon és Vitár Rezső munkásságára is, akiknek nemcsak intézményeink 
fejlesztése, hanem szakirodalmi munkásságuk és a fiatal generáció 
nevelése révén is rászolgáltak elismerésünkre és hálánkra.

Szakirodalmunkban szintén volt haladás, értékes munkák láttak 
napvilágot mindegyik oktatási ágon, de ezek inkább egyedül álló jelen
ségek voltak. Az az egészet átfogó gondolat, ami a „Gyógypedagógiai 
könyvtár“ 1—6. számában megjelent „Közérdekű tudnivalókat“ meg
alkotta, az idők folyamán — sajnos — elhalványult. A Gyógypedagógiai 
könyvtár 17 év óta egyetlenegy munkával sem bővült. Meg kell álla
pítani, hogy oktatásügyünk gyakorlati irányú fejlődésével szakirodalmunk 
nem tudott lépést tartani. Az itt mutatkozó hiányt kartársaink is érzik. 
Egyesek szaklapok kiadásával igyekeztek a bajokat orvosolni sa  „magyar 
Gyógypedagógia“ és a „Magyar Siketnéma Oktatás" című szaklapok 
szerkesztői fáradoztak a, magyar gyógypedagógiai szakirodalom fel
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lendítésén. Mások á gyógypedagógiai tanárképzőben látták a hibát, 
annak a reformját sürgették. Ákos István mutatott rá elsőnek, hogy az 
elszórtan működő értékes erőket tömöríteni kell s felvetette a Gyógy
pedagógiai Társaság szervezésének gondolatát.

A gyógypedagógiai szakirodalom terén legtöbb eredményt dr. Ransch- 
burg Pál és a vezetése alatt álló gyógyp. pszihológiai laboratórium 
mutathat fel. Támogatta törekvéseinket Nagy László, aki „A Gyermekiben 
külön rovatot nyitott a gyógypedagógiának. Hálás köszönetünk nyil
vánítása mellett kérjük őket, hogy Társaságunkat a jövőben is támogassák.

— Társaságunk megalakulásával sok kartársunknak óhajtása valóra 
1 válik, mert ezentúl a gyógypedagógiai szakirodalmat egységes szer

vezetben művelhetjük. Ez a Társaság a fogyatékos gyermekekkel és 
fiatalkorúakkal foglalkozó szakembereket egy célra egyesíti. Hel-yet 
foglalnak benne a siketnémák, vakok, szellemi és erkölcsi fogyatékos 
gyermek oktatásával foglalkozó szakemberek és a fiatalkorúakkal 
foglalkozó bírák, ügyészek s a gyermekvédelem képviselete is. Az Ő 
közreműködésükkel munkánk többoldalúvá, tökéletesebbé lesz. 

i~—  A Társaság megalakításával a fent előadottakon kívül oktatás
ügyünk külföldön is elismert magas színvonalát óvni is akarjuk. Megszállott 
területeinken már is látunk mozgalmakat, amelyek a gyógyp. oktatásügy 
fejlesztését célozzák. Úgy érezzük, hogy hosszú évtizedek szívós munká
jával szerzett fölényünket ép mai helyzetünkben egykönnyen nem 
áldozhatjuk fel.

Az előadó ezután a Társaság megalakítása ellen hangoztatott 
argumentumokkal foglalkozott. Egyesek nem tartják időszerűnek, mások 
attól félnek, hogy a mai nyomasztó gazdasági helyzetben a Társaság 
nem lesz képes kitűzött céljának megfelelő eredményeket elérni. Az 
óvatosságra intő, jóindulatú tanácsokat a szervező bizottság megfontolás 
tárgyává tette, de arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Társaság 
megalakítása sohasem volt időszerűbb, mint most, mikor új intézetek 
szervezésére gazdasági helyzetünk miatt nem gondolhatunk s a leg
közelebbi jövő meglevő intézeteinknek reformját s qualitativ irányú 
fejlődését teszi feladatunkká.

A trianoni szerződés még a lehetőségét is elvette annak, hogy 
oktatásügyünk extenzív fejlesztésére gondolhassunk. De a háború és a 
forradalom okozta romok között, siralmas anyagi helyzetünkben érintet
lenül maradtak a béke nyugodt munkájában gyűjtött tapasztalataink és 
az a lelkesedés, amely bennünket pályánkra irányított. Lelkűnkben a 
régi lelkesedés lángja lobog. Ezek a lángok eggyé tömörítve adják a 
Társaság munkájához azt az energiát, amely a nehéz időkben is ered
ményeket biztosít Társaságunk számára és intézeteink célszerű belső 
reformját, a gyógypedagógiai szakirodalom összes ágazatainak rend
szeres felépítését eredményezi, Társaságunknak és oktatásügyünknek 
pedig nemcsak a hazai, hanem a külföldi szakkörök előtt is meg
becsülést szerez. *

Hogy a gyógypedagógiai oktatásügy szakirodaimának művelése 
céljából miért alapítunk külön társaságot és miért nem keresünk inkább 
a hasonló irányban működő társaságokkal kapcsolatot? Erre a kérdésre 
legcélszerűbben úgy adhatjuk meg a feleletet, ha a gyógypedagógia 
fogalmát meghatározzuk s a gyógypedagógiai pszihológiát, valamint a 
gyógypedagógiát az épérzékűek pszihológiájának és pedagógiájának 
rendszerébe bizonyos megfontolások alapján beillesztjük. Kiinduló 
pontul a William Stern által meghatározott differenciál-pszihológiát választ*
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hatjuk, mely az individuális pázihológiárt felépülve á abból mintegy 
kinőve, az egyén-csoportokon található és bizonyos mértékben elhatároló 
tulajdonságok alapján, az egyének típusait igyekszik megállapítani és 
ezen típus megállapítások után az egyének típus szerinti rendszerét 
igyekszik felépíteni. A differenciáló gondolatmenetet az érzéki és szellemi 
fogyatékos gyermekek pszihológiájának területére is át kell vinni. Itt 
ugyanis a differenciál-pszihológiánál szereplő normális tényezőkön kívül, 
az érzéki, szellemi és erkölcsi fogyatékosság is befolyásolja a differenciál- 
pszihológiai kutatás eredményeit és az általános típusokon kívül, a 
siketség, vakság, szellemi és erkölcsi fogyatékosság okozta típusokat 
tágabb körben adja. Pszihológiájuk tehát tágabb értelemben vett diffe- 
renciál-pszihológia, mely azonban ezt az elnevezést nem foglalhatja le 
a maga részére, hanem a differenciál-pszihológiának tágabb kereteket ad.

Máskép áll ez a megfontolás a pedagógia terén. Ha a diffe- 
renciál-pszihológia eredményei a fejlődés folyamán kialakulnak, az 
általános pedagógiai felfogásra is feltétlenül befolyást fognak gyakorolni, 
a normál-pedagógia egyes tételeinek világos magyarázatát teszik majd 
lehetővé, esetleg megváltozott pedagógiai felfogásra vezetnek és a 
didaktika terén is erősen éreztetik majd hatásukat. Ha az általános 
pedagógiának ezt a fejlődési fázisát elképzelem, önkéntelenül felmerül 
elmémben az a kérdés, hogy a differenciál-pszihológia eredményeitől 
befolyásolt általános pedagógia megtartja-e eddigi egységét vagy a 
pszihológia analógiájára nem fejlődik-e ki belőle a normálpedagógiának 
külön ága. Ha meggondoljuk, hogy a fenti pszihológiai megfontolás 
normális gyermekekre vonatkozott s a normális gyermekeken végzett 
kísérletek eredményeinek, a normál pedagógiában való érvényesülése 
csakis normál pedagógiai tételekhez, eredményekhez és normális eljárási 
módokhoz, vezethet, kimondhatjuk, hogy ebben az esetben a normál
pedagógia befolyásolásáról és nem új, pedagógiai ág keletkezéséről 
lehet szó.

Máskép áll a helyzet, ha a differenciálódás gondolatát a gyógy
pedagógia területére visszük át. A gyógypedagógia kiinduló pontját a 
normálpedagógia képezi, de a pedagógiai elveket és tételeket a fogya
tékosok nevelésének különleges céljai szerint kell felállítanunk és oktatási 
módszerünket az érzéki, szellemi, illetve elmebeli állapot figyelembe
vételével kell felépítenünk.

Ezen megfontolások értelmében a gyógypedagógus pedagógiai és 
didaktikai különbségeket kutat és ennek megfelelően a gyógypedagógia 
nem egyéb, mint a pedagógia különbségek tana s kimondhatjuk, hogy a 
gyógypedagógia az általános pedagógiától különvált differenciálpedagógia.

A normális érzékű és az érzéki fogyatékos, 'fővábFa a normális 
érzékű és a normális szellemi képességű, azonkívül a szellemi (erkölcsi) 
fogyatékos gyermekek között bizonyos vonatkozásban olyan erős 
szakadék van, amely részben a gyógypedagógiai pszihológiát, de külö
nösen a gyógypedagógiát a normálpszihológiától és normálpedagógiától 
élesen elhatárolja. Szükségesnek mutatkozik tehát, hogy a pszihológiának 
ez az ága is külőn míiveltessékT

TThTégalakuló társaság munkásságát az individuális és a differenciál- 
pszihológia művelésére, a pedagógiai és didaktikai különbségek kuta
tására kívánja kiterjeszteni. E célból elsősorban a magyar kísérleti 
eredményeket, tapasztalatokat, irodalmi termékeket vesszük számba, 
a magunk adatait kívánjuk összegyűjteni és feldolgozni, hogy az általunk 
művelt gyógypedagógia igazán magyar gyógypedagógia lehessen. Azutári

i
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még akarjuk ismerni oktatásügyünk múltját, amely számunkra a fejlődés 
útját fogja kijelölni. Emellett élénk figyelemmel kísérjük a külföldi 
szakirodalom eredményeit is, de valamennyit a kritikus szemével fogjuk 
felhasználni. Végül össze kívánjuk állítani a gyógypedagógiai oktatás
ügy egész rendjének történetét és gyakorlatának fejlődését. Azt akarjuk, 
hogy ez a Társasága Magyar Pedagógiai és Gyermektanulmányi Társaság 
mellett tevékenykedjék súgy hazánkban, mint külföldön méltó helyet biz
tosítson magának és majdan méltó hirdetője legyen a magyar faj élet- 
képességének.

Az előadó ezek után bejelentette, hogy a Társaságot 104 szak
ember alakította meg, ismertette a Társaság alapszabály-tervezetét és azt 
az alakuló gyűlésnek elfogadásra ajánlotta.

Az alapszabály-tervezet elfogadása után dr. Ranschburg Pál egyetemi 
tanár szólalt fel és felemlítette, hogy a szervezési munkálatok kezdetén 
bizonyos aggodalmai voltak, hogy a Gyógypedagógiai Társaság nem 
tölt-e majd be oly munkakört, amely a Magyar Pedagógiai és Gyermek
tanulmányi Társaságoktól az energiákat elvonja. De, ha a gyógy
pedagógia specializált területére gondol, a Társaság megalakítását egészen 
természetesnek tartja, hiszen a gyógypedagógia, az orvostudomány és 
általános pedagógia között egészen különálló helyet foglal el. A Társaság 
megalakulásával tehát minden tekintetben egyetért.

Ákos István javaslatára az alakuló gyűlés a Társaság meg
választandó elnökségét felhatalmazta, hogy az alapszabály-tervezeten 
szükség esetén saját hatáskörében kisebb módosításokat eszközölhessen.

Az alakuló gyűlés tagjai ezek után egyhangú lelkesedéssel kérték 
fel dr. Imre Sándor államtitkárt az elnöki tisztség elvállalására, aki a 
lelkes felhívás eleget tett, mert ma — úgy mond — senki sem mondhatja, 
hogy nem érek rá, mindenkinek kötelessége hasonló felhívásnak eleget tenni.

Ugyancsak egyhangú lelkesedéssel kérte fel az alakuló gyűlés az 
alelnöki tisztségre dr. Rottenbiller Fülöp igazságügyminiszteri h. állam
titkárt, aki é  felhívásnak szíves készséggel tett eleget.

Ügyvezető alelnök lett Deschenszky Ferenc, siketnémaintézetf 
igazgató, titkár: Tóth Zoltán vak-fogialkoztató-intézeti igazgató, jegyző; 
Komád György vakintézeti tanár, pénztárnok: Baranyai Géza gyógyp. 
tanár, ellenőr: Morvay László fiúnevelőintézeti igazgató, könyvtárnok: 
Szentgyörgyi Gusztáv siketnémaintézeti tanár, elnökségi tagok: Schannen 
Péter vakintézeti igazgató, Michels Fülöp siketnémaintézeti tanár és; 
Vándory Dezső székesfőv. kisegítő isk. igazgató.

A szerkesztői állást az októberi taggyűlésén töltötte be a Társaság 
és a Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesületétől átvett szaklap 
szerkesztésére a mostani felelős szerkesztőt kérte fel.

*
Rövid hét hónap telt csak el a Társaság megalakulása óta, de 

ezen rövid idő alatt programmjának megvalósítása érdekében jelentős 
működést fejtett ki. ■

Megalakulása után a m. kir. igazságügyminiszter megbízásából 
az aszódi fiúnevelőotthon családfői részére tartott 5 hetes továbbképző 
tanfolyamot, amely tanfolyamról annak idején mind a napilapok, mind 
a szaklapok megemlékeztek.

Résztvett az erzsébetfalvai Gyermekvédő-Szövetség megalakulásán 
és támogatásáról a Szövetséget biztosítván, annak működését ez időtől 
fogva éber figyelemmel kíséri.
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A Magyar Elmeorvosok VIT-ik értekezletén résztvett, a Társaság 
részéről ott előadás is tartatott.

A szervezési ügyekkel foglalkozó elnökségi gyűléseken kívül 
havonként egyszer tudományos értekezleteket tartott. Így október 26-án 
Tóth Zoltán, a Társaság titkára bemutatta a Társaság tudományos és 
társadalmi teendőit és kapcsolatait feltüntető grafikonját és részletesen 
kifejtette a Társaság jövő programmját. Dr. Szondi Lipót, „Kapcsolatok 
az abnormisok testi és szellemi alkata között“ címen tartott igen értékes 
előadást. November 1-én a Társaság tagjai a lipótmezei elmegyógyin
tézetet tekintették meg, ahol dr. Fabiny Rudolf főorvos a paralizisről 
értekezett, értékes előadását tanulságos gyakorlati bemutatásokkal is 
kísérte. December 17-én tartott harmadik ülésünkön Füzessy Árpád a 
„Rajz és a gyógypedagógia“, Horváth Kálmán a „Primitív elmeműködések 
vizsgálati módszerei" .címen tartották meg előadásaikat. Január 31-én 
pedig Éltes Mátyás ismertette dr. Decroly játékos tanítási rendszerét.*)

Amint lapunk terjedelme és anyagi erőnk megengedi, az elhangzott 
előadásokat közölni fogjuk.

A m. kir. igazságügyminiszter úr ismételten megbízta Társa
ságunkat, hogy a székesfehérvári, rákospalotai és esztergomi nevelő 
intézetek tanszemélyzete részére az év folyamán továbbképző elő
adásokat tartson. Az előadásokat folyó évi január hó 27-én kezdtük meg.

Társadalmi feladataink eredményes megoldása érdekében a Tár
saság gyógypedagógiai tanácsadó iroda szervezését határozta el.

Ugyancsak a magyar társadalomnak kívánt a Társaság szolgálatot 
tenni, amikor elhatározta, hogy folyó évi május havában a fogyatékosság 
megelőzésének kérdésével foglalkozó országos értekezletet hív egybe. 
Ezen értekezlet részletes programmját legközelebbi számunkban remél
hetőleg már közölhetjük.

Szentgyörgyi Gusztáv, a siketnémák váci intézetének tanára meg
kezdte a Társaság megbízásából a Magyar Gyógypedagógiai Biblio
gráfia szerkesztését. Emellett lelkes ambícióval vezeti Vácott az utcai 
gyermekek nevelésére hivatott szervezetet, azonkívül'a szülői értekez
leteken, a szabad lyceumban s az államrendőrség részére látogatott elő
adásokat tart.

Szakirodalom.**)
űr. Weszely Ödön: Eszmék a javítónevelés továbbfejlesztéséhez. 

(A m. kir. igazságügymin. felszólítására készült szakvélemény.) Magyar 
jogi szemle kvtára: 18. Bpest 1922. 32 old. Lampel kiadása. Ára: 60 K. 
— A kitűnő összefoglaló munka kiterjeszkedik a javítónevelés feladatára, 
a javítás lehetőségére, a javító nevelés lényegére, a növendékek meg
vizsgálására és osztályozására, az (átmeneti) megfigyelő állomásra, a 
javítóintézetek speciálizálására, családok szervezésére, a személyzet 
képzésére, a javítónevelés alapelveire, végül a javítónevelés irányítására 
és felügyeletére. Azt mondja: „Azoknál a fiatalkorúaknál, kiknél a 
züllöttség oka főkép vagy kizárólag a hajlamokban van, épen a fele

*) Itt említjük meg, hogy dr. Decroly módszerét az „Uj iskolába“ is beve
zették s vele, különösen az olvasásnál szép eredményeket érnek el. A Magyar 
Qyógyp, Társ. előtt ismertetett módszer azonban ettől lényegesen eltér s ezt csak 
a szeli, fogyatékosoknak szánta a szerző.

**) Felkérjük a t. Írókat és szerzőket, hogy a gyógypedagógia körébe vágó 
munkáikat, tanulmányaikat, hírlapi cikkeiket a szerkesztőségnek (Budapest, VIII,, 
-Mosonyi-utca 6. sz.) megküldeni szíveskedjenek,
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(az egésznek 20—2l°/0-a) abnormis“. (5. 1.) „A nevelőintezeteket á 
sikeres munka érdekében speciálizálni keli, azaz: mindegyik nevelő- 
intézetbe lehetőleg egyirányú nevelést kívánó növendékeket kell sorolni“, 
így külön kell választani azokat, akik gyógypedagógiai nevelésre szorulnak, 
azoktól, akik normálisak. A siketnémát, ha bűnös és züllött is, több 
sikerrel lehet nevelni siketnémaintézetben, bár érthető az intézetek idegen
kedése a „romlott" növendékekkel szemben. „Ezért célszerű volna külön 
ily nevelőintézet létesítése siketnémák, vakok, nyomorékok s epileptikusok 
számára“. Kívánatos volna különválasztani a pubertás korán túl levőket 
az ezen alul levőktől. Más intézetek kellenének a nyomorgó és züllött 
családokból való gyermekek számára s más intézetek az intelligens 
szülők gyermekei számára“. (14, 15. 1.) Teljesen osztjuk az illusztris 
szerző nézetét, ha sikra száll azokért az elvekért, amiket 20 év óta 
hangoztatunk. Üdvözöljük a tudós professzor urat, sok jeles pedagógiai 
munka szerzőjét, ma gyógypedagógus úttörőink sorában és reméljük, 
hogy eszméi minél előbb megvalósulnak, mert addig teljes és jó munkát 
úgy sem végezhetünk.

Dr. Kármán Elemér: A gyermekek erkölcsi hibái és erkölcsi beteg
ségei. [Kriminaipedagógia.] Kézikönyv pedagógusok, gyermekbíróságok, 
gyermekorvosok és a művelt szülők számára. Tudományos könyvkiadó 
vállalat kiadása Budapest, 1922. Novák Rudolf és Tsa. Kis 8° 380 oldal. 
— A szerző nem mindennapi tehetséggel, nagy előtanulmányok és 
hosszas gyermekbírói gyakorlat után ebben a könyvben foglalta össze 
tapasztalatait. Óriási irodalmi háttérrel dolgozik; alig van idevágó 
jelentősebb szakmunka, melyet nem ismer s röviden nem méltat. Kármán 
Elemér munkája hitvallás a nevelés nagy jelentősége, mondhatnám 
mindenhatósága mellett — a javítónevelésre szorultaknál. Az erkölcsi 
egészség és erkölcsi betegségről Írván így szól: „hogy a kóros erkölcsi 
jelenségnek, a szociális patologikus viselkedésnek, a testben és lélekben 
kell korrelatumának lennie: hipotézis; a morál insania . . . hipotézis 
és csak arra jó, hogy a nevelő figyelmét és tevékenységét elvonja attól, 
hogy a szociális élet által rendelkezésére adott eszközökkel megkísérelje 
a baj kezelését“ (85. 1.) . . . „Nincs bűntettes ember, nincs bűntettes 
lélek, nincs bűntettes társadalmi osztály“ . . . Meg kell szabadulnunk a 
kriminálantropologia (Lombroso) „babonáitól“, amely szerint az ember 
arcára Van Írva a bűn . . . (88. í.) „Egész nyilvánvalóan téves az a 
nézet, hogy az emberben valami rejtélyes képesség támad fel annak a 
felismerésére, hogy mi a jó és mi a rossz; az erkölcsi érzék fogalma 
ma már a tudományos dajkamesék világába tartozik és mindenféle lélektani 
belátást nélkülöz: a gyermek nem önmagából, nem saját belső leikéből 
meríti az erkölcsi élet helyességét, hanem környezete szellemi közléséből“. 
(260. 1.) . . .  Az erkölcsi betegállapot elemzése azon az alapgondolaton 
alapul és azt a gondolatot kívánja tényekkel bebizonyítani, hogy min
dennemű erkölcsi betegségnek, züllöttségnek, bűnnek egyetlen oka van, 
amely igen bonyolult és összetett társadalmi jelenségek komplikációja: 
és ez a nevelés, és az erkölcsi betegségnek, bűnözésnek és zülöttségnek 
egyetlenegy gyógymódja van, amely talán még bonyolultabb és kompli
káltabb : ismét a nevelés. Ha ez a gondolkodás . . .  el fog terjedni 
Kain fiai között, akkor dereng majd lassan az emberiesség erkölcsi
ségének tavasza; az emberiség meg fog szabadulni a kriminálantropo- 
logusok babonáinak lidércnyomásaitól, . . .  a jogászok akadémikus elő
ítéleteitől: az egyéni felelősség kérdésétől és az ember ősi, ösztönös 
társadalomfentartási módjától: a bosszúálló büntetéstől; de meg fog
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szabadulni a pszihiáterek morálterápiai kuruzstásaitől is és tudatára 
fog ébredni annak, hogy az igazi erkölcsiség akkor fog létesülni, ha a 
morál gyógyítása veszi át feladatát nemcsak a gyermek, hanem a 
felnőtt és az egész társadalom nevelésében" (94. 1.) „Az erkölcsellenes 
viselkedés . . . nem egyéb, mint a pszihofizikai organizmus és a szociális 
organizmus egyensúlyának zavara. A nevelés feladata az ember ösztöneit 
és képességeit oly irányban fejleszteni, hogy ez az egyensúly létesüljön, 
helyreálljon s fentartassék“ . . . (96. 1.) Négy lelki mozzanatot említ, 
mint amelyeknél a fejlődő ember, a gyermek életében ez az egyensúly 
könnyen félrebillen s amelyekben az erkölcsösség megvalósítása a 
nevelés célja, ezek: az érzékenység, az érzelem, az akarat és a cselekvés. 
Az erkölcsi romlás okainak kutatásánál, a fejlődést akadályozó és meg
zavaró jelenségeket is négy csoportban tárgyalja, ezek: az érzékenység, 
az érzelmi, akarati és értelmi élet zavarai (97. 1.) . . . „Az egész 
nevelés tulajdonkép az ember természetes ösztöneinek szociálissá való 
fejlesztése, a társaséletre való alkalmassá tétele“. (288. 1.)

Ezek a kiragadott idézetek, gondolatok nyújtsanak némi képet a 
szerző felfogásáról a bűnözéssel, az erkölcsi hibákkal szemben. Munkáját 
a legmelegebben ajánljuk kartársaink figyelmébe, de ezzel korántsem 
akarjuk azt mondani, hogy az csak szakembernek való. Nagy haszonnal 
olvashatja azt mindenki, aki a nevelés ügyét akár hivatásból, akár 
érdeklődésből figyelemmel kíséri. A munka egyidejűleg német nyelven 
is megjelenik s nem ^kétlem, hogy erős visszhangra fog találni a külföldi 
szakirodalomban is. Érdeklődéssel várjuk az erkölcsi betegségek aetiolo- 
giájáról, diagnostikájáról és terápiájáról kilátásba helyezett köteteket. 
Végleges bírálatunkat arra az időre tartjuk fenn, mikor majd ezekről is 
véleményt mondhatunk. Most csak annyit említünk fel, hogy vannak 
tapasztalati tények, amelyek amellett szólnak, hogy az erkölcsi hibák, 
betegségek, elferdülések terén is lehet átöröklésről szó. A szerző ezúttal 
az átöröklés problémáját nem érinti vagy ha közelébe jut, annak lehető
ségét kétségbevonja. . . . Még egy okkal több, hogy az aetiologiáról 
szóló részt sürgessük, amely majd világosságot hoz ebben a kérdésben is. 
A nagy irodalmi repertóriumban sajnálattal láttuk, hogy azokat a jeles 
külföldi irodalmi termékeket, amelyek jó magyar fordításban is meg
jelentek (pl. Rousseau Emiljét) idegen nyelven idézi.

Tóth Zoltán: A cselekvő nevelés gondolata. (Népt. Lapja, 1922. 
évf. 40—41. sz.) — A fiatalkorúak bűnözése a gyógyító neveléssel a leg
szorosabb vonatkozásban van; a megoldás munkájából a gyógy
pedagógusoknak is ki kell venniök a maguk részét. A gyógyító nevelő 
eljárást a következőképen képzeli el: mindenekelőtt az egyén elméjének 
aktiv és passzív mozgathatósága, az orvos és pedagógus által meg
vizsgálandó és megállapítandók azok a domináló motívumok, melyeknek 
irányában az egyén társadalomellenes cselekedetei lefolynak. Ezek után 
a nevelési prognózis megállapítása következik. Ha a gyermek vagy 
egyén aktive és passzíve közepesen befolyásolható, a prognózis jó . . . 
ha az egyén aktive könnyen mozog, de passzíve nehezen mozgatható, 
tehát nehezen befolyásolható, a prognózis rossz. Jó a nevelés prognózisa 
akkor is, ha az egyén aktive nehezen mozog, de passzíve könnyen 
mozgatható, tehát könnyen szuggerálható. Igen rossz a prognózis, ha a 
passzív mobilitás csekély, vagy csak bizonyos kényszerképzetek és 
cselekedetek irányában fejlődött. A pedagógiai prognózis felállításánál 
a gyermek által elkövetett társadalomellenes cselekedetek körülményeinek 
’és domináns motívumának ismerete igen fontos, mert ebből tudjuk meg,
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hogy az egyént a bűncselekvények elkövetésében ml befolyásolta . . * 
Társaságunk titkárának ezen alapos tanulmányát melegen ajánljuk 
olvasóink figyelmébe.

Szen tgyörgyi G usztáv:  kartársunk cikksorozatot kezdett meg a 
„Váci Hirlap“ 1922. évfolyamában. Cikkeinek feliratai ezek: „A váci 
gyermek az utcán'1 (45. sz.), „A váci gyermek . . .  a vasúti állomáson“ 
(47. sz.), „A váci kis bűnözők. Fa- és szénlopás, meg egyéb apró
ságok“ (49. sz.), „Utcai felvételek a váci gyermekről“ (53. sz.). A cikk- 
sorozatban az utcán és egyéb nyilvános helyeken szerzett tapasztalatait 
Írja le a szerző s minden sora élénk megfigyelésről, az elhanyagolt, a 
rosszul nevelt, az utcára került gyermek iránt melegen érző szívről tesz 
tanúbizonyságot. E sorozatos közlemények nyomán aztán a váci 
közönség is kezd érdeklődni az „utcai gyermek“ nagy problémája 
iránt, ami maga is szép bizonyítvány kartársunk értékes munkájáról,

Dr. Vértes O. József: Az ideges gyermek. Kempfner Sándor 
kiadása, Bpest, 1922. 144 o. — A szerző ebben a munkájában foglalta 
össze a megszüntetett idegesek intézetében tiz éven át gyűjtött tapasz
talatait, vizsgálatainak eredményeit. Újat nem mond. Az egész munkán 
végigazt bizonyítja, hogy az ideges gyermek —■ megjegyzendő: nem a 
kisebb fokú, könnyen múló tünetekről, hanem a súlyosabb idegességi 
állapotokról van szó - -  abszolút érték, aki — ha az idegesek intézetében 
tanul — közép- és felsőiskolai oktatásra, felelősségteljes életpályákra 
alkalmas. Ezzel a véleménnyel szemben elfoglalt álláspontunkat lapunk 
1912. évf. 111. s köv. oldalain kifejtette Kelemen, azt valljuk ma is. Az 
ideges gyermek szerintünk is lehet érték, de csak a neki megfelelő 
helyen: pl. a mezőgazdaságban, iparban, kereskedelemben; de nem 
tártjuk alkalmasnak az idegest olyan életpályákra, amelyek az ideg- 
rendszerrel szemben rendkívüli követelményeket állítanak fel. Nem tartjuk 
az idegest többek közt a vasúti forgalmi szolgálatra, orvosi, tanári 
pályákra valónak, mert ezeken, ha idegrendszere akárcsak egyszer is 
megroppan, nagy, helyrehozhatatlan károkat okozhat. A rászorultakra 
való tekintetből csak sajnálni lehet a szerzőnek azt a merev állás- 
foglalását, amellyel az intézet középiskolai jellegét s annak részére a 
nyilvánossági jogot sürgette, mert úgy véljük, hogy ha nem így jár el s az 
intézet, az eredeti terv szerint, főleg a polgári iskola tanításanyagára 
szorítkozik: talán ma is működhetne. Azt egész biztosan tudjuk, hogy 
sok tanuló van, aki ilyen intézetre szorulna; amiről különben statisztikai 
adatok is vannak a tanker. kir. főigazgatóságnál.

J. Hepp: Eine schweizerische Lehrerbildungsanstalt für Heiler- 
ziehung. (16. old.)-Separatabdr. aus d. Schweiz. Zeitschr. für Gemein
nützigkeit. (Heft 11 — 12, 1919.) — A zürichi sikeínémaintézet igazgatója 
(Kuli utóda) fenti munkájában gyógypedagógiai képző felállítását sürgeti. 
Azt mondja (7. 1.) „A gyógyító nevelés körébe a következő csoportok 
tartoznak: gyengetehetségűek, gyengeelméjűek; siketnémák, nagyot
hallók, beszédhibásak; vakok, rövidlátók; nehezen nevelhetők, psziho- 
paták, nehézkórosok“ s ezeknek a tanításával foglalkozó szakemberek 
leghelyesebben az egyesített gyógypedagógiai képzőn készülnek elő 
pályájukra. A szerző a leghatározottabban amellett érvel s sürgeti, hogy 
a képzőt minél előbb állítsák fel. Tervezetéből közöljük a következőket: 
A képző tanítási anyagául — egy évi képzési idő mellett — a követ
kező tudományágakat jelöli meg: „Pszihologia, különös tekintettel a 
gyógyító nevelés szükségleteire. Pszihol. laboratóriumi kísérletek. 
A gyengébb tehetségüek pszihologiája. Paedagógia: önálló közreműködés
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a szemináriumi gyakorlatokban. Kiváló szakmunkák tanulmányozása, 
különösen olyanoké, melyek a gyógyító nevelés gyakorlásával foglal
koznak. Orvosi előadások: a normális gyermekekről. A hallgatókat arra 
akarják képesíteni, hogy a növendékeket csoportosítani tudják. Agy- 
bonctan s a legfontosabb érzékszervek fiziológiája. Beszédhibák. Gyakor
lati előadások: Gyakorlati tanítások. Intelligencia-vizsgálatok. Akilépett 
növendékek gyámolítása. Pályaválasztási tanácsadás. Az abnormisok 
jogi és társadalmi helyzete. Gyógytorna és kézimunka: a hallgatók a 
második félévben gyakorlatra mennek a kisegítő-iskolákba és az inté
zetekbe. Azonkívül három délután elméleti órákat hallgatnak és meg
beszélik tapasztalataikat (szeminárium). Ebből is látható, hogy a svájciak 
a magyarra! azomos gyógypedagógiai képzést szerveznek. Magánlevélből 
értesültem, hogy ez a képző a folyó iskolai évben meg is nyílik. Igaz, 
ma még csak egy évre tervezik, de az indokolás megmondja, hogy 
erre^egy esztendő nem elegendő s később igyekezni fognak a képzés 
idejét is kitolni. A gondolat, a kivitel megegyezik a magyarral. És ha 
Svájc, ez a gazdag, magas kultúrájú állam, amely gazdagságától elte
kintve, sok tekintetben hasonlít hazánkhoz, nem a szétválasztott, 
hanem az egységes gyógypedagógiai képzés mellett dönt, állásfoglalása 
egyúttal nagy elismerést jelent nekünk magyaroknak, akik 23 év előtt 
ezekre az elvekre építettük fel gyógypedagógiái tanárképzőnket. Meg
jegyzendő: a svájci javaslatot nem holmi laikus, hozzá nem értő egyén, 
hanem a zürichi siketnémák és vakok hires intézetének igazgatója tette, 
aki maga a szétválasztott képzőn szerezte meg a szakképesítést. Aztán 
ne feledjük, hogy az egységes önálló gyógyp. képző a svájciaknak 
költségesebb lesz, mert szakok szerint működő képzőt találnának Német
országban is, csak a hallgatókat kell oda kiküldeni s meg van oldva a 
kérdés, eddig igy is volt. De ők nem ezt, hanem az egyesített gyógyp. 
képzőt választották. Ez minket megelégedéssel tölt el, mért a mi spe
ciálisan magyar rendszerünknek a megbecsülését látjuk benne. Akik 
szeretnek a külföldre s annak mintaszerű intézményeire hivatkozni, 
azoknak figyelmébe ajánljuk ezt a kezdeményezést és az osztrákok 
gyógypedagógiai főisk. szemináriumát, mely utóbbi ugyanezeken az 
elveken épült fel. (L. „M. Gyp.“ X. évf. 36. 1.)

J. Hepp : Die gesetzliche Sicherung dér Bi/dung anormaler Kinder 
im Kanton Zürich. (11. 1.) (Separatabzug aus „Pro Juventute“, schweiz. 
Zschrift fiir Jugeitdf(irsorge und Jugendpflege). --  Zürich Kanton vak- és 
siketnéma intézetének igazgatója ebben a munkájában azt sürgeti, hogy 
a hibás gyermekeknek is biztosítani kell a megfelelő kiképzést. E célból 
törvénytervezetet dolgozott ki s azt mondja (4. 1.) 10. §. „A gyenge
tehetségű, nagyothalló, beszédhibás és rövidlátó gyermekek részére 
nagyobb községekben külön osztályokat kell felállítani. A súlyosabb 
hibákkal sújtott gyermekek, különösen a vakok, siketnémák, gyenge- 
elméjűek, nyomorékok, epileptikusok, elmebeteg és erkölcsileg hibásak 
pedig megfelelő intézetekben helyezendők el“.

Reinhold Gürtler: Triebgemásser Erlebnisunterricht. Lin Beitrag 
zűr Praxis dér Heilpadagogik und Arbeitsschule. (78. old.) C. Marholds 
Verlag Halle a. S. 1921.—  Gürtlernek ez a munkája, amint azt áttanul
mányozás után mindenki megállapíthatja, hatalmas lépést jelent oktatás
ügyünknél, ahol az ilyenfajta munkák még ritkák. A könyv 4 részből 
áll. Pszihofizikai értekezéssel kezdődik, melyben a szerző világos, könnyen 
érthető módon a gyengeelméjűséget, a gyenge agy működését, az agyban 
előforduló gátlásokat s azok kiküszöbölésének módját fejtegeti. Az
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elméleti résszel végezvén, bevezet osztályába, ahol a legalacsonyabb 
nívón álló gyengeelméjű gyermekekkel foglalkozik és több bajos minta- 
leckén mutatja be a gyengeelméjűek oktatásának helyes módját. Kiindulási 
pontul a gyermek játékösztönét veszi, amelyet a gyengee mejund is 
megtalálunk és erre építi fel a tanítást. A játék és a cselekvés (kézi
munka, rajz, dramatizálás, vers, ének) az egesz tamtas mozgató lelke, 
nagy lendítő kereke és. azt mondja: az a gyógypedagógus aki a 
gyermek játékösztönét figyelmen kívül hagyja s tekintéllyel, feddéssel, 
büntetéssel akar tanításának lendületet adni, olyan molnárhoz hasonlít, 
aki kézimalmon őrli a gabonát ott, ahol nagy vízierók allnanak rendel
kezésére. Hogy a gyermekek igazán átérezzék pl. a „Jézus es tanítványai 
a háborgó tengeren“ c. leckét, az intézet kertjében levő tora viszi, 
csónakba ülteti őket és sekély vízben erősen meghimbalja a csónakot, 
úgy, hogy a gyermekek lelkét ugyanaz az aggódó érzés tölti el, mint a tanít
ványokét, mikor az Úrhoz fordultak segítségért. Gürtler mintaleckeibol 
megtudjuk, mit tesz az: leereszkedni a megismerés elemeivel küzdő 
gyengeelméjűhöz; mit tesz az: gyengeelméjűt tanítani anélkül hogy a 
tanítás unalmas sablonná vagy idomitássa válnék, hogy az tanulóra, 
tanítóra egyaránt élvezetes, érdekes, lelki örömökkel teljes legyen , meg
tudjuk: hogyan kell megvalósítani a munkaiskola gondolatat a gyenge
elméjűek alsó osztályaiban. Gürtler nyomdokain haladva munkánk 
könnyű, szakszerű és a mi a fő eredményes lesz.

Hertn. H orrix : Ein neues fíilfsmittel bei dér Behandlung des 
Stotterns. (Die Hiifsschule 1922. évf. 243—249.1.) — Szerző a dadogas 
gyógyításánál a ritmust, mint új segédeszközt állítja előtesbe. A ritmusnak 
nagy szerepe van az ember, az egyén életében, szervezetünk letfentarto 
működései Ta szív, a lélegzés, a vérkeringés, a gyomor azemesztes) mind 
időszaki és ritmikus mozgásokat végeznek. A dadogó beszede ezzel 
szemben általában ritmustalan s olyan gőzmozdony járásához hasonló, 
amelynek nincs regulatora s ezért hol lassan, hol gyorsan jár, hol meg 
is áll. így tesz a dadogó is. Ezek a tapasztalatok, továbbá az a tény, 
hogy a°dalolás, ha menetelés közben énekeinek, pontosan követi a jaro 
mozgások ritmusát s a dadogó éneklés közben csak a legritkább esetben 
dadog, azt a gondolatot keltették fel a szerzőben : vájjon nem ehetne-e 
a járást a dadogó beszédének szabályozójává beállítani s nem lehetne-e 
rajta ezúton könnyíteni. A gondolatot tett követte s kitűnő eredményeket 
ért el ezen eljárás segítségével. Nem vegeztet elogyakorlatot sem, 
hanem mindjárt az első órán megkezdi a beszédet, hogy a dadogoban 
önbizalmat keltsen. Minden lépésre egy-egy szotagot mond a d adó go 
s beszédét a lépések szerint tagolja. A részletekre nezve utalunk Horrix 
cikkére. Érdekes lenne, ha mások is. megkísérelnek az eljárást es be
számolnának az eredményekről. , , hnr„tnt.ilim

Dr. Kaufmann Irén idegorvos, a gyogyped. pszih. laboratórium 
asszisztense: A számolásbeli (arithmetikaij gondolkodókepesseg es a 
távoleső fogalmak kapcsolataira való em/ékezőképesseg két 
(Különnyomat. „A gyermek11, 1921. VI X. számából.) —  Szerző kísérleti 
vizsgálat tárgyává teszi a magasabb szellemi képessegek közül a szá
molás ill. számtani gondolkodóképesseget a Ranschburg áltál e célra 
szerkesztett, ú. n. maximal-teszt segítségével, úgyszintén a magasabb 
logikai emlékezőképességet, mely utóbbi vizsga atokra a Ranschburg 
féle szópáranyag analógiájára egy logikailag tavolabballo, tu ^ y o ^ ó ^ z t 
abstrakt, de egymással értelmileg összefüggő szoparanyagot állított össze. 
Ezeket a vizsgálatait III—-IV. oszt. elemi iskolás gyermekeken csoport
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kísérletekben végezte. A vizsgálatok eredménye a következő volt: 
1. a számtani gondolkodás és a magasabb emlékező képesség terén a 
gyermekeknek csak igen csekély hányada mutatkozott a vizsgálat alapján 
kiválónak. 2. Akik a számtani gondolkodás terén a kísérlet alapján 
kiválóiknak találtattak, azokat a pedagógus, bár a vizsgálat eredményét 
nem ismerte, minden egyes esetben szintén a kitűnők közé sorolta. 
Akik a magasabb szópáranyaggal vizsgálva kiválóknak mutatkoztak, a 
normál szópáranyaggal szemben a legjobb eredményeket adták. 3. Akiváló 
számoló és a kiváló emlékezőképességű gyermekek általános iskolai 
cenzúrája túlnyomórészt kitűnő, ill. jeles, egyetlen esetben sem rosszabb 
a közepesnél, tehát a valamely téren kiváló képességet felmutató gyer
mekek általános intelligenciája mindenkor jobb a közepesnél, az átlagnál. 
4. Ezzel szemben a kiváló számolók a megnehezített szópáranyag 
követelményeivel szemben nem szolgáltattak szintén kiváló teljesít
ményeket, úgyszintén a kiváló emlékezőképességü gyermekek nem kerültek 
a kiváló számolók közé. Tehát az egyik téren való kiválóság nemfel- 
tétlenül vonja maga után a másirányú szellemi képességek terén való 
kiválóságot is. 5. A kor, ill. osztály szerinti megoszlás mindkét képesség 
terén azt^mutatja, hogy a negyedik osztály teljesítményei jobbak a 
harmadikéinál, vagyis a korral a teljesítmény növekedni látszik. 6. A nemek 
szerinti megoszlás tanúsága szerint a kiváló számolók kivétel nélkül a 
fiúk közül kerültek ki, míg a kiváló emlékezőképesség terén e korban 
a lányok valamivel jobb teljesítményt adnak a fiúknál. A bővebb rész
letek iránt érdeklődőknek melegen ajánljuk, hogy a kitűnő munkát 
tanulmányozzák át.

Kiadványaink. Lapunk kiadóhivatalánál (Budapest, Vili., Mosonyi-utca 6) 
kaphatok az alább felsorolt művek:

1. A „Magyar Gyógypedagógiá“-nak 1909, 1910, 1911, 1912, 1913. 1914 
(hiányos), 1916, 1917, 1918 (hiányos), 1922-iki évfolyama. A. teljes évfolyam 
ara 200 kor. J ’
... p- Amtnan: Surdus loquens (Beszélő süket) és Wallis: Sonorum formatio 
(Hangkepzes). Fordította: Szabó Imre hittanár. Ara: 100 K.

3. Kirschenheuter Ferenc-. A háború vakjai Ára 50 K. 
k Istenes Károly. A háború siketéi, némái, siketnémái és hibásan beszélői.
Ara 50 K.

5. A magyar gyógypedagógiai tanárok Budapesten, 1910. nov. 26-án tartott
orsz. kongresszusának jegyzőkönyve és naplója. Ára 20 K. - %

6. A gyógypedagógiai oktatás-1 illető törvényes rendelkezések a külföldön. 
Ara 50 K.

7. Eurythmikus tornagyakorlatok. Ára 50 K.

Gyógypedagógiai tanácsadó.
Tanácsadó irodánk Budapest, VIII., Mosonyi-utca 6. sz. alatt 

működik, telefonja: „József 56“. A Tanácsadót, — mely naponta dél
előtt 8 10-ig áll az érdeklődők rendelkezésére — azért szerveztük,
hogy tagtársainknak és előfizetőinknek gyógypedagógiai kérdésekben 
útbaigazítást adtunk. Aki levélben kíván választ, küldjön válasz
bélyeget és megcímzett borítékot is.

1. Kérdés: Mi a „Gyógypedagógia“ és hói vannak hazánkban  
gyógypedagógiai in tézetek?

Válasz: „Gyógypedagógia“ : úgy-e mily furcsa, idegen hangzású 
szó ez! Én is szívesen írnék helyébe más, jó magyar nevet, de mivel



20

ilyet nem tudok, inkább arra törekszem, hogy e nemes hivatású intézmény 
feladatát és szervezetét röviden ismertessem.

Gyógypedagógián az általános nevelés-tudománynak egyik ágát 
— mondjuk emberbaráti ágát — értjük, mely a' testileg (érzékileg) és 
szellemileg (idegrendszerbelileg) fogyatékos, hibás gyermekek szakszerű 
nevelésével, oktatásával és gyámolításával foglalkozik. A gyógypedagógia 
tehát a normálistól, a rendestől elütő gyermekek neveléstudománya.
A ..gyógy“ jelző itt első sorban nevelés és tanítás útján való javítást 
jelent. Természetes, hogy ahol a szó szoros értelmében vett gyógyítástól 
eredményt lehet várni, ott az orvos segítségét is igénybeveszi a 
gyógypedagógia: ezért a gyógypedagógiai intézetekben a szakorvosnak 
nagy és fontos szerepe van. A speciális orvosi és pszihologiai diagnosz
tikával s részben a terápiával az áll. gyógyped. pszihologiai laboratórium 
foglalkozik.

Gyógypedagógiai nevelésre szorultak e szerint a siketnémák, 
nagyothallók, beszédhibások; a vakok, rövidlátók; a gyengelméjű, az 
ideges, az erkölcsileg romlott vagy az arra hajlamos gyermekek 
és a nyomorékok. Ezek részére iskolákat, intézeteket nyit, gyógyító 
tanfolyamokat rendez a gyógypedagógia. Az életbe kilépőknek pálya- 
választási tanácsot ad s őket továbbra is támogatja.

Siketném ákat nevelő gyógypedagógiai in tézeteink  vannak: Buda
pesten (Vili., Festetich-u. 3. állami int. és VII., Bethlen-tér 2. izr. alapítványi), 
azonkívül Debrecenben, Egerben, Kaposváron, Kecskeméten, Sopronban, 
Szegetlen és Vácott. Ezekben tanköteles korú siketnéma gyermekeket 
tanítanak.

Van azonkívül tanulatlan siketném ák  részére két foglalkoztató 
intézetünk Vácott, az egyikben fiúkat, a másikban lányokat tanítanak.

Idesorozandó a székesfőváros által fenntartott sikstném ák iparos-  
inasiskolája  Budapesten a VII., Kazinczy-utcai iskolában.

A nagyothalló  gyermekek részére újabban szintén több iskola 
létesült Budapesten és pedig VI., Érsek-utca 4., VI., Aréna-út 136., I., 
Váli-űt 1. sz. alatt.

Beszédhibások  részére alapíttatott a Budapest^ VIII., Festetich- 
utca 3. sz. a. s az egri siketnéma-intézetben levő gyógyító tanfolyam.

Vakok részére alapított gyógypedagógiai nevelőintézetek vannak 
Budapesten VII., István-út 95 (állami), itt ovóda is van a vak gyermekek 
számára és VII., Mexikói-út 60. (lovag Wechselmann-féle alapítványi).

Ifjú vakok intézetei: Szeged, Szombathely.
Vakok foglalkoztatásává1 foglalkoznak az alábbi intézetek: Buda

pest, VII., Hermina-út 7.; Vakok társasköre VII, Ida-u. 4.; Vak katonák 
intézete IX, Timót-u. 3.; Újpest (Vakok orsz. Menedékháza, Gyaf-u. 45.).

Oyengeelméjűek  részére alapított gyógypedagógiai nevelő- és tan
intézeteink vannak Budapesten, I , Alkotás-u. 53. sz. alatt (állami) es 
Gyulán az áll. elmegyógyintézettel kapcsolatosan.

Qyengetehetségűek  részére alapított úgynevezett „kisegítő iskolák 
vannak Budapesten, Vili., Mosonyi-u. 6. sz. alatt (állami), I., Vali-út 1., 
II., Toldi Ferenc-utca 64, III, Miklós-tér 15, VI, Aréna-út 136, VI, Érsek- 
utca 4, VIII,, Dugonics-utca 19, IX, Tűzoltó-utca 88, X, Kapolna- 
tér 4, valamennyi fővárosi iskola.

Vidéki városainkban az alább felsorolt helyeken vannak kisegítő-
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iskolák gyengetehetségű gyermekek számára: Csongrád, Debrecen, Éger, 
Erzsébetfalva, Kecskemét, Kiskunhalas, Kispest, Pécs, Szombathely, 
Újpest.

Az erkölcsileg rom lott  vagy az arra hajlamos gyermekek részére 
az alább felsorolt helyeken vannak intézetek: Mindenekelőtt felemlítendő 
a Ounai kapitányság gyermekrendőrségi osztálya (IV., Szerb-u. 3.) és a 
Budapest, V., Markó-uíca 12. sz. alatt levő megfigyelő és gyűjtő telep.
Az áll. intézetek a következők: az aszódi, esztergomi, székesfehérvári 
állami fiúnevelő- és a rákospalotai leánynevelőintézetek. A gyermekvédőliga 
által fentartott soproni Széchenyi-szeretetház, a szegedi inpórf-otthon 
(mindakettő fiúk részére), az ecseri és a gyulai, továbbá a makói szeretetház 
(leányok részére). A kath. patronázs intézetei: a lorettomi intézet, amely 
jelenleg Budapesten, a volt IV. sz. tartaiékkórházban (Üllőirút és Cég- 
lédi-út keresztezésénél) van elhelyezve, a rákosszentmihályi (Csömöri- 
út 78.) kertgazdasági intézet és a püspöknádasdi intézet. A protestáns 
patronázsnak Duriaalmáson van intézete. Az izr. patronázs csak irodát 
tart fen Budapest, VI., Ó-utca 46. sz. alatt. A szociális missziótársulatnak 
Szikszón van szeretetháza leányok részére.

Nyomorék gyerm ekek  számára Budapesten, VII., Mexikói-út 63. sz. 
alatt van nevelő- és tanintézetünk.

Az áll. gyógyped. p szih  o logiay labor a tórium  b a n (Budapest, VIII., 
Mosonyi-u. 6.) a rászorultak szakorvosi tanácsot és útbaigazítást nyerhetnek 
naponta délelőtt 11 — 1-ig Vezető főorvos dr. Ranschburg Pál egyet, tanár.

Gyermekvédelemmel a legtágabb értelemben foglalkozik, bár nem '  
szorosan vett gyógypedagógiai intézmény a „G yerm ekvédő liga“ (Buda
pest, VII., Wesselényi-utca 6.) és az ,,Á llam i gyerm ekm en hely“ (IX., 
Üllői-út 86.), továbbá az Országos Stefánia Szövetség, anyák és csecsemők 
védelmére (VII.-, Vas-u. 10. sz.).

Igyekeztünk itt lehetőleg teljes képet adni azokról a hazai intéz
ményekről, amelyek a hibás és gyámolításra szorult gyermekekkel és 
fiatalkorúakkal foglalkoznak. Van ezenkívül néhány magánintézetünk is, 
ezekről majd más alkalommal lesz szó.

Az intézetek a hozzájuk fordulóknak készséggel nyújtanak útba
igazítást.

Vegyes. r
Gyógypedagógiai tanárképző főiskola. Megjelent a tanárképző 

szervezeti szabályzata (81-786—922. sz. VKmin. rend.) Belőle vesszük az 
alábbi adatokat. A képzés három évig tart; az első két évben elméleti, 
a harmadikban gyakorlati irányú. Az előadó tanári testület kinevezett 
igazgatóból és megbízott előadó-tanárokból áll. A tanárképzőre oki. 
elemi iskolai tanítók, polg. isk. tanárok; oki. középisk. tanárjelöltek, 
tanárok, végzett teológusok (az utóbbiak pedagógiai előképzettség 
mellett) vehetők fel. Idegen nyelvek tudása a felvételnél előnyt nyújt a 
pályázónak. Tantárgyak: 1. Elmetan és kísérleti gyermeklélektan, az 
I. évfolyamon heti 3 óra, a II. évfolyamon heti 3 óra (Dr. Ranschburg). 
— 2. A beszédszervek bonc- és élettana I. 1. (dr. Sarbó). — 3. A beszéd
hibák tana és a beszédhibák javítása I. 1, II. 3. (Istenes). — 4. Fonétika



és nyelvalaktan l. 3., II. 2. (Borbély). — 5. Á siketnémák lélek- és nevelés
tana I. 2., II. í. (Nagy P.). — 6. A siketnémák oktatásának módszertana 
í. 2 , II. 4. (Nagy P.) — 7. A siketnémák oktatásának története és irodalma 
I. 2., II. 6. (Klis). — 8. A vakok lélek- és neveléstana 1. 3. (Tóth). —
9. A vakok oktatásának módszertana II. 5. (Herodek). —• 10. A vakok 
oktatásának története, irodalma II. 2. (Herodek). — 11. A gyengeelméjűek 
lélek- és neveléstana I. 2. (Berkes). — 12. A gyengeelméjűek oktatásának 
módszertana II. 4. (Szabó). — A gyengeelméjűek oktatásának története és 
irodalma II. 3. (Berkes). — 14. Gyermektanulmányozás I. 3. (Éltes). — 
15. A kézimunka oktatás elmélete és gyakorlata 1. 3. (Michels). — 16.
A magyarázó rajz I. 2. (Füzessy). A hallgatók az l. évben hospitálnak, 
a II. évben gyakorlati tanításokat tartanak, a 111. évben az intézetekhez 
mennek gyakorlatra; a Il-ik év végén alap-, a Ill-ik év végén szak- 
vizsgálatot tesznek. Az alapvizsgálat írásbeli és szóbeli, a szakvizsgálat 
írásbeli, szóbeli és gyakorlati részből áll. A vizsgálat után a jelölt gyógy
pedagógiai tanári oklevelet nyer. — Magához a szervezethez tulajdonképen 
kevés hozzáfűzni valónk van, de nem hallgathatjuk el abbeli véle
ményünket, hogy a főiskola tantárgyai közé szinte bekivánkozik a peda
gógiai propedeutika, amely a normálisok pedagógiáját mintegy össze
kötné az abnormisok gyógypedagógiájával. Felette kívánatos továbbá, 
hogy, ha már gyógypedagógiai tanárképzőnk van, ezen ne csak egy-két 
ágazat tanárai, hanem a hibás gyermekekkel foglalkozó összes tanerők 
készíttessenek elő életpályájukra. — A tanárképzőnek a f. tanévben 
az 1. évfolyama nyílt meg, hallgatóinak száma 15. (12 ösztöndíjas,
3 önköltséges).

Megjelent az iskoláztatási kötelezettség teljesítésének bizto
sításáról szóló 1921. évi XXX. t.-c. végrehajtása tárgyában kiadott 
(130.700/922, sz.) V. K. Min. rendelet, mely a tankötelezettséget, kivétel 
nélkül, minden 6 -1 2  éves gyermekre, tehát a vakra, siketre, gyenge
elméjűre, idegesre, morálisan hibásra stb.-re is, kimondja. Ha sikerül 
jól végrehajtani a rendeletet, megtelnek összes intézeteink, sőt egy sor 
újat is kell majd állítani. Az iskoláskor maradt a régi, de az időtartam egy, 
esetleg két évvel meghosszabbítható, — ha t. i. ezt a tanköteles gond
viselője kéri, vagy ha a tankötelesnek a tanulmányokban való elma
radását igazolatlan mulasztásai okozták. (42. §.) Vannak iskolák, amelyek 
az elemi iskolákat helyettesítik (polgári, reál, gimnázium, szakipar
iskola stb. 19. §,); a gyógypedagógiai intézetek is inkább ide tartoznának, 
mert egy nincs köztük, amelyik az elemi iskola tantervét dolgozná 
fel, de a rendelet kimondja, hogy az iskoláztatás kötelezettségének 
teljesítése szempontjából a gyógypedagógiai intézetek egy tekintet alá 
esnek a nyilvános elemi iskolával. A beírásról úgy intézkedik a rendelet, 
hogy a testileg vagy szellemileg hátramaradt, vagy szervi fogyatkozásban 
szenvedő tankötelest közvetlenül a megfelelő gyógyítva nevelő iskolába 
is be lehet íratni. Ha nem íratják őket ide be, sem pedig a szülő 
magánoktatásukról gondoskodni nem tud: akkor a fogyatékos gyermek 
is az elemi iskolába köteles járni. Igaz, az elemi iskola kizárhatja őket, 
de csak akkor, ha előbb megfelelő intézeti elhelyezésüket biztosította, 
különbennem. A rendelet kilátásba helyezi a gyógyítva nevelő iskolák 
gyarapítását. Örvendetes jelenség az is, hogy a rendelet nem tér ki az 
erkölcsileg romlott vagy az arra hajlamos gyermekek beiskoláztatásának 
nehéz problémája elől sem s e célból fegyelmező osztályok (iskolák). 
állítását rendeli el. Reméljük, hogy ezekhez a kérdésekhez lesz alkalmunk 
hozzászólni. Itt nem lehet másról szó, mint amit Londonban a „day indus+rial



school “-okban láttunk.. Szigorúan megszabja a'rendelet a tanítási’munka
napok számát is, de a gyógyp. intézetekre nézve érintetlenül hagyja a szerv, 
szabályzat intézkedését. (48. §.) A kötelező ünnepnapi és vasárnapi 
istentiszteletre vonatkozó rendelkezés intézeteinkben csak a lehetőség 
határán belül hajtandó végre. "(3. §.) A mulasztó gyermek szüleit 
600 K-ig terjedő pénzbüntetéssel sújtják, s ez behajthatatlanság esetén 
elzárásra is átváltoztatható. Megbüntetik az igazgatókat is, ha a növen
dékek ki- és bejelentését elmulasztják. A büntetéspénzeket az iskolák 
közt osztják szét s abból kell..segélyezni a szegény gyermekeket. Leg
fontosabb az eg*éjz rendelkezésben az, hogy a tanítás kötelezettsége a 
fogyatékos gyermekekre is ki van mondva. Szívesebben-láttuk volna, 
haAa .tervbevett külön törvény intézkedik intézeteinkről és növendékeinkről, 
de reméljük, hogy ezen az. alapon is elérjük a célt: a fogyatékosok 
beiskoláztatását. És .-ez a fontos. - -' L ááMA

Pályaválasztás előtt álló gyengeféhetségűek számára érdekes’ 
útbaigazításokat ad Descoeudres kisasszony „L’éducatiön des; enfants 
anormaux“ című... munkájában. . A gyermekeket, mielőtt az . életbe ki
lépnének, a Binet-féle intelligencia-skálával megvizsgálja s azt mondja: 
„Akik intelligenciában egy éven alul vannak, azok alacsony fokon álló 
hülyék, velük mit sem lehet elkezdeni, mert tehetetlenek, semmire sem 

r képesek, legfeljebb járni s meghatározott irányban nézni tudnak. Akik 
intelligenciában az egy éves 'kort elérik, azok a közepes hülyék. Ezek 
maguk táplálkoznak, de egyáltalán nem válogatnak, mindent megesznek.
Az intelligenciában két évesek a hülyeség . könnyebb esetéi. Ezek meg y 
tudják különböztetni: mi ehető s mi nem. Az intelligenciában három és 
négy éveseket alacsonyfokú gyengeelméjűeknek nevezi, akik nem dol
goznak, legfeljebb egy kicsit játszanak s igyekeznek itt-ott segíteni.
Az intelligenciában öt évesek, a közepes gyengeelméjűek, egyszerű 
parancsokat elvégeznek. A hat és hét évesek, a gyengeelméjűség könnyebb 
esetei, nagyobb parancsokat is teljesítenek, elmossák az edényt, letörül- 
getik a port. s kisebb házi munkákat is elvégeznek. A nyolc és kilenc 
évesek, akik a gyengetehetséguség alsó fokán vannak, mint kifutók 
felhasználhatók, bevetik és elbontják az ágyat s a ház-körül könnyebb 
napi munkákat önállóan is él tudnak végezni. A tíz évesek, a közepes 
gyengetehetségűek, hasznos segítőerők az intézetekben -s a megszokott 
munkákat könnyen elvégzik. A tizenegy és fizénkéi évesek, a gyenge- - 
iehetségüség könnyű eseti, felügyelet mellett bonyolultabb munkákat is 
elvégeznek: ilyenek a gépmunkák, állatok -gondozása. A megszokott 
munkákban felügyeletre sincs szükségük. ... Önálló kezdeményezésre 
azonban, képtelenek“. — Ha a szerző megállapításai beválnak, akkor azt 
az-egyént, akinek 13 éves intelligenciája vgn, nem lehet a gyengetehet- A 
ségűek közé sorozni;. ezek elmaradásátisem-á- muíikában, sem az életben ; 
nem. lehet észrevenni. Szóval a 12 éves intelljgenéía-koron túl nincs 
gyengetehetségűség többé. . ' .
. ; Gyógypedagógia és a mozi. A „Népt Lapja" legutóbbi (4—5.) 
számában egyik francia folyóirat nyomán ismerteti a siketnémák beszéd
tanításának módját mozgóképek segítségével. A módszer állítólag nem
csak itt, hanem az idegen nyelvek tanításánál is beválik.

A Lorettomból menekült s a kér. isk. testvérek vezetése alatt: 
illő fiúnevelő otthon növendékei febr. 11. és 12-én d. u. 5 órakor a 
'üiső Üllői-út IV. sz. tart kórház Vili. barakheiyiségében fársangi szini- 
őadást rendeztek. A ' gazdag műsoron indulók, énekek, bohózatok



szerepeltek, .míndmegánnyit az" intézet növendékei adták elő, A ,rNyárfás 
úr villája“; c. "bohózatot szinte meglepő készültséggel játszották, de £ 
többi- szám is nivős volt. Az isk. testvérek fáradozása szép ered' 
ménnyel járt. ‘ - ‘ ,

■ A Gyógyped. Tanárok Orsz. Egyesületének közleményéi. 
A „Magyar Gyógypedagógia" múlt évi előfizetőinek. Az elmúlt év 
folyamán a Magyar Gyógypedagógiának csak az 1 — 4. száma jelent 
‘meg. Nehogy vádak érhessenek, a következők közlését tartom szük
ségesnek. .

Amikor a Magyar Gyógypedagógiai Társaság múlt év május 18-án 
megalakult, megkereste a Gyógypedagógiai. Tanárok Orsz. Egyesületéi 
oly irányban, hogy a'lapot tulajdonába átengedje. Az egyesület, meg
fontolás alá véve a lap kiadásának állandóan növekedő és idővel 
leküzdhetetlenné váló akadályait s" az ezekkel szemben rendelkezésre 
álló anyagi források igen gyenge voltát, sőt. elégtelenségét, megfontolván 
továbbá azt is,, hogy lapunk a Gyógypedagógiai Társaság tulajdonában, 
a legteljesebben megfelelhet a gyógypedagógiai ágazatok mindegyikét 
egyaránt felölelő eredeti céljának, a lapot a Társaság tulajdonába átadta.. 
Igaz, . hogy a magasztos eszmei cél mellett, lapunk célja volt a nem- 
kevésbé fontos anyagi érdekeken való őrködés is, amit a tudományos 
társaság természetszerűleg-elejt. Reméljük azonban, hogy ebből kifolyólag 
sem -hátrány nem fog érni, sem kár nem háramlik reánk. Hiszen erre a 
célra rendeltetésünkre áll bizonyos terűlet a „Magyar Gyógypedagógia“ 
jelenlegi mivoltában is.

Azzal a megnyugvással mondok búcsút előfizetőinknek, hogy 
lapunk az óriási nehézségek dacára fenn fog áliani és mélyrehatóbb 
eredménnyel munkálkodik majd a jövőben. UngermannJózsef

A gyógypedagógiai tanárok jan. 11-én Skultéty Lajos elnök— 
létével kongresszust tartottak a siketnémák budapesti áll. intézetében 
és elhatározták, hogy stáíusbeli sérelmeiket illetékes helyen feltárják 
s annak orvoslását kérik. '.A hattagú küldöttság még az nap este kihall-, 
gátason volt gr. Klebeisberg Kuno miniszter úf Őexcellenciájánál, aki 
megnyugtató választ adott. Jan. 12-én dr. Huszka Jenő Öméltóságánál 
jelent meg a küldöttség. Az ügyosztály főnökét és az ügyosztály tagjait 
teljesen tájékoztatták a küldöttség tagjai s onnét abban a meggyőző
désben távoztak, hogy a kérelem teljesítése az ügyosztályon nem fog 
múlni. Gondoskodás történt, hogy a memorandum minél előbb eljusson 
a Pénzügyminiszter úrhoz is. Egyelőre ennyi eredményt ért el a derék 
egriek felhívása. "

Kisegítő iskoláknak fontos, hogy „Ajánló-lapokkal“ és „Minősítő-lapokkal“ 
el legyenek látva. Az előbbi arra való, hogy az elemi iskolák azokra írják rá a 
gyengetehetségű gyermekeket, akiket kisegítő-iskolába felvételre „ajánlanak“ . az 
utóbbin pedig a kisegítő-iskola jegyzi fel a gyermekre vonatkozó.észreyételeit. 
Mindakettő elkerülhetetlenül szükséges. A miniszterileg approbált „minősítő-lapok“ 
ára 20 K, az „ajánló-lapok“-é 10 K A hozzávaló útmutató füzet ára 100 K. (amíg 
a készlet tart.) Kapható az áll, kisegítő-iskola segélyző bizottságánál, Budapest, 
Vili., Mosonyi-u- 6 ", .

Előfizetés. A nehéz viszonyokra való tekintettel kérjük az előfizetési dijak 
mielőbbi beküldését.
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