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Kérjük, hogy az előfizető díjakat minél 
előbb h o z zá n k  juttatni szíveskedjenek. 
Könnyebbség kedvéért e számhoz postai 
befizető lapot csatoltunk.

A kiadóhivatal
B u d a p e s t , V I I I . ,  M o s o n y i- u . 6 .

Hiszek egy Istenien, hiszek egy hazában, Hiszek egy Isteni örök igazságban,Hiszek Magyarország feltámadásában!Ámen.

A gyógypedagógia múltja, jelene és jövője.írta és a M. Gyp. T. szakülésén felolvasta: ÁKOS ISTVÁN.Tisztelt Társaság! A múltak ismerete mindenkor hasznos a jelen munKásának. Nemcsak irányítást nyerhet belőle, nemcsak alapot, amelyre tovább építhet, de okulást is, hogy mit ne kövessen, ha a kívánt eredményt aiíarja elérni. Mert a múltakból pozitive és negative lehet tanulni. Elődeinknek is voltak, amint nekünk is vannak, olyan eszméik és töiekvéseik, amelyek helytállók s viszont voltak olyanok is, amelyeket a jövő nem igazolt, bárha a jóakaratot és jóhiszeműséget tőlük megtagadni nem lehet, de voltak olyan ténykedéseik is, amelyek emberi gyengeségek, megérthetek, bár nem helyeselhetek, amelyek azonban mégis kihatással voltak az ügy fejlődésére.Az elődök ténykedésének megítélésénél megértést kell tanúsítanunk, figyelembe  ̂ kell vennünk az akkori viszonyokat, az akkor érvényben volt iranyeszméket, azt a közhangulatot, amely a fejlődésre behatással volt egyszóval még a sikertelenséget sem szabad fölényes kézlegyintéssel elintéznünk, hanem vizsgálnunk kell az okokat, melyek ezt előidézték s így állapítanunk meg, vájjon az eszme helyes volt-e, csak nem időszerű, vagy pedig önmagában hordta a sikertelenség okát. m  század munkásságát kívánom ez alkalommal röviden vázolni a fentebb elmon- dottak figyelembevételével Nem állítom azonban, hogy megállapításaim mindenben helytállók. Sok körülmény lehet, amelyről nekem nincs tudó- masom, amelynek feltárása további kutatásokat tesz. szükségessé. Az én ce.om csak az, hogy a t. Társaság tagjainak a figyelmét a múltakra irányítva, buzdítsak hasonló kutatásokra, mert az a meggyőződésem hogy sok töprengésnek, kísérletezésnek, időpazarlásnak vehetjük elejét, ha tudjuk, hogy amit mi saját eszménknek gondolunk, az már felvetődött egyszei, de egy vagy  ̂ más okból feledésbe ment, hogy tehát csak a felad t kutatása marad hátra, amely mégis gyorsabb és könnyebbGyógypedagógiai oktatásügyről tulajdonképen a múltakban nem beszelhetünk. Ez az elnevezés újabb keletű s inkább csak a jelené. Azon intézmények sorában, melyek ma a közös név alatt szerepelnek, a múlt szazad elején csak a váci siketnéma-intézet és a budapesti



34vakok intézete volt meg. Csak a múlt század 80-as éveiben kezdődött bizonyos mozgalom, mely a fogyatékosok ezen két intézményén kívül hason vagy rokon intézmények létesítéséhez vezetett. Ha vizsgáljuk az okokat, melyek e hosszú 3/4 század meddőségét előidézték, első sorban arra kell figyelmünket irányítanunk, hogy vájjon azok a férfiak, kik abban az időben a fogyatékosokkal foglalkoztak, megtették-e mindazt, ami természetszerűleg kötelességük volt? E tekintetben nyugodtan igent mondhatunk. Többször tettek előterjesztést illetékes helyen, hogy a fogyatékosok ügye általánosabbá tétessék s ha alkalmuk nyílt, a nagy nyilvánosság előtt is felemelték szavukat, így 1848-ban az általános tanügyi kongresszuson, ahol legelőször hangzott el a siketnémák és vakok tankötelezettségének kívánsága s megtették azután is többször. A  meddőség okát tehát nem az akkori tanférfiak nemtörődömsége,, hanem egyéb körülmények okozták. Az egyének figyelme inkább a politikai kérdések felé fordult, társadalmi kérdések iránt vajmi kevesen érdeklődtek. Ha már most egyes férfiak, mint a siketnémák érdekében Chazár András, felemelték szavukat, az államhatalom sem zárkózott el a támogatástól, de önmagától meg nem indult. Olyan férfiak azonban kevesen találtattak, különösen tanügyi téren.De még más körülmény is közbejátszott. Amíg a külföldön a könyvek és folyóiratok révén sok eszme elterjedt, addig nálunk könyvet alig olvastak. Arról, hogy egész társadalmi rétegek érdeklődjenek ember- baráti eszmék iránt, tehát nem lehetett szó.A  48-49-es szabadságharc s utána az elnyomatás évei. szintén nem voltak kedvezőek semmiféle olyan mozgalomnak, mely a fogyatékosok ügyét kívánta volna népszerűsíteni. Sokan olyan módon vélték p. o. a siketnémák oktatásának és nevelésének előmozdítását munkálni, hogy az intézet Vácról Budapestre helyeztessék le, Azt hiszem, ez sem lett volna eredményes. Budapesten volt a vakok intézete, tehát hazánk gócpontjában, mégis majdnem" egy századnak kellett elmúlnia, mig a második intézet létesült. A kiegyezés után már élénkebb élet kezdődött minden téren. Hírlapok keletkeztek, melyeknek már több olvasóközönséget sikerült megnyerniük s ezekben a lapokban néha-néha egy-egy közlemény jelenik meg a siketnémákról, vakokról, majd később a hülyékről. Jóakaratú, laikus közlések, de közbe-közbe egy-egy a szakíérfjak tollából is. Az országgyűlésen a siketnémák érdekében Rakovszky István szólal fel s Fekete Károly információja alapján sürgeti újabb intézet létesítését. Jelennek meg felhívások, emlékiratok egyes városokhoz, kísérlet neves férfiak megnyerésére, egyszóval mozgás, élénkség, melyet az ambíció fűt, melynél azonban még mindig hiányzik a célhoz vezető legjobb eszköz megtalálása. A  80-as évek ezen mozgalmai azonban mégis biztatók. A közölt statisztikai adatok kimutatják a fogyatékosok nagy számát, megmozdul a társadalom és a hatóság — egyelőre csak a siketnémák érdekében — s egymás után létesül a temesvári, aradi, kolozsvári sn. intézet, mely utóbbi azután mintául szolgál a többi intézet létesítésénél. Ezen újabbi intézetek, — amelyekhez most már a vakok intézetei, az értelmi fogyatékosok intézetei is sorakoztak — mindenütt az állam nagymérvű támogatásának igénybevételével állíttattak fel. Sem önálló törvényhatósági, sem_ magán, vagy egyesületi intézetek nem létesültek és én ennek igen hátrányos következményeit látom az oktatás általánossá tétele szempontjából. Mert az állam hozzájárulásának feltétele igaz ugyan, hogy elősegítette ez intézmények létesítését, de egyúttal szárnyát szegte mindazon nemes



35ambícióknak, amelyek esetleg az egyes törvényhatóságok vezető egyéneiben szunnyadtak. Végtére az államnak, mondjuk helyesebben kormánynak, mindenkor módjában áll, hogy erkölcsi támogatásával is eredményeket biztosítson. Egy Szvacsina Géza, Telbisz Károly, E/nuszt Kelemen még akkor is létesítettek volna intézeteket, ha a tanerők díjazását nem vállalja a kormány magára s példájukat talán követték volna az egyházi főhatóságok is — ámbár ez nyilt kérdés marad — ha épen tán az -állami befolyástól nem  ̂ tartottak volna. Ezt az inaugurált berendezkedést a tanerők szempontjából talán kívánatosnak tarthatnók, bár ez is kétséges, de az általánosítás szempontjából hatékonyabb eszközökhöz, a tankötelezettség kimondásához kellett volna a kormánynak nyúlnia s elrendelnie, mint azt â  tankötelezettségi törvény tervezete is kontemplálta, hogy minden törvényhatóság tartozik intézetet létesíteni a fogyatékosok számára, illetve gondoskodni arról, hogy a területén élő fogyatékosok képzésben részesíttessenek.A múlt század végén s a jelen század elején életre hívott intézetek 
Náray-Szabó Sándornak köszönhetik lételüket. Kegyelettel említem e nevet, mert valpban az ő fáradozásának, kitartásának sokat köszönhet a gyógypedagógia^ oktatásügy. A gyógypedagógiai intézetek jelen szervezete, azok előkészítő munkálatai az ő nevével vannak kapcsolatban. Nyílt kérdés marad, hogy vájjon ez a némileg merev, a szabadabb mozgást gátló berendezés előnyös-e azokra a fogyatékosokra, akiken segíteni akarunk, vájjon nem lett volna-e célszerűbb csak általános elveket 
és szabályokat állapítani meg s a kivitelt az egyének tetszésére bízni. Ügy értem, hogy nem lett volna-e célravezetőbb meghatározni a gyógypedagógiai intézetek felállításának feltételeit s kinek-kinek tetszésére bízni, hogy a megadott keretekben kíván-e intézetet, vagy iskolát létesíteni és fenntartani. En azt hiszem, hogyha különösen, amint később ráfogok térni, korlátlanabb számban képeztettek volna ki gyógypedagógusok, ma már állami támogatás nélkül is több gyógypedagógiai intézet működne Csonka-Magyarországon. Az intézetek létesítésének előbb vázolt módozatai, illetve a _ létesítés körülményeinek mérlegelése alapján, két szempont ■ domborodik ki, amely a jövő alakulásánál okvetlen figyelembe veendő s amely mellett az anyagi szempontok csak másodsorban jönnek számításba.  ̂Első a gyógypedagógus agitativ munkája, a felvilágosítás, meggyőzés munkája, a második ép oly fontos szempont, olyan férfiak megnyerése, akik nemcsak jóakaratot tanúsítanak a fogyatékosok ü^ye iránt, hanem olyan befolyással bírnak, hogy azok érdekében tényleg hathatós és eredményes munkát fejthetnek ki.A  végcél, amelyhez a vezető útnak még csak az elején vagyunk, az, hogy minden fogyatékos kiképzésben részesüljön; az - eszközök megválogatása, hogy ez mikép történjék, a helyi viszonyoktól függ s azokhoz kell, hogy alkalmazkodjék. Az állam mai pénzügyi , helyzete mellett csak a kisebb igények elégíthetők ki, olyan intézetek létesítésére, mmt a múltakban, ma belátható időn belül nem számíthatunk az állam erejéből, tehát oda kell törekednünk, hogy a törvényhozás kényszerítő hatalmával^ tegye lehetővé, hogy ezek a kevésbbé szerencsés polgárai a hazának tényleg birtokába jussanak annak a jognak, amellyel az ép- érzékűek bírnak,; mert az eddigi, intézkedések ezt nem 'teszik lehetővé. Az állam teherbíró képessége nem korlátlan, sőt nagyon is korlátok közé szorított. Azt remélni, várni, hogy a megkezdett úton, tehát az állami hozzájárulás jelenlegi mértékével mozdíttássék elő a még szükséges gyógypedagó



36giai intézetek létesítése, nagy optimizmusra vallana. Erre belátható időn belül nem nyílik kilátás.Az agitativ munkássághoz a gyógypedagógusnak nemcsak értékes készültséggel kell bírnia, hanem olyan segédeszközökkel is, melyek az ő elméletének helyességét gyakorlatilag is beigazolják. Nem elég, hogy a fogyatékosok képzésének lehetőségét és szükségességét hangoztassa, szüksége van olyan bizonyítékokra is, amik állítását igazolják, és pedig nemcsak kivételes példákkal, hanem általánosságban. Ilyen bizonyíték volna többek között, ha rendelkeznénk olyan statisztikával, mely a tanult fogyatékosok foglalkozását tüntetné fel s ezzel _ ellentétben az oktatásban nem részesülteknél kimutatná, hogy vájjon mivel foglalkoznak, hányán élnek meg saját maguk keresményéből, hányán szorulnak a szülők s rokonok kegyelemkenyerére, vagy közsegélyre. Ha adatokkal tudjuk beigazolni, hogy p. o. a siketnémák, vakok, értelmi fogyatékosok hány °/0-a önálló keresetű s ami ezzel egyenlő, hányán részesültek oktatásban s viszont hány maradt oktatás nevelés nélkül s ezek közül van-e néhány, aki maga keresi meg kenyerét, ez a statisztika minden ékes szónál meggyőzőbben beszél s minden megindító, szívhez szóló ecsetelésnél élesebben markol bele a szívbe s mardossa azokat önváddal, akik segíthetnének, de nem teszik. Azt sem szabad a számításból kifeledni, hogy a propagativ munkához nemcsak azok szükségesek, akik az agitációt végezik, hanem olyanok is, akik felett az agitáció rendelkezhessék,A  gyógypedagógus agitativ munkája mellett nagyon fontos olyan férfiak megnyerése, akik az illető helyen, vagy körzetben befolyással bírnak. Bármelyik intézményünk létesítésének körülményeit vizsgáljuk is, azt tapasztaljuk, hogy dacára a nagyobb mértékű állami támogatásnak, a helyi befolyásos férfiak támogatása nélkül ezek az intézmények nem létesültek volna. Bármelyik intézet keletkezésének történetét nézzük is, mindenütt látjuk, hogy a gyógypedagógus agitativ munkája mellett befolyásos egyének közreműködésére is volt szükség. Itt is felemlítem 
Náray-Szabó Sándor nevét, aki minden kezdeményezést örömmel fogadott s az állami hozzájárulás felajánlásával elősegített. Bizonyos, hogy ezen intézmények keletkezésénél nem annyira a tervszerűség, mint inkább a mutatkozó érdeklődés jutott érvényre.Bármennyire örvendetes is, hogy ez úton több gyógypedagógiái intézet létesült, nézetem szerint mégis kívánatos lett volna, amint egyszer már a. szaktanácsban tárgyaltatott is, megállapítani, hogy hol, milyen intézetre van leginkább szükség s ennek létesítésére összpontosítani minden erőt addig is, míg a tankötelezettség a gyógypedagógiai különleges helyzethez mérten ki nem mondatik. Ezt azonban pótolni még mostsem késő. , .Az ezekre vonatkozó javaslatok, előtanulmányok, statisztikai adatok gyűjtése, emlékiratok szerkesztése, az agitálás, a meggyőzés : társaságunk egyik feladata.Az eredmények biztosításának egyik tényezője az is, hogy minő sikereket mutat fel a tanítás és nevelés? Vájjon nem történtek-e etéren eltévelyedések, megfeleltek-e az egyén természetének és képességeinek? A múlt század első a/4-ében ismét csak a váci siketnéma-intézet- és a budapesti vakok intézetéről lehet szó. Nagy általánosságban meg kell állapítanunk, hogy a tanítás és nevelés módja megfelelt ugyan az akkori viszonyoknak és megfelelt a művelt nyugaton elért eredményeknek is, de a nevelés célja, mert nem hazai talajból nőtt ki, némi kívánni valót



37hagyott fenn. A siketnémákat született ábrázolóknak és iparosoknak tekintették, a vakokat zeneművészeti hajlamúaknak s egyáltalán nem gondoltak arra, hogy a földmíves szülők gyermekei talán földműveléssel, kertészettel, házi ipari-cikkek előállításával eredményesebb és biztosabb jövőt is teremthetnek maguknak. A  siketnémák tanításánál a művelődés célként szerepelt, nem pedig a gyakorlati élet szükséges eszközeként. A  jelbeszédben való oktatás, bármily magas fokú műveltséget tudott is biztosítani, a gyakorlati élet számára kevésbé volt hasznos, mert az egyént a halló társadalomból majdnem teljesen kizárta. Hazánkban a módszer megalapozója Schwarczer Antal volt, akinek világos, logikus rendszere még a 70-es években is irányadó volt a váci intézetben. Hogy ez a rendszer nem felelt meg a beszédtanulás törvényeinek, ez bizonyos, de ez az akkori viszonyoknak megfelelő gondolkozásra vall. A  tanítás eredménye tehát nem volt olyan, mely meggyőzhette volna úgy az intéző köröket, mint a nagy társadalmat arról, hogy érdemes ezekkel a fogyatékosokkal is foglalkozni s talán nem nagyon tévedek, ha azt állítom, hogy ez a gondolat látszott uralkodni a kormány illetékes egyéneinél is, akik tán vállukat vonogatták ezt mondván: nincs ugyan sok értelme, de hátha a külföldön van, legyen nálunk is ilyen intézet.Az újonnan létesített intézetek tanerő szükségletének kielégítése végett nagyobb számban kellett új egyéneket képezni. Most már képzésről beszélhetünk, mert Krenedits Ferenc belátta és beláttatta, bogy kellő előkészület nélkül még sem lehet az újonnan belépő egyénre egy egész osztály vezetését bízni, különösen nem olyan helyen, hol az intézet még meg nem erősödött, ahol tehát az ügynek még barátokat kell szereznie. A  ̂Vácon szervezett elméleti és gyakorlati tanfolyam, a budapesti Peda- gógiumban tartott előadások, ha nem is voltak minden tekintetben megfelelők, a múlthoz képest mégis haladást jelentenek s jelentékeny mértékben hozzájárultak a tanítási eredmény fokozásához s az oktatásügy népszerűsítéséhez. A gyógypedagógiai intézet, akkor még képezhető hülyék és gyengeelméjüek intézetének bekapcsolásával a siketnémák, vakok s gyengeelméjűek eddig külön-külön szervezett tanfolyamai egységes képzővé szerveztettek s tulajdonképen ez időtől kezdve beszélhetünk gyógypedagógiáról. Ennek a képzőnek azt a szervezetét, hogy mind a három szakon képesített, sőt képesít még m ais, továbbá, hogy a hallgatók számát — szerintem indokolatlanul — korlátozza, ahelyett, hogy teljesen szabaddá tenné, nem lehet szerencsésnek mondani s ennek hátrányát többek mellett a tanítási eredmények csökkenése is mutatja. Nyilvánvaló, hogy több úrnak szolgálni egy időben nem lehet. A  képzési idő rövid volta, a megtanulandók sokasága és pedig minden egyes ágazatban egész embert követelnek, aki teljes energiáját egy célra összpontosítsa. Nemszeretnék féheértetni. A gvógypedagógiai képző lehet egy, vannak közösen tanulandó tárgyak, amelyeket minden hallgató köteles tudni, de mikor arról van szó, hogy hajlama szerint valamelyik ágazathoz csatlakozzék, ne kényszeríttessék azt is megtanulni, amelynek hasznát jövő életpályáján nem látja, bár ha el kell ismernem, hogy ezzel látóköre tágul. Minden ágazatnak erős fegyverzetű, alapos készültségű egyénekre van szüksége, hogy a tanításnak ma még nem kielégítő eredményét megjavítsa s ezzel az agitativ munkát^ végző gyógypedagógus törekvését alátámassza. Ma már nem lehet az érdeklődő közönség igényét azokkal az eredményekkel kielégíteni, amelyeket néhány évtizeddel ezelőtt csodásaknak minősített. .Rendkívüli fontosságot tulajdonítok a fogyatékosok gyakorlati életre való



38nevelésének s ebből a szempontból a tanterveknék alapos reviziójára. van szükség, mert ennek a célnak kevésbbé felelnek meg. Az a megkötöttség, — szerencsére nem mindenki tekinti kötelezőnek, —  amelyet e nagyon is részletező tantervek előírnak, nem válik a tanítás előnyére s károsan befolyásolja az eredményt. Ha le tudunk ereszkedni a valódi: szükséglet alacsonyabb színvonalára, ha nem kívánjuk meg, hogy az a 12— 16 , éves fogyatékos földrajztudós, nyelvtudós, vagy irodalom történész legyen, hanem beismerjük, hogy csak az elemi ismereteket kell megadni, az alapot a tovább műveléshez, ehhez azonban a tanárnak művészi érzékkel, meleg szívvel, alapos tudással, okos mérséklettel kell bírnia, akkor a fogyatékosok ügye felvirágzás elé néz s a jövő szebb lesz a jelennél. Mert a gyakorlat számára jobban felkészülnek, a külvilágban megállják a helyüket s ha életrevalóságuknak tantijeiét adják, ez sokkal meggyőzőbb érv oktatásu szükségessége mellett, mint a legszebb szónoklat, vagy a legszívhezszójóbb értekezés. Ehhez egy közös melegítő érzés szükséges a gyógypedagógusok részéről, az ügy és egymásiránti szeretet. Az a tudat, hogy amikor a másikon segítünk, akkor a magunk ügyét is támogatjuk s különösen nem az a felfogás, hogy az elméleti kérdésekhez csakis a gyakorlati munkás jogosított és képesített hozzászólni. Amint felolvasásom elején említettem, a múltakból pozitive és' negative lehet tanulni. Külföldi intézetek meglátogatása alkalmával, nyugodtan mondhatom, épen annyit tanultam az ottan látottakból pozitive, mint negative. Sőt a laikus közönség részéről néha-néha megnyilvánuló' kritika is gondolkodásra és vizsgálódásra ösztönzött s sokszor olyan eszmét szolgáltatott, amelyet hasznomra fordíthattam. Az igazi tudásnak nem kell félnie a kritikától, aki valóban szívén viseli a fogyatékosok ügyét, az csak köszönettel tartozik, ha bármely oldalról, bárki részéről is tapasztal érdeklődést és hozzászólást, mert alkalma nyílik, hogy tudásával felvilágosítást nyújtson a nem helytálló észrevételre, ha pedig' az észrevétel helyes volt, azt megszívlelje. Több egyént nyerni meg a gyógypedagógiai oktatásügynek, mindenkit, aki hivatást érez magában erre a pályára, ki kell képezni tekintet nélkül arra, hogy a meglevő intézetekben van-e számára állás. Akit ügyszeretet, nemes ambíció vezet, az megtalálja a módját, hogy új _ intézmény létesüljön. Minden új intézmény egy újabbinak a keletkezését segíti elő, ezt bizonyítja _ a gyógypedagógiai oktatás múltja, de bizonyítják egyéb intézmények is. Lehet, hogy ezzel a gyógypedagógusok anyagi érdeke szenved, de nekem nem is az a célom, hogy a gyógypedagógus érdekében, agitáljak, hanem a fogyatékosok érdekében, legyenek azok akár siketek, akár vakok, akár értelmi fogyatékosok.
A wieni és grazi gyermekvédelmi és gyógypedagógiai

intézményekről.Dr. MÁDAY ISTVÁN előadása a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1924. január 17-i ülésén.A  gyermekvédelem a mai állami és községi közigazgatásnak egyik legfontosabb feladata és legproduktivabb kiadási tétele. Ezen feladat fontosságát jelzik többek közt azon törekvések is, melyek a gyermekvédelem 
nemzetközi szabályozását tűzték ki célul. Ilyen nemzetközi szabályozás eszméjét vetette fel az 1913-i brüsszeli í. Nemzetközi Gyermekvédelmi Kongresszus. A  gyermekvédelem egyik ága azóta tényleg nemzetközi



szabályozási nyert, amennyiben az 1919-i washingtoni Nemzetközi Munkásügyi Konferencia a benne résztvevő államok közt munkásvédelmi .egyezséget létesített, melyben a gyermekmunka korlátozása is benne foglaltatik. A  Nemzetközi ' Nőszövetség 1920-i osloi kongresszusa a gyermekvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezség tervezetét is kidolgozta.
Hornek Rudolf dr. wieni városi tanácsos szerint (kinek értékes dol- gozataiboE előadásom anyagát részben merítem) a népjóléti közigazgatás 

3 fejlődési fokozaton ment keresztül: legrégibb fokozata a szegényügy, mely egységes, de kezdetleges gondoskodást jelent. Második fokozata számos speciális, főkép egyleti alapon felépült jótékonysági szervezet által, elég fejlett tehnikávai, de nagy idő-és erőpazarlással működik; külön egyletek alakultak, a csecsemőhalandóság, a tuberkulózis, az alkohol, a gyermek- kínzás, a koldulás leküzdésére, az elhagyottak, az árvák, a züllöttek, vakok, nyomorékok síb. gondozására, a pályaválasztási tanácsadásra, a tanoncok védelmére és így tovább. Ennek a szétforgácsolt tevékenységnek az az eredménye, hogy némely családnál 3— 4 szervezet kiküldöttei is találkoztak és részint felesleges munkát végeztek, részint intézkedéseik keresztezték egymást. A  harmadik fokozat a modern népjóléti közigazgatásé, amely összefoglalja a sokféle gondozási ágazatot és egységesen, tervszerűen, a lehető legkisebb személyzettel és költséggel oldja meg a feladatot.A népjóléti közigazgatás alapelvei Hornek szerint: 1. a megelőzés elve. Ne akkor gondozzunk, mikor már nyomorékokról,, züllöttekről stb. van szó, hanem kutassuk fel az összes veszélyeztetetteket és idején avatkozzunk be. 2. a munkamegosztás elve: az állam és a község feladata a segítségre szorulók létminimumáról való gondoskodás, míg az egyletekre és a magánosokra kell bízni a jó szívet és tapintatot kívánó egyéni gondozásig továbbá a társadalmi kisérletekeí. 3. elv, hogy a szükséges inté
zetek típusai tudományos szempontok alapján helyesen állapíttassanak meg, vagyis mindenfajta intézet legyen, amelyre szükség van, felesleges intézet ne legyen, s az egyes típusok közti határvonalak szabatosan húzássá11̂  meg. 4. elv, hogy az u. n. nyílt, vagyis intézeten kívüli gondozás 
családgondozás legyen. A gondozó tisztviselők hatáskörét akár a gondozottak életkora (csecsemő, gyermek, felnőtt), akár a gondozás faja (egészségi, gazdasági, erkölcsi stb.) szerint határolhatjuk el; fődolog az egységes vezetés.A gondozás fajai tekintetében Kármán Elemér dr. 4-féle gyermek- védelmet különböztet meg: 1. anyagi azaz gazdasági, 2. egészségügyi, 
3. iskolai, 4. erkölcsi védelmet. Az. 1. és 2. nálunk a Népjóléti, a 3. a Közoktatásügyi, a 4. az Igazságügyi Minisztérium hatáskörébe tartozik. Tudvalevőleg ez a helyzet örökösen hatásköri összeütközéseket teremt, melyek nagy akadályai a gyermekvédelem kiépítésének. Ausztriában ugyanez a helyzet; ott is képtelen az állam a gyermekvédelem kiépítésére, éppen a hatásköri összeütközések miatt. Ezért nem is az állam, hanem Wien városa, továbbá Graz és más nagyobb városok szervezték meg a gyermekvédelmet saját területükön.Wienben a gyermekvédelem fellendülését főkép a következő tényezők okozták: 1. a természetes fejlődés, amennyiben már a háború előtt is aránylag fejlett intézményei voltak; 2. a háború, a szerencsétlen békekötés és a forradalom okozta nyomor kényszerítette Ausztriát, hogy valamit tegyen a legnyomorultabbak érdekében; 3, az államformaváltozás és az általános reformláz is befolyással voltak; 4. a szociáldemok-
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ráták a községtanácsban többségbe kerültek, s részint, ők maguk követelték a szociális intézmények kiépítését, részint a pártok versengése segítette elő a szegény népről való gondoskodást; 5. a németországi példa hatása, amennyiben az elhagyott kis osztrák állam iparkodik nagy szomszédjához csatlakozni és hozzá hasonlónak lenni.A wieni népjóléti közigazgatás szervezete a következő: 1. elhatározó (mintegy törvényhozó) szerv a községtanács III. sz. bizottsága. 2. központi végrehajtó szerv a városi népjóléti hivatal vagyis a városi tanács III. főosztálya (Zentrales Wohlfahrtsamt), melynek vezetője Tandler Gyula egyetemi orvostanár. Ennek a főosztálynak a keretébe tartozik a tanács 7. ügyosztálya: a központi gyemekvédelmi hivatal (Hauptstelle des Jugendamtes). 3. kerületi végrehajtó szervek: a kerületi gyermekvédelmi hivatalok, melyeket kerületi népjóléti hivatalokká akarnak kiépíteni.Éppen ez Hornek Rudolfnak, a központi gyermekvédelmi hivatal lelkes vezetőjének eszméje és terve, hogy a Bezirksjugendamtokat Bezirks- wohlfahrtsamtokká fejleszti és a város nyílt gondozását kerületenként egységes családgondozássá foglalja össze. A  tulajdonképeni végrehajtó szerv a családgondozónő (Familienfürsorgerin) volna, aki megállapítja a gondozás szükségét (orvosi nyelven az indicatio-t) és faját, szociális diagnózist csinál és megindítja a terápiát; az orvosnak, a nevelőnek, a jogásznak segédje. A gondozás minősége, illetve fajai a következők volnának: lakásgondozás, anya- és csecsemővédelem, kisgyermek-gondozás, iskolai-, tuberkolózis-, alkohol-, pályaválasztási, munka-, jogi és gazdasági gondozás.A magán-, illetve egyleti gondozás a következő feladatokat végezné:1. az anyagi segély megállapítása és kiosztása; 2. az egyéni nevelés elvállalása; 3. próbárabocsátottak felügyelete; 4. képviselet a községi és kerületi népjóléti bizottságokban; 5. az egyes gondozási szakok (pl. tuberkulózis) szaktanácsaiban. — Az osztrák kormány a magántevékenység serkentésére az állami népjóléti tanácsos cimet (Bundesstaatlicher Für- sorgerat) adományozza.A wieni gyermekvédelmi hivatalok a törvénytelen csecsemők számára 1911-ben felállított hivatalos gyűjtő-gyámságból fejlődtek, melyet 1913- ban az összes törvénytelen gyermekekre terjesztettek ki, képzett pártfogókkal és orvosi felügyelettel láttak el. A  központi gy. v. hivatal 1916- ban, a kerületiek 1918-ban keletkeztek. A gyermekvédelem magva ma is a hivatalos gyámság. A törvénytelen és a nevelt gyermekek felkutatása egyrészt a közgyámság intézménye, másrészt az iskolai gyermekvédelem útján történik. A városi tiszti főorvosi hivatal a szülésznők által bejelentett szüléseket azonnal közli a közp. gy. v. hivatallal, ez pedig az illető kerületi gy. v. hivatallal. Amelyik törvénytelen gyermeknek nincs még gyámja, annak gyámsága automatikusan a gy. v. h.-ra száll. A  törvénytelen atyát gyorsan kinyomozzák, s a tartásdíjat, mely a jövedelem 15 °/o-át teszi ki, szigorúan behajtják. A  törvényes gyermekek közül gondozásba veszik azokat, kiknek családjáról már ismeretes vagy akikről a szülésznő jelenti, hogy segítségre szorulnak. Mindezeket a gyermekeket, illetve családokat felkeresi a pártfogó-tisztviselő (Fürsorgerin), szükség szerint anyagi és jogi segítséget nyújt, s az anyák orvosi tanácsadójához utasítja. A többi törvényes születéseket a csecsemővédő-egyletekkel közlik.A központi gy. v. h. 7 alosztályból á ll: 1. személyi ügyek, 2. jogi védelem,3. gazdasági védelem, családgondozás és statisztika, 4. intézeti elhelyezés, 5. gyermekjóléti intézmények (ebédeltetés, nyaraltatás, játékterek),
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6. nevelési védelem (óvodai felügyelő, „Hort“-felügyelő, gyógyped. referens), 7. egészségügyi védelem. A referensek kéthetenként gyűlést tartanak.Wienben 12 kerületi gy. v. h. van (20 közig, kerület számára). Személyzetük á ll: a hivatalfőnökből, gyermekorvosból, pártfogó-főnöknőből, pártfogó-tisztviselőkből és hivatalos gyámokból.A gy. v. hivatalok működéséről a következő statisztikai adatok nyújthatnak képet: az anyák tanácsadóinál évenként átlag 40.000 esetben történik orvosi rendelés. A  rendőrség egy évben 17.800 esetet jelentett a gy. v. hivataloknak, mely esetek 1/3-a a gyermekbíróságot is foglalkoztatta. Az 1922. év végén kerek számban 7.000 gyámolt, 9.500 nevelt gyermek és 8.000 egyéb gyermek állott gondozás alatt, összesen tehát 24.500; ezeknek több mint fele (13.000) iskolaköteles volt. A  pártfogók abban az évben 190.000 látogatást tettek és 17.000 megbeszélésen, gyűlésen stb. vettek részt. Minthogy Wienben 135 pártfogó működik s a város 
ugyanannyi^ körzetre_ van osztva, egy pártfogóra 198 állandó pártfogolt, évi 1.400 látogatás és 125 egyéb ténykedés esik. A  wierfi pártfogónők e szerint rendkívül meg vannak erőltetve; itt 12.900 lakosra esik egy pártfogó. Valamivel kedvezőbb a helyzet Grazban, a hol 9.300 lakosra, még jobb Linzben, ahol .6.600 lakosra esik egy pártfogó. A  grazi pártfogók azonban a wienieknél is szorgalmasabbak; ők évenként mintegy 1900 látogatást tesznek.A gyermekvédelem költségei nagyok. A  wieni gy. v. hivatalok 1923- ban 34'5 milliárd osztrák koronát költöttek; a város összes gyemekügyi költsége pedig 67 milliárd volt. Ennek a fedezetére a város külön népjóléti adót (Fürsorgeabgabe) vetett ki, amely a .munkabérek 3% -át teszi ki s melyet a munkaadók fizetnek. Azonban a hatóságok mindent megtesznek arra, hogy a költségeket, ahol lehet, a tartásra kötelezhető hozzátartozóktól, főkép a törvénytelen atyáktól hajtsák be; így (Hornek szóbeli közlése szerint) 7 hónap alatt 1 milliárd koronát sikerűit behajtaniok tartásdíj címén. Más módon is iparkodnak a gy. v. hivatalok a 1 népet a gyermekekkel szemben való kötelességteljesítésre nevelni; Grazban pl. ha egy gyermek ruhasegélyben részesül, akkor szüleitől, jövedelmükhöz mért megtérítést kívánnak, melynek részletekben való befizetését is megengedik; a pénzsegélyt is, ha lehet, utóbb behajtják a tartásra kötelezettektől.A pártfogó-tisztviselők valamennyien nők; 1923-ban 60% -uk érettségizett volt; nemsokára csupa érettségizettet fognak alkalmazhatni. Kiképzésük 2 évig tart; az első év elméleti, a második gyakorlati. A  kiképzés a városi Népjóléti Közigazgatási Főiskolán történik, melynek gyermekvédelmi tanfolyamát hallgatják. Az I. évben jogi és társadalomtudományi, lélektani és neveléstani, orvosi, tehnikai és az ált. műveltséghez tartozó tárgyakat hallgatnak. A  II. évfolyam beosztása a következő: a gyermek- klinikán: 8-hetes gyermektáplálási, 8-hetes csecsemőápolási és 4-hetes gyógypedagógiai tanfolyam; a kerületi gy. v. h.-nál 6-8-hetes gyakorlati tanf.; óvodában 4-hetes gyak. tanf.; javító-nevelőintézetben 4-6-hetes gyak. tanf.; 4-hetes főző-tanf.; ének; nevelő-kézimunka.A gyermekvédelemre legnagyobb mértékben a csecsemők szorulnak. Ezekről azelőtt a lelencházak útján gondoskodtak. A II. József által 1784- ben alapított és 19(0-ben orsz. közp. gyermekotthonná átalakított wieni lelencház 1922-ben ismét átalakult városi csecsemő- és anya-otthonná. Rendkívül érdekesek Taiuiler statisztikai adatai, melyek a szociális viszonyok gyökeres megváltozását és mondhatjuk: javulását bizonyítják: a lelencház által gondozott gyermekek száma 1900-ban 26.900, 1921-ben



426.200; a felvételek száma ezen idő alatt 7.200-ról 500-ra szállt le. A szülészeti klinikákon született gyermekek közül 1905-ben 51°/», 1921-ben már csak 4-6°/0 került a lelencházba. M íg 1913-ban a klinikán szülő nőknek csak 7 #-a volt férjes, addig 1921-ben 3/3-uk volt férjes no. A  szülő nő tehát ma már nem azért megy a klinikára, hogy gyermekétől megszabaduljon, hanem hogy szülés és gyermekágy idején jobb lakásviszonyokat, fűtött szobát és orvosi felügyeletet élvezzen. E  változott viszonyokhoz képest a gyermek- és anya-otthon ma nemcsak törvénytelen, hanem törvényes szülöttet is felvesz, nemcsak a klinikán, hanem magánházban születettet, nemcsak 9 nappal a születés után, hanem később i s ; az anyát ma már nem kötelezik 4 hónapi szoptatásra (idegen gyermek szoptatására); ellenben a felvett gyermek nem élvez mint azelőtt 6-10 évi ellátást, hanem csak addig, míg tényleg reászorul. Az a cél, hogy minden gyermek, mihelyt lehet, hazakerüljön szüleihez. Ami a szoptatást illeti, erkölcsi úton hatnak az anyára, hogy maradjon benn egy ideig és szoptassa gyermekét. Ha idegen gyermeket is szoptat, dajkabért kap, és pedig a tej mennyisége szerint: ha fél liternél többet nyújt, kétszeres bért.Egyes pártfogók állandóan látogatják a szülészeti klinikákat s már a szülés előtt megindítják a szükséges intézkedéseket, úgymint: pénzsegély, apasági kereset, csecsemőgondozónő kijelölése, nevelt-gyermekfelügyelet, a gyermeknek, esetleg az anyának is felvétele az otthonba, így az anyának nem kell semminek sem utánajárnia s a szülés pillanatában az anya s a gyermek nem áll elhagyatva a világban. A  csecsemők s a 2 éven aluli gyermekek részére külön pártfogók, u. n. csecsemőgon
dozónők vannak kijelölve. A  csecsemőket kéthetenként, az 1 éven aluli gyermekeket kéthavonként kell az anyának illetve a nevelőanyának az 
anyák oivosi tanácsadójában bemutatnia. Ott könyvecskébe Írják be a leletet. Grazban azoknak az anyáknak, akik szoptatnak, ha pontosan bejárnak a tanácsadóba, minden jelentkezés alkalmával, s azoknak, akik nem szoptatnak, minden második jelentkezésnél kedvezményes áron adnak ’A kg cukrot, rizst, darát vagy lisztet. Ugyanott gyermekmérleget is adnak kölcsön.A törvény (Ziehkindergesetz) előírása szerint minden nevelt gyermeket be kell jelenteni, vagyis magában az a tény, hogy_ egy gyermek nem szülei házában, hanem másoknál él, kötelezővé teszi a hatósági felügyeletet. Két éven alóli nevelt gyermek tartására külön engedély kell. A gy. v. hivatalok, az iskolák, a nevelőintézetek, a rendőrségi bejelentőhivatal kötelezve vannak a nevelt gyermekek felkutatására. Grazban csak a gy. v. h. engedélyével szabad az újságban kosztos helyet hirdetni; a gy. v. h. maga foglalkozik a közvetítéssel, s azt tapasztalja, hogy barátságos egyezkedés útján sok esetben nagyobb előnyöket tud biztosítani a gyengébbik fél számára, mint bírói úton.Úgy amint a védelemre szoruló gyermekek egy részét a szülészeti klinikákon, a lelencházakban s a nevelőszülőknél lehet feltalálni, más nagy csoportjukat az iskola szolgáltatja. Az általános tankötelezettség alapján minden gyermek bizonyos korhatárok közt ott található, s a tanulók közül csak ki kell válogatni a gondozásra szorulókat. De már maga az iskola is bizonyos védelmet és gondoskodást nyújthat, sőt ideális módja^ a gondozásnak, ha benne minden gyermek egyformán részesül. Ezért Wien városának nagyszabású iskolaszervezete már magában is fontos tényezője és része a gyermekvédelmi politikának. Wien városa az 1922— 23. tanévben 185 milliárd koronát költött az iskoláira, a m i-a  tanulók számával (160,000) osztva, fejenként 1.150,000 koronát tesz ki. A  sokféle reform



43intézkedés közül itt csak a következőket emelem k i : a tanszerek (könyvek, írószerek, kézimunkakellékek) teljesen ingyenesek; a III. elemitől kezdve minden osztály évenként 4-szer tesz a villamoson.ingyen utat; katalógus helyett egyéni lapot vezetnek minden gyermekről, melynek melléklete a szülők által kitöltött kérdőlap (ebből fontos adatok meríthetők a gondozás szükségére nézve); a középiskolában a rnannheimi rendszer nyomán külön osztályok létesülnek a gyengébb tehetségűek (lassabban haladók) számára; a kisegítő-iskolák számát szaporították, kisegítő-osztályokat állítottak fel vakok, rosszul látók, nagyot hallók, siketnémák, hibás bészédűek szám ára; iskolai fürdőket, fogorvosi rendelőket, közös konyhákat létesítettek; szülői egyleteket alapítottak sat. A volt katonai nevelőintézetek épületeiben állami nevelőintézetek létesültek tehetséges szegény tanulók számára.1919 óta egyes pártfogók önként keresték az összeköttetést a körzetükhöz tartozó iskolákkal; 1921 óta pedig kialakult az a rendszer, hogy minden pártfogó egyszersmind iskolai pártfogó (iskolanővér) is, aki a tanítókkal (tanárokkal) s az iskolaorvossal állandó összeköttetést tart fenn, az orvosi vizsgálatnál segédkezik, a tanítói konferenciákon résztvesz, a szülőkkel közlendőket közli, a gyermeket, ha kell, kórházba viszi, tetvek kiirtásáról gondoskodik, a házi viszonyokat kikutatja, minden szükséges segítséget a kerületi gy. v. h. útján kieszközöl. Különös figyelemmel kíséri az iskolanővér az iskolakerülőket; Grazban számukra külön ellenőrzőlapot (Schulkontrollkarte) ad ki. A  pártfogók munkájának súlypontja, úgy látszik, az iskolai működésükre tolódik át. Grazban 1 év alatt az iskolák útján kerek számban 9500 esetet fedtek fel, melyben beavatkozásra volt szükség, és pedig 2450 esetben egészségügyi, 4300-ban nevelési, 2800-ban anyagi (gazdasági) hiányok miatt. Wienben a lakosság számához képest jóval kevesebb eset fordult elő, illetve fedeztetett fe l; egészségi hiány 9500, nevelési 5400, gazdasági Í000, összesen 15,900. Ez a szám a tanulóknak mintegy 10 %-át teszi ki, vagyis átlag minden tizedik tanuló szorul gondozásra ; a gondozottak közül pedig minden ötödik, vagyis az összes tanulók 2 % -a állandó védelemre szorul. Wienben egy-egy iskolaorvosra átlag 10 iskola és 3000 tanuló, egy-egy iskolanővérre 4 iskola és 1200 tanuló jut, amely számok elég világosan mutatják a személyzet elégtelenségét illetve túlterheltségét.Valamint az iskola a nagyobb gyermekek legjobb ellenőrzője, úgy a modern gyermekvédelem az óvoda utján iparkodik a kisebb gyermekeket állandóan szem előtt tartani és szükségleteikről gondoskodni. Ezért 
Haag  az óvoda látogatását kötelezővé óhajtja tenni. Tőle függetlenül én is felvetettem a kötelező óvoda eszméjét, bár én más célt tartottam szem előtt: a fogyatékos gyermekek korai felismerését. Wienben 55 óvoda van, melyben 4600 gyermek jár. Az óvodában a kicsinyek reggelit kapnak. Szükség esetén 3 évnél fiatalabb gyermek is felvehető. A munkásnegyedekben fekvő óvodák mint népóvodák (Volkskindergarten) vannak szervezve; itt a gyermekek reggel 7-től este 19-ig tartózkodnak, ebédet is kapnak; ilyen (az 55 közül) 34; gyermekek száma: 1800. Természetes, hogy 
óvodaorvosi intézmény is van. Grazban még fejlettebbe óvoda intézménye: itt az ifjúsági vöröskereszt-mozgalmat is bevezették; szülői értekezleteket tartanak; ezenkívül 1922-ben megvalósították a gyógypedagógiai vagy kisegítő-dvoötóf (Heilpadagogischer Kindergarten) a gyengetehetségüek számára. Ezen szinte korszakalkotó intézmény nemcsak a kisegítő-iskola munkáját könnyíti meg, hanem a fogyatékosak szakszerű képzése oly korban indulhat meg, melyben a leghatásosabb, s oly ösztönöket és



44képességeket használhat fel, melyek egyébként — használat híján örökre elpusztulnak.A  gyermekvédelem egyéb fajai és eszközei közül első helyen a pályaválasztási tanácsadást említem fel. Az iskolák egyéniségi lapja többek közt a pályaválasztásra vonatkozó adatokat is magában foglalja. A  wieni városi pályaválasztási tanácsadó-hivatal (Berufsberatungsamt) fiú- és leány-osztályból áll, 2 orvossal rendelkezik; évenként mintegy 6000 ifjúnak és leánynak ad tanácsot. Természetesen állásközvetítéssel és iparosinas-ellenőrzéssel is foglalkozik.A  gyermekmunkát vagyis még iskolaköteles gyermekek pénzkereső foglalkoztatását az iskolák utján ellenőrzi a gy. v. h. A  mai gazdasági viszonyok közt, mikor számos felnőtt is munka nélkül van, a gyermekek gyári munkája alig fordul e lő ; ellenben gyakori a házi munkával való túlterhelés, színpadon és mozifelvételnél való szereplés, a virágszedés és eladás, a koldulás, a kokszturkálás, szivarvégszedés, kerti vendéglőkben való felszolgálás, mutatványos bódékban és reklámfelvonulásokban való fellépés.Hogy az egész napon át távollevő szülők gyermeked rossz útra való tévelyedéstől megmentsék, Wienben 6 napközi otthont állítottak fel, ahol reggelit, ebédet és vacsorát kapnak a gyermekek. A  kertben nagy vizes medence is van, melyben nyáron úgy mulatnak a gyermekek, akár a strandfürdőn (Plantschbecken). A  játékterek is ugyanazt a célt szolgálják; ilyen 10 van Wienben, de a megszüntetendő kisebb temetőket is mind játékterekké alakítják át. Itt látunk védőkunyhót (eső ellen), vízvezetéket, zuhanyfürdőt, ugróárkot sat. A rugólapdajáték. túltengése ellen a grazi gy. v. h. lépett fe l : a részvételt sportorvosi bizonyítvány alapján engedi meg; tanulók csapatának nem szabad felnőttek ellen játszania.Úgy Wienben, mint Grazban a gyermekek nyaraltatását is központosították. 1923-bán pl. 25,000 wieni gyermeket vagyis a tanulók 7 ,-ét küldték nyaralóba, átlag 35 napra; ezek közül csak 3,000 nyaralt a város költségén, a többieket egyletek tartották el; azonban a szervezés a gy. v. h. által központilag, lehetőleg igazságosan történt. 50-50 gyermek egy-egy dunai uszályhajón is nyaralt. A nyaraltatáshoz hasonlóan az ebédeltetés is a gy. v. h. vezetése alatt, azonban részben egyleti alapon történik. 1923-ban Wienben megszűnt az amerikai segítség, s a város kénytelen volt saját költségén folytatni az ebédeltetést; persze nem bírja teljesen ingyen adni, s ezért a fizetőképes szülőkkel megtérítteti az ebéd árát. Grazban ellenkezőleg éppen 1923-ban vette át az ebédeltetés! akciót az amerikai misszió, mert az máskép nem lett volna fenntartható. Wienben 14 konyhán főznek és 80 helyen étkeznek; 15-20,000 iskolás- és 2,000 óvodás gyermek részesül ebédben. Az ebéd 700 kalória-értékű. Ügy a nyaraltatásra, mint az ebédeltetésre kettős szempontból válogatják ki a gyermekeket: az egészségügyi szükséget az iskolaorvos, a gazdasági szükséget a pártfogó állapítja meg.Az iskolaorvosoknak általában egyik legfontosabb dolga a gyermekek konstituciójának (alkatának) és kondíciójának (tápláltsági és egészségi állapotának) megítélése, klasszifikálása. Ez az osztályozás még nem mindenütt történik helyes és egységes elvek szerint. Néhol,pl. Berndorí alsóausztriai községben, ahol az iskolaorvosi intézmény igen fejlett, a Pirquet tanár Pelidisi- és Sacratama-módszere szerint osztályoznak, míg Wienben és Grazban kezdetlegesebb módszert használnak. A Pelidisi-módszer a testsúlynak s az ülésmagasságnak pontos megmérésén s egy kis számítá
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són alapul, inig a Sacratama-mődszer a vérbőségnek, a zsírpárnának, a szövetek víztartalmának s az izomzatnak ötfokozatú becslését alkalmazza. Hasonló becslések alapján állítja fel a pártfogó a szociális szükség osztályzatát, s ezt az egészségi szükség osztályzatával összevetve, válogatják ki az ebédeltetésre, a nyaraltatásra a legjobban reászorulókat.Grazban Planner Károly dr. a gy. v. h. főorvosa, az iskolaorvosi intézményt 1923-ban átszervezte egységes népjóléti illetve gyermekjóléti 
orvosi intézménnyé, amely a gyermeket születésétől kezdve 18 éves koráig, s ha kell, tovább is figyelemmel kíséri. Ezek az orvosok a gyermekklinikán végeznek hosszabb gyakorlatot, majd ideg-és elmeorvosi és szociális orvostani kiképzésben részesülnek; a főorvos mindegyiküket valamely tudományos feladattal is megbízza, minő pl. az ismétlő-tanulók ügyének vizsgálata; a tuberkulotikus gyermekek felkutatásának módszerei sat. Az ilyen állásban levő 4 orvos 1923-ban összesen 8000 gyermeket vizsgált és 350-ről készített kortörténetet. Ugyancsak Planner tervezi egy egészségi mintagondozónak felállítását.A wieni intézmények közül a Pirquet-féle gyermekklinika tüdőbeteg- 
osztályát kell felemlítenem, mely a klinika lapos tetején van elhelyezve. 80 gyermek üdül itt, s minthogy átlag 2 évig maradnak itt, tanulnak is és pedig külön iskolaépületben, ahol oly tanítónő tanít, kinek ápolónői oklevele is van.A A'/Y/í/U-klinika másik nevezetessége a Lázár Ervin magántanár vezetése alatt álló gyógypedagógiai osztály (Escherich-Pavillon). Itt gyógy-r pedagógiai ambulancia is működik: ide hozzák illetve küldik a nagyvárosnak úgyszólván összes abnormis gyermekeit a szülők, az iskolák, a gy. v. hivatalok, a fiatalkorúak bírósága, továbbá egyes orvosok, nevelő- intézetek, klinikák. Az itt megvizsgált gyermekek közül a legsúlyosabb és a legérdekesebb eseteket válogatják ki és veszik fel a 20 ágyas 
megfigyelő-otthonba. Ez nagy játszó-teremből, hálóteremből és mellékhelyiségekből á l l ; az ajtók zárva vannak. • Az orvosi és lélektani vizsgálatok mellett az egész napi megfigyelés szolgáltatja a diagnózist. M íg az iskolában a gyermeknek sikerülhet valódi jellemének eltitkolása, és szüleitől sem tudhatjuk meg az igazságot, addig itt néhány nap alatt könnyű a gyermeket kiismerni. A  nap minden órája szigorúan be van osztva; már ez magában sok reakciót idéz elő; a gyökeres környezetváltozáshoz a gyermek nem tud azonnal alkalmazkodni, még kevésbbé a sokféle, szintén abnormis gyermekhez, kik közt ingerlékenyek, támadó természetűek is vannak (ilyenek számára elkülönítő-szobák is vannak); így sok súrlódás keletkezik, s a gyermek okvetlenül kimutatja jellemét. Főápolónőül elsőrangú pedagógus van alkalmazva, s mellette számos ápolónő (illetve gyakorlati évét végző pártfogó), akik a gyermekek viselkedését állandóan figyelik és leírják a megfigyelési naplóba. Ezenkívül a gyermekeket lefényképezik és az arcképeket albumba teszik s ott időnként csoportosítani próbálják, hogy a jellemtipusokkal esetleg összevágó testi típusok felfedezhetők legyenek (Dr. Feldner).Az erkölcsi gyermekvédelem tényezői a gyermekrendőrség és a gyermekbíróság. A  gyermekrendőrség létesítése és fenntartása úgy mint nálunk, Ausztriában is mindenféle nehézségbe ütközik. Grazban rövid fennállása után 1923-ban ismét megszüntették, mert a közrendészeti hatóságok nem jó szemmel nézték ezt az intézményt. A gy. v. h. azonban fenntartja azt az elvet, hogy a gyermekrendőrség csakis a gy. v. hivatalnak, nem pedig a rendőrségnek lehet a szerve. A  grazi önkéntes gyermek



rendőröknek az igazolványai egyébként nemcsak a gy. v. h.-nak, hanem a fiatalkorúak bíróságának az aláírásával is el voltak látva. A  rendőrség ma is minden olyan feljelentést, amely fiatalkorúra vonatkozik, a gy. v. hivatallal is közöl.A fiatalkorúak bíróságának Wienben külön épülete van, amely virágos díszítményü, barátságos fehér ház és nem hivatal módjára épült. A bírák barátságosan beszélnek a kis vádlottakkal; nem a bűnesetről faggatják őket, hanem a gyermek jellemét és életviszonyait kutatják; némelyikük intelligencia-vizsgálatszerű kérdéseket is intéz a gyermekhez. A bírák általában egyszerűen, természetesen viselkednek, nem iparkodnak tekintélyüket mindenáron elismertetni. Ennyiben objektivebbek, mint más bírák; másrészt subjektivebbek is, amennyiben nekik nem a törvény betűje a fő, hanem á gyermek megmentése. A  fiatalkorúak bíróságának külön pártfogói vannak, akik 22-féle egylet alkalmazottai; annyira még Wienben sem sikerült az egységesítés, hogy a fk. b. és a városi gy, v. h. közös pártfogókat tartanának. A bírák aránylag gyakran veszik igénybe az orvosszakértőt, s az ilyen ügyek tárgyalását mindig pénteki napra tűzik ki; a szakértő (Dr. Lázár) minden pénteken egész délelőtt a gyermekbíróságon van elfoglalva; a tárgyalásokon részt vesz és mindjárt le is diktálja a véleményét, és pedig — minden titokzatosság elkerülése végett — a gyermek jelenlétében. A  fk. b. 1922-ben 3500 gondnoksági és 2600 büntető-ügyet tárgyalt; az utóbbiak közül 2100 volt fiú, 500 leány; életkoruk 10-18 év között. A  büntető-ügyek legnagyobb része (1700) lopás volt; szemérem elleni vétség 40 esetben fordult elő. A  fk. b. határozatai a következők szoktak lenni: napközi otthonba utalás (hogy a gyermek felügyelet alatt legyen); munkába, iparostanulói állásba való elhelyezés; próbára bocsátás, pártfogó felügyelete mellett; zárt intézetben való elhelyezés. A próbára bocsátás eredménye Ausztriában is, mint mindenütt, igen kedvező. Grazban 1923-ban a próbára bocsátott fiúk 80 % -a , a leányok 70 °/0-a teljesen jól viselte magát és csak 2 -%-nál volt a próbára bocsátás eredménytelen. Wienben valamivel kevésbbé kedvező az eredmény: itt 6'3 °/0 esett vissza.A zárt intézetben való elhelyezés csakis a fk. b,-nak végzése alapján történhetik. Azonban a szakemberek arra törekszenek, hogy a gyógypedagógiai szakvélemény alapján a bíróság oly gyermeket vagy fiatalkorút is zárt intézetbe utalhasson, aki ellen még feljelentés nem történt. Nagy előnye a wieni gyermekvédelmi adminisztrációnak, hogy úgyszólván az összes abnormis gyermekek egy embernek, Lázár tanárnak a kezein mennek keresztül: ő a vezetője a gyógyped. ambulanciának, a megfigyelőotthonnak; ő a szakértője a fiatalkorúak bíróságának, a rendőrségnek, a javító-nevelő-intézeteknek, az átmeneti otthonnak. Bár ily nagy hatáskör egy kézben való egyesítése tagadhatatlanul hátrányokkal is jár, mégis ez az egyedüli módja annak, hogy az abnormis gyermekeknek minden más városban szervezetlen és összekuszált ügye egységesen és mintaszerűen rendeztessék. Lázárnak eredeti beosztási módszerével más helyen szándékozom foglalkozni. Ő  most azzal van elfoglalva, hogy az összes 
javitó-nevelö-intézetek anyagát átvizsgálja s az ő beosztása szerint csoportosítja s ennek alapján azután az intézetek specializálására teszi meg a javaslatát. Az eggenburgi intézeten belül a csoportosítást kisérletileg mái keresztülvitték. Ez az intézet a nehezen nevelhető gyermekek és fiatalkorúak városi intézete; létszáma 500, kik közül csak 40 a büntetett előéletű, a többi a züllöttség könnyebb esetei közé tartozik. Az összes javító-nevelő-intézetek létszáma 1245.



Mintaszerű az erkölcsileg veszélyeztetett 14-18 éves fiúk átmeneti 
otthona, mely nagyjában a budapasti Patronázs-otthonnak felel meg, s melynek vezetője szintén katolikus pap: Kein ein Bálint szaléziánus. Itt a fiúk remek intarziás asztalosmunkákat készítenek, mintagazdaságuk van ; jókedvvel dolgoznak, tanulnak, játszanak. A  rendőrségnek is van egy átmeneti menhelye, melynek azonban semmi érdekessége nincs. A  magánintézetek közül kiválik a Dr. Heller Tivadar hírneves gyógypedagógusé, melyet több ízben is meglátogattam, s amely nagyjában hasonlít dr. Révész Margit budapesti intézetéhez.A Wienben működő számos gyermekvédelmi egylet közül első helyen említem a gyermekvédelmi központot, melyet több évtizedes fennállása után a Népjóléti Minisztériumban helyeztek el. Az amerikai Vöröskereszt Wienben 41 csecsemő- és kisgyermekgondozót (diszpanzért) tart fenn. Egy-egy gondozó 500 gyermeket tart nyilván; végcélja az, hogy a szülőket nevelje s a szülők maguk tartsák fenn az intézményt. A Munkások 
Gyermekbarátegyesülete a schönbrunni volt császári palotában rendezett be nagyobb gyermekotthont; ebben az egyletben nagy harcok dúlnak a tanítópárt és a laikuspárt között; ugyanis némelyek a politikai nevelést tartják a legfontosabbnak, s ezért nem tanítókat, hanem pártiembereket akarnak az intézetben alkalmazni. A Settlement-egylet Wien egyik külvárosában 2-3000 családot gondoz; elve tudvalevőleg az önsegélyre nevelés, a nevelők s. a neveltek együttlakása útján. Minthogy a nevelők nem bírták ki a nyomorgók házaikban való lakást, 1918-ban 3 saját házat építettek a nyomortanyán. Óvodát, gyermekotthont, fiu-és leányklubot, olvasószobát és egyéb jóléti intézményeket tartanak fenn, s a gyermekek kisegítő tanításával is foglalkoznak. A  Teozófiai-7áisaság „Éden“-otthonában eredeti dolgokat láttam, de pénz hiányában csak néhány gyermeket tarthatnak. Wien városa lakásakciója keretében évenként 5 nagy, 1000 lakosra szánt bérkaszárnyát épít. Ezek az épületek, egyéb egészségi, kényelmi és gazdasági berendezésük mellett gyermekotthont is tartalmaznak, ahová a munkába járó szülők egész napra beadhatják gyermekeiket. Egy kézimunkatanító foglalkoztatja ott őket.Végül egyes iskolák, valamint a Bereitschaft nevű egylet gyógy
pedagógiai tanácsadót tartanak fenn az iskolában hetenként vagy kéthetenként egy-egy estén; idehozzák a szülők a nehezen nevelhető gyermekeket. A tanácsadást főkép Adler Alfréd hírneves idegorvos és tanítványai végzik. 1923 óta egyes kerületi gy. v. hivatalok is tartanak fenn hasonló tanácsadót.
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Javítónevelés a fiatalkorúak ceglédi m. kin fogházában.írta: KOLESZÁR JÓ Z SE FA fiatalkorúak bűnözése elleni védekezés kérdésének eddig főleg az igazságszolgáltatás szempontjából való megoldásával foglalkoztak s e tekintetben értékes eredményeket is értek el, de ma már a szükségszerűség folytán nemcsak a belföldi, de a külföldi szakemberek részéről is mind sűrűbben és sűrűbben találkozunk azzal a törekvéssel, mely e kérdésnek pedagógiai és orvosi szempontból is tökéletesebb kiépítésére irányul.Lapunk múlt évi 1 .—2. számában közzétett cikkemben rámutattam arra, hogy az erkölcsi fogyatékosok javítónevelésére berendezett intézetekben s a fiatalkorúak fogházában tantervszerűen biztosított, önálló nevelési



rendszer még ma sincs kiépítve. Ennek kidolgozása érdekében a kezdeményező lépést a Magyar Gyógypedagógiai Társaság tette meg, midőn első országos értekezletén az ezen munkakörben alkalmazott pedagógusok szakszerű kiképzését s az erkölcsi fogyatékosoknak a normálisoktól eltérő gyógyító nevelését sürgette.A javítónevelésre berendezett intézetekben s a fiatalkorúak fogházában folyó pedagógiai munka általában még a szakkörökben is ekvéssé ismert, az iránt még a szakemberek részéről is kevés érdeklődést tapasztaltunk, az esetleges érdeklődők pedig megelégszenek a külsőségek, az adminisztráció, a gazdasági rész s az ipari produktumok megszemlélésével anélkül, hogy az intézetek belső, szellemi élete, pedagógiai működése, nevelési módszere vizsgálódásuk tárgyát képezné.Azt hiszem tehát, hogy nem lesz érdektelen egy ilyen intézet egy évi pedagógiai munkáját e helyen a szakkörökkel ismertetni. Megjegyzem, hogy az itt ismertetett munka és módszer nem általános s minden hasonló intézetbe bevezetett, hanem csak ebben az egy intézetben kisér- letképen alkalmazott, nem approbált s csak a lehetőségek határain belül mozgó nevelési eljárás.Közlésével az a célom, hogy szakemberek hozzászólását kiváltsam s a kérdést több oldalról és több szempontból megvilágítva, egységes nevelési eljárás alakuljon ki, mely kezdete lehet az önálló nevelési rendszer kiépítésének, a kiadandó módszeres utasításnak.*Tudva azt, hogy a bűnöző fiatalkorúak nemcsak morális szempontból, de úgyszólván az esetek majdnem mindenikében többé-kevésbé értelmileg' is fogyatékosok, ennek megfelelően úgy az érzelmi, mint az értelmi nevelés eszközeivel igyekszünk befolyásolni őket.Főbb nevelési eszközeink: I. Érzelmi nevelés. Valláserkölcsi oktatás (egyházi ének). II. Értelmi nevelés (értelmi képesség fejlesztése az erkölcsi motívumok kidomborításával, a jó kívánatossá tétele). Vasárnapi iskola (liceális előadások). Alkalmi ünnepélyek. Könyvtár. Karének. III. Testnevelés. IV. Munkára való nevelés.

I Érzelmi nevelés.Figyelembe véve az intézet berendezését, nemkülönben pedig az idevágó tudomány mai állását, az erkölcsi nevelés során kiforrott rendszer szerint nem járhatunk el. Az alkalmazott módszer egyénenként különböző, általában pedig feltétlenül individuális, mert tapasztalatból tudjuk, hogy a tömegnevelés módszerével még^a normálisoknál sem lehet maradandó eredményt elérni, annál kevésbé tehát nálunk, ahol a beutalt fiatalkorúak szinte egyénenként különböző típusokat képviselnek.Az egyéni nevelés végrehajthatásának első és legfőbb feltétele az osztályozás volna, épen ezért a növendékek beutalásának egy megfigyelő állomásról, az ott megejtett vizsgálat alapján kellene történnie. Ehelyett a gyakorlat ez idő szerint még az, hogy növendékeink előzetes válogatás nélkül a bírósági tárgyalásokról vagy a különböző bírósági fogházakból közvetlenül, a legkülönbözőbb s a legellentétesebb típusokból rekrutálódnak.Az osztályozást tehát a lehetőségek figyelembe vételével itt az intézetben hajtjuk végre, mégpedig úgy, hogy a beutalt fiatalkorúakat 4 főcsoportra osztjuk. Az első két csoportba sorozzuk azokat, kik külső okok miatt züllöttek el, a másik két csoportba pedig azokat, kiknél az erkölcsi züllés belső okai észlelhetők. Az 1. csoportba tartoznak azok a szociálpatológiások, kik anyagi élhagyatottság miatt züllöttek el. (Értelmi intellektusuk kissé lefokozott, erkölcsi intellektusuk többnyire jó.) A 11. csoportba tartoznak azok a szociálpatológiások, kik erkölcsi el hagyatottság miatt bűnöztek. (Értelmi intellektusuk többnyire jó, erkölcsi intellektusuk kissé fogyatékos.) A III. csoportba tartoznak a pszihopatiás konstituciók erkölcsi defektussal járó esetei, a IV. csoportba pedig a szokásos bűntettesek, visszaesők. (Vagy éitelmi-, vagy erkölcsi intellektusuk, vagy mind a kettő csökevényes.)Bár a 4 csoport teljes elkülönítése s a határos és kombinált esetek figyelembe



49

■ vétele egy intézet falain belül tökéletesen keresztül nem vihető, mindamellett a cca 200 főt kitevő növendékanyagot a fentiek szem előtt tartása mellett, a rendelkezésre allo 4 helyiségben (családban) helyeztük el. Minden család élén egy-egy családfő- pedagógus áll, ki növendékeinek erkölcsi nevelését irányítja. Ilyen beosztás mellett egy-egy családfőre átlag 50 fiatalkorú jut, sőt ha a létszámhullámzást is figyelembe vesszük, körülbelül kétszer ennyi.*). . , Az egyes csoportokba való beosztást alapos orvosi, pszihológiai és pedagógiai vizsgálatnak kellene megelőznie. Kilátás van rá, hogy az ehez szükséges fölszerelés a közeljövőben rendelkezésünkre fog állani, ez idő szerint azonban az orvosi vizsgálat csak az akut betegségekre terjed ki, a pszihológiai és pedagógiai vizsgálat pedig csak megközelítőleg alapos és kimerítő...... 4 Z, intézetbe beutalt fiatalkorú a büntetés-végrehajtás első szakában teljes elkülönítésben van, mely idő alatt történik pszihológiai és pedagógiai vizsgálata s ennek eredményéhez képest a családfő a házitanácsnak javaslatot tesz a fent felsorolt csoportok valamelyikébe való beosztása s foglalkoztatása iránt.A családokban folyó erkölcsi nevelés — mint fentebb említettem — individuális s mindenkor a körülményekhez alkalmazkodik. Konkrétumokból, a fiatalkorúak s nevelőik életéből, az intézetben s a mindennapi életben megtörtént eseményekből indul ki, mindenkor a gyakorlati élethez alkalmazkodik; célja pedig az, hogy a fiatalkorú akaratát olyanná tegye, mely a rossztól visszatartsa nemcsak az intézetben, amikor felügyelet alatt áll, hanem a szabad életben is akkor, amikor a közvetlen felügyelet már nincs meg.1 Az erkölcsi nevelés első és legfőbb eszköze a példaadás, személyes ráhatás,epen ezert nemcsak a magunk intézeti életét, de még magánéletünket is ezen cél szolgalatéba állítjuk, mert nem kétséges, hogy azt tanítani,' hogy hogyan kell élni, viselkedni, hogy hogyan lehet tisztességes úton boldogulni az életben : csak az képes es csak az jogosult, aki erre a példát a saját életévei szolgáltatja. Jellemre csak az nevelhet, aki maga is jellemes.Az !• csoportba tartozók különleges gyógyítónevelést nem igényelnek. Ezek közel allanak a normálisokhoz s így velük szemben a normálisok részére megállapított nevelési eljárást többnyire eredményesen alkalmazzuk. Megfelelő értelmi nevelésben részesülve, már a nekik szokatlan intézeti nevelés hatása alatt is jobb erkölcsi belátásra jutnak, visszariadnak a további bűnözéstől s szellemiekben meggyarapodva távozván, ha kedvező elhelyezkedésük is biztosítva van, szinte 10Öö/o-ban teljes javulást mutatnak.A szociálpatológiások második, az erkölcsi elhagyatottság miatt elzüllött csoportjánál a fenti eljáráson kívül — mivel ezek mostoha szociális körülményeik miatt s tisztességes kenyérkereseti lehetőség hiánya következtében sodródtak a bűnbe — meg arra is törekszünk, hogy az intézetben eltöltött idő alatt a nekik legmegfelelőbb foglalkozási ágban, lehetőleg élethivatásszerűen kiképeztessenek. Kenyérkereső foglalkozást megtanulva, hozzászokva a komoly munkához, szabadulásuk után — ha sajál erejükből nem képesek, akkor a patronázs munkaközvetítő útján — azonnal munkába állhatnak s keresetükből tisztességesen fenn tudják magukat tartani. Szellemiekben és erkölcsiekben megerősödve, kereseti lehetőség állapotában nem jutnak ■ oly könnyen arra az elhatározásra, hogy fentartásuk feltételeit bűnös úton szerezzek meg.A hazai javító-nevelőintézeteket vizsgálva, látva azoknak alapításuktól fogva főleg az életpályára való nevelésre történt berendezését, megállapíthatjuk, hogy azok a szociálpatológiások megjavítására kiválóan alkalmasak. A kétségtelenül mutatkozó tiszteletreméltó eredmény természetesen majdnem kizárólag a szociálpatológiásokra esik (lévén ilyen a legtöbb), mert az ilyenek megjavítására megfelel az ezen intézetekben folyó, a normálisok nevelését szolgáló pedagógiai eljárás.De — bár sokkal kisebb mértékben — eredménytelenség is van s ez majdnem kizárólag a pszihopatológiásokra esik (lévén ilyen kevesebb), mert ezek szakszerű nevelésére javító-nevelőintézeteink berendezve még nincsenek. Az ez idő szerint ezek megjavítását szolgáló minden törekvés, az erre a célra fordított minden költség és energia hiábavaló, épen ezért ezeket külön e célra berendezett intézetben, különleges gyógyítónevelési módszerrel kellene nevelni, mert itt csökevényes értelmivagy erkölcsi intellektussal, kedvezőtlenül determinált, kórosan befolyásolt s helytelenül begyakorolt idegrendszerrel állunk szemben, mely a normális nevelési eszkö- ?zökre nem reagál., , A Hl- s részben a IV. csoportba tartozó, csökevényes erkölcsi intellektussal bíró, de még az értelmi képezhetőség fokán álló fiatalkorút úgy tekintjük, mint a*) Az azóta bekövetkezett B. lista még ennél is súlyosabb helyzetet eredményezett



tudatos élet első szakában élő azt a gyermeket, kinek a dolgokról szóképei vannak ugyan, de fogalmai még nincsenek. A csökevényes erkölcsi 'fejlődési! fiatalkorúnak: is vannak az erkölcsről „szóképei“, de erkölcsi fejlődésében annyira visszamaradt — akár kedvezőtlen determináltság, akár eddigi életkörülményei, akár a kifejezetten erkölcstelen környezet befolyása miatt — hogy erkölcsi fogalmai nincsenek. Az ilyennel szemben tehát hiába kísérletezünk akár a megfélemlítés, visszariasztás, .megtorlás eszközeivel, akár az erkölcsös cselekedeteknek kellemes színben való feltüntetésével, azok kellemessé tételével, ennek az erkölcsöt — ha az értelmi képezhetőség fokán van — ügyes és szemléltető módszerrel meg kell tanítani, mint a kis gyermeknek az ábécét. Ha pedig értelmi képessége is csökevényes, akkor erkölcsi nevelhetősége is problematikus.Az erkölcsi fejlődésükben kórosan visszamaradt fiatalkorúak erkölcsi nevelésének módszere azon a felfogáson alapszik, hogy az erkölcs az, érzelemvilágból fakad, az erkölcsös érzelemből önként fakad az erkölcsös akarat, amely erkölcsös cselekedetre ösztönzi az embert. Mivel pedig erkölcsös érzelem bizonyos fokú értelmi fejlettség nélkül fel nem kelthető, az erkölcsi nevelés során elsősorban a fiatalkorú értelmi képességére építünk. Az erkölcsös érzelem felkeltését, a fiatalkorú életéből vett és mesterséges, de semmi esetre sem csak az erkölcsösség látszatával bíró példáknak belső szemléltetéssel való tanításával kíséreljük meg. Ha az erkölcsi értelmet sikerült tudatossá tenni, akkor ebből önként fakad az erkölcsös akarat, melyet most már úgy kell befolyásolni, hogy az a fiatalkorút erkölcsös cselekvésre bírja.Óvakodunk attól, hogy a fiatalkorúakat erkölcsi cselekvésekre erkölcsi érzelem nélkül is rákényszerítsük, mert az ilyen erkölcsi nevelés nem maradandó értékű s az ifjú jövőbeni erkölcsi fejlődése szempontjából teljesen értéktelen, sőt káros, mert képmutatóvá teszi s csak az erkölcsösség látszatával bíró cselekvésekre tanítja meg, így pl. csak a leggyakoribb esetet, a hazudozást vegyük. Nagyon hibás és kárhoztatandó módszer a hazugnak az Őszinte vallomás fejében jutalmul a büntetés elengedését kilátásba helyezni. T . i. a gyermek legtöbbször azért hazudik, hogy valamely hibás cselekedete miatt a büntetést elkerülje. Ha ilyenkor az őszinte vallomás fejében a büntetés elengedésével biztatjuk, ezzel egyúttal arra is megtanítottuk, hogy máskor, más esetben, ugyanezt a célt, a büntetés kikerülését hazugsággal is el lehet érni. Mi arra tanítjuk a növendéket, hogy az igazat azért mondja meg a.reá háramló következményekre való tekintet nélkül, mert azt így kívánja a becsület, tisztesség s a becsületes ember nem hazudik.Az erkölcsös cselekvések gyakorlásánál igen jól beválik Dr. Ranschburg módszere, mely szerint érzékelhető és szemlélhető esetek bemutatásával igyekszünk megértetni a fiatalkorúakkal, hogy cselekvés előtti elhatározásuk alapos meggondolás után történjék s ne csak arra essék, ami érdekeikre minden körülmények között s csak pillanatnyilag előnyös, hanem arra, ami állandóan s maradandóan előnyös érdekeikre, de amellett embertársaik s a nagy társadalom érdekeivel sem ellenkezik.A kellemes érzések megszerzését hajhászó, az ezek megszerzésére vezető eszközökben különbséget tenni nem tudók túltengő érzéseit nem erőszakos elnyomással, hanem levezetéssel igyekszünk kiegyenlíteni. Akik nem ismerik a társadalmi kötelességeket, mert eddigi környezetükben nem is volt módjuk azt megismerni, vagy épen csakis a társadalomellenes magatartást tanulták meg s a hatóságok részéről való emiatti üldöztetést érthetetlennek, igazságtalannak tudják, vagy kifejezetten személyük elleni sérelemnek tartják s emiatt mindenki ellen s minden társadalmi rend ellen lázadoznak, azokkal a társadalmi magatartást a kis társadalmat képviselő intézeti életükben saját magukkal előforduló esetek felhasználásával igyekszünk megismertetni. A tolvajtermészetű fiatalkorút, ki a lopás folytán szenvedett károsodás érzését még nem tapasztalta, mert tőle még nem lopott senki, csak ő lopott mástól: az enyém-tied fogalmára egy adott eset kihasználásával, meg lehet tanítani. Pl. legkedvesebb dolga (nagyétküeknél tartalékélelmiszere) eltűnik, vagy céltudatosan eltüntetjük s emiatt nagy méltatlankodás közepette panaszt tesz. Ilyen esetben ki szoktunk térni a társadalmi berendezkedés ismertetésére, a rendőri- s büntetőhatóságok szükségességére s az egyén szempontjából való hasznosságának kimutatására. Az eltüntetett dolog előkerülése folytán támadt kellemes, kiegyenlítő érzés alkalmas arra,, hogy a hatóságok s általában az állami és társadalmi rend ellen érzett ellenszenvet rokonszenvvé változtassa át s azok respektálását idézze elő.Ha a tapasztalati elmélet (empirizmus) álláspontjára helyezkedünk s elfogadjuk azt az állítást, hogy a pedagógia eszközeivel, mint mesterséges hatásokkal az egyénre átalakító hatást lehet gyakorolni, akkor föl kell tételeznünk azt is, hogy az egyén az erkölcsi fejlődés során épen úgy elmaradhat, mint pl. a testi- vagy értelmi fejlődés során Az értelmi fejlődés során szenvedett elmaradás fokának megállapítására ma már többé-kevésbé megbízható módszerek állanak rendelkezésünkre, kívánatos volna.
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tehát egy alkalmas módszer kidolgozása az erkölcsi fejlődés során való elmaradás fokának a mérésére is, melynek alkalmazásával az erkölcsi fogyatékosok nevelése biztosabb alapokon indulhatna el.Ez idő szerint kísérletképen alkalmazni kezdjük a Tóth Zoltán-íéle cselekvési példákat, melyek az elhatározást megelőző értelmi folyamat irányítására s az idegpályáknak a normális cselekvések irányában való begyakorlására igen alkalmasaknak bizonyulnak, ilyen cselekvési példák szerkesztésére alkalmas esetek úgy a növendékek: előző s intézeti életéből, mint a mindennapi életből tömegesen kínálkoznak, melyek ■ feldolgozva s rendszerbe foglalva, igen értékes segítőeszközei volnának az erkölcsi fogyatékosok javítónevelésének.Nem térhetek ki az erkölcsi nevelés szempontjából felhasználható, szinte kimeríthetetlen mennyiségben mutatkozó esetek felsorolására, csupán még azt említem meg, hogyha észrevesszük, hogy a fiatalkorú a szülők vagy más külső személyek iránt őszinte szereteteí, ragaszkodást érez, nevelőmunkánk biztosabb sikere érdekében lehetőleg azokat is belevonjuk munkánkba.Az értelmileg erősen fogyatékos bűnözők megjavítására irányuló minden törekvés céltalan, mert ezek értelmi képességük hiánya miatt erkölcsi belátásra nem bírhatok, tetteik horderejét felfogni, mérlegelni nem képesek, Ezek minden körülmények között társadalomellenes lények maradnak, kiket épen ezért ki kellene rekesz- leni a társadalomból, életük végéig dologházakban foglalkoztatni s a családalapításból kizárni.Nevelési eljárásunk eredményéről statisztikai adatokkal beszámolni még nem tudok, egyrészt a múltra vonatkozó szakstatisztika hiánya miatt* másrészt pedig azért, mert a jelenlegi adatok csak a nevelt anyag több évi magatartása után lesznek megbízhatóknak elfogadhatók. Az a tény azonban, hogy intézetünkben fegyelmi eset csak igen elvétve fordul elő annak ellenére, hogy itt a bűnözés legsúlyosabb esetei (gyilkosság, rablógyilkosság, stb.) vannak, hogy a különösen hosszabb ideig nevelésünk alatt állók közül mindkevesebb a visszaeső, továbbá, hogy a fiatalkorúak nem szegülnek ellene a nevelésnek,, sőt ellenkezőleg hálásak nevelőik iránt, a nevelés szükségességére és eredményességére enged következtetni.Az erkölcsi fogyatékosok nevelésének útja az erkölcsi érzelem felkeltésétől az erkölcsi jellem kifejlődéséig hosszú, nagy türelmet igényel és küzdelmes átélésekkel jár, különösképen az ezen intézetben nevelés alatt álló 18—20 éves, a természetes fejlődés fokán már túllevő ¡{jaknál. Gyakran küzdünk az eredménytelenséggel is, de türelmünket nem veszítjük el, mert tudjuk, hogy miként az értelmi fejlettség, úgy az erkölcsi fejlettség sem támadhat máról-holnapra.
Valláserkölcsi oktatás. Minthogy a valláserkölcsi oktatás az erkölcsi nevelés egyik legfontosabb eszköze,, az igazságügyi m. kir. minisztérium minden áldozatot meghoz ennek minél intenzívebb ellátására. A valláserkölcsi oktatást az egyes vallásfelekezetek szerinti bejáró lelkészek látják el. Vasárnaponként az intézet egyik e •célra berendezett tantermében istentiszteletet tartanak s mivel a vallásoktatás az erkölcsi neveléssel szoros kapcsolatban van, a lelkészek a vallástani órákon kívül is készségesen s eredményesen közreműködnek a nevelésben.A vallásoktatás s a vasárnapi istentiszteletek igen jótékony és szelídítő hatással vannak a fiatalkorúnkra, azokon szívesen vesznek részt, buzgón imádkoznak és énekelnek, hiszen vannak köztük olyanok, kik csak kicsi gyermekkorukban, vagy egyáltalában még soha nem imádkoztak s templomban nem voltak. Az istentiszteleteken egyházi énekek éneklésével aktive is közreműködnek, melyekre heti 1 órában külön előkészíttetnek.

II. Értelmi nevelés.Az érzelmi nevelés mellett igen fontos szerepe van az értelmi nevelésnek isr mely kiegészítője a másiknak. „A tudatlanság a bűn fészke» tehát az értelmi nevelés, mint profilaktikus intézkedés is, nagy jelentőséggel bír.Az értelmi nevelés során mindazt a tudást nyújtjuk a fiatalkorúnknak, amelyre a legegyszerűbb embernek is szüksége van ahoz, hogy az életben a saját erejéből mennél jobban boldogulni tudjon s a tudatlanság egymagában ne szolgáljon a bűnözés okául.Szem előtt tartjuk azonban azt, hogy a javítónevelésre berendezett intézetekben s a fiatalkorúak fogházában az iskolai tanítás nem cél, hanem csak eszköz az erkölcsi nevelés szolgálatában, miért is az itt folyó iskolai oktatás különbözik a normálisok iskoláiban folyó tanítástól. Mig emez főleg a kijelölt tananyag pontos elvégzésére törekszik s előkészít a felsőbb osztályokra, addig nálunk az iskolai tanítás elsősorban az erkölcsi nevelés szolgálatában áll s célja nem annyira az ismeretek



beemlézése, mint inkább az ismeretek során kínálkozó erkölcsi motívumok kidolgozása s a tisztességes életre való alkalmazása.Már maga a rendszeres iskoláztatás is nevelőhatású, mert az órához alkalmazott pontosság, rend, fegyelem, gondolkodási kényszerűség, felelősség-, kötelesség- érzet a sem szellemi, sem fizikai rendszeres munkához nem szokott fiatalkorút munkára, kötelességérzetre neveli.1 Az új, vagy: a már elmosódott ismeretek megszerzése, felelevenítése :— ha azokat megfelelő formában nyújtjuk s rámutatunk azok gyakorlati hasznára — tisztességes úton váltanak ki kellemes érzéseket, az ilyeneket tisztességtelen úton is hajhászó lelkekből s így ennek jótékony hatása nem maradhat el.Minden egyes tantárgy keretében az előnyösen felhasználható erkölcsi motívumok lépten nyomon kínálkoznak s ezek felismerése és ügyes kidolgozása a pedagógus munkáját eredményesebbé teszi.Hogy az értelmi képezhetőség fokán álló erkölcsi fogyatékosok akaratának az erkölcsi jó befogadására vezető befolyásolásának módjára csak egy példát említsünk, ha pl. a gazdaságtan tanítása során megismertetjük a földmíves ember tisztességes, munkás, takarékos, józan életét, rámutatunk az erre vezető módokra, kidomborítjuk ennek örömöket, kellemes érzéseket nyújtó előnyeit a bujkáló, zaklatott, nyugodt lelkiismeretet soha sem nyújtó bűnös élttel szemben: a tisztességes életet talán -soha sem élt, azt nem is ismerő ifjúban önként felülkerekedik a jobb érzés, vágyat kezd érezni a nyugodt, tisztességes élet után, Az akarat ilyen irányú befolyásolása irányt szab a nevelő további munkájának.A rendelkezésre álló tanerők, tantermek, a növendékanyag értelmi képességének foka, a foglalkoztatás zavartalan menete, és minden más mellékkörülmény figyelembevételével, a fiatalkorúak tanítását 4 csoportban láttuk el.Az 1, csoportban az analfabéták tanulnak. Az eddigi tapasztalat szerint az analfabéták számát többnyire tanyai parasztgyermekek és cigányok adják ki, de mindig akad 1—2 városi, sőt fővárosi írástudatlan fiatalkorú is. Megtörténik, hogy 1—2 falusi elemi iskolai osztályt végzett fiút is az analfabéta osztályba kell soroznunk az írás-olvasás elsajátítása végett.Mivel az analfabéták túlnyomórészt értelmileg fogyatékosok, ezeknek oktatása kisegítő iskolai módszer szerint történik.Azzal a törekvésünkkel, hogy az intézetből egy fiatalkorú se kerüljön ki írás- tudatlanul, belekapcsolódunk az analfabetizmus elleni küzdelembe. Ezen cél érdekében az analfabéták osztálya a rövidebb időre elitéltekre s a legkülönbözőbb időkben történő beutalásokra való tekintettel permanens, a nyári hónapokban sem szünetel s  haladási csoportokra van osztva.Az II. csoportban az írni-olvasni-számolni tudókat tanítjuk az elemi ismeretekre,A Ili, csoportban az elemi ismeretekkel bírók taníttatnak főleg a gyakorlati életre szükséges tudnivalókra.A IV, osztályba az elemi iskolánál magasabb előképzettségüek járnak. Az értelmi képességnek ezen a fokán nyílik a legnagyobb tere az erkölcsi nevelés céljaira előnyösen felhasználható eljárásnak, mert ezen a fokon mód van hatni az értelmen keresztül az erkölcsi belátóképességre. Természetesen ez csak a normális, vagy nem nagyon lefokozott értelmi képességüekre áll, mert itt is bőven találkozunk az értelmi képesség kóros tüneteivel, mikor több-kevesebb középiskolai osztályt végzettek a legegyszerűbb elemi ismeretekben is teljesen tájékozatlanoknak bizonyulnak .(Emlékezőképesség zavarai, emlékezetből való kiesések, stb.).Az iparral élethivatásszerűen foglalkozó fiatalkorúakat heti 2 órában ipari szakismeretekre és ipari szakrajzra is tanítjuk, hogy gyakorlati ismereteiket elméletiekkel is bővítsük s mdatosabbá tegyük.
Vasárnapi iskola. A vasárnapi szabad idő helyes kihasználása végett ezen a napon ismeretterjesztő, erkölcsnemesítő s ha csak mód van rá, vetítettképes előadásokat tartunk.A vasárnapi iskola nem kifejezett foglalkoztatás, hanem szórakoztatva-tanító, kellemes időtöltés abból a célból, hogy elvonja az ifjakat a rossz gondolatoktól, egyben ránevelés arra, hogy kinti életükben szabad idejüket ne korcsmázásra, hanem önművelésre fordítsák.A vasárnapi iskolában az alkotó módszert alkalmazzuk s arra törekszünk, hogy a fiatalkorúak az előadásokon legalább egy szavalattal vagy énekszámmal aktive részt vegyenek, mert az a módszer igen alkalmas a lélek kiismerésére s felébreszti az esetleges lappangó tehetségeket, melyeknek fejlesztése értékes nevelési eredményeket hozhat.Vasárnapi iskolai ismeretterjesztő előadások megtartására tekintélyesebb külső embereket is fel szöktünk kérni.



Alkaimi ünnepélyek. A hazafias-, vallásos-, kegyeletérzés s általában a nemesebb érzések ápolására alkalmi ünnepélyeket tartunk. Ilyen ünnepélyek tartására kiválóan alkalmas a karácsony, husvét, pünkösd ünnepe, melyek szeretetteljesebb megünnepelhetésére bevonjuk a helybeli nőegyleteket is, továbbá a március 15.-e,, október 6,-a, december 6,-a s a körülményekhez képest más emléknap is. Az ilyen alkalmi ünnepélyek kellően kidolgozva az erkölcsi nevelés hathatós eszközeinek, bizonyultak.
Könyvtár. Az ifjúsági könyvtár nevelőhatását felesleges bővebben bizonyítani. A javítónevelésre berendezett intézetekben a hivatását betölteni képes könyvtár nélkülözhetetlen nevelési eszköz.Itt térek ki a növendék/evefezés lebonyolítására is, A fiatalkorúnknak hozzátartozóikkal való .levelezése csoportonként s az illetékes családfőnevelők ellenőrzése mellett történik. Általában havonként egyszer kötelező a levélírás. A levelezés ellenőrzése megismerteti a nevelőt a fiatalkorúnknak hozzátartozóikkal való viszonyával, a szülői és gyermeki szeretet fokával, létezésével vagy nemlétezésével s esetleg olyan-' bizalmas jellegű adatok birtokába is juttatja, melyekre az erkölcsi nevelés során szüksége van, de amelyeket magától a fiatalkorútól talán sohasem tudott volna meg. A megfigyelésnek . és megismerésnek ez a módja sokszor megmutatja azt a helyes utat, melyen a nevelőnek el kell indulnia, hogy a fiatalkorú megjavulását elérje. Gondot fordítunk arra is, hogy úgy a levél tartalma, mint külső formája megfelelő legyen.
Karének. Az ének, főleg a magyar népdal az, mely az eldurvult, zaklatott lelkűiéire enyhítő, megnyugtató, szelídítő, üdítő hatással van s a nemesebb érzések fejlesztésére, ápolására kiválóan alkalmas.Mivel megfelelő hanganyag áll rendelkezésünkre, a fiatalkorúakból négyszólamú férfikart alakítottunk. A dalárda szórakoztató és kedélynemesítő voltánál fogva igen rokonszenves a fiatalkorúnknak s épen ezért mások által is elismert nívóra emelkedett, amit a szűkebbkörű nyilvánosság előtt megtartott alkalmi ünnepélyeken való, a hallgatóság várakozását meghaladó szereplésével is bebizonyított. A dalárda anyagát hazafias és egyházi jellegű férfikarok, népdalegyvelegek, műdalok, gyászdalok és indulók képezték,

III. Testnevelés.A fiatalkorúak szellemi nevelésével egyforma fontosságú azok testi nevelése, A test edzésén kívül elérjük vele azt is, hogy a hanyag testtartású, lusta, lomha fiúk rugalmas testmozgásra, fegyelemre, embertársaikkal szemben való modoros magatartásra nevelődnek.Tornaterem és tornaszerek hiányában ez idő szerint a torna tanítás csak menet-, szabad-, csuklógyakorlatokra és játékokra szorítkozhatik. Télen a nagy havazások idején tornázás helyett a tanteremben egészségtani és életmentéstani oktatásban részesülnek. Kívánatos volna tűzoltógyakorlatok bevezetése is, de ez felszerelés hiányában ezidőszerint nem valósítható meg,
IV. Munkára való nevelés.Az erkölcsi fogyatékosok jövő magatartására döntő fotnosságú az, hogy mun- káranevelésiik céltudatos legyen. Az erkölcsileg megjavultak [meggyógyultak] a rideg gyakorlati életbe térnek vissza, tehát ha az intézetekben folyó pedagógiai munkát célszerű biztosító intézkedésekkel alá nem támasztjuk, csak félmunkát végeztünk. Nem lehet kétséges, hogy az erkölcs puszta tanítása a szociális bajokkal szemben való biztosító intézkedések megtétele, vagy a szociális bajok gyökeres orvoslása nélkül az intézeti tartózkodás alatt addig, míg a fiatalkorúnak a létfentartási feltételei megvannak, időlegesen hasznos lehet, de egymagában nem elegendő a célhoz akkor, amikor a fiatalkorúnak a mindennapi kenyeret már a saját erejéből kell megszereznie,A növendékeknek munkára való beosztása tehát nemcsak különös gondosságot igényel, hanem megköveteli azt is, hogy a fiatalkorú szociális, származási, gazdasági és egyéb vonatkozású viszonyait is figyelembe vegyük, mert amint egyrészt káros a földmíves elemet indokolatlanul az ipari pályára terelni, épen úgy kívánatos az évekre elitéit, földhözragadt szegény, sokgyermekes földmívesnapszámos család fiát — a városiakról nem is szólva — iparossá kiképezni, hogy kikerülve az életbe, szociális helyzete javuljon, illetőleg olyan helyzetbe hozzuk, hogy ne csak önmagát legyen képes fenntartani s ne legyen továbbra is szüleinek terhére, hanem ellenkezőleg, a családfentartás gondjainak egy részét képes legyen magára vállalni. Akarathiány esetén — természetesen nagy óvatossággal — még kényszer- eszközök alkalmazását is indokoltnak tartom. Több példa fordult elő már gya
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korlatunkban, midőn a megfelelő módon alkalmazott kényszer a neveltre előnyös és átalakító hatással volt.Indokoltnak tartom még azt is, hogy az évekre elítélt kisbirtokosok gyermekeit is kifejezett, komoly kérésükre iparral, pl, asztalossággal foglalkoztassuk, _ kik nem lesznek ugyan iparosok, de a fúrás-faragás tudásának egy eltörött kocsirúd megjavításánál, kifaragásánál nagy hasznát vehetik. Ez azért is ajánlatos, mert tudvalevőleg a magyar parasztnak a barkácsolásban már bizonyos öröklött készsége van. Általában arra törekszünk, hogy mindenki valami plusz-tudással távozzék az intézetből.Különösen a szociálpatológiásoknál fontos, kik kenyérkereseti képesítés nélkül nőttek fél, s csak mint kifutók, pályaudvari csomaghordók, küldöncök, alkalmi napszámosok s ehez hasonló foglalkozásúak voltak, vagy épenséggel mint munkakerülő csavargók nőttek fel a hasonló környezet befolyása alatt s a bizonytalan kereseti lehetőségek miatt züllöttek el —, hogy ezeket az intézetben valamely foglalkozási ágra kiképezzük.Intézetünk a fiatalkorúaknak kenyérkereső pályára való élethívatásszerü kiképzésére berendezve még nincs, az ilyen irányú berendezkedés folyamatban van. Növendékeink nagyrésze ez idő szerint házi- és kertgazdasági munkával, kisebb része pedig asztalossággal, lakatossággal, cipészettel, szabósággal foglalkozik, de nem élethívatásszerüleg, hanem csak háziiparszerűleg, noha a komoly akarattal bírók, főleg ha körülményeik is megengedik, szabadulásuk után módot találnak a folytatólagos és teljes kiképzésre,Az életpályára való alapos kiképzés a nagyobb intézetekben szakiskolai alapon van megszervezve, a kisebb intézetekben ezt a kérdést a munkaoktatók részére váltandó iparigazolvánnyal lehetne megoldani,
*A fiatalkorúak ceglédi m. kir. fogházában folyó javítónevelés módját a fentiekben vázlatosan ismertettem. Minden részletre nem térhettem ki, mert hiszen a nevelés oly tág. és változatos munkakör, melyet apró részletekig nem is lehet kidolgozni.Célom az, hogy egy javítónevelésre berendezett intézet nevelési .módszerét, belső pedagógiai életét — mely eddig még a szakkörökben is kevéssé ismeretes volt — megbírálás, hozzászólás, következésképen fejlesztés, tökéletesítés végett közöljem s ezzel is az ügy előbbrevitelét szolgáljam.

Szakirodalom.Szkola specjalana. (L’école speciale. I. Rok. No 2. 1925. — Említettük (1. M. Gyógyp. 1924. évf. 125. lap.), hogy Michel Wawrzynowski, a varsói gyógyp. tanárképző tanára a múlt őszszel nálunk járt s hosszabb ideig tanulmányozta intézeteinket. Amint a fenti lapból értesülünk, Wawrzynowski most terjedelmes beszámolót írt budapesti tapasztalatairól. Közli képzőnk szabályzatát teljes lengyel fordításban, közli a fogyatékosok stat. kimutatását 1910. évi adatok alapján, közli a gyógypedagógiai intézeteket, a vakok, siketnémák s az áll. gyógypedagógiai intézet ált. óratervét s részletesen beszámol az egyes intézetekben látott pedagógiai módszerekről. Ezen kívül dr Sterling a tükörírás vizsgálatáról, továbbá az iskolaorvosi szabályzatnak a gyógypedagógiai intézetre való alkalmazásáról; dr Grzegorzewska szerkesztőnő a Binet- féle intelligencia vizsgálatoknak a Stern-féle hányadossal kifejezett eredményeiről s azok jelentőségéről értekezik; Kopczynski az iskola-szanatoriumokról, Dunin Sulgu- 
stowska az iskolai műhelyekről, mint a kriminalitás ellenes küzdelem fontos megelőző tényezőiről, Stefanowicz-Moskiewicz a Binet-Simon-féle lépcsőzetes értelmesség-rnérő módszernek a gyógypedagógiai intézet laboratóriumában összegyűjtött eredményeiről ir. A francia nyelven írt rövid összefoglaló a lengyelül nem értő olvasóknak is megkönnyíti a betekiníést abba a lázas munkába, amit varsói kartársaink a fogyatékos gyermekek szakoktatása érdekében kifejtenek. (érn.)Prof. Dr. G . í. Rossolimo: Plán isszle dovanija detszkoi dusi. Moszkva 1922. 
73. oldal (A gyermeki lélek vizsgálatának terve.) — A munka iskolaorvosok, pedagógusok és a szülők számára készült, 225 kérdési tartalmaz, amelyekre felelni kell, hogy
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ezek nyomán a gyermekről teljes jellemrajzot alkothassunk. A kérdések és a megoldandó feladatok nagy körültekintéssel vannak megszerkesztve és azokat pontosan és lelkiismeretesen keli kitölteni. A szerző-munkájával azt akarja elérni, hogy a laboratóriumokban felvett, sokszor hiányos anamnéziselet mindenre kiterjedő és pontos jellemrajzzal pótolja.„  ■ „  , . „  „  , - Horváth Kálmán.G . Hoffenstern: Das Problem des Unbewussten. Stuttgart 1923. (J. Püttmann 
51. oldal.) — A szerző elfogadja, hogy tudatalattiak bennünk szerepelnek, de megköveteli. hogy a tudatost a tudattalantól pontosan elhatároljuk. Szerző a tudattalant mint „potenciálisan tudatosat“ fogja-, fel, amely némelykor tudatos, máskor pedig tudattalan, de tudatossá lehet. A Fr.eud-féle tudattalan a tudattól független Szerző tehát ebben a tekintetben eltér Freud; álláspontjától. Az álomfejtés jelentőségét illetőleg — pszihoanalitikus értelemben — hasonló felfogáson van, mint Adler és Jung, Meg- egyezik felfogása a Külpe-féle »Iskolával is, — amennyiben az öntudat kibővítését, kimelyitéset tartja a legfőbb feladatnak. Horváth Kálmán.Heinr. Schüszler: Arbeitsschulmethode undkath. Religionsunterricht. (Munka
iskola és a kath. vallásoktatás.) Führer in die Arbeitsschule, Herausg. von Stadtschulrat 
A. Henze und Rektor W. Mayer in Frankfurt a. M . Band 7. Diesterwegs Verlag. 1922. — A  Biblia a laikus számára páratlan erejű építő irat, a teológus számára bánya, ahonnan erceket hoz ki dogmái felépítésére. A laikus is a teológus is épült belőle, csak a gyer- meiínek tették terhévé, amikor a kezébe adták, hogy könyv nélkül tanulja meg. A katekizáló kesz-kerdes és kész-felelet módszer helytelenségét minden „tantárgy“-nál belátták már, csak a vallástanítás ragaszkodik még hozzá sok helyt, A gyermek nem passzív objektum hanem elsősorban produktiv és aktiv alany, kinek alkalmat kell adni munkakedve és munkaakarata kifejlesztésére, Ki kell keresni akaratának moíivumait és minden erővel a pedagógia minden vívmányával a motívumok ápolásával akaratát fejleszteni kell. Auch der schwächste Wille vollbringt Heldentaten, wenn ihm das rechte Motiv gegeben ist und ein scheinbar starker Wille verzagt, venn ihm das Motiv fehlt.“ Sch, nagy körültekin- téssel megírt füzetében a munkaiskola módszerét szeretné meghonosítani a katolikus vallasoktatásban. A hittanóra épúgy munkaközösség kell, hogy legyen, mint a földrajz- vagy a számtanóra. A tanításnak, nevelésnek itt sem lehet más feladata, mint az ho»v problemákatláttassunk meg és képessé tegyük ä gyermeket a kérdések megoldására. "A gondolkozasi folyamat ne a tanítóban, hanem a tanítványban folyjék le. Jézus mikor tanít, nem analizál, nem szisztematizál, hanem a hallgatói töprengenek, rendülnek meg ujjonganak fel. Jézus felfedező útra viszi őket és ők önálló tevékenységet fejtenek kí. Szerző bámulatos ügyességgel feldolgozott anyagából, mely a róm. kath. egyház egész világnézetet, hitvilágát magában foglalja, csak egyetlenegyet mutatunk be: „Az adó- garast. Az evangéliumi történetet először feldolgoztatja, azután élményévé teszi a gyermekeknek. Bőven részletezi a jó ember viszonyát a rosszakhoz; a politikai és társa- ,!?!?J , íterê t, mely a farizeusok és az ídvezítő mögött áll; a nagy összeütközést Jézus működésé es a zsidók váradalmai közt. Bemutatja Tizián képét. „Milyenek jézus szem ei. — „A szív melyébe látók.“ — „Nem lehet sokáig kibírni nézésüket.“ — „Nem tudok sokáig azokba nézni." „Hát a farizeus?“ — „Ő  arcátlanul nézi jézust.“ — „Egészén neki.megy, úgy odahajol Hozzá." — „Hasonlítsátok csak össze a két főt!“ — „Jézus arca jeher es ragyog. A farizeusé sárga. Jéz;us haja és szakála finom és fekete. A  farizeusé bozontos es barna,“ — „Nézzétek meg, hogy milyen különbözők a kezeik *?•, legszebo a képén?“ — „Jézus szeme!“ — „Nézz bele mégegyszer jól! —A  képét bátrán eltelhetjük ezután, élmény lett belőle a gyermekben. „Adjátok meg a császárnak ami a császáré... — „Nekünk már nincs császárunk!“ — Igaz! de mit mond Fal apostol: minden lelek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek A zsidóknak az O-szövetségben gyakran változott a kormányformájuk. Vegyük csak sorra mikor. — „Jézus, ha köztársaságban élt volna, akkor is az lett volna a parancsa, hogy fizessetek meg az adótok,“ — „Jézus még azt is mondja: adjátok meg az Istennek, ami Istene. Tartozunk-e „mi valamivel? Ki nem tartozik Istennek? Mivel tartozunk í Az Istent szeresd és az O parancsolatait megtartsad! Ahol lehet, a jelenetet a gyermek megrajzolja, papírból kivágja, megfesti, elénekeli. Az éneket, az éneknek teológiai mélységéit, (pl. 0  Haupt voh Blut und Wunden) képeken érzékeltetjük. (Grünewald: Krisztus telteszitese.) A konklúziókra, dogmákra való rávezetés a tanítónak élénkségét nagyon megpróbálja. A gyermekben az érzékeltetés megindítja a motorikus munkát, ez az értelmi reflekszet, mely viszont hamar kész a gyakorlati alkalmazással. A célkitűzést megadja a rom, kát, dogmatika, az_ azonban, hogy a gyermeki fantázia nehogy máshová erkezzek, tökéletesen a vallásoktatáson fordul meg. A munkaiskola módszerének a val-  

lasoktatasban való meghonosítása nemcsak a gyermek számára teszi kellemessé a hittan
órát hanem az egyhazat is arra hajtja, hogy vallástanítói ruganyos lelkületüek, gyermek- 
leiket ismerők ahoz gyorsan alászállani és mégis magukkal Krisztushoz emelni 
tudok legyenek. lncZ£ Qábon



Vegyesek.Dr. Ranschburg Pál egy. tanár f. évi március 31-én az orsz. közegészség- ügyi egyesület által rendezett sorozatos népszerű előadások keretében a „Gyermekek és felnőttek szellemi túlterheléséről“ másfél óráig értekezett. Maga a tárgy olyan, ami mindenkit érdekel, aki korunk lázas, izgalmas napjait átélni kénytelen; de a tárgyon kívül nagy vonzó erőt jelentett a kiváló tudós előadó. A közönség teljesen megtöltötte az egyet, fizikai intézetének nagytermét s mindvégig nagy érdeklődéssel hallgatta az előadást, melyről a napilapok kimerítő tudósításokat hoztak.A „M agyar G yógypedagógiai T ársaság“ a tavasszal folytatta propoganda előadásait Március 19—20-án Magyaróvár és Moson városokat keresték fel a Társaságkiküldöttei. Április 22—23-án Abonyban és Cegléden, május 8-án pedig Aszódon tartottak előadásokat, A közönség mindenüt nagy érdeklődéssel hallgatta a szónokokat.Május 11—1 2 -és 13-án nagyfontosságu előadás-sorozatot kezdett a Társaság, amelynek kiküldöttei Tóth Zoltán főtitkár és Horváth Kálmán gyp. tanár a pápai református teológia, az áll. tanító, a róm. kát. és ref, tanítónőképző hallgatóinak 20 szakelőadást tartottak a gyógypedagógia köréből. Ezeket a szakelőadásokat az ősszel más városokban folytatják. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság propoganda előadásainak a száma elérte a 111-et. Június 13-án az aszódi fiúnevelőintézet falai közt tartott szakűlésen találkoztak a Társaság tagjai, számszerint vagy 90-en. A szakűlés előadói voltak: Nagy László, aki „Tanulmányok az erkölcsi fejlődés köréből“ címen, és KoleszárJózsef, aki „A javító nevelés a fiatalkorúak ceglédi fogházában“ címen értekezett. (Az utóbbi tanulmányt egész terjedelmében közzétettük.)A siketnémák és vakok tanárainak orsz. egyesülete f évi június 28-án tartoíta 22-ik évi közgyűlését Budapesten. Tárgysorozata 15 pontból állott. Borbély 
Sándor, aki 14 éven át viselte az elnöki tisztet, ezúttal lemondott s lemondása visz- szavonására nem volt rábírható. Megkapó, gondolatokban gazdag elnöki megnyitójában sok figyelemre méltó_dolgot mondott. Helyébe Herodek Károlyt választotta meg elnökké az egyesület. Borbély Sándor pedig örökös diszelnök lett. A tisztikar megválasztása után a közgyűlés véget ért,Lovács József az ifjú vakok szegedi intézetének ny. igazgatója meghalt, Június 28-án temették el nagy részvét melleit Szegeden. Az utóbbi időkben nyugalomban töltötte napjait, hosszú időn át betegeskedett. Pályafutása érdekes és érdemes a megszívlelésre. A vakok bpesti orsz, kir. intézetének előbb jeles növendéke volt, később egyik kiváló tanárá lett s a Braille-írás megmagyarosításával is tett kísérletet. (Lásd: a P.allas lexikonnak idevágó cikkét). Utóbb a szegedii fjú vakok intézetének lett az igazgatója s annak érdekében sokat fáradt. Míg az intézetben idegenek lakhattak, ő vagonlakóvá lett. Most végre átköltözött öröklakásába. Nyugodjék békével 1Am íg a készlet tart, négy művet ad a kiadóhivatal 15.000 kor.-ért. 1. Kirschen-
heuter F.: A háború vakjai . . . . . . .  2. Istenes K .: A háború siketéi, némái stb...............3. Arnman: Surdus loquens (Beszélő siket),____ 4. Á  gyógypedagógiai tanárok orsz,kongresszusának naplója 1910, Darabonkint vásárolva 5.000 Kor. egy-egy mű ára. A postaköltséget a megrendelő viseli.

Szerkesztői üzenetek.Többeknek, akik szívesek voltak őt áthelyeztetése alkalomból írásban felkeresni: ez utón is hálás köszönetét mond a felelős szerkesztő. — É rdeklődő: A Magyar Pedagógiai Társaság tagsági díja évi 30,000 K, ezért megkapja a társaság folyóiratát, a Magyar Pedagógiát is. Jól teszi, ha tagsági díját Quitü József nénz- tárosnál rendezi, aki Budapesten, I., Ferry Oszkár-u. 40. sz, alatt lakik.Felelős szerkesztő: ÉLTES M ÁTYÁS. Szerkesztőtárs: UNGERMANN JÓ Z SE F, A kiadóhivatalt vezeti: Zsenaty Dezső, Budapest, VIII. kér., Mosonyi-utca 6.Nyomatott a váci kir. orsz. fegyintézet könyvnyomdájában.


