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A dadogás okát kutató újabb elméletek.

írta: Dr, DÉNES LÁSZLÓ orvos.

Aki a dadogás állandóan növekedő irodalmát figyelemmel kí
séri, annak feltűnik, liogy a probléma vizsgálata mind egyoldalúkká 
válik. A növekedő irodalom, egyes tiszteletreméltó kivételektől el
tekintve^ nem vet fel újabb szempontokat, hanem beéri a tünettan 
mind terjedelmesebb adatgyűjtő munkájával. Újabb és újabb tüne
teket közölnek le, melyek már régen és sokszor leírt tüneteknek a 
változatai. Gutzniann és Fröschels a tünetek nagy részét m ár koráb
ban kimerítően ismertették. A kísérleti fonetika minden eszközét 
mozgósítják, hogy újabb és jobban differenciált tüneteket állapít
hassanak meg. Ami újat az irodalom az utóbbi időkben létrehozott, 
csak a dadogás pszihopatológiáját érinti, tehát egy olyan terüle
tet, mely a kísérleti fonetika számára nehezen hozzáférhető. Noha 
a tünettan irodalma állandóan ugyanazon vagy rokon esetek le- 
. írása_ körül mozog, mégis érdekes az a körülmény, hogy a dadogás 
okát illetőleg csaknem minden szerző ugyanazon tünetek vagy azok 
változatai alapján, különböző magyarézaíbkra jut.

Hippokratestől kezdve állandóan jelentkeznek szellemes és ke
vésbé szellemes elméletek és általában meg lehet állapítani bizo
nyos fokú periodicitást. A sok különböző elméletből természetesen 
a szerzők különböző gyógyítási módszereket vontak le. .Minden
esetre jellemző, hogy az elméletek alkotói gyakran értek el ered
ményt mások elméletei alapján, viszont a. saját elméletük sokszor 
csődöt mondott.

A tudományban már régóta ismerjük a periodicitás elvét az 
elméletekre vonatkozólag. Rég elfelejtett teóriák támadnak fel 
újra, hogy azután ismét — hasznavehetetlennek minősítve — le
tűnjenek. Egy^igen komoly tudós m utatott rá arra, hogy Einstein 
relativitás-elmélete hatszor tért már vissza különböző időkben és 
különböző helyeken a tudományba. Minden elméletnek megvan a 
maga potenciális magva és a  maga időszerűsége. Az időszerűséget 
az^ elmélet gyakran elveszti, de ha van potenciális magva, előbb- 
utóbb feltétlenül visszatér.

Báró Eötvös Lóránt — mindnyájunk felejthetetlen nagy mes
tere — mondotta egyszer, hogy az elmélet addig jó, amíg teljesíti 
kötelességét és előre lendíti a kutatást.

A. dadogás kórképe még esetenként is oly változatos, hogy 
.nagyon érthető, ha ennek a betegségnek magyarázásában is annyi 
különböző elmélet épült ki. Hozzájárul ehhez az a körülmény, hogy 
már a dadogás jelentkezési ideje is annyira változó, hogy nehéz a 
különböző életkorban keletkező dadogást egy közös nevezőre hozni. 
A dadogás leggyakrabban a beszédfejlődés folyamán (a Gutzmann- 
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féle „Entwickelungsstottern“), az első iskolaévekben, esetleg a ser
dülés korában lép fel, minden kimutatható kóros előzmény nélkül. 
Ilyenkor csak magyarázatul tételezünk fel bizonyos pszihikus 
vagy hypochondriás hajlamot. Ha viszont a fertőző betegségek, 
testi vagy lelki traumák, továbbá az agy szervi elváltozásain ala
puló afáziákhoz csatlakozó dadogást vizsgáljuk, akkor a dadogás 
okát egy helyhez kötött, szervi elváltozásban jelölhetnénk meg. Ez 
volt az okai annpk, hogy Gutzmann egy alapos és kitűnő munkájá
ban (Stottern als Herdsymptom) összegyűjtötte az irodalom jel
lemző eseteit, melyekben a központi agyi elváltozás egyik jele dado
gás volt. A kép azonban annyiban nem volt teljes1, hogy mindezen 
esetekben a szervi sérülés az agy különböző területén volt. Tehát 
kétségtelenül egyértelmű eredetét a dadogásnak szervi elváltozás 
alapján megint esak nem lehetett adni és ez a tény látszólag azok
nak adott igazat, akik a dadogás létrejöttében állandóan pszihikus 
okokat emlegettek.

A két véglet — a szervi és elvont! okok között — az áthidaló 
megállapítás a Hoepfner-Fröschels-féle elmélet. Ez az elmélet 
mutat rá először teljes határozottsággal arra, hogy minden dado
gás, akár a beszédfejlődés folyamán lép fel, akár .szervi elváltozá
sok kísérőjeképen, mindig klonikus szótagismétléssel kezdődik. 
Hogy ebből kóros dadogás fejlődjék ki, ahhoz feltétlen lelki hajla
mosság szükséges. Fröschels szerint „a dadogás sajátlagos magja 
az a lelki állapot, mely az ataxiásan beszélőben a hibás beszéd ön
tudatát felkelti“. Sőt Fröschels tovább megy és szerkezet-lélektani 
alapon azt bizonyítja, hogy a dadogás ténye elég ahhoz, hoerv egv 
megfelelő hajlamossággal bíró embernél pszihopátológiás tünete
ket eredményezzen.

Hoepfner is az ataxiás beszédből, szótagismétlésből indul ki 
és ebből vezeti le a dadogás egész pszihikai képét.

Gutzmann a gyermekkori dadogás okainak kutatásában Blume 
álláspontját fogadja el, aki szerint a dadogás oka abban keresendő, 
hogy eltolódás keletkezik a beszélni akarás és a beszélőképesség 
között (Sprechenwollen und Sprechenkönnen). A gyermek fölvevő 
készüléke gyorsabban fejlődik ki, m int a leadó, mely m ár mozgás
beli tökéletlenségénél fogva sem teljesen alkalmas arra, hogy a 
gyermek röpke és játékos gondolatait a kellő gyorsasággal kövesse. 
Különös az, hogy Gutzmannak nem tűnt fel, hogy erre már közel 
2000 évvel ezelőtt Hippokrates is rámutatott, mondván: ,,a dado
gás oka egy inkongruencia a gondolkozás és beszéd között, mely 
akkor keletkezik, amidőn, még ¡mielőtt az előbbit kimondanánk, 
már mást fűzünk hozzá, vagy mikor beszéd közben előre másra 
gondolunk“.

Ez a megállapítás főleg olyan eseteikre találó, mikor egyes rosz- 
szul nevelt kis gyerekek, akiket szüleik szereplési viszketegsége 
állandó működésre kényszerít és akik kénytelenek családi szóra
koztatásra folytonosan szerepelni. Ilyen esetekből kifolyólag már 
gyakran találtak dadogást, melyet rögtönösen gyógyított a gyer
mek és a környezet jobb nevelése.

Kétségtelen az, hogy a dadogás oki kérdésének tisztázása nem 
könnyű feladat. A kérdés magva talán az a tény, hogy az ideg



9 9

bajok tanával szemben, melyekhez a Kussmaul-Gutzmann-iskola 
szerint a dadogás is tartozik — igen tartózkodó a tudomány. Cullen, 
aki a X V III. század végén az idegbajok tanát megalapította, azo
kat a betegségeket sorolta ide, melyek nem egy szervi elváltozás 
jelei, hanem az idegrendszer általános elváltozásán alapuló beideg
zés! zavarok. Az idők folyamán — főleg az utolsó 30 év volt döntő 
jelentőségű — a szervi okok után való kutatás következmény eké- 
pen a neurozisos felfogás szűkebb térre szorult. Jó egynéhány be
tegséget,^ amelyeket sikerült szervi elváltozásokra visszavezetni, el 
kellett választani a neurózis fogalmától. Így például az epilepsziát, 
vitustáncot (a chorea minort) stb., melyeket többé-kevésbbá ponto
san helyhez kötött elváltozásokra vezettek vissza. A kutatók egy 
része továbbra is kitart amellett, hogy a többi — neurózis képéhez 
tartozó betegségről is, sikerülni fog megállapítani a szervi eredetet.

Annyi tény, hogy Hoepfnernek és Fröschelsnefc sikerült a 
dadogás tüneteinek legnagyobb részéről, így a görcsökről, együtt
mozgásokról kimutatni, hogy ezek akaratlagosan jönnek létre, tehát 
érzelmi-értelmi alapon fejlődnek ki. Ők azonban a dadogás alapjául 
a klonikus rángásokkal járó szótagismétlést veszik fel, melyhez csak 
az idők folyamán és csak megfelelő hajlamosság esetén társulnak 
a többi tünetek. De éppen ezen a klonikus szótagismétlésen fordul 
meg a dolog. Mert ez a klonikus szótagismétlés oly gyakori dolog 
— főleg a gyermekkorban, sőt a beszédfejlődés folyamán is, ami
kor élettani formájában fordul elő —, hogy egyes szerzőket, így 
példáid Sternberget ez indította arra a kijelentésre, hogy a dado
gás nem is betegség. Viszont kétségtelen az is, hogy az élettani 
körülmények között előforduló szótagismétlést nem szabad a kóros
sal összetéveszteni.

Mert tényleg gyakori a klonikus szótagismétlés a felnőtt kor
ban is, sőt kísérletileg is előidézhető, mint azt Urbantschitsch mu
tatta ki. Ő a kísérletet úgy végezte, hogy egy nyugodtan olvasó 
embernek a füle mögött váratlanul egy erős harmonikát szólalta
tott meg. Az illető az első szavakat csak dadogva tudta kiejteni. 
Ennek a kísérletnek valószínűleg erősen psyehogen alapja van, de 
mélyebben fekvő okokra is lehet gondolni, m int azt később látni 
fogjuk. Feltűnő az is, hogy az ú. n. hada l óknál (tumultus sermo- 
nis) igen gyakran találkozunk szótagismétléssel, mely mégsem 
válik kóros dadogássá.

Adva vannak tehát a dadogás 'különböző formái, meg lehet-e 
egyáltalán kísérelni közös okra visszavezetni különböző alakjait? 
Stern a kérdést úgy oldja meg, hogy ab ovo elismeri, hogy „a dado
gás egy összefoglaló fogalom, mely alá több, különböző, ideges ere
detű beszédzavar tartozik“.

Az utolsó évek vizsgálatai azonban arra engednek következ
tetni, hogy mégis sikerülni fog a dadogás — legalább egyes alak
jainak — eredetét tisztázni. Dahmann. a német természettudósok 
1926-ban tartott vándorgyűlésén egy összefoglaló ismertetést ta r
tott a beszédzavarok agyi lokalizálhatóságáról. Ott vetette fel, hogy 
vájjon milyen irányt kell választani a kérdés tisztázására. Adva 
két szempont van : a szigorúan lélektani vizsgálati mód vagy a pon
tos agyszövettani vizsgálatokon alapuló lokalizálás! eljárás.
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Ő abban az irányban dönt, hogy ha egyáltalán meg tudjuk hatá
rozni anatómiailag a sérülés helyét, mely a beszédzavart okozza, 
nem szabad a lelki tényezőket sem figyelmen kívül hagyni.

Újabb vizsgálatok éppen a dadogás agyi lokalizálhatósága cél
jából olyan összefüggésekre mutatnak rá, amelyek feltétlenül szá
mot tarthatnak az érdeklődésre, sőt kiindulását képezhetik további 
kutatásoknak.

I nman állítja ugyanis, hogy kétségtelen összefüggés áll fenn 
a dadogásra való hajlamosság, a kancsalság és balkezesség között. 
Főleg pedig azt hangsúlyozza, hogy a dadogás és a balkezesség 
között van kapcsolat. Neki sikerült 1000 kancsalság! esetben, 
kancsalságot és dadogást találni a családban. Praktikus volna sze
rinte a betegek szellemi képesége és ezek között a fogyatékosságok 
között az összefüggéseket keresni. Egy balkezes ugyanis (akár vele
született, akár szerzett aizi) sokkal magabízóbb és önérzetesebb, mint 
a család többi tagja, mert azoktól öntudatosan különbözik. Sok 
jobbkezes ember képesnek érzi magát, hogy balkezével is dolgozzék 
és tényleg gyakran egy erős indulatroham váltja ki belőlük a bal
kezességet. (Gyermekek között a fiúknál evakoribb a balkezessé«-' 
mint lányoknál. így W. Ballin Saint-Louisban 90.000 evennek 
között ,3-6% fiií, 2'1% lány balkezest talált.)

A balkezesség erőszakos visszaszorítása vagy jobbkezeseknél 
a balkéz kiképzése dadogást válthat ki.

Hugh Gordon 1920-ban egy epileptikus gyermekek számára 
fentartott iskolában azt a kísérletet végezte, hogy jobbkezes gyer
mekek balkéz ügyességét is gyakoroltatta. Eközben azt tapasztalta, 
hogy 5 hónap múlva dadogás lépett fel, mely csak akkor tíint el, 
mikor már a balkéz is a jobbnak megfelelő ügyességre tett szert. 
Gordon tapasztalta azt is, hogy egy ilyen kényszerített balkezesnél 
kancsalság lépett fel. Megállapította, hogy egyes családok összes 
tagjainál a dadogásra, kancsalságra és balkezességre való hajlam 
kíilön-külön is mutatkozhatik, de egyes egyéneknél együtt is fel
léphet. Ő is hangsúlyozza, hogy dadogás és kancsalság fellépését 
érzelmi indulatok elősegíthetik. Egy esetet is közöl, melyben egy 
2 éves, kissé kancsal leánygyennek hirtelen elkezdett dadogni és 
ettől az időtől fogva balkezes lett. A gyermek szülei szerencsétlen 
házaséletet éltek és állítólag ennek hatására keletkeztek fenti tüné - 
tek. Amint ez a helyzet megváltozott, a dadogás rögtön elmúlt, a 
balkezesség lassan visszafejlődött és a kancsalság alig észrevehe
tővé vált.

Sachs is analógiát talál a dadogás és kancsalság között, de az 
ő kiindulási pontja más. Abból indul ki. hoev a beszéd fefémtésé- 
ben mindkét oldali agyfél részt vesz, tehát egy kétoldali szimme
trikus működés eredménye, mégis Broca felfedezése óta tudjuk, 
hogy csak a bal agyfélben támadt sérülések bénítják mes a beszéd 
mozgási megnyilvánulását. Következésképen a hangos beszéd csak 
az egyik agyfél (annak is pontosan körülhatárolható részének) az 
aszimetriás működése..

I t t  meg kell szakítanom a fonalat és rá kell mutatnom arra, 
hogy az agy mozgató idegpályái kereszteződnek, vagyis a jobb 
testfél izmait a bal, a bal testfél izmait a jobb agyfélteke központjai



kormányozzák. Ennek dacára a beszéd mozgatóizmait csak a bal 
agyfél befolyásolja, még pedig — jobbkezeseknél, mert kétségtele
nül látunk eseteket (főleg Weber közölt le ilyeneket), ahol a jobb 
agyfél sérülése okozott teljes bénulást. Ezek azonban balkezesek 
voltak.

Ezt az állapotot úgy foglaljuk össze, hogy jobbkezesség ese
tén — balagyiság (Linkshirnigkeit) áll fenn. Hogy ez születési haj
lamosság vagy szerzett képesség-e, azt- nehéz eldönteni.

James Marc Baldwin folytatott a jobbkezességre nézve beható 
vizsgálatokat. Gondolt arra is, vájjon nem a gyermek állandóan 
egy karon hordása fejlesztette-e ki a jobbkezesséeet? Ezt úe'v ellen
súlyozta, hogy váltott karon hordatta állandóan a gyermeket. Azon
kívül a 4—-10 hónapig kényelmes ülőhelyzetbe hozva a gyermeket, 
tárgyakat mutatott neki, melyek után nyúlt a gyermek. Azt tapasz
talta, hogy eközben egyformán használta a jobb és bal kezét. Amint 
azonban a tárgyat messzebbre tartotta, a gyermek különös előszere
tettel használta a jobb kezét. Baldwin ebből azt következteti, hogy 
ennek az oka a bal agy fél jobban-fejlettsége. Egyesek azt tartják, 
hogy ez a bal-agyiság csak a 7. hónaptól kezdve jelentkezik. 
(Yoelcker.) Biztosan a jobb agyfélben is megvannak a beszéd moz
gatópályáinak központjai. De a fejlődés egy bizonyos pontján 
(azzal egyidőben, hogy a bal agyfél döntő szerephez jut) szunnyadó 
állapotba kerülnek, arra várva, hogy alkalomadtán esetleg további 
kifejlődésre jussanak. Erre mutat az is, hogy amíg ez a lokalizáló 
folyamat befejezve nincsen, a gyermekkorban jobboldali agysérü
lések is ugyanolyan gyakran okoznak beszédbénulást, mint az ellen
oldaliak. A beszéd a gyermekkorban könnyebben sérül, mint 
később; azonban a gyermekkori beszédsérülés könnyebben is gyó
gyul, mert az ellenoldali agyfél szunnyadó központjai idejekorán 
működésbe léphetnek.

A jobbkezűség és a balagyiság jelenségeit már többen m éltat
ták és főleg Gaupp hangsúlyozta azt, hogy ez egy jellegzetesen 
emberi tulajdonság. Meg kell állapítani azt is, hogy a balagyiság- 
arak vannak anatómiai alapjai; főleg az, hogy a bal ágy félnek 
bővebb az érhálózata, mint a jobbnak. Azonban súlybeli különbség 
még sincs a két agyfél között.

Naunyri egy a sza birodalomban rövidsége dacára is korszakot 
alkotó, halála után megjelent, munkájában száll síkra amellett, 
hogy nem a balagyiságtól függ a jobbkezesség, hanem megfordítva: 
a jobbkezesség volt előbb és ebből fejlődtek ki élesebben a bal agy
fél beszédmozgató központjai. Hivatkozik arra, hogyha a jobb vér
ellátás okozná a balagyiságot, akkor ennek a következménye súly
különbözet volna, de semmi esetre sem egy minőségbeli különbség. 
Azután az emberszabású majmoknál is jobb a bal asrv vérellátása, 
mégsem találunk náluk sem balagyiságot, sem jobbkezességet. 
Főleg az a döntő tényező, hogy balkezes, tehát jobb agyú emberek
nél is erősebb a bal agyfél vérellátása. Mindezek alapján Naunyn 
azt tartja, hogy a jobbkezesség az elsődleges, melyhez másodlagos 
módon társul a bal agyfél fejlettsége. Az, hogy az embernél a jobb
kezűség kifejlődött, annak két oka lehet. Elgvrészt az. hos,v az 
ember két lábon já r és így alkalma van mindkét kezét munkára
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használni, sőt az egyiket előnyben is részesíteni; míg, még az 
emberszabású majmok sem állnak állandóan két lábon, hanem fel
váltva, sőt kényelmesebben állnak négyen.

Az ösztön — mely Ewald-Hering fogalmazásában fa ji emlé
kezet — hajtja az embert a jobb kéz használatára, mert mikor az 
ember először kezdett szúró harcieszközöket használni, rájött arra, 
hogy ellenfele szívét könnyebben tudja úgy eltalálni, ba jobb kezé
vel hajítja a dárdát és így biztosan halálos sebet ejt. Ennek a nézet
nek Pye-Smilh és Weber a szószólói.

Kétségtelen az, hogy az egyik kéz nagyobb ügyessége egy fejlő
dési fokozat, amellyel csak az ember rendelkezik. Ezt csak úgy 
lehet tovább fokozni, ha mindkét kéz egyformán ügyes lenne. Ennek 
több harcosa van, így John Jackson és von Meyer, akik a két kéz 
egyforma használatát (ambidextria) propagálják és hivatkoz
nak olyan kiváló nagyságokra, mint Leonardo da Vinci, Holbein 
és MVtizel, kik mindkét kezüket egyformán használták. Tényleg 
alakultak — főleg Németországban — egyesületek, melyek célul 
tűzték ki mindkét kéz rendes kiképzését.

Meg kell állapítani azonban, hogy úgy az amltidexiriásoknál, 
mint a balkezeseknél gyakrabban fordulnak elő beszédhibák. Lued- 
deckens állapítja meg, hogy balkezeseknek majdnem a felénél talált 
beszédhibát, melyek legnagyobb része dadogás és hibás kiejtés volt. 
Ha ezt szembe állítjuk azzal, hogy normális gyermekek között átlag 
1% a dadogó, kétségkívül feltűnő a. különbség.

Ha visszatérünk Sachs vizsgálataira, tényleg feltehető az, hogy 
a jobb agyfél szunnyadó beszédközponja szerepet játszhatik a dado
gás kifejlődésében. Hogyha t. i. a bal agyfél felsőbbsége nem elég, 
hogy a jobbat elnyomja és főleg ha a jobb agy fél szunnyadó be
szédközpontja is működésbe lép, akkor ebből beszédzavar keletkez
hetik, mert az egyén nem tudja a két oldalról jövő indítékokat egy 
egységes egésszé olvasztani. Ezzel áll összhangban az aphasiások 
dadogása is. Feltűnő az a tény, amivel főleg a háború alatt talál
koztunk, hogy azok, akik jobb karjukat elvesztették és kénytelenek 
voltak balkezüket kiképezni, gyakran dadogokká váltlak, mert való
színűleg a balkéz képzésié ingerként hatott a jobb agy szunnyadó 
beszédközpontjára és ebből Sachs szerint működésbeli verseny 
keletkezett a két agyfél között, melyet nem tudtak egy közös céllá 
ötvözni.

Sachs — mint említettem — céloz az afáziások dadogására is, 
melyet az ellenoldali agyfél működésbe lépéséből magyaráz. Erre 
már 1886-ben Félix Kauders is rám utatott egy a lázi ásnál fellépő 
dadogással kapcsolatban. Sachs is hangsúlyozza a dadogás és 
kancsalság összefüggéseit (részletekre e helyen nem térhetek ki); 
érdekes azonban az, hogy — mint tudjuk Dieffenbach — a múlt 
század elején véres és erőszakos műtéteket végzett a dadogás gyó
gyítására úgy, hogy a nyelvgyököt átvágta, esetleg abból egy ék- 
alakú darabot metszett ki. Különös csak az, hogy őt erre a műtétre 
az vezette, hogy a dadogásnál gyakran talált kancsalságot, melyet 
pedig úgy korrigálnak, hogy az egyik szemmozgató izom inát á t
vágják. Ebből kiindulva gondolta Dieffenbach, hogy a nyelv kóros



állása okozza a dadogást és ezen akart egy — szerencsére hamar 
divatjamúlt — műtéttel segíteni.

Végre is levonhatjuk a következtetést, hogy bár a dadogás 
okainak kutatása nem egy lezárt egész, talán lépésről-lépésre közel 
jutunk mégis az igazsághoz. Az, hogy az okok felderítése talán 
hozzá fog járulni egyrészt a neurózisok tanának tisztázásához, más
részt az agybeli folyamatok pontosabb lokalizálásához, esetleg az 
emberi lélek alaposabb ismeretéhez, csak újabb és kitartóbb len
dületre serkenti a kutatást.

Irodalom: H. Gutzmann: Sprachheilkunde. II I . Aufl. —- E. Frö- 
schels: Logopädie. II. Aufl. — B. K usstnm ü: S törungen der Sprache. 
IV. Aufl. von H, Gutzmann. — B. Nanyer: Die organischen W urzeln der 
Lautsprache des Menschen. — ili. Nadoleczny: Die Sprache und Stim m 
störungen im K indesalter. II . Aufl. — In man: An inquiry  into the ori
gin obsquint, left handeness and stamme Lancet. 1924. — H ugié Gor
dont: Inmann idézi. — Sachs: Zur Biologie des Stotterns. W iener, klin. 
Wochenschrift. 1924. — Sachs: Über Schielen und S tottern. Z eitschrift f. 
Augenheilkunde. 1924. — Dahmunn: Über den heutigen S tand der Loka
lisationstheorie der Sprachstörungen und die D ysarthrien . Vers. d. Ges. 
dtsch. N aturforscher und Ärzte. — Gaumt: Über die R echtshändigkeit 
des Menschen. Jena, 1903. — V. Meyer: Über den U rsprung  von rechts 
und links. — Lueddekens: Rechts- und L inkshändigkeit. Leipzig, 1900. — 
Ewald Stier: S tudien über L inkshändigkeit. Monatsschr. f. Psych. und 
Neurologie. Bd 30, H. 5. — Felix Ränder s. E in  B eitrag  zur K enntn is der 
stellvertretenden T ätitgkeit des r. Gehirns bei Ausfall des I. Sprach
zentrums. Medizinische Jahrbücher. 1886.
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Az individuálpszihológia alkalmazása 
a gyógypedagógiában.

írta : MÖLLER ERZSI.

Az individuálpszihológia megteremtője dr. Adler bécsi ideg
orvos. Az individuálpszihológiai felfogás szerint minden ember, 
néha tudatosan, de rendszerint öntudatlanul, egy cél felé törek
szik. Ennek a célnak megfelelően éli életét, egy bizonyos „mozgási 
vonalon“ (Bewegungs- vagy Leitlinie) haladva. Ha tudjuk az 
egyén célját (Endabsicht), könnyű megérteni és átlátni mozgási 
vonalát, azaz útirányát, vagy fordítva, ha megfigyeljük mozgási 
vonalát, illetve viselkedését, tetteit, álmait, ráismerünk az élet
célra. A  gyermek — Adler szerint — már legifjabb napjaiban 
megteremt, tapogatódzva, tévelyegve és mintegy esztelenül 
egy rendszert, kitűz maga elé egy célt, megalkot egy élettervet, 
amelyet tudatlanul vagy tudatosan követ. Mi a gyermek Céljai 
Ugyanaz, mint a felnőtt emberé. Érvényesülni, sikereket aratni, 
hatalomhoz jutni, mások figyelmét magára terelni. H a abból a fel
tevésből indulunk ki, hogy minden emberben többé-kevésbbé egy 
bizonyos alsóbbrendű ségi érzés (M inderwert igkeil sgeíiihl) van, 
mondanom sem kell, hogy ez a gyermekben még fokozatta 1)1) mér
tékben van meg. Miért? Egyrészt már természetszerű testi kicsi
sége (esetleg valami organikus betegsége) fejleszti benne ezt a 
tökélet lenségi érzést, másrészt az a nagyfokú bizonytalanság,
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amelyből addig nem tud megszabadulni, amíg nem sikerül vala
hogy elhelyezkedni az ő kis világában. A mai nevelésünk, sajnos, 
általában nem oda irányul, hogy ezt az — idővel olyan veszélyes 
következményekkel járó — alsóbbrendűségi érzést idejében kikü
szöbölje. Sőt, helytelen, hibás módszerével ezt mindinkább fej
leszti.

Egyrészt a gyermekkel érezteti, hogy ő még csak gyermek: 
kisebb, ügyetlenebb, gyengébb. Másrészt meg olyan követelmé
nyekkel lép eléje, amelynek képtelen megfelelni. Mi történik! 
A gyermek elveszti önbizalmát, bátorságát. Folyton küzd önmagá
val és a külvilággal, ami azonban számára csupa kudarccal vég
ződik. Mindinkább jobban veszélyeztetve látja helyzetét, betege
sen félti hatalm át és az érvényesülési vágy, az a vágy, hogy vele 
foglalkozzanak, vele törődjenek éjjel és nappal, beteges1 mérveket 
ölthet. Hogy a figyelmet magára vonja, ahhoz tömérdek eszköz áll 
rendelkezésére. H a néha két egész különböző eszközt is használ, ez 
mégis csak egy és ugyanazon cél elérésére szolgál. I t t  ezzel, amott 
ettől egészen eltérő módszerrel éri el célját. Mindnyájan ismerjük 
pl. azokat az „iskolai mintagyermekeket“, kik ezzel a példás visel
kedéssel ott nagyszerűen érvényesülnek. Családi körben nem tud
ják ezt mindig ily módon elérni. Odahaza mást próbálnak: daco
sak, megférhetetlenek és ezzel elérik azt, hogy többet foglalkoznak 
velük. Ezt csak azért említem meg, hogy bebizonyítsam, hogy a 
gyermek eszközeit mennyire tudja céljainak megfelelően megvál
toztatni.

Adler leginkább a nagyfokú alsóbbrendűségi érzésben és az 
ebből számlázó beteges érvényesülési vágyban látja azokat az oko
kat, amelyek a gyermeket idegessé, nehezen kezelhetővé teszik. 
Vájjon melyek azok a hibák vagy ideges tünetek, amelyek, ha az 
átlagnál nagyobb mérveket öltenek, már a gyógypedagógus hatás
körébe tartoznak? A dacos, a félénk, az ostoba, a koránérett (eset
leg nemi téren), a liazudozó stb. gyérmék az, akivel másképen kell 
foglalkozni, m int az átlaggal, ha a hibás fejlődést meg akarjuk 
akadályozni. Az említett eltérések mindig (amennyiben szervi el
változás nincs), a nevelés és környezet hatásának következményei. 
A szülők rendesen saját megnyugtatásukra elfogadják azt a téves 
felfogást, hogy a gyermek ezeket a tulajdonságokat örökölte. Ez 
igen kényelmes álláspont. „Miután örökölt hibákon segíteni úgy
sem lehet, tehát fölösleges e bajok gyógyítására sok gondot fordí
tani.“ Ezzel lelkiismeretüket megnyugtatták és a dolgot elintézett- 
nek tekintik.

Az előbb említett karaktertípusok közül vegyünk pl. egy dacos 
gyermeket. Egy proletár anya napi m unkáját egy előkelő házban 
végezte. Tízéves fia iskola után szinte oda ment, ott ebédet kanolt, 
és délután ott végezhette feladatait. A gyermek csendesen, jól 
viselkedett, Azután kis húga született. Ettől a perctől a helyzet 
megváltozott. A gyermek arckifejezése sokkal ridegebb, keményebb 
lett. Órák hosszat bámulta azt a kosarat, amelyben kis húga feküdt. 
Rövid idő múlva minden visszatért a régi kerékvágásba. Az; anya 
dolgozni, a kis fiú tanulni já rt az említett családhoz. Egyszer 
észrevették, hogy az egyik szoba bútora össze van vagdosva, ron
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gálva. Nem sejtették, hogy ki a tettes és a bútort megigazították. 
Nemsokára ismét ugyanazon a bútoron ugyanazok a sérülések vol
tak láthatók. Rájöttek, hogy a bejárónő fia titokban belopódzik a 
szobába, lázas izgalommal elvégzi romboló munkáját és azután 
nyugodtan visszamegy a konyhába tanulni. Mi lett a következ
mény! A munkásasszonyt elbocsájtották. Képzelhetjük, hogy a 
gyermeket otthon milyen durva, kegyetlen bánásmódban részesí
tették. A kis fiú szinte megközelíthetetlen, dacos magatartást tanú
sított. Néha erős zokogásba tört ki és szidta a kis húgát. Ma már 
nős és irtózik attól a gondolattól, hogy gyermeke legyen. Miért? 
Mert a feleségét csak magának akarja. Amint akkor az anyát, most 
a feleségét. Ez olyan embernek a típusa, aki nagy alsóbbrendűségi 
érzése folytán állandóan hatalmát félti. Gyermekkorában, amint 
láttuk, természetszerű érvényesülési törekvése hibás irányba 
terelte.

Nézzük most egy félénk gyermek esetét. Tízéves egyedüli, 
elkényeztetett kis fiú. Nyugtalanul alszik. Izgató álmai vannak, 
amelyeket — ha éjjel felébred — élénk fantáziával továbbfon, és 
még inkább kiszínez. Ezt addig gyakorolja, még végre ideges gör
csös roham tör ki rajta, amelynek csak úgy lehet elejét venni, ha 
az anya magához veszi ágyába. A gyermek csak akkor tölti el nyu
godtan éjtszakáját, ha anyja már este ágyába veszi. Mit láttunk 
ebből? Mi volt a gyermek célja? Hogy éjjel ne hagyják egyedül. 
Nem fontos, hogy mitől fél: szellemektől-e, vagy rablóktól. Azt ő 
maga sem tudja. Ő csupán az egyedülléttől fél. Tagadhatatlan, 
hogy semilyen eszközzel sem sikerült volna biztosabban anyja 
ágyába kerülni (tehát célját elérni), illetve nem egyedül lenni, mint 
ilyen idegrohamokkal. E fajta  túlságosan elkényeztetett, önállótlan 
gyermekekben egy nagy bizonytalansági érzés van, amelyet termé
szetszerűen ilyen nevelés még fokoz. Gyengeségük fegyverükké 
lesz. Ezt fokozva, és céljaiknak megfelelően idomítva, félelem alak
jában nyilvánul, amellyel biztosan elérik azt, hogy a felnőtteket 
saját szolgálatukba állítják. A túlszigorú nevelés szintén félénkké, 
idegessé teheti a gyermeket. Még a legkegyetlenebb, legdurvább 
atya is gyakorta meghajlik akkor, ha gyermekét betegesen, ideges 
állapotban látja. Semilyen más viselkedés sem védheti meg őt job
ban durva bántalmaktól, mint hasonló, a szülőket megfélemlítő 
„beteges állapot“.

Csak kétfajta nehezen kezelhető (félénk és dacos) gyermek
típust jellemeztem, mert feleslegesnek tartom, hogy minden egyesre 
kitérjek.

A gyógypedagógus első feladata megtudni, hogy a gyermeknek 
mi a célja e különös magatartással. Miért nem fejlődhet normális 
úton, miért volt nála az alsóbbrendűségi érzése, a bátortalansága; 
nagyobb, és miért tudott csak hibás utakon érvényesülni? Ha mind
ezzel tisztában van, akkor kezdődik nevelő, illetve gyógyító hatása. 
Bármennyire szép és helyes az a felfogás, hogy a gyermeket sze
rető és megértő szív és intuitív érzés már magában is jó pedagó
gust feltételez, de csak addig, amíg nagyobb nehézségekbe nem 
ütközünk. Ilyenkor már komoly tudásra is van szükség.

Adler az idegorvos és a gyógypedagógus között sok hasonlatos
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ságot talál. Kedveitekül? meg magunkat a gyermekkel, hogy ben
nünk jó barátját lássa. Aztán öntsünk bele bátorságot és ju ttas
suk minél több sikerhez. Adjunk alkalmat, hogy érvényesülési 
vágyát helyes úton kielégíthesse. Nagyobbítsuk érdeklődési körét. 
Nagyban meggátoljuk a gyermeket fejlődésében, ha kérdéseire, 
mint általában szokás, „te- ezt még úgy sem érted“ válasszal fele
lünk. (Ha értené, nem kérdezné.) Vagy pedig a  másik túlzásba 
esünk, hogy korához mérten olyan szakszerű, komplikált, hossza
dalmas feleletet adunk, hogy szegényke óvakodni fog egyhamar 
ismét valamit kérdezni. Ezzel teremtjük meg az ú. n. „ostoba“ 
vagy „indolens“ gyermeket, aki csak azért lett azzá, mert termé
szetes gyermeki érdeklődését nem elégítették ki. Az individuál- 
pszihológiai felfogás nagy súlyt fektet arra, hogy az efajta ide
gesebb gyermeket — kire jellemző, hogy a közösségbe nem igen 
tud beilleszkedni — óvatosan ismét kapcsolatba hozzuk a közös
séggel. „Amit más tud, azt ő is tudja“, ez serkentse őt és ez fogja 
őt gyakran visszatartani nagyobb botlásoktól. Természetesen igen 
fontos, hogy a környezetére is tudjunk "hatni. (Ez sajnos, nem min
dig sikerül.) Ha ezt nem tudjuk elérni, nem marad más hátra, mint 
a gyermeket más, megfelelőbb környezetbe helyezni, ha meg akar
ju k  akadályozni, hogy erősen ideges ember legyen belőle.

Az individáulpszihológia ezzel a már kipróbált módsze
rével nagyon sok szép eredményt tud felmutatni a gyógypedagógia 
terén. Ügy vélem, szükségtelen hangsúlyoznom, hogy sok türelem 
kell hozzá. De nem végeztünk felesleges munkát, ha sikerült efajta 
lelkileg beteg gyermeket meggyógyítani és fiatalságát — körülmé
nyeihez képest — üdvössé tenni.

GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.
Hogyan tanulja a vak a földrajzot?

Ir ta : ZSENATY DEZSŐ.

A földrajztanítás eredményessége igen nagy próbára teszi a' 
vak tájékozóképességét. Minél fejlettebb az utóbbi, annál bizto
sabb, annál magasabb lesz az előbbi is. A tájékozóképességnek 
egyik alapvető tényezője elsősorban a tapintókészség, másodsorban 
az izomérzés és végül mind a kettőtől függő általános kézi ügyes
ség. E fontos három tényezőnek kedvező kialakulása kedvezően hat 
a földrajztanítás eredményességére is. Már pedig éppen e szempon
tokból észlelhető sokszor igen nagy lefokozódottiság a vak gyerme
keknél. Szükségképeninek mutatkozott ennélfogva a vak gyerme
kek földrajztanításánál — különösen a kezdeti fokon — oly külön
leges eljárási mód megteremtésén fáradozni, mely magában rejti 
mindama előnyöket, melyekkel a tájékozóképesség résztényezői 
mívelhetők, fejleszthetők. Ezt a célt, tapasztalatom szerint, a tér
képvarrás alkalmazása igen előnyösen, kézzelfoghatóan szép ered
ményekkel szolgálja.
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Hogy az általam eredményesen alkalmazott eljárás lényegét 
bemutassam, röviden ismertetni óhajtom a ma használatos térké
peinket, majd a látókétól eltérő tanítási menetünket. Ezután bemu
tatom egy földrajzóra menetét a második osztályban, ezzel kapcso
latban ismertetem a térképkivarrásnál követendő eljárást is. Végül 
a látók és vakjaink képzetezerizési lehetőségét egymással szembe
állítva : tanításunk céljáról és elérendő eredményeiről lesz szó és 
arról, hogy a térképkivarrás :— mint tanítási segédeszköz —- meny
nyiben vált be, mik a tapasztalataim. Minden növendéknek van 
hazánk hegy- és vízrajzáról domború kézi térképe, melyen a hegyek 
és folyók alakjuknak, nagyságuknak megfelelő kidomborodással, 
a tavak bemélyedéssel, a városok kidomborodó pontocskákkal van
nak jelölve. Az osztály falán hasonló jelzésekkel nagy, domború 
falitérkép függ.

Tanítási menetünk a látókétól eltérő. Hazánk földrajzát a tér
képen való általános tájékozódás után a  folyók megismerésével 
kezdjük azért, mert tapintás alapján való tájékozódásnak ez szol
gál főként támaszpontul, midőn majd hazánk egész területén kell 
eligazodniok. Tehát: a Duna, a környékén levő városoik, azok neve
zetességei. A Duna bal-, majd jobbparti mellékfolyói, városok. 
Basonlőkép a Tiszánál, majd mellékfolyóinál. Ezek után tárgyal
juk hazánkat vidékei szerint: az alföldek, felvidékek, éghajla
tukra, terményeikre, lakóikra és azok foglalkozására való tekin
tettel. Megszállott, vagy nem megszállott területre.

Növendékeim ezideig érzékelték a domború térkép jelzéseit: 
síkságokat, hegyeket, folyóvizeket stb. általánosságban, neveik köz
lése nélkül. Érzékelték, mutatni tudják, kivarrással elkészítették 
hazánk határát. Legutóbb a Dunát érzékelték. A következő alább 
leírt tanítás tárgya:

A Duna folyásának kivarrása.
Vegyétek elő a kézitérképet! Ismételjük, amiről a múlt órán 

tanultunk. — X, mondd meg, miről tanultunk! X: A múlt órán a 
Dunáról tanultunk, érzékeltük, megmutattuk a kézi- és falitérké
pen is. — Z, menj a falitérképhez, ott mutatod, amiről szó lesz, ti 
pedig a kézitérképeteken mutassátok! — Keressétek meg azt a 
helyet, ahol a Duna hazánk határát átlépi! — Z, kövesd tovább a 
Duna folyását, de mindig mondd, amit érzékelsz! (Állandóan figye
lem a növendékek mutatását, szükség esetén szóval vagy a kéz 
vezetésével segítek.) — Z, mondja: A Duna Dévénynél lépi át 
hazánk határát, egy kissé délkeleti irányban folyik. Pozsony után 
két ágra szakad. Most mindinkább távolodik egymástól a két ág, 
most közeledik; itt  összefolyik. I t t  van Komárom. A két ág közötti 
részt Csallóköznek hívjuk. Csallóköz déli részén még egy elágazást 
érzünk, ez is szigetet vesz körül, Szigetköznek hívjuk. — Elég, 
Z, helyre mehetsz! — K, gyere k i! — Keresd meg te is Komáromot! 
— P, a padban ülve folytasd tovább! K, te a falitérképnél csak mu
tatod, amit P mond! Hol kell az ujjatoknak lenni? Helyes! Foly
tassuk a Duna leírását. Komáromtól! — P  mondja: A Duna innen 
egész keleti irányban halad, kis kanyarodásai vannak hol délre, 
hol északra. Hegyek közé értünk. Tovább megint két ágra szakad. 
Nem nagyon távolodik el a két ág egymástól. A Duna délre fordul.
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Vacnál vagyunk. Most találkozott a két ág. A szentendrei sziget 
volt. Budapesten vagyunk, stb. — Ily módon haladunk végig a 
Dunán. — Következik a Duna folyásának kivarrása.

Minden növendéknek van 50 cm hosszú, 35 cm széles karton- 
lapja, melyre a mellékleten látható rajz szerint ceruzával, egy előre 
elkészített séma segélyével] rápontozom a szükséges pontokat a ma
gam tájékoztatására. A pontok annak jelölésére szolgálnak, hogy 
onnan a határ vagy a folyó folyásának iránya megváltozik. A fel
tüntetett pontokat, ha: árral átszúrom, a kártyalap másik oldalán 
jól érzékelhetően kidomborodik, emez oldalon pedig a szúrás mé
lyedése jól tapintható. A növendékek tehát könnyen érzékelhetik, 
hogy varrás alkalmával tűjüket hol kell le, illetve felszúmi. A ki
varrás tompa, merkelőtűbe fűzött, vastagabb pamuttal történik. 
Megjegyzem, mindig csak a tanítandó anyag van előkészítve, 
ellenkező esetben a tanítás anyagán kívül eső lyukak a tapintást, 
így a kivarrást zavarnák. A mellékelt I. síz. rajz a tanítás mai 
anyagát, a Duna folyását Yácig kivarrva tünteti fel, onnan tovább 
pedig a kivarrandó rész pontozása szemlélhető. A II . sz. rajz 
hazánk vízrendszerét kidolgozva mutatja.

A, jöjj, kiosztod a kartonlapokat! Ti addig fűzzetek tűbe és 
.kössetek csomót a pamut végére! (A befűzés tapintás által törté
nik a nagy lyukú tűbe.) Ez a te lapod, ezt K-nak, ezt V-nek add! 
stb. Mindenki elkészült? Akkor lássunk munkához!

A kártyalap hátán húzzátok végig ujjaitokat! Érzitek-e jól a 
kidomborodásokat? Kezdjük el a varrást! Hol lesz a kezdőpont? — 
Igen, Dévénynél, az ország határánál, ott szúrjátok fel a tűt! (Köz
ben beszélgetünk: A Duna itt  ered? Nem bizony, két országon is 
túl, nyugatra tőlünk Németországban, a Fekete-erdőben.) Hol a 
következő lyuk? Helyes! A Csallóköz kezdődik ott. Szúrjátok ott le 
a tűt! Most vigyázzatok! Ott egymás közelében három pont is van 
s az utána következő részen pedig sok! — Miért? — Igen, az a 
Csalóköz és Szigetköz hármas Dunaága. Először a felső ágat varr
juk ki, a Kis-Dunát. E l ne tévedjetek! Szúrjátok a tű t a felső lyukba 
fel! — Kész ? — Akkor a következő lyuknál le és m indjárt mellette 
fel, a következőnél azután újra le! •— Hova értünk? Helyes, Ko
máromhoz. A Csallóköz felső Dunaága kész. Gyerünk vissza 
Pozsonyhoz; a középsőt, a. Nagy-Dunát varrjuk ki! Most az első 
lyukon szúrjátok a tű t fel, a következőnél le és m indjárt mellette 
újra fel, azután megint le! Hova értünk újra? Igen, Komáromhoz. 
A Csallóköz déli határa is kész. Még egyszer vissza kell mennünk, 
hogy a harmadik ágat, a mosonyi Dunát is kivarrjufc. Tapintsá
tok! Helyes, induljunk vissza Komárom felé! — Megérkeztünk, ké
szen van a Szigetköz is. — Most nagy út következik egyenesen nyu
gatnak. Hol is a következő pont? Igen, Vác fölött vagyunk. Milyen 
irányba fordulunk most? stb. Ily  módon tovább!

A tanításra felvett anyag egy földrajzórára lehet, hogy sok 
lenne; de nem az volt a célom, hogy pont egy óra alatt végzendő 
anyag mintatanítását adjam; hanem inkább az, hogy a térképki- 
varrást, mint új eljárást, a vakoknál ismertessem.

Mint minden tárgy tanítása, úgy a földrajz tanítása is rész
letező, apróléko s munka nálunk. A lát ónak mindenkor rendel kézé-
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sere állhat könnyen kezelhető térképek egész sora, bármily szem
pontból van arra szüksége, és ami még fontosabb, összképbe® vagy 
apróbb részleteiben mindent szemlélhet a maga valóságában. A vak
nak azonban, mihelyt az intézetet elhagyja, már ez az egyetlen 
nehézkes, domború térkép sem állhat rendelkezésére, — aminek 
ugyan amúgy sem sok hasznát venné, — azért arra kell töreked
nünk, hogy a lelkében jól megrajzolt térképet vigyen majd ki ma
gával. A  térkép egyes helyeinek gyors, biztos felkeresésében való 
gyakorlás igen szükséges a, vakoknál is. Érdekes, sőt néha csodá
latos is lehet meglepő gyorsasága miatt. Tapintás útján térképen 
tájékozódni a vaknak^mindenesetre nehezebb feladat,'m int a látó
nak gyors tájékozódásra szert tenni, kinek minden adva van. 
A látó, térképismeret után bármely térképen segítség nélkül köny- 
nyen tud tájékozódni. A vak ellenben csak az általa sokszor meg
tapintott, tehát jól ismert térképen tud tájékozódni biztosan. Mi
helyt méreteiben, vagy bármely szempontból eltérő domború tér
képet kap a kezébe, azon eleinte fennakad és csak segítséggel 
tanulja ú jra a tájékozódást. A térképen való gyors tájékozódás 
gyakorlása a tapintási érzék fejlesztése szempontjából elsőrangú 
fontosságú. A fentiekből világosan kitűnik az is, hogy a térképen 
való jó tájékozódás mellett éppoly fontos annak gyakorlása, hogy az 
egyes földrajzi helyek hollétét szóval is pontosan körül tudja, írni. 
(Erre való törekvés bemutatott tanításomból is kitűnik.) A vakok
nak tehát hallás útján részidős, bőséges anyagot kell nyújtani, de 
csak olyat,, mely mögé megfelelő képzettartalmat is adhatunk. 
Gondoskodjunk azok jó alátámasztásáról, elraktározásáról, hogy 
bámiikor előve-hesse, mikor a rra . szüksége: lesz.

Vegyünk egy esetet: tegyük fel, hogy a látó a Tátrába uta
zik. Általános műveltségénél fogva tud az ú t szépségeiről. Ha nem 
ismerné és érdekli, segítségére vannak a térképek és képek. A vak 
ugyan soha nem utazhat ¡azért, hogy a természet látnivaló szépsé
geiben gyönyörködjék. Mégis_ ¡szükséges, jó és kell is, hogy tudja, 
de tudni is akarja, hogy hazánknak vagy földünknek ezen vagy 
azon ;i részén mi van. Mi hogyan van. A vak érdeklődése a részle
tek iránt természetszerűleg sokszor kifogyhatatlan, — általános 
tudásra különben is nagy szüksége van. A rra kell törekednünk 
tehát, hogy tanításunk végső eredménye az legyen, hogy pl. az em
lített tátrai utat élénken elképzelve, térkép tapintása nélkül el 
tudja mondani, mely sorrendben következnek utazása közben a 
nagyobb városok, melyiknek mi a nevezetessége, honnan merre 
vannak vasútelágazások, útközben hol, milyen folyókon megyünk 
át, vagy melyik folyóvíz völgyében szalad majd vonatunk, milyen 
hegyek között visz^ utunk, hol haladunk lombos, hol fenyőerdők 
között stb. Az ideális cél azi lenne, hogy éppúgy, mint ahogy mi 
végig tudjuk álmodni egy látott út emlékét, vagy igyekszünk elkép
zelni egy látandó képet, — úgy tudja átálmodni ¡s elmondani szó
val a vak is, amit bár soha nem látott, s látni nem is fog. Ezen cél 
elérése azért nehéz, mert a látás hiánya m iatt elveszített képzeteket 
a megmaradó négy érzékszervvel csak megközelítőleg pótolhatjuk 
a legtöbb esetben.  ̂Minden alkalmat és segédeszközt fel kell tehát 
használnunk tanításunk érzékelés útján való támogatására.
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Ezen cél szolgálatában áll a térképkivarrás is. Az adott pon
tok után való rajzolást, majd kivarrást a szellemi fogyatékosoknál 
alkalmaztam először, kiknek jelentős -százaléka a látóképesség 
dacára sem lát, meg kellett tehát látni tanítani őket. A vakokra 
gondoltam. Hogyan is csinálnám meg a vakkal, hogy lehetőleg fel
ismerhetően reprodukálja azt, amit tapint s szóval elmond.

így próbálkoztam már az ismertetett módon a térképkivarrás^ 
sál. Vak növendékeim bizonyos százalékánál szintén a gyenge 
tehetség okozta a feltűnően csekély manuális ügyességet. Nem tud- 
taik sehogyan sem a domború térképen tájékozódni. A kivarrással 
való próbálkozásnak meglett az eredménye, mert nagy érdeklődés
sel, sajátkezűleg készített térképükön csak főirányban haladó és az 
irány változását jól érzékelhető vonalakon mind ügyesebben kezd
tek tájékozódni elannyira, hogy idővel a komplikáltabb domború 
térképen is meglehetősen el tudtak igazodni. A ki varrást tehát fő
ként a gyengébb tehetségű tanulóim szempontjából alkalmaztam. 
Azonban az említett eredményen kívül valamennyi növendékemre 
hasznos volt a. kivarrás azért, mert óráról-órára reprodukálták a 
tanultakat, ami (nagyban elősegítette azok tudatos sátételét. 
Vékonyra nyújtott plasztilinpálcikákkal is szoktak a növendékeink 
térképet rajzolni. A plasztilinnal készülő térkép óráról-órára való 
elővételre nem oly alkalmas, mint a kivarrás. A plasztilinpálcikák 
kinyuj tása ugyanis hosszadalmas, könnyen szakad, sok esetben 
nehezen tapad, mindúntalan lepörög, így sok javításra szorul. A ki- 
varrás azért előnyösebb tehát, mert elő lévén készítve, gyorsan 
készíthető; határozott, csak főirányokban haladó vonalaival köny- 
nyen érzékelhető, tiszta képzetet nyújt. A plasztilinnal való munka 
természetesen előbbivel párhuzamosan szintén alkalmazandó, mi
vel több manuális ügyességet igényel s azt fejleszti.

Végül a kivarrás azon véleményemben is megerősített, hogy 
növendékeinknek, a kezdőfokon különösen, minél egyszerűbb tér
képet adjunk. Annak minden jelzése olyan legyen, hogy a könnyű 
érzékelést, így a gyors tájékozódást szolgálja és tapintószervével a 
vak azonnal otthonosan érezze magát rajta. Az aprólékos domború 
térkép olyanféle hatással lehet rá, mint ránk látókra az a különb
ség, midőn könnyen áttekinthető térkép szemlélése után ugyan
olyan vidék részletes katonai térképét szemléljük. A vakok dom
ború térképénél szerintem nagyon elegendő az alsófokon, ha a 
hegyláncok főirányuknak megfelelő alacsonyabb, magasabb, ber- 
nyószefű emelkedésekkel vannak jelölve minden részletezés nélkül.

Nagy vonásokban írtam le a  földrajz tanításával kapcsolatban 
tapasztalt megfigyléseimet. E cikk kerete többet nem is enged 
meg. Majd lélektani vagy módszertani szempontból részletesebben 
foglalkozni az érintett gondolatokkal — érdemes lesz.

Az intelligenciavizsgálat.
A Binet-féle intelligenciavizsgálatok ma m ár az egész művelt 

világon elterjedtek és a gyermekek előrehaladását az iskolai osz
tályzatok mellett az intelligenciajróbákkal is megmérik.
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Örvendetes jelenség, hogy hazánkban is sokan foglalkoznak az 
j ni el ligvnna vizsga la tok kai és egyre többen kívánják, hogy a vizs
gálatokat a próbák egyszerűsítésével megkönnyítsük. E kívánság
nak akartunk eleget tenni a próbák jelen formájukban való közre
adásával.»

Megjegyzendő, hogy a vizsgálatokhoz szükséges eszközökét 
legalább egy példányban minden vizsgálónak be Imii szereznie. 
Ebből a célból meg kell hozatnunk Éltes Mátyásnak „A gyermeki 
intelligencia, vizsgálata“ c. könyvét (Budapest, Átkenueumj. Ezek
kel és az itteni jegyzőkönyv segítségével a gyermekek egész soro
zatát megvizsgálhatjuk.

___________________ intelligenciavizsgálata.
Született--------------------19-------------  A vizsgálat ideje__-_____________
Látása: jobb szemén-----------------------  A ty a — ------------------------------

bal szemén ------------------------ Állás— ____________________
mindkét szemén ----------------  Lakás______________________

Hallása: jobb_________ b a l___ 1____  A m egfejtett próbákat kihúzzuk !
n  t j  Ik a b c d e

Q  *  Orr, *  *Kiejtése:______________________ ____ Képek s z e m ... 6 szőlag 2 szám * ív

Balkezes-e?.------------------------------------  4 Kulcs_ * *
7  Beme pénz 4  szám 2 vonal 4  fllle r

Tud-e olvasni? ------------------------------- _________________________>
Különös betegségei stb---------------------- 5 2 súly Ú szó ta g  Esztétika 3Para" cs d llután

Iskolai bizonyítványai szerint

É k = __________ 12 E h s t=  .............

Ik— Iq=
* Jegyzet.  A fe lad a t  e lé t e t t  csilla?? az t  j e len t i ,  ho g y  a  m e l lék le t  m e g ta l á lh a tó  Éltes Mátyás

nak A gyermek intelligenciavizsgálata című művébe  (Budapest A thenaeum ).
Magyar Gyógypedagógia 1927. 4—8. sz.

A  m egfejtett próbákat kihúzzuk !
Ik a b c d e

3
é v

*
Képek

Orr,
szem. . .

*
6  szólag

*
2  szám Név

4
é v

Neme
Kulcs,
pénz

*
4 szám

*
2  vonal 4  fillér

5
é v

2  súly
*

14 szótag
*

Esztétika 3 parancs
Délelőtt
délután

6
é v

*
Négyzet

Meg
határozás Jobb-bal 13 fillér

*
Hiányos

rajz

7
é v

*
Össze
rakás

*
Kép

*
Dülény 4  ércpénz

■3e

4 szín

8
é v

9 fillér
Összeha
sonlítás

Könnyű
kérd.

*
5 szám 2 0 - 1

9
é v

Dátum
Vissza
adás Hónapok

*
5 súly

*
Olvasás

10
é v

Meghat.
*

Rajz
Abszur
dumok

Nehéz
kérd.

3 szó 
2  mon
datban

12
é v

*
Össze
kuszált

szók

3 szó 
1 mondat 60 szó Elvont

fogalmak

*
Ebbing

haus

15
é v

*
7 szám

*
Kép

*
26 szótag

*
Szugge-

rálás
3 rímszó

20
é v

Kibontás
Három

szög
Különb
ségek

*
Hervieux

*
Király
kérd.

8
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Háromévesek próbái Egyenként 03U1
idő értékelés

*

XV. b. Képek megmagyarázása.
(Ezt a próbát — aszerint, hogy a gyermek 

megmagyarázza, leírja, vagy részeiben felsorolja 
a képet — a 15-, 7 -illetve 3 éveseknél érté
kelhetjük.)

A képeket egymásután megmutatjuk. Eleinte 
nem szólunk semmit.

K é t k é p e t m a g á tó l h e ly ese n  m eg  kell 
m a g y a rá z n i.

H o g y   ̂ 15 é v e s e k  f o k á n a k  m e g f e le l je n ,  
a z t  k e l l  m o n d a n i a  a  t ö b b e k  k ö z t  a z

1 . k é p n é l : A z  e g y ik  f iú  b e tö r t e  a z  a b la »  
k o t .

2 .  k é p n é l : S z e m b e k ö tó s d i t  j á t s z a n a k ,  a z
e m b e r  m e g  a k a r j a  a  k i s l á n y t  f o g n i .

3'. k é p n é l :  A z  a z  ú r  v é l e t l e n ü l  f e l l ö k te  a  
k i s f i ú t ,  m ik o r  a z  a s s z o n y o k n a k  a z  ab*  
l a k b a  k ö s z ö n t .

XV. b.
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Háromévesek próbái Egyenként

Eg
yü

tt 
1

idő értékelés

VII. b.
Ha magától nem kezdi el, megkérdezzük: 

Mit csinálnak itt?
Ha a cselekvéseket mondja el, ezen a fokon 

felel meg.

Két képen helyesen el kell mondani 
a cselekvést. VII. b.

III. a.
Ha csak a részeket mondja el, ezen a fokon 

felel meg.

Két képen legalább három részt (tár
gyakat, személyeket) helyesen meg kell 
neveznie a gyermeknek.

III. a.

III. b. a  beszéd megértése.
Felszólítás: Mutasd meg a szádat!

Mutasd meg a szemedet! 
Mutasd meg az orrodat!

Mindegyikre azonnal hibátlanul kell 
felelnie. III. U.

*
III. c. Hat szótagból álló mondat.
Feladat: Elmondok neked valamit, te meg 

mondd utánam éppen úgy, ahogy 
én mondtam:

Bevezetés: Mama varr.
Lassan, érthetően Laci sétál, 
beszélünk ás a gyér- a) Szeretem apámat, 
mekre nezunk. Ha o n n 1 , - 5, ,,, 
beszél, nem nézünk rá  ̂ Heggel kávét ittam.

Az egyik mondatot helyesen kell 
ismételnie.

III. c.

-K
III. d. Két szám ismétlése.
Most számokat mondok neked:
Két számot mondunk egy másodperc alatt. 7 . . .  2 
Ha megzavarnának más sort adunk f e l : 8 . . .  6

.

— -
nyolc . .  . kettő, vagy ö t . . . .  egy g  4

Két sort hibátlanul kell elmondani. III. d.
8*
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Háromévesek próbái

III. e. Mondja meg a nevét!
Mondd, mi a neved?

Ha csak egyik nevét mondja:
Mi a másik neved?

Azonnal helyesen kell felelnie. Más 
kérdés nincs megengedve.

Négyévesek próbái

IV. a. Tárgyakat megnevez.
Mutatok a gyermeknek: kulcsot, 

kést, 
fillért

és mindegyiknél megkérdem:
mi ez?

Rögtön, hiba nélkül kell mind a 
hármat megneveznie.

IV. b. Megmondja fiú-e v. leány.
Mi vagy te, kisfiú vagy kisleány?

Ha fiút vizsgálunk, a kérdést megfordítjuk.

Azonnal helyesen kell felelni a 
kérdésre.

-K
IV. c. Négy számot ismétel.
Mondd utánam amit mondok:
Két számot mondunk egy másod
perc alatt. Ha zavarnának más sort 

adunk f e l :
9 . . . 5 . . . 2 . . . 6

Legalább két sort hiba nélkül kell 
elmondani.

-K
IV. d. Két vonal összehasonlítása.

Melyik itt  a hosszabbik vonal ? 
Megismételjük a kérdést, de úgy, hogy a 

vonalak fekvését megváltoztatjuk.
Hiba nélkül kell a hosszabbik vona

lat három fekvésben megmutatnia.

Egyenként

Eg
yü

tt 
J

Idő értékelés

111. e.

IV, a,

IV, b.

IV. c.

IV. d.
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Négyévesek próbái Egyenként

Eg
yü

tt 
I

idd értékelés

IV. e. Négy fillért megszámlál.
Négy fényes

eléje! 'féljem Számláld meg ezeket a filléreket,
a"s°ám ájul"' a z  u j j a d a t  is tedd mindig rá! 
legyen.

A számlálásnak és egyidejűleg- az 
ujjakkal való mutatásnak az első 
parancsra hiba nélkül kell mennie. IV, e.

Ötévesek próbái
*

V. a. Két súly összehasonlítása.
Van itt két kis skatulya, az egyik nehezebb, a 

másik könnyebb; add ide nekem a nehezebbiket!
a) A 2 skatulya súlya 3 és 12 g. Esetleg 

megmondjuk, hogy vegye egyiket az egyik, 
másikat a másik kezébe. Megismétléskor a do
bosok helyét felcseréljenek.

b) A 2 skatulya súlya 6—15 g.
c) A 2 skatulya súlya 3— 12 g.

Két próbának sikerülnie kell.
_____ __________

V, a.
-k

V.b. 14 szótagból álló mondat 
ismétlése.

Mondd utánam ezt: a) Nyáron mindennap 
megfiirödtem a Balatonban, b) Ha dolgunkat 
elvégeztük, játszunk az udvaron,

Egyik mondatot hiba nélkül kell el
mondani. V. b.

-k
V. c. A szép érzék.
Egymás után : A két néni közül melyik tetszik 
a gyermek elé neked ? a) 
teszünk két- ,  \ 
két arcot és
kérdezzük: c)

Mind a három képen hiba nélkül meg 
kell mutatnia a szebbiket. V, c.

V. d. Hármas parancs teljesítése.
Ezt a kulcsot (rámutatok) tedd arra a székre 

(látod?), aztán nyisd ki az ajtót (rámutatok) 
és utoljára hozd ide azt a skatulyát! (rámuta
tok). Előbb a kulcsot a székre teszed, aztán 
kinyitod az ajtót és legutoljára ide hozod a ska- 
tulyát. Megértetted? Most menj!

A parancsokat önállóan, hiba és fel
cserélés nélkül kell elvégeznie. V, ti,
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Ötévesek próbái Egyenként

idő értékelés

V. e. Délelőtt, délután.
Mondd csak: Mi van most, délelőtt vagy 

délután ?
Ha délután folyik a vizsgálat így kérdezzük: 

Mi van most, délután vagy délelőtt ?
A napszakot hiba nélkül kell meg

jelölnie. V. e.

Hatévesek próbái

VI. a. Négyzet lemásolása.
Rajzold le ez t!
Egy perc alatt el kell készülnie. 
Éppen olyan a tied?

A négy derékszöget el kell találnia; 
ha téglalapot rajzol, az is elfogadható.

Figyelmeztet
jük a gyerme
ket, hogy bal
kezével fogja 
meg apapirost.

A gyermek rajzát ide 
ragasztjuk fel.

VI, a.

VI. b. Meghatározás cél meg
jelöléssel.

Láttál már asztalt? (Igen.) Van 
nektek is? (Igen.)

Egyszer eset- Mondd meg, hogy az asztal ini- 
leg így segít- csoda?
aszta? arra* Hát a kés micsoda?
való, hogy Hát a baba micsoda?
®zon" ' Hát a ló micsoda?

Hát a mama micsoda?

Három helyes felelet szükséges; eset
leg leírás, az anyag megjelölése, vala
mint egyszeri segítéssel való megoldás 
elfogadtatik. V I.‘b.

VI. c. Jobb és baloldal meg
különböztetése.

a) Mutasd meg a jobb kezedet, meg a bal 
füledet!

b) Mutasd meg a bal lábadat, meg a jobb 
szemedet!

c) Ugyanaz, mint az a).
Helyes megmutatás kell, legalább 

két kérdésre. Ha a gyermek hibáját 
magától kijavítja, az elfogadható.

VI, c.
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Hatévesek próbái

VI. d. 13 fillér megszámlálása.
13 fényes fil
lé rt teszünk Számláld meg ezeket a filléreket, de 
távolságra0  a számláláskor az ujjadat is tedd min- 
szám legyén dig rá. 
alul

A számlálásnak és egyidejűleg az 
ujjakkal való mutatásnak hiba nélkül 
kell sikerülnie.

VI. e. Hiányos rajzok felismerése.

Egymás után a )  a z á j a :  M i  h i á n y z i k  e r r S 1
eléje tesszük a z  a r c r ó l .

nyosrajzotés Nincs orra: Mi hiányzik erről 
kérdezzük: az arcról?
(a)-ná\ eset-
lóg segíthe- c) Nincs szeme : Mi hiányzik erről 
tünk de aztán az arcról ? 
hibátlanul kell
felelnie!) Nincs karja: Mi hiányzik erről?

A kísérlet legfeljebb 25 mp-ig tarthat 
és három jó megoldást kell kapnunk.

Hétévesek próbái

*
VII. a. Türelemjáték.

Téglalapot(45: 75mmnagyságban) teszünk a 
gyermek elé. Nézd meg mi e z t (Hozzá nyúlnia 
nem szabad!) Aztán két háromszöget teszünk 
eléje, úgy, hogy a két derékszög szembe kerüljön 
2 — 3 cm-re Tedd ezt a két darabot egymás 
egymástól, mellé, úgy, hogy olyan legyen, mint az 
ott (a téglalapra m utatunk)! Tologasd ezeket 
a darabokat egymás mellé, amíg ilyen lesz. 
Esetleg egyszer megismételjük a feladatot. Ha 
az egyik háromszöget megfordítja, visszafor
dítjuk.

Helyes összerakást kell kapnunk 
30 mp alatt. *

*
VII. b. Képleírás.

Leírását lásd fent a III. a. próbánál.

Egyenként

értékelés

VI. d.

VI. e.

VII. a.

VII. b.
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Hétévesek próbái Egyenként SS)LU
idő értékelés

-K
VII. c. Rombusz lemásolása.

Eléje, tesszük a rombuszt, 3—4 cm hosszú 
oldalakkal: Rajzold le ezt! A rajzzal 1 perc 
alatt késsen kell lennie. Ha elkészült kérdezzük: 
Éppen olyan a tied F

A szemben fekvő hegyes és tompa 
szögeket el kell találnia.

A gyermek rajzát ide ragasztjuk.

VII, c.

VII. d. Pénzek felismerése.
Üj fényes pénzeket mutatunk a gyermeknek: 

1 f, 2 f, 10 f, 20 f, 50 f, 1 P-t egymás után 
kirakjuk eléje (de mindegyiket csak egyszer) ; 
a számozott oldalt lefelé fordítjuk és megint 
elvesszük; mindannyiszor megkérdezzük: Mi ez?

Öt ércpénzt hibátlanul fel kell is- 
mernie. Népies kifejezést elfogadunk.

'

Vli.d.
*■

VII. e. Színek megnevezése.
A kartonra ra- Micsoda szín ez? piros, 
gasztott színe- Hát „ sárga, 

ke* tegyük
eléje. ” ”

„ „ kék.
Azonnal, hiba nélkül kell minden 

színt megneveznie. VII, e.

Nyolcévesek próbái

VIII. a. 9 fillér megszámlálása.
A gyermek elé teszünk három új, fényes 

egy fillérest és ugyanolyan három 2 fillérest: 
Számláld meg, hány fillér ez összesen !

10 mp. alatt készen kell lennie segí- 
tés nélkül.

' _ _ _ _ _  _

Vlll.a. ...

VIII. b. Összehasonlítás emlé
kezetből.

Láttál már lepkét? (ha nem tudja; madarat?) 
Hát legyet láttál-e? . . .
Mondd, éppen olyan a lepke is, mint a légy ? 
Hát az üveg éppen olyan, mint a fa?
Hát az irka éppen olyan, mint a könyv?
Két helyes megoldást kell kapnunk 

két perc alatt.
Vili. b.



1 2 1

Nyolcévesek próbái Egyenként

Eg
yü

tt!

idő értékelés

Vili. c. Könnyű kérdések.
Esetleg a kér- a) Ha lemaradtunk a villamosról, 

elést, ugyan- mit csináljunk? 
aíyal mégis- Ha eltörtünk valamit, ami nem 
metéljük Gon- a mienk, mit csináljunk?

dolkodás, c) Ha az ember pénzes tárcát talál 
U9 ymégn Jlnelet az utcán> mit kel1 tennie? 

engedve.

Két kérdésre jó feleletet kell kap- 
nunk. Vili. c.

*
VIII. d. öt szám ismétlése.

(Két számot Mondd utánam ezt: 5 .. I .. 9 .. 4 . . 2 
ejtünk ki egy 6 .. 4 . . 8 .. 5 . . 3 

mP- ala,u 9 . . 3 . . 7 . . 1 . . 8
— —

Két sort hibátlanul kell elmondani. VII . d.

VIII. e. Visszafelé számlál (20—1.)
Számlálj 20-tól visszafelé 1-ig.
Így 20, 19 és így tovább . . .
20 mp. alatt hibátlanul el kell vé- - 

geznie. A gyorsan számlálónál a maga 
kijavítása meg van engedve.

' ............  , .. ...

Vili. 8.

Kilencévesek próbái

IX. a. Mondd meg, hányadika 
van ma ?

Az évet, hónapot, napot helyesen 
kell megneveznie. (3 napos tévedés 
meg van engedve.) IX. a.

IX. b. Visszaadás (1 P-ből 90 f.)
Most boltost játszunk, te leszel a boltos, én 

meg a vevő. Ezeket a skatulyákat eladod. I tt  
van ez a pénz, evvel adsz vissza a vevőknek, 
(egy 1 f-t, tíz 2 f-t, négy 10 f-t, négy 
20 f-t, egy 50 f-t teszünk eléje). Ezt a 
skatulyát én megveszem, adok érte 10 f-t. 
(Odaadjuk neki az 1 P-őt) I tt  a pénz, adj 
belőle vissza!

A 90 f-t legfeljebb 45 mp. alatt kell 
visszaadnia.

_S2

><
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Kilencévesek próbái

IX. c. Hónapok nevei.
Mondd el a hónapok neveit, így január és 

így tovább !

A hónapok neveit legfeljebb 20 mp. 
alatt kihagyás nélkül kell elmondania.
(Hibás kiejtés, vagy június és július felcserélése 
meg van engedve.)

*

IX. d. ö t súly elrendezése.
Van itt öt skatulya, egyformának látszanak, 

de egyik nehezebb mint a másik. (Mindegyiket 
megemeljük). Ez a legnehezebb, ez könnyebb, 
ez még könnyebb, (egymás mellé rakjuk őket), 
ez annál is könnyebb, ez a legkönnyebb. I t t  
lesz a legnehezebb és i t t  a legkönnyebb. No most 
te is mérd meg, (de csak egy kézzel szabad hozzá 
nyúlnod) és rakd így sorba őket. (A sort 
összekeverjük. Háromszor próbálkozhatik a 
gyermek.)

A kísérlet legfeljebb 3 percig tart
hat, két helyes megoldást kell kapnunk. *

*
IX. e. Olvasmány tartalma.

A gyermek elé tesszük az olvasnivaló anya
g o t: Olvasd el! Hangosan olvasd, Feljegyezzük; 
a hibákat, a hibajavításokat, a hibák elnézését, 
a hibák mineműségét.

Főpontok.
a) Körmöcbánya
b) szept. 5.
c) tűz volt
d) város közepén
e) házakat elpusztított
f)  család hajlék nélkül maradt
g) a kár 150,000 korona
h) mentés közben
i )  borbély megsebesült
j) kivett gyereket a bölcsőből.

Hat főpontot kell a gyermeknek el
mondania, ha nem tud olvasni és mi 
olvassuk el a szöveget, tíz helyes emlé
kezésre lesz szükség.

Egyszeri elol
vasás után el
vesszük az ol
vasmányt és azt 
mondjuk: Most 
mondd el mit 
olvastál I(eset
leg segítjük: 
mondj még vala
mit) nem kor
holjuk, nem ja 
vítjuk. Dicsér
jük.

Egyenként ' 3LU
Idő értékelés

fX, c.

IX. d,

IX. e.

Sorrend:
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Tízévesek próbái Egyenként

idő értékelés

X. a. Meghatározás.
A katona, meg a vadász micsoda ?J

lésével felel
jóváhagyjuk,de A tehén meg a ló micsoda? 
az elsőnél meg
mondjuk neki: A kés meg a villa micsoda?
A katona meg

emberáAzontúl A-z asz â  ̂ meS a szók micsoda ? 
get̂ nem aiíunk" A baba meg a labda micsoda?

Három felsőbb fogalommal való meg
határozást kell kapnunk. X. a,

X. b. Rajz emlékezetből.
Nézd meg jól ezt a két rajzot, mert aztán 

elveszem és neked fejből kell lerajzolnod őket.
(10 mp.-ig nézheti, aztán elvesszük tőle.)
Az egyik rajznak a mintával azonos

nak, a másiknak a mintához hasonló
nak kell lennie.

A gyermek rajzát ide ragasztjuk.

X, b,

X. c. Képtelen mondatok bírálata.
Elmondok neked egy kis történetet, figyeld 

meg jól, helyesen mondom-e el ?
a) Egy szerencsétlen biciklista leesett a bicikli

jéről, a fejét bezúzta és rögtön meghalt. Kór
házba vitték és attól félnek, hogy nem gyó
gyul meg.

b) Három fivérem van, Bandi, Pista és én
c) A múlt héten vasúti szerencsétlenség tör

tént, de nem volt súlyos, csupán 48 ember 
halt meg.

d) Tegnap délután kiránduláson voltam, de 
mivel már 7 órakor esett az eső, azért 6 óra
kor haza jöttem.

Négy mondatot elfogadhatóan kell 
megbírálnia. X. G,

X. d. Nehéz kérdések.
a) Ha egyik társunk véletlenül 

megüt, mit csináljunk?
b) Mielőtt valami fontos dologba 

belekezdenénk, mit csináljunk ?
c) Ha téged megkérdeznének, hogy 

olyan gyermekről mondj valamit, 
akit nem ismersz elég jól, mit kell 
tenned ?

Két kérdésre jó feleletet kell kap
nunk.

Esetleg megis
mételhetjük a 
kérdést. Egyéb 

'¡n in cs .

X, d,
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Tízévesek próbái Egyenként "j

idő értékelés

X. e. Három szót két mondatba 
foglal.

Találj ki olyan mondatot, ame
lyikben ez a három szó; „Buda
pest“ . . .  „pénz“ . . . .  „folyó“ ....
benne legyen. Lehet abban más 
szó is, lehet az hosszú vagy rövid 
mondat, de ez a három szó „Buda
pest“ . . .  „pénz“ ......... folyó“ . . .

Bevezetőül mond- ^enne legyen, 
hatjuk, hogy fog- A z ilyen feleletek p l : „Buda- 
la lja egy mon- pest Magyarország fővárosa. A  
rom szók vadászd csatorna kis folyó. Száz pengő sok 
erdő, nyűi. Ha néni pénz“, ahol tehát három elkülö- 
tUllldh t ?  ?  n^ ett gondolatot találunk, nem 
A vadászkai erdő- megf elelő megoldás. „Budapesten 
ben nyulat lőtt. kimentem a folyóhoz és pénzt 
Ezután adjuk fel találtam“ vagy „Budapesten sok 

á folyó és a pénz“ és hasonlók 
két mondatnak veendők.

A z ilyen megoldások: „Buda
pesten van egy folyó, ahol sok 
pénzt találtak“ vagy „Budapesten 
hajóval mennek át a folyón, de 
akkor pénzt kell fizetni“ egy mon
datnak számítanak.

Egy perc alatt el kell készülnie. Ha 
két mondatot mond, csak itt értékeljük, 
ha egy mondatba foglalja a 3 szót, 
akkor a 12 éveseknél is beszámítjuk.

Tizenkétévesek próbái

*
XII. a. Összekuszált szavak 

rendezése.
A z egyik szócsoportot a gyermek elé tesszük 

s lassan elolvastatjuk vele; közben. esetleges 
hibáit kijavítjuk.

Jó mondat ez így? Csinálj belőlük jót! 
(Olvasd a szókat úgy össze, hogy jó mondat 
keletkezzék !) Hibás rendezés esetén az 1 cso
port szavait összeolvassuk neki, de a 2. és 
3. csoportot már magának kell összeölvasaia.

Két mondatot segítség nélkül kell 
rendeznie.

XII. b. Három szó egy mondatbau.
Megoldását a X. évesek e) próbájánál ismer

tettük.

X. e.

XII. b.

XII. a.

XII. b.
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Tizenkétévesek próbái Egyenként

idő értékelés

XII. c. 60 szó három perc alatt.
Mondj sok szót! Mondhatsz akármit, ami 

Őszedbe jut i t t  az iskolában, otthon, az utcán 
vagy máshol. De meg ne állj addig, amíg azt 
nem mondom elég.

Ha a gyerek mondatokat kezdene mondani, 
figyelmeztessük, hogy csak szókat mondjon így: 
asztal, szék, pad. Ha megáll, biztathatjuk, no 
csak mondj még többet i s ! Három perc múltán 
azt mondjuk: elég!

Három perc alatt legalább 60 szót 
kell mondania a gyereknek.

A szavakat itt feljegyezzük.

XII. c.

XII. d. Elvont fogalmak.
Tudod mi a szomorúság úgy-e; mondd mi 

az? (Mondj rá példát!) Ezt a bevezető próbát 
nem értékeljük:

Mondd, mi a jótékonyság?
Mondd, mi az igazságtalanság?
Mondd, mi az irigység?
Két kérdésre jó feleletet kell kapnunk. XII. d.

XII. e. Hiányos szöveg.
Figyelj! Olvassuk: Múltkor szüleim pár 

napra elutaztak. Alig mentek el, öcsém hirtelen 
rosszul lett. Elhivattam hozzá az

feulyeíéltt --------- > ágyba fektettük és áPo1'hojjy a hiányol tűk öcsémet. Mikor szüléink meg-
kat egészítse jöttek és megtudták, hogy öcsém
, beteg volt, nagyon ---------------------
nánk, esetleg Ue megtudtak azt is, hogy en gon- 
magunk mond- doskodtam ápolásáról, erre aztán

juk meg a megint meg-----------------  és engem
oldás™69 gondoskodásomért------------—-------

később rájöttünk, hogy sok éretlen
gyümölcsöt evett, bizonyosan avval-----------—
------------------  Szüleim ezért szigorúan meg
parancsolták neki, hogy máskor ne legyen olyan
----------------------. Azt hiszem, öcsém szüléink
parancsát máskor -------------------------- .

Hat helyes kiegészítést kell kapunk. XII. e.
Tizenötévesek próbái

XV. a. Hét szám ismétlése.
9 . . 6 .
7 . . 3 . . 8 . . 4 . . 2 . . 6 . . 1
5 . . 9 .

Legalább egy sort hiba nélkül kell 
ismételnie.

XV. a.
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Tizenötévesek próbái

XV. b. Kép megmagyarázás.
(Lásd fentebb III. a.)

XV. c. 26 szótagból álló mondat.
Mondd utánam e z t : a) Tegnap este egyik 

ismerősömmel találkoztam az utcán, akit már 
régen nem láttam.

b) Vasárnap kaptam levelet az édesapámtól, 
de majd csak holnap válaszolhatok neki.

Az egyik mondatot hiba nálkül kell 
elismételni. .

XV. d. Szuggeráló próba.
Egy papirosra vagy síma füzetbe két tíz

szintes vonalat húzunk egymás mellé, az egyik 
4, a. másik 5 cm. hosszú, köztük 1 cm. a tá 
volság. A  másik papírlapon hasonlóan rajzo
lunk vonalat, azzal a különbséggel, hogy az 
egyik 5, a másik 6 cm. hosszú. A  harmadik 
lapra 6 és 7 cm. hosszú vonalakat rajzolunk. 
A 4-ik, 5-ik, 6-ik oldalon szintén két vonal 
van, de i t t  már mind a kettő 7 cm. hosszú. Az 
első három vonalpárnál megkérdezzük a gyer
meket: Melyik itt  a hosszabb vonal?

Az egyenlő vonalaknál pedig a kérdést így 
adjuk fel:

Hát itt  ?

A három utolsó kérdésre azt kell 
mondania, hogy egyforma.

XV. e. Három rím kitalálása.
Tudod-e mi a rím-szó ? (Ha nem tudja, vagy 

nem jól tudja, folytatom.) A rímek hasonlóan 
végződő szók, a végen mindegyik egyformán 
hangzik, összecsengenek. Pl. Jár a baba jár, 
mint a kis madár. I t t  „iár“, „madár“ rímek, 
mert mind a kettőnek a vége „ár“. Megértetted. 
Most mondj még az „ár“-ra rímelő szókat! 
Így jár, madár . . .  nohát rajta!

Egy perc alatt 3 rímszót kell ki
találnia.

Egyenként Eg
yü

tt

idő értékelés

XV. b.

XV. c.

XV. d.

XV. c.
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Felnőttek próbái

XX. a. Kibontás.
Egy ív rendes nagyságú írópapírt kétszeresen 

összehajtunk (kvart alakra). A z összehajtott 
papírnak arra a szélére, ahol csak egy behajtás 
látható, a középtájon kis szöget rajzolunk

in
1—1 cm oldalhosszúságban, azt

a gyereknek felmutatjuk s azt mondjuk: Ezt 
az ív papírt kétszer hajtottam össze, itt  (a 
szögre mutatok), ezt a szöget ollóval kivágom, 
aztán a papírost kibontom. Rajzold le az egész 
kibontott papirost, persze kisebbre, rajzold le 
azt is, hol, hány és milyen alakú kivágás lesz 
rajta.

A papirosnak mind a két felére, annak 
közepe tájára egy-egy hegyére állított 
négyszöget kell lerajzolnia. •>

XX. b. Megfordított háromszög.
Névjegykártyához hasonló kartonlapot át

lósan kettévágunk s a két háromszögből tégla- 
_____c

lapot csinálunk azt a gyermek elé tesz-
a b

szűk és így szólunk hozzá: Ezt az alsó (abc) 
háromszöget elveszem (megtörténik), te pedig 
gondolatban megfordítod és úgy teszed vissza, 
hogy ez a(6-t mutatom) sarok ehhez afc-t muta
tom) sarokhoz, ez az (ab-1 mutatom) oldal pedig 
ehhez az (ac mutatom) oldalhoz kerüljön. Aztán 
erre a papírra lerajzolod, hogy milyen alak 
lenne itt, ha a háromszöget megfordítva tennéd 
yissza. (A z elvett háromszöget sem visszatenni, 
sem a gyerek kezébe adni nem szabad.)

A megoldás akkor jó, ha az „a“ (V agy  
a „c“) ponton derékszöget rajzol, to
vábbá, ha a rajzon az ab oldalt rövi- 
debbre rajzolja, mint az ac.

XX. c. Elvont fogalmak.
Mond, mi a különbség a) a restség és a 

munkátalanság között?
b) a szegénység és a nyomorúság között?
c) a fejlődés és a forradalom között ?

Két kérdésre helyes választ kell kap
nunk.

Egyenként

Eg
yü

tt j

Idő értékelés

XX. a.

XX. b.

XX. c.

A rajzot ide felragasztjuk.

A rajzot ide felragasztjuk.
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Felnőttek próbái

XX. d. Hervieu próbája.
Szépen, lassan, hangsúlyozva elolvassuk a 

következőt: Az élet értékét illetőéi» különböző 
felfogásokkal találkozunk; némelyek jónak, 
mások rossznak tartják azt. Igazságosabb 
lenne, ha az életet a kettő között állónak jelöl
nék meg, mert egyrészről folyton kevesebb sze
rencsét nyújt, mint amennyit tőle vártunk, 
másrészt pedig a baj, amit tőle elszenvedünk, 
mindig jóval kisebb, mint amit mások kíván
nak nekünk. Az életnek éppen ez a közepes mi
volta teszi azt nekünk elviselhetővé, vagy job
ban mondva, ez nem engedi, hogy teljes igazság
talansággá váljék. (Mondd el mit olvastam.)

A próba tartalmát, ha nem is azok
kal a szavakkal, de lényegében kiha
gyás nélkül el kell mondania.

XX. e. Királykérdés.
Szép hangsúllyal olvassuk: „A király és a 

köztársaság elnöke közt levő különbség három 
főpontba foglalható össze. Ezek a következők : 
a királyi hatalom átöröklődik, mindaddig tart, 
míg az uralkodó él és kiterjedt hatalomköre 
van. A köztársaság elnökét választják, hiva
taloskodása meghatározott ideig ta r t és hata
lomköre sem oly kiterjedt, mint a királyé . . .

A tartalmát, ha nem is szószer int, 
de lényeges kihagyás nélkül kell el
mondani.

Egyenként

Eg
yü

tt]

idő értékelés

XX. d.

XX, e,

Figyelmeztetés! Lehetőleg csendes teremben vizsgáljunk! Néző ne legyen jelen! — 
Keltsük fel a vizsgázó bizalmát magunk iránt! — Legyünk mindig barátságosak, szükség 
esetén buzdítsuk a vizsgázót! Legyünk nyugodtak és komolyak! Ne zavarjuk őt ránézéssel és 
önmagunk nyugtalanságával. Adjunk időt a vizsgázónak a kérdés megoldására, de ne nyújtsuk 
a vizsgálatot. A figyelemre mindig ügyeljünk és győződjünk meg róla, hogy a vizsgázó meg
értett-e? Ne mondjunk a vizsgázóról rossz ítéletet, még kézmozdulattal se áruljunk el ilyesmit. 
Legyünk minden felelettel, még a hibással is megelégedve. Ha a vizsgázó beteg, fáradt vagy 
aggodalmas, ne vizsgáljunk. A vizsgálatvezető legyen a vizsgázó előtt idegen.

Tartsuk magunkat szigorúan az adott utasításokhoz.
Jegyezzük fel mindent, amit a vizsgázó mond, tesz, tud, hibázik stb. jelezzük azt is, 

ha figyelemre intettük, bíztattuk, ha félreértés, fáradság, kitartás vagy más feltünőség van nála.
Figyeljük és állandóan jegyezzük fel az időt, amíg a felelet bekövetkezik.
Jelezzük, hogy a megoldás gyorsan (spontán), vagy gondolkodás, kísérletezés mellett, 

hogy könnyen, biztosan, nehezen vagy bizonytalanul jö tt létre.
Ha megzavartak, hagyjuk abba a kérdést. Ugyanazt a próbát ne adjuk fel újra, másik 

sort próbáljunk.
Általános szabály, hogy az iskolába lépőkkel a’ 3 évesek próbáin, a többiekkel az élet

koruknak megfelelő próbákon kezdjük; gyengeelméjűeknél, ha korosak is, kezdhetjük az ala
csonyabb évfolyamok próbáin.

A képeket és az olvasási próbát előre vehetjük.
Ha a szövegbe nyomott hely nem volna elég, tehetünk bele betétet.
Az életkor kiszámításánál a betöltött hónapokat vesszük számításba.
Az intelligenciakor kiszámításánál minden jól megfejtett próbát V5-öd évnek vesszünk. 

Lefelé megyünk mindaddig, amíg mind az öt kérdésre jó feleletet kapunk. Felfelé addig 
megyünk, míg mind az öt kérdésre „minusz“ a felelet.
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A nagyothallók szív. intézetének Török Béla-emlékünnepe. Folyó évi 
április  hó 23-án ta rto tta  meg' a fiatal, alig' kétévi m últtal rendelkező, 
dr. Török Béláról elnevezett szív. gyógypedagógiai intézet Török Béla 
orvosprofesszor-emlékünnepélyét. Az ünnepélyen Huszka Jenő dr. min. 
tanácsos és dr. Hoór Károly osztálytanácsos jelent meg, azonkívül még 
többen az orvosi körökből, valam int a budapesti gyógypedagógusok és 
pedagógusok köréből.

Vida Lajos, az intézet igazgatója, a következőkben üdvözölte a  m eg
jelenteket:

Mélyen tisztelt Vendégeink! Teljes szeretettel és szívvel üdvözlöm 
Önöket, kik itt  megjelentek, hogy osztozzanak abban  az érzésben, mely 
az intézetet lengi át a m ai napon. A m ai nap Béla napja. Intézetünk e 
napot választotta arra, hogy boldogult Török Béla professzor irán ti 
h á lá já t és szeretetett, ünnepély keretében fejezze ki. Épületünk homlok
zata is büszkén hirdeti örök emlékként az ő nevét.

Ő volt M agyarországon az első, kinek szavát m eghallották, mikor 
a nagyothalló gyermekek oktatását ,a siketném ákétól elválasztani k í
vánta. Em benbaráti és nemzetgazdasági célok vezették — m ert meg
menteni óhajto tta  a nagyothalló gyerm eket a siketném a nehéz, sorsá
tól —, és ellátni őket mindazon értelm i eszközökkel, melyek az, önálló 
megélhetéshez szükségesek.

A székesfővárosunk tanácsa nagy megértessél fogadta dr. Török 
eszméjét. Nagy áldozatkészséggel tám ogatta  e kérdést. Örvendünk, hogy 
éppen az ő terveinek a képviselőjét, tám ogató ját és m egtestesítőjét 
üdvözölhetjük i t t  dr. Piirébl Győző szív. tanügyi tanácsníok ú r  szemé
lyében, és meg vagyunk győződve arról, hogy a legmegfelelőbb helyre 
intézzük a kérésünket, m ikor őt kérjük, hogy a boldogult Török profesz- 
szor emlékének szentelt ünnepélyünket, nyissa meg.

Dr. Purébl Győző szív. tanügyi tanácsnok beszédében a székes- 
főváros m ai gyermekvédelmi és szociális intézkedéseit ism ertette. Töb
bek közt a következőket m ondotta:

A m agyar nemzet ku lturális haladásának egy-egy emlékénél 
olykor-oly kor m egállani és az annak felépítésén dolgozó férfiakkal 
szemben hálánkat leróni, a legszebb és legnemesebb feladat. 
A nemzetek erkölcsi értéke is abban nyilvánul m eg legjobban, hogy 
mennyire tud ja tisztelni a fa jának  boldögításán fáradozó nagyjai 
emlékét.

A mai napon ünnepély keretében áldozunk dr. Török Béla 
emlékének, ki a szociális intézmények nagy összességének meg
teremtéséhez szintén hozzájárult, Istentől m egáldott leikével és 
szellemével, m ikor a nagyothalló gyermekek szám ára gyógypeda
gógiai intézet emelésének a kérdését vetette fel. Átérezle e kérdés
nek szociális és erüfcerbaráti horderejét, igyekezett ez intézmény 
szükségességéről meggyőzni az illetékes köröket.

A székesfőváros tanácsa, mely minden rendelkezésre álló 
eszközt felhasznál arra, hogy kiskorú polgárainak is elősegítse a 
boldogulását, a Török dr. által hangoztatott eszmét felkarolta. Az 
a gyermekvédelmi tervezet, m it a főváros az iskolaorvosi, iskola
nővérig az iskolaszakorvosi, a nyaralt,atasi akciók s most a beszéd
hibások tanfolyam ának felállítása., a testnevelésnek intenzivebbé 
tétele stb. által az iskolákon keresztül igyekezett fejleszteni, m agá
ban foglalja a, szellemi és érzékszervi fogyatkozásban szenvedő 
gyermekek felkarolását, is. Szeretettel gondol tehát a r ra  a,z 
emberre,, aki nagy tudásának készségével állott a rendelkezésére. 
És örömmel vesz részt azon az ünnepélyen, mely az ő nemes emlé
kének szól.

Magyar Gyógypedagógia 1927. 4—6. sz. 9
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Eddig elfeledhetetlen emléke élt i t t  az intézetben. Most hálás 
köszönetét mondunk Török professzor családjának, abból az alka
lomból, hogy im m ár nemcsak emléke, hanem az arca is előttünk 
lesz — azon emlékkel, melyet családja ajándékozott, m ikor arc
képét az intézet szám ára megfestette. Ne csak emléke, hanem 
az arca is buzdítsa a tanárokat m unkájukban — a képet leleplezem.

A beszéd végén leesett a lepel a Török professzor családja á lta l az 
intézetnek adományozott művészi olajfestm ényről és ott tek in te tt a 
hallgatóságra a melegszívű, nagy tudású  em ber képmása, m elyet az a ra 
nyos kerettel együtt borostyánkoszorú vett körül, m integy az örök emlé
kezet jeléül.

U tána m ády Kovács Ferenc egyetemi tan ár mondott megható 
emlékbeszédet:

A közért éltél, a közért dolgoztál, a, közért h a ltá l meg. A köz 
nevednek szentelte ezt a piciny hajlékot, mely egy eszmének ma 
még csak piciny magja, Szellemed e magocskát terebélyes fává 
fogja fejleszteni. Szeretettel tekintek  képedre, melyet a hitvesi, 
anyai és gyermeki kegyelet örök emlékül e falak közé helyezett. 
Engedd meg, hogy mi, tan ítványaid , oltárkép gyanánt tekintsük 
e képet, m ely alatt a ' szeretet eszközei teremnek. Életedben m in ta
kénünk voltál, az m aradsz halálodban is. Ha e lfáradunk  az élet 
nagy küzdelmeiben, engedd meg, hogy ú jra  csak Hozzád fordul
junk bátorításért, erősítésért.

Nagy voltál, m int em berbarát, nagy voltál, m int orvos. Neved 
körül iskola fejlődött, mely iskola az egész világon ism ert. Még 
nagyobb voltál azonban akkor, am ikor betegeidet a m űtőasztalon 
tú l is figyelemmel tud tad  kísérni. Te voltál az első hazánkban, ki 
m int fülöriycé vetetted fel a gyógyíthatatlan  siketek és nagyot
hallók megmentésének a gondolatai.

Lengje á t szellemed e kis hajlék légkörét, töltse m eg a hajlék 
m unkásainak a lelkét a hit, remény, szeretet, m ert e hajlék m un
kásainak könnyeket kell letörölniük szenvedő szülők és szenvedő 
gyermekek arcáról.

Hisszük, hogy m unkánkra örömmel tekintesz le. hisszük, hogy 
megelégedéssel nézed azt a küzdelmet, melyet eszméidért vívunk, 
melyeket a gyakorlatban m egvalósítani igyekszünk.

Mi ra jta  leszünk, hogy neved emléke gyógyító balzsamként 
hasson a reáiszorulóknak.

A legmeghatóbb azonban a növendékek hódolata volt a Török p ro 
fesszor emlékének, m ikor Benke Tibor ism ert költőnknek a Török emls- ;f 
kőzetére írt, alábbi költeményt szavalta, el az intézet egyik növendéke.

Török Béla dr. emlékezetére.
ír ta : Benke Tibor.

A gyermeké volt, — élő szeretettel Ö volt az orvos, féltőn, könnyesen,
A két szemében Jézus szent szívének A gyermekszívet, mint kis galambot,
Minden sebet halk, csöndesen hegesztő Kezébe vette s gyógyulást talált!
Megáldott, szent, szelíd szerelme, égett . . . S nem némák már nekünk a drága hangok!

Apák, anyák, tudjátok mit jelent az: Óh jertek hát, e- csendes ünnepen
Nem hallani a drága altató dalt? Szőjjiik nevét ma tiszta, hő imába
Nem érteni anyánk pergő meséit? , Áldó kezekkel fonja rá a hála! .
3 nem tudni szólni, hogyha szíved óhajt,?! S érzéseink fehér virágait



Mikor a költemény utolsó szavai elhangzottak, minden növendék 
egy egy virágcsokrot helyezett a Török professzor képe alá. Kevés szem 
m aradt szárazon a jelenet hatása alatt.

Dr. Bárczi Gusztáv, az intézet kezelő- és szakorvosa számolt be 
aztán az intézet laboratórium ában végzett m unkák közül az elektromos 
hangerősítőkészülék megteremtéséről, be is m utatva azt. A beszéd han g 
ja it e készülékkel tetszés szerinti erősségre fokozhatjuk, úgyhogy a 
nagyothalló, vagy későbben siketült beszédmaradványos, illetve h a l
lásm aradvánnyal rendelkező gyermek hallásm aradványa sikeresen 
használható fel az oktatásnál. U gyancsak bem utatta az e nap ra  elkészült 
csontvezetéses hallókészüléket is.

Az intézetben a növendékek nemzeti érzéseinek ápolását bizonyí-. 
tó ttá  egy igen szép és megragadó irredenta-jelenet, m elyet a növendé
kek m utattak  be.

Végezetül Purébl tanácsnok szavai fejezték be az ünnepélyt. Sza
vai mély hatást tettek az ünneplőkre.

131

S Z A K I R O D A L O M .
Tóth Zoltán: A  vakok képzetvilága. Gyógypedagógiai K önyvtár, szer
kesztik: Szentgyörgyi Gusztáv és Tóth Zoltán. (Budapest, 1927. A  M agyar 
Gyógypedagógiai Társaság kiadása. K is  8 Í | 200 oldal. Ára 5 P.

E címen jelent meg egv külsőben ízléses, tartalomban értékes 
kis könyv virágfakasztó május havában. Hosszú évek gyakorlata, 
évtizedek^ tanulmánya, tapasztalata megfigyeléseket fejlesztett, 
meggyőződéseket érlelt, míg végre 1927. május hava virágzáshoz 
segítette a képességet, a tudást és a honi vakok ügyének lelkes 
munkása megkapta a leglelkesebbtől a vakok oktatásának kizáró
lagosan tudományos kérdéssel foglalkozó első könyvét.

Egy századnak évsorozatában folyik a munka a vakok okta
tása terén. Sok neves nagy un k, mint dr. Mihalyik, kivár, Hlerodek, 
Kirschenheuter, Schannen, jelentős eredetiséggel, vagy a meglévő 
lehetőségek éles meglátásával biztos fejlődéshez vezető ösvényeket 
vágtak, irányokat jelöltek. Ámde a heroikus erő alapjában mindig 
a németek tudásából merített, az erősek lelke is egyre napnyugat 
felé tekintett s már-már félő volt, hogy mindig csak a nyomukban, 
sohasem velük egy időben, egy fokon lesz haladásunk. Különös
képen áll ez ai mostani, a háborúk utáni időkre. Németország a 
vakok oktatásának kérdésedben erős pozitívumokra, helyezkedett s 
kiváló alkotások egymás után hagyták el a nyomdákat. Szinte 
utolérhetetlen magasságokba emelkedtek, midőn Tóth Zoltánunk 
kiadta könyvét s mi egy Dr. Biirklennel, egy Dr. Horbach-hal egy 
szintre jutottunk. Ez A  vakok képzetvilágának első jelentősége.

A munka, második jelentősége az oktató tanárok személyi, 
vagy helyesebben: intellektuális vonatkozásaival kapcsolatos. H i
szen e mű nem jelent kevesebbet, mint felfrissülést, új lelkidet 
teremtést ott, hol a pedagógiai lelkiismeret már-már megtorpant a 
régi ösvények sablonja miatt, a munka maximumának 1'okozhatat- 
lansága miatt. Holott az ügyi célszerűség, az eredmény életereje, a 
helytállóság biztonsága nap-nap után észrevétellé velünk, serken
tett és ösztökélt, hogy többet, többet, tartósabbat és életbíróbbat

8 *
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mint eddig, mert kint sok minden változott, sok minden más irányt 
vett, csupán mi itt bent nem változtunk. Érezte azt keserűen az 
ügynek komoly elhivatottsággal dolgozni szándékozó munkása, de 
nem talált kiutat, mert szegény volt a meglátásban. Nem is igen 
mert új magaslatokba törni, hol idegenben helyét állja, mert sze
gény volt a, maga megkopott évtizedes köntösében is. De Tóth Zol
tán új meglátások, új gondolatok tömegével valamennyiünknek 
segítségére sietett, belevilágított a képességek és lehetőségeik jöven
dőjébe, alapot épített nekünk célszerűt és biztosat s mi új erők 
keletkezését érezzük, új jövendőt felfrissült lélekkel, tetterős ked
vet a nekünk ajándékozott új lelki köntösben.

Harmadik jelentősége az oktatásügy racionalizmusában érvé
nyesül, midőn a tudományos felkészültség, széleskörű gyakorlatias
ság s ritka ügyi szeretet a vakok értelmi nevelésének egyik legfon
tosabb és talán legnehezebb kérdését, a látás hiánya m iatt meg
fogyatkozott képzettartalmat tette vizsgálat tárgyává. Ezt illetőleg 
a munkában végigcsillan a magyar léleknek az, a sajátlagos ereje, 
mely tisztánlátásával a legnehezebb kérdéseket is könnyedén, 
kézenfekvő egyszerűséggel oldja meg. Teszi pedig ezt oly formá
ban, hogy szinte nem is látszik újnak a mierőben új; szinte nem 
lehetne sem tudományos, sem gyakorlati vonatkozású oly  ̂részlet- 
feladattal előállanuink, melyre értékelést ne találhatnánk, tgv vált 
Tóth Zoltán munkája eredetivé, egyúttal kimerítővé annyira, hogy 
némely igen fontos részletkérdése még csak nyomokban sem mutat
kozik meg a külföldi szakirodalomban. Vonatkozik ez különösképen 
az érzékszervek csoportosítására, az ingerek komplex érvényesülése 
szempontjából; a gyógyító nevelés gondolatának kiépítésére a 
beszéd- és képzettartalom egybekapcsolt fejlődésének normális le
folyása érdekében; a, vakoknak a képzetek szempontjából való osz
tályozására; azon egészen saját lagosan új eljárásra, mely á kép
zetalkotási tevékenységet nem egy érzékszerv ingereinek érvénye
süléséhez viszonyítottan teszi értékelés tárgyává, hanem az egyén 
egységes érzékelési komplexuma. érdekében az ú. n. alapképzetekel 
veszi figyelembe a gyakorlati célok, a megismerés vagy felismerés 
kedvéért; és végül a későbben megvakultaknak egészen ú j gyógy
pedagógiai feladatok elé való állítására az életnek való meg
mentésük érdekében.

A gyakorlatiassági értékelések mellett igen nagyszámú azok
nak a vizsgálati módszereknek eredménye is, melyekhez szerző ön
állóan és önálló kiépítettséggel jutott, hogy pszichológiai megala
pozottsággal mutathasson új irányokat, új feladatokat. Különös
képen tanulságosak, egyben lelkiismeretünkhöz szólóak,_ kötelessé
geinkre intőék azok, melyeket reprodukciós és felismerési módszer
rel végzett az analóg- vagy pótképzetek jelentőségének mérlege
lése szempontjából. tJj munkaterületek új feladatokkal várnak itt 
megoldásra, níég hozzá sürgős megoldásra, mert épp e vizsgálatok 
igazolják, hogy mily erőteljes tartalmakat hagytunk eddig veszen
dőbe menni, mily sokszor vitt tévútra a vakság fölött mondott egy
oldalú, korlátolt ítéletünk. Ha őszinte szóval akarok élni, akkor 
szinte-szinte azt kell mondanom, hogy ahány vakos lelket mentet
tünk meg eddig a látás világ számára, ugyannyi látós lelket
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süllyesztettünk a vakos világba. Gyógypedagógus nem fog meg
ütközni e súlyos bírálaton, mert megérti jelentőségét egy hatáso
sabb, részletezőbb vagy megosztottabb jövendőbeli munka érdeké
ben. Mások pedig lapozzák e kis könyvet s hamarosan rá fognak 
ismerni mindarra, amit eddig helyesen tettek, de arra is, amit 
eddig helytelenül vagy hiányosan cselekedtek.

Tartalma szerint e könyv elsősorban azok számára íródott, kik 
a vakok nevelését hivatottak megoldani. Ne ütközzünk meg tehát 
azon, ha a fejtegetések alapján.magát a vak gyermeket nem talál
jak e munka soraiban oly fejlettnek, nagyszerűen és könnyedén 
képezhetőnek, mint amilyennek viszonylagosan mutatkozik a 
gyógypedagógiának egyéb ágazataiba tartozó gyermekekkel szem
ben. Tóth Zoltán nem vállalkozott a meglévő régi jónak könnyű 
dicséretére. Nehezebb feladat vállalkozására öisiztökélte esze és 
szíve: jobbat és többet akar a mainál e hogy ahhoz elvezesse a 
vakok oktatásának ügyét, meg kellett alapjaiban és sokoldalúság
gal mutatnia kizárólagosan a, fogyatékos, abnormális vak lelküle- 
tet, hogy minden ízében felismerve a rendellenességet vagy az 
arra való hajlamot, vezethessük a világtalant új testi és lelki fej
lődési lehetőségek felé.

_ Ámde a képzetek világának gyógypedagógiai éles értelemmel 
való boncolása oly eredeti, szubtilis megfigyeléseket hozott nap
világra, hogy egyrészt a kutatási módszer érdekessége és újszerű
sége értéket jelent nemcsak a vakok oktatásával foglalkozók, ha
nem minden gyógypedagógus számára is, miután azt kiki saját 
területén, saját viszonylataiban mintául veheti; másrészt az érzék
szerveknek, a képzet-^ és fogalomalkotásnak, valamint az ezzel kap
csolatos lelki alakulásnak olyan, eddig ismeretlen vagy kevésbbé 
ismert fázisait tárja  fel e munka, hogy ilyen sajátosságánál 
fogva számot tarthat a gyógypedagógián kívül lévő pedagógusok 
és pszichológusok legnagyobb érdeklődésére is.

Magam nagy örömmel fogadtam Tóth Zoltán m unkáját s 
részemről azzal az óhajjal számoltam be értékes voltáról, hogy 
minél többen, mentői komolyabban foglalkozván sok becses ú t
mutatásává,!, ugyanolyan örömmel fáradozzanak az új gondolatok 
megvalósításán is. E könyv a tartalom holt betűjén túl életet 
kíván, ezt pedig csak a munkások ereje, öröme adhatja meg, —r—

Dr. Em il Fröschels: Stim m e und Sprache in  der Heilpädagogik. (Hang 
és nyelv a gyógypedagógiában.) Von  — Dozent a. d. W iener Universität. 
27 szövegközi ábrával, 201 lap. K iadja  C. Marhold, Halle a. d. Sale, 1926. 
Ára. fűzve 7-10, kötve 8'40 bírod, márka.

Dr. Eliasberg müncheni idegorvos és log'otherapeuta, bölcsész és 
orvostudor „Heilpädagogik u. Medizin“ címmel könyvsorozatot ind íto tt 
meg, mely elsősorban gyógypedagógusok részére ácl elism ert szaktekin
télyek tollából rövid vezérfonalakat az orvos-gyógypedagógiai határ- 
terület különböző fejezeteiből. Ennek a hasznos és okos vállalkozásnak 
első gyümölcse ez a könyvecske, melyben a bécsi egyetemi élettani in té 
zet fonetikai osztályának jelen vezetője. F rö sc h e ls  tan ár foglalja egybe 
a _ gyógypedagógus részére mindazt, am it az orvosi tudom ány a lég-, 
újabb időkig e téren elméletben s gyakorlatban tisztázott. Az első négy, 
á tlag  10 lapos fejezetben a b e széd szervek  b o n c ta n á t, a légzés, a ha n g , a  
h a n g kép zés  é le tta n á t ism erteti, bőségesen szolgálva egyúttal a nélkülöz
hetetlen pszihológiai részletekkel is. Az ötödik fejezet az é le tta n i beszéd- 
fe jlő d é s  m e n e té t vázolja, kiterjeszkedvén a k é p ze t- típ u so k  jelentőségére
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s az írá s  és o lv a sá s  élet- és elm etanára is. A hatodik fejezet a s ik e t-  
n ém aságró l. a n eh ezen  h a lló k  b eszéd h ib á iró l szól, nagyon ügyesen ve
zetve be az olvasót az örökléstudom ány kapcsolatos, fontos eredményeibe. 
A hetedik fejezet a h a lló n é m a sá g  különböző form áival, a nyolcadik az 
a fá z iá k  ta n á v a l foglalkozik a legújabb kutatások alapján. Meglepően 
rövid, de nem kevésbbé ügyes fejtegetéseiben elég világos fogalm at 
nyújt P ie rre  M a rié , v . M o n a ko w , E lia sb e rg  és H ea d  beszéd-, ille tő leg  
a fá zía -ta n á ró l, úgyszintén a különféle afáziák pedagógiai gyógytanáról. 
A kilencedik fejezet 30 lapon a pöszebeszéd , illetőleg a dyslaliák k ó r 
ós g y ó g y ta n á t  közli. M egkülönböztet nagyothallás, figyelmetlenség, 
gyengééiméIjűség, központi idegrendszerbeli szerves megbetegedések s a 
környi beszélőszervek hibái alapiján fellépő pöszebeszédet. A tizedik feje
zet a h a d a rá ssa l foglalkozik, m íg a tizenegyedik, legnagyobb fejezet 
50 lapon a dadogás, vagy a sszo c ia tív  a fá z ia  tan á t adja. Különös gonddal 
terjeszkedik ki e felette elterjedt beszédhiba okaira, fejlődésére, tüneteire, 
legfőképen pedig a dadogás m agyarázatát célzó elméletekre, melyek 
között a nálunk legelterjedtebb K u ssm a u l-G u tzm a n n -fé le  g ö rcs-n eu ró zis  
elmélettel szemben legfőképen a H o e p fn e r-F ro esch e ls-fé le  ta n t képviseli. 
E tan  a dadogás okát legfőképen psychés abnorm itásban, az emlékezési 
és működési biztosságnak s a károsodásokkal szemben való ellentálló- 
képességnek szerinte minden esetben kim utatható  gyengeségében s az 
ú. n. m egzavartsági tudat (Störungsbewusstsein) kifejlődésében keresi. 
Norm ális beszédű egyénnél elszólás esetén a hibás, m egzavart mozgás 
képzete nem ju t öntudatra, m inthogy a gépiessé vált. beszédmozgások 
mechanizálódásuk folytán elveszítik psychés, azaz képzetszerű velejáró
jukat. A dadogásra hajlónál ellenben az elhibázott mozgás képzete újból 
tudatossá lesz s az eredetileg gépies lepergésre szánt beszélőfolyam ato
kat éppen az ily tudatossá váló beszélőképzetek zavarják  meg, valam i
ként a m ár já rn i tudó azonnal ügyetlenebből s lassabban jár, ha  minden 
lépésre tudatosan ügyel. A Hoepfner-féle tan  részletes tá rg y a lásá t a 
psychoalatlikusok, nevezetesen S te c k e l, F ra n k , S c h n e id e r  tanának  rövid 
ism ertetése követi. E tan  és sajátm agáé között á th ida lha ta tlan  ellentétet 
állap ít meg. Ezeket az A l fr é d  A d le r - íé le  individual-pszihológusok tan á
nak rövid jellemzése követi. A sajátképeni beszédbeli dadogás mellett 
még az írási s a hangszerdadogást ism erteti. A dadogás kórjósla tá t főleg 
a 12. év előtt kedvezőnek ta rtja , s á visszaesésekben sem ta lá l oly körü l
ményt, mely a teljes gyógyíthatóság ellen szólna. A profilaxis u tán  a 
kezelésre tér át, midőn is előbb a nálunk általánosan követett <lu lz m a m i
fé le  g y a k o r ló  m ó d sze r t, m ajd a régibb s újabb L ie b m a n n -m ó d sze r  elő
nyeit ism erteti, m ajd  s a já t m ó d szeré t. Ennek súlypontja azon az igyek- 
vésen van, hogy megfelelő gyakorlatok nyom án a dadogót m egzavart
sági tudatából kivezetve, meggyőzze arról, hogy egyik hangzó végered
ményben ugyanúgy kilégzés, m int a m ásik s hogy beteges félelme bizo
nyos „nehezebb“ hangzóktól teljességgel alaptalan. A tizenkettedik feje
zet m agának a hangnak zavaraival, higiénéjével, a tizenharm adik a 
gyengeelméjűek beszéd- és hangzavaraival foglalkozik. A m unkát, am e
lyet gazdagsága m ellett világos és vonzó stílusa jellemez, irodalm i és 
betűsoros tárgyjegyzék fejezi be.

Irodalm unkban, mely m indm áig sa jná la tta l nélkülözi S a rb ó  A r tú r  
21 évvel ezelőtt m egjelent „A beszéd“ című alapvető m űvének második 
kiadását, azóta a  beszédről s annak kór- és gyógytanáról tudtom m al ön
álló m unka sem jelent meg, m iért is m ár ez oknál fogva is szívesen 
a ján ljuk  gyógypedagógusainknak és pedagógusainknak a S a rb ó  m űvé
nek pótlásaként sok érdekeset és ú ja t nyújtó  könyvecskét. R — g.

Dr. F. Frensel: Nasen- und Halskrankheiten und ikre Beziehungen z. 
Heilpadagogik. (Orr- és torokbetegségek s azok viszonylatai a gyógy
pedagógiához.) Von  —, Assisiéül. Heilpadagogik u. Medizin, C. Marhold. 
Halle a. d. Sale. 1927. 8 szövegközi ábrával, 142 lap. Ára fűzve 4-70, kötve  
5'70 pírod, márka.

A bécsi Neumann-féle orr-, gége- és fülbetegklinika érdemes asszisz
tense elég könnyen m egérthető stílusban tájékozta tja  a nem-orvos olvasót 
a légzés bonc-, élet- és kórtanában, m ajd az o rr és melléküregei, vala
mint a garat, a szájüreg s a gége anatóm iáját, m űködéstanát, beteg-
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ségeit, egészségtanát, valam int a legfontosabb fertőző betegségek já r 
ványtanát ism erteti. Egy zárófejezetben részletesen foglalkozik a  pajzs- 
m irigynek s a mellékpajzsmirigyeknek, m int szintén nyak táji szervek
nek élet- és kortanával s a m unkában tá rg y a lt szervek betegségeinek 
jelentőségével a fiatalkorúak pályaválasztásánál. (R —g.)

K. Kistler: E in  b e m e rk e n sw é r te v  F a li v o n  fr e iw il l ig e m  S 'chw eigen  
im  K in d e rsa lte r . Z e i ts c h r i f t  fü r  K in d e r fo r s c h u n g  33. kö t., 1. fű z . Egy 
gyermek esetét ír ja  le, aki négy évig já r t  az iskolába, anélkül, hogy ott 
egy szót k iejtett volna. A tanítók előbb jóakaratta l, később büntetéssel 
igyekeztek őt mégszólaltatni, m indhiába. Utóbb aztán nem törődtek 
vele. A gyermek jól hallott, beszédszervei épek, szándékos ném aságának 
csak lelki oka lehetett. Az ötödik iskolai évben elmeorvosi vizsgálat 
u tán a müncheni kisegítő iskolába került, ahol rövidesen megkezdte a 
beszédet és azóta — bár visszam ent az elemi iskolába, — nem is néma 
többé. Az elemei iskola bánásm ódja e gyerm ekre káros volt, m íg a k i
segítő iskolai eljárás megfelelt a gyermek fogyatkozásának. (é m )

Dr. Wilhelm M. Dienstbach: D ér G e sc h ü fh tsu n te rr io h t in  dér  
A rb e itssc h u le . (T ö r té n e le m ta n ítá s  a m u n k a isk o lá b a n .)  F ü h r e r  in  dér  
A rb e itssc h u le . H era u sg eg eb en  v o n  S ta d ts c h u lr a t  A . H e n ze  u n d  R e k to r  
W . M e y e r  in  F r a n k f  urt, a. M. L  k ö te t. D ie s te rw e g s  V e r la g . 1922. 152 lap.

Töredelmet ta rtv a  ism erte be a német birodalom a nagy összerop
panás után, hogy bukásának okai között nem utolsó helyen áll iskolai 
tanrendszere és ebben különösen történelem tanításának m ódja és iránya. 
Űj célkitűzés nehéz m unkájára szánja el m agát az egész nemzet, m ikor 
sorra szedi a m últnak tan ítási és nevelési rendszereit, mérlegeli, ítéle
tet mond felette, kiszedi belőlük a használhatót és szeretné megvetni 
a lap já t valam i újnak, jobbnak. Hangsúlyozza, hogy a népiskolának és 
benne a történettanításnak é lm ény 'e lő idézővé  kell átváltozni, m ikor a 
gyermek nem kap készen jóform án semmit, hanem m aga alkotja meg 
ismereteit. Francke és a praktikus pietizm us hangjának  újráesendülése 
ez a kívánság, aki árvaházában jelentős szerepet ju tta to tt  a történelem 
nek. Ez a tan tárgy  az, melyben a tudom ány és gyakorlat között köny- 
nyen meg kell építeni, a kapcsolatot, a gyerm ek ism eretanyagát érzés- 
anyaggá és mindenekelőtt kötelességanyaggá kell átváltoztatni. Ez a 
könyvecske minden kérdést összefűz, ami csak a nép történelm i nevelé
sére vonatkozhatik. V égigfut a történelem ről alkotott felfogásoknak és 
m eghatározásoknak a során A ugustinus dualisztikus-teokratikus (De 
civitate Dei) nézőpontjától a filozófiai, hum anitárius, spekulatív, geo
gráfiai, m aterialisztikus felfogásokig. Beszél a történelemnek a v ilág 
háború u tán  adódott feladatairól, m ikor a legkisebb falvakban is égető 
problémákká váltak  a világokat irányító  kérdések. R ám utat a történet- 
oktatás pedagógiájában a két főfaktorra, a m ateriális a m i fve és a nszi- 
hológiai ak inekve. Felveti a kérdést, hogy a  politikai vagy k u ltú rtö rté 
netet adjunk-e a népnek. Amellett száll síkra, hogy politikait és k u ltú r
történetet. Érdekes[módon' beszél az egyes országok, főleg az angol-am e
rikaiak által elérni vágyott célról a tö rténeti nevelésben (Selfgoverne- 
ment). A gyermekiélek fogékonyságának ismeretével m egfoghatjuk a 
tá rg y a t is, melyre rá  akarjuk  vezetni és ekkor a viszonyok szerint ala
kul majd, hogy koncentrikusan rendezett anyagot táru n k  elé. vagy 
pedig regresszive haladunk, az ú jkor ism ertetése U tán  indulunk a távo
labbi idők eseményei^ közé. B iográfia vagy m onográfiái E rre  a kérdésre 
is; hasonló a megoldási mód. Nagyszerű példákat dolgoz ki. melyek a 
német viszonyok között pompásan beválnak. A gyermek leikéből kisze- 
meli azokat a kapcsoló pontokat, melyeken át felébreszti a  történelm i 
érzést. Patakok, hegyek, erdők, falvak, szokások nevei sokszor évezre
des műitől beszélnek. A fantázia felébresztésére és elevenen ta rtá sá ra  a 
ta rk a  térkép m ellett  ̂múzeumok, iskolakrónika és kirándulások a lég“- 
használhatóbb segítőeszközök, valam int a rajzoltatás. fakézimunka, 
agyagformálás, melyekkel a fegyverek, cölöplakások, kereszteshadak 
tapintható-érinthető közelségbe kerülnek. A m im ikai-drám ai ábrázolta- 
tas mellett az ifjúsági szépirodalomnak is nagy szerep .int. Százszámra 
sorolja fel az egyes osztályok szám ára való ilyen irodalm at. Az újságo-
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kát éppúgy felolvastatja, m int ahogy képeken való bem utatás u tán  meg- 
já tsza tja  a gyermekekkel a parlam entet.

Az egész könyv minden szava m ellett ott dübörög a ném et rendező 
lélek, mely a felfordult viszonyok közt biztosan halad a célkitűzés, a 
feltámadás felé. A m unkaiskola és a benne folyó történelem tanítás a 
német szellem hatalm as és sok eredményre vezető vívm ánya.

Incze Gábor.

Ferenczi István: T a n ító i  fo g á so k  és bo tlá sok . I r ta  és, ö s s z e g y ű j
tö tte  —. N y ír e g y h á z a , 1927. B o c sk a i n y o m d a . 190 old. A  sze rző  sa já tja ,  
Ferenczi Istvánt, a nyíregyházai tanítóképző gyakorlóiskolai tan á rá t 
eddig kitűnő Óraterveiből ism ertük, melyeket különösen az I—II . osz
tályos gyermekek játékos svédtorna-tanításához szerkesztett s am elye
ket ¡mi is nagy haszonnal alkalm azunk fogyatékos növendékeink tor- 
náztatáisánál. E zúttal „Tanítói fogások és botlások“ cím en nagyobb 
igényű m unkával állt elő. melynek m egírásánál nem ak art gyógypeda
gógiát szerkeszteni, de mégis igen sok gyógypedagógia került belé. m ert 
ma m ár a jó népiskolai tanító  sem nélkülözheti a gyógypedagógiai 
ismereteket. Pom pás gyakorlatai közül kiem eljük pl. az „r“-et jav ító  
példáit és több hasonlót. K iváló gyakorlati érzékre vall pl. a „Beira- 
táskor“ c. fejezet, amelyben elmondja, hogy a hivatalosan m egállapított 
kérdéseken kívül mire kérjünk feleletet a szülőtől és a gyerm ektől. 
Ezekből a feleletekből egész kis gyerm ektanulm ány tá ru l a tanító  elé. 
Sok kedves, gyakorlati ú tm uta tást találunk az „Iskolai rend és fegye
lem“ c. fejezetben is. Az „Egyéni képességek és tulajdonságok“ c. feje
zetben páratlan  gyakorlati érzékkel ír ja  le, hogyan vizsgáljuk meg- kis 
növendékeink hallóképességét, zenei hallását, látóképességét, színérzé
két. rajzbeli készségét, súlyát, m agasságát, futóképességét, tüdőkapaci
tását. Igaz, hogy egyik-másiknál, pl. a színérzék vizsgálatára, jobb mód
szert is tudnánk aján lan i az övénél, m ert a szerző inkább csak azt 
kutatja, hogy tudja-e a gyermek a  színeket megnevezni. N agy a gya
korlati értéke annak is. am it a beszédhibák jav ításáró l mond és szinte 
minden tanítónak nélkülözhetetlen. I t t  a gyógypedagógiai tudást köz
érdekűvé igyekezett tenni a szerző és ez sikerült is neki. De mindaz, 
am it az olvasm ány tárgyalásról, a nyelvtan, a beszéd- és értelem gyakor
lat. a számtan, a földrajz, a. történelem, a term észettan és vegytan tan í
tásáról mond, mind a gyakorlati életből vett értékes ú tm utatás, aminek 
megszivlelésével iskoláink belső életének értékét elevenebbé, eredm énye
sebbé és ami a fő, a gyermekre nézve érdekesebbé tehetjük. fém .)

Imre Sándor: A  csa lád i n e v e lé s  fő k é rd é se i. (S z ü lő k  k ö n y v tá r a , 
1—3. szám . B u d a p e s t, S tú d iu m . 151 lap .)

Mindig nagy esemény a magyar pedagógiai irodalom törté
netében. amikor Imre Sándor szól hozzánk a nyomtatott betű ellen
állhatatlan varázsával. Ezúttal is lebilincsel hatalmas tudásának 
erejével, nyelvezetének üde tisztaságával és a nagy nevelőnek meg- 
vesztegetően logikus okfejtésével. Szülők, pedagógusok és minden 
józanul gondolkodó ember egyaránt magáénak vallja meggyőző
désének igazságát. Azt, hogy a. család, a nemzet, az emberiség 
továbbfejlődésének középpontja: a gyermek.

Apák, anyák kezébe van letéve a nemzet, az emberiség jobb 
boldogulásának a sorsa, s a jövő gyermekének gondolkodása, érzése 
és akarása ezt vetíti ki a világba, amelynek lemezeit a családi neve
lés munkája helyezte el a minden hatás iránt fogékony gyermeki 
lélekbe.

A gyermektanulmány az újabb időkben hatalmas lendületet 
vett. Sok értékes gondolat látott napvilágot, mely az általános 
pedagógiának utakat és irányokat jelölt. De Imre Sándor könyve 
az a könyv, amelynek hiányát talán a nevelés munkáján gondol
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kodó szülők érezték a legsúlyosabban. Megérezte Imre Sándor, 
hogy a családi tűzhelyek szentélyéből hiányzik egy könyv, mely 
állandóan ébrentartsa a szülői felelősség tudatát, mely szüntelen, 
élessze azt a gondolatot, hogy ¡a szülők a gyermekért vannak.

Hogy ez a könyv most jelent meg, azt bizonyítja, hogy meg
jelenésére^ most lett a legnagyobb szükség. Minden magyar szülő 
kezébe ajánljuk e munkát s ha tanításai szerint cselekszik, akkor 
kevesebb lesz a gyermek m iatt hullatott könny, de annál több a 
szülői Öröm s a gyermek jövő boldogulásába vetett erős h it! . . .

A szerző eszmékben gazdag könyvében a szülői gondolkodás 
alapját, irányát és kereteit veti meg.

Munkáját a következő fejezetekre osztja:
I. Családi élet, családi nevelés. Az új családban a régibb csa

ládnak számos testi és lelki jellemvonása ébred újra. Az új család 
tehát két gyökérből nő ki; a gyermek mindkét gyökérből örököl 
valamit. Csak annak van joga várnia gyermekeitől valamit, aki 
megtett értük mindent; az beszélhet a szülők iránt való gyermeki 
kötelességekről, aki a maga anyai vagy apai kötelességét híven 
igyekezett teljesíteni. A gyermeknek szülei iránt való m agatartá
sát a szülőknek gyermekük iránti magatartása alakítja. A szülői 
gondolkodásnak az az alapvető tulajdonsága, hogy a gyermek 
benne a középpont. Az emberi fejlődés menetében minden jelenség 
a megelőzőkön alapiü; tehát a gyermek jövőjére közvetlenül vagy 
közvetve hatása van mindennek, ami vele történik. A nevelés 
hosszú folyamat és eredménye a különféle nevelők együtthatásából 
áll elő; a nevelőnek ¡az a feladata, hogy a gyermeket érő hatásokat 
irányítsa. A családi élet legerősebb nevelője a gyermeknek. De 
családi nevelés csak ott van, ahol a szülők a gyermek nevelésének 
a gondolatát tudatosan irányítják. A nevelés nagy küzdelem min
den ellen, mi nem a gyermek közelébe való. Hiszen az élet kezdetén 
szerzett benyomások minden későbbi alakulásnak irányt szabnak 
és nem tudhatjuk, mi vésődik be örökre eltörölhetetlenül.

II. A gyermeket érő hatások. Az embert élete első pillanatától 
az utolsóig szakadatlan hatások érik s ezek nyomokat hagynak 
rajta, jól-roisszul alakítják. Az élet elején a külső hatások ereje 
majdnem korlátlan. Majd az újabb hatások alakító ereje korláto
zódik s lassan kifejlődik a gyermek egyénisége. Ezután minden 
hatás sorsa ¡azon fordul meg: milyen viszonyban van az egyéni
séggel. Az egyéniség két elemből alakul: egyik a születéskor 
magunkkal hozott alap, másik a bennünket érő hatások. Ehhez 
járul későbben a gyermek fejlődő öntudata. Nagymértékben hat 
a gyermekre a tanító egyénisége, az iskola szelleme, a tanulótársak 
milyensége, az egyházi élet, a közélet sokféle mozgalma, a nyom
tatott betű, színház, mozi, társaság, baráti kör, fink-lányolc kölcsö
nös viszonya, ifjúsági mozgalmak. Véletlen hatások az egész életen 
végig érik az embert. Ezeknek hatása ¡attól függ, hogy hogyan 
illeszkednek ezek a régebbi hatások által teremtett állapothoz.

jHX -4 gyermeket érő hatások és a családi nevelés. A sokféle 
hatással szemben nem meddő-e a családi nevelés! Felelet: egyetlen 
nevelő sem mindenható; egyetlen szándékos hatás sem hiábavaló. 
Ha a szülők hatása megadta a gyermek fejlődésének testi, értelmi,
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erkölcsi tekintetben a határozott irányt, a későbbi ellentétes hatá
soknak sokkal kisebb az alakító ereje, mint akkor, ha a szülők 
hatása helytelen volt, vagy tervtelen lévén, mindenféle hatásnak 
utat engedett.

IY. A családi nevelés sikerének feltételei. A nevelésben a siker
nek egyik feltétele a gyermek nevelhetősége, a másik pedig a neve
lőnek erre a feladatra alkalmas volta. Igen fontos feltételek azon
kívül: a szülők önnevelése, a testi egészség, az intelligencia, a gyer
mekért való felelősség érzése, a határozottság, következetesség és 
emelkedett értelmű szeretet.

V. A  nevelés egyöntetűsége. A családban élő házastársak 
nevelő munkájának egyöntetűsége döntő befolyású a gyermekre. 
De apa és anya, bármilyen egység is, mégis csak két ember: egyik
ben a férfi, másikban a női lélek jellemző vonásai uralkodnak. A nő 
gondolkodásában az érzelmek uralkodnak. Ennek a különbségnek 
a nevelésben ki kell egyenlítődnie. Az egyöntetűséget az teremti 
meg, ha a szülők közösen megbeszélnek minden újfajta jelenséget, 
mindketten tudnak egymás tetteiről.

YI. A nevelés célja. A testi nevelés célja az egészség. Feladata: 
az elme védelme és kiművelése, valamint az elmének tartalommal 
való ellátása.

Az erkölcsi nevelés célja a nemeslelkűség, a tiszta jellem.
Az első feladatok közé tartozik az erkölcsi érzék kifejlesztése. 

Fontos a határozott erkölcsi irányelvek kialakítása. Tudatosan 
cselekedjék a gyermek jót; tiszta erkölcsi felfogását fejlesszük ki. 
Az a jellemes ember, akinek ész és szív mindig ugyanazt az irányt 
mutatja.

A nevelés célja tehát az, hogy a gyermeket egészségessé, önálló 
gondolkodásúvá és tiszta jelleművé nevelje.

YII. A családi nevelés eszközei. A nevelői munka három esz
közt használ: gondozást, tanítást és gyakorlást. Az újszülött gyer
mek nevelése testének ápolásával kezdődik. A tanítás abban áll, 
hogy olyan ember, aki már tud valamit, ezt a másiknak, aki még 
nem tudja, megmondja, megmutatja, közli vele. Nemcsak attól 
tanulhatunk, akinek a tanítóság a hivatala, hanem mindazoktól, 
akikkel érintkezünk. Mindig tanulunk, amikor olyasmit látunk, 
hallunk, amit még nem ismertünk, vagy nem úgy ismertünk. 
A gyermek az élet kezdetén minden pillanatban tanul, mert még 
nem tud semmit. Mindenkitől tanul, ki környezetében van.

A tanítás kettőt jelent: példaadást és oktatást. A példának a 
nevelésben az emberi lélek két alapvető tulajdonsága m iatt van 
nagy jelentősége: egyik az, hogy az emberben rendkívül élénk az 
utánzás képessége; a másik az, hogy az ember mások akaratának 
öntudatlanul is enged, befolyásolható, hajlítható. Természetes, 
hogy a gyermek mások példája után indul. Egy másik ember hatá
rozottsága, erélye nagy hatással van reánk minden olyan kérdés
ben, ¡amiben nincs kialakult véleményünk. Ez a szuggerálhatóság 
az utánzásra való hajlandósággal együtt a legerősebb eszköz a 
nevelő kezében a gyermek fejlődésének irányításában. A szülők is 
tehát minden pillanatban arra gondoljanak, hogy ők példát adnak. 
A családi nevelés igazi korszakában, az élet első hat évében szerzi



1 3 9

meg a gyermek ismereteinek az alapját; az iskola ezeket az alap
ismereteket rendbeszedi és ezekre épít tovább. A szülők tehát az 
első tanítók.

A nevelésben nagy szerepe van a szoktatásnak is, mely abban 
áll, hogy bizonyos hatásoknak újra meg újra kitesszük a gyermeket 
mindaddig, amíg csak a hatások úgy mennek végbe, hogy a gyer
mek észre sem veszi őket. A szoktatás közben minden második 
természetévé válik. A lelki életnek egyik legfontosabb törvénye az 
állandó hatáshoz való alkalmazkodás (adaptáció). A szoktatástól 
el nem különíthető a foglalkoztatás. Minden foglalkozás az ember 
erejének fejlesztésé; az izmoknak és az értelemnek ad munkát és 
eközben az erkölcsi erő is fejlődik. Ez a benne szunnyadó tevé
kenységi ösztönét elégíti ki. A jutalom és büntetés a szoktatás és 
foglalkoztatás közben használt nevelési eszköz. Ritkán és keveset 
jutalmazzunk! Ne tegyen a gyermek semmit a jutalom gondolatá
val, mert akkor haszonlesővé fejlődik. Soha nem szabad ju ta lmul 
megengedni olyat, ami káros lehet; büntetésből nem szabad elvonni 
olyat, ami szükséges. A jutalom mindig a szülő, nevelő lelkének 
váratlan megnyilatkozása legyen.

V III. A gyermek és a felnőtt. E fejezetben a szerző a külön
böző típusú gyermekekről beszél. Egyeseiknél az érzéki inger élénk 
érzelmi változást idéz elő; másokban a logikai élmónv okoz nagy 
érzelmi változást. Ezek a testi és lelki vonások minden gyermekben 
másként csoportosulnak s ezen fordul meg egyéniségük. A nemi 
különbségekről^ szólva megjegyzi, hogy a legfelületesebb tapasz
talás is bizonyítja, hogy fiúk és leányok egyéniségében határozott 
különbségek vannak. A nemi sajátságok már a kisfiúban és kis
leányban is megjelennek, mielőtt még a nevelés alakíthatta volna 
őket. A fiú egyénisége a férfi, a leány egyénisége a női nem általá
nos jellemvonásait foglalja magában. A fejlődés korszakait így 
állapítja meg: I. gyermekkor; II.'serdülés kora; II I . ifjúkor és 
hajadonkor. Ezekről azután kimerítően tájékoztat és további fel
osztásokat alkalmaz.

Miután a gyermek agyveleje még nem fejlett teljesen, azért 
az érzelmek kormányozzák s ezek közül is a legalsóbbrendű, egé
szen testi eredetű érzelmek a legerősebbek. A felnőttben az értelem 
uralma a természetes, a gyermekben az érzelemé.

A tapasztalás korlátoltsága miatt a gyermek képzelete általá
ban élénkebb és szabadabb, mint a felnőtté: nincs még sok hatá
rozott^ ismeret a képzelet csapongó sónak útjában. A gyermek min
dent úgy fog fel, amilyen annak a külseje. Mindezeket azért kell 
a*^szülőknek tudniok, hogy a gyermeket megismerhessék! Könyve 
végén p  szerző az előadottakat röviden összefoglalja és m unkáját 
ezzel a gondolattal fejezi be: a .szülők a gyermekért vannak!

(Kárpáti Ottó.)
A Magyar Vöröskereszt-Egylet Almanachja az 1927. évre. Bmest. 

148 lan. Az Alm anach célja: hogy a Vöröskereszt eszmei ta rta lm át a 
nemzet szívéhez közelebb hozza. A Vöröskereszt m a m ár nem csupán 
háború esetére alakult intézmény, békem unkája pedig nem csupán a 
háborús feladataira való előkészítés. A háború u tán  a  v ilág  összes nem 
zeti vöröskeresztes alakulatai szövetkeztek egymással egy rendkívül 
nagyjelentőségű békeprogramm nak keresztülvitelére, amely program ra-
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xiak csak kezdeté van, de vége nincs, m inthogy m agában foglal egy 
olyan célt is, am elyet követni a legszentebb em beri kötelesség, amelyet 
azonban kim eríteni sohasem lehet. Ez a  cél: az emberiség szenvedései
nek az enyhítése. E nyhíteni az em beriség szenvedéseit! Ezerféle módon: 
ahogyan csak lehet! Ebben a célkitűzésben a Vöröskereszt-Egylet és a 
M agyar Gyógypedagógiai T ársaság egym ásra ta lá ltak  s vállvetve küz
denek a fogyatékosságok megelőzése és a fogyatékosok megmentése 
terén. Ennek a lobogónak a szolgálatába h ív ja  a m agyar közönségét ez 
az Almanach.

Lukácsné Szász Irén: A  fejlődő gyerm ek az iskoláskorban. A  „Jövő 
Útjain“, 1927. évf., 2. sz.

Szerző a  m agyar gyermek fejlődéséről több értékes tanu lm ányt ír t  
m ár korábban is; ez a tanulm ánya méltó az előbbiekhez. Különböző korú 
elemi iskolás gyermek testm agasságának fejlődését tette beható vizs
gálat tárgyává, közel másfélezer adat alapján. M egállapításából kiemel
jük a következőket: „A különböző korú gyermekek testm agassága nem 
fokról-fokra, hónapról hónapra emelkedik, hanem bizonyos korha tárok 
ban, minden átm enet nélkül, ugrásszerűen“. „A korhatárok a fiú- és 
leánygyerm ekeknél nem azonosak: a főkorhatárok a leányoknál négy 
hónappal eltolódnak.“ De nemcsak a testm agasság fejlődésénei, üanem 
a szellemi fejlődés terén is ugyanilyen ugrásszerű előrehaladást tapasz
talt. A szellemi korhatárok szoros kapcsolatban vannak a testi fejlődés 
korhatárával. K im utatja , hogy az elemi iskola egyes osztályaiba járó 
gyermekek fejlettségük szerint három-, sőt négyféle csoportba tartoznak. 
E különböző fejlettségű gyermekek m a ugyanazon feladatok elé á llíta t
nak. Egy mértékkel m érik őket, ezt okosnak, azt butának ítélik, az egyé
niségben keresve minden esetben a különbséget, holott sok esetben a 
természetes fejlettségi állapotban van a különbség. Azt aján lja , hogy az 
iskolaidőt változtassuk át félévesre, az iskolaévből csináljunk iskola- 
félévet és a jelenlegi első osztály fejletlenebb része á m ostani iskolai év 
második felében kezdje a tanulást. Az érdekes fejtegetés megérdemli, 
hogy széles körben figyelemmel olvassák el. (én)

Dr. Máday István: Fogyatékos gyerm ekek nevelése és elhelyezése. 
E rövid tájékoztató ira t művészi egyszerűséggel foglalkozik a  testi és 
lelki fogyatékosok m eghatározásával és osztályozásával, a bajok felisme
résével, a hibák és fogyatkozások megnövekedésének akadályozásával, 
az orvosi kezelés és gyógyító nevelés mineműsógével, a fogyatékosok 
részére felállított intézetek és intézmények eredményességével s midőn 
a különböző becslések a lap ján  összegezi a fogyatékosok számát, fel
sorolja az egyes intézményeket, melyekben a fogyatékos gyermekekkel 
sú jto tt szülők segítséget ta lálhatnak. — r  —

Dr. Máday István: A z iskolaorvosi törzslapokról. (M egjelent a  „Nép
egészségügy“ 1926. ápr. 15. számában. Különleinyomatban: Pesti Könyv
nyomda Részvénytársaság, V., Hold-u. 7.) Az iskolaorvosra nagyszám ú 
tanuló esik, több száz, sőt ezer is, akiknek legnagyobb részét évenként 
csak kétszer, esetleg négyszer lá tja, am iért azoknak adataiból semmit 
sem bízhat emlékező tehetségére. Az iskolaorvos szolgálata egyben 
iskolaigazgatási szolgálat is, és amennyiben hiányzik valam inek írásos 
nyoma, úgy az elveszett az adm inisztrációs igazgatás szempontjából. Dr. 
Juha Adolf éppen abban lá tja  a  régi iskolaorvosi szervezet eredmény
telenségiének egyik főokáit, hogy törzslap vezetése nem volt kötelező s 
így az iskolaioiryos működése nem tudo tt az, iskola igazgatásába bele
kapcsolódni. Ennek az lett a következménye, hogy az intézm ény a  mai 
napig nem tudo tt kellőképen fejlődni. A törzslapnak meg kell felelnie a 
következő feltételeknek: legyen egyrészt elég terjedelmes., m ásrészt elég 
rövid; legyen áttekinthető; adjon helyet több évi folytatólagos feljegyzé
seknek; különítse el egymástól az orvosi vizsgálat és az esetleges k ikér
dezés adata it; adjloin felvilágosítást á tanuló m ulasztásainak okáról. 
E feltételeknek megfelelnek a dr. Ju h a  á lta l készített és 40 esztendeje
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használt törzslapok, azonban szerző a tökéletesebb tájékozódás céljából 
javasla tokat ajánl, melyek alapján a Juba-féle törzslapok kiegészítendők 
lennének. íg y  az anamnéziáiS', vagyis a szociális környezettanulinányi 
adatok felvétele alól az iskolaorvos mentesítendő; ehelyett az iskola
nővér vagy gondozónő vegye fel a tanév  elején m inden tanuló lakásá
ban a szociális anamnezist. A testm éretekre vonatkozóan 9 különböző 
m éret felvételét javasolja, köztük az ülésm agasságét is a  Pirquet-féle 
indexnek kiszám íthatása végett, mellyel a táp lá ltság  fokát jelezhetjük. 
Az iskolaoirvcis teherm entesítése céljából tanácsos a testm éreteket a 
tornatan ító  (tanár) á lta l felvétetni a m ellkasi m éretek kivételével, 
melyeket az orvosnak kell végeznie. A ján lja  továbbá az értékeknek ötös 
fokozattal való becslését. A szülőknek szánt- közlések szám ára javaso lja  
a Lamel-féle nyom tatványokat. — r—

Dr. Máday István: A  Montessori-féle óvoda W ienben. (Megjelent: 
A jövő útjaim, 1926. évi 2. sz-.-ban). Dr. M ontessori M ária 18 évvel azelőtt 
ny ito tta  meg első gyerm ekotthonát Róma munkásnegyedében. O tthonait 
kétféle ideális cél szolgálatára • alapíto tta. Az egyik: a m unkába járó 
anyák gondozatlan gyerm ekeit egész napra- felveszi és táplálékkal lá tja  
el. M iután a tanítónő köteles az iskolában lakni, közösséget alkot az 
általa nevelt gyermekek szüleivel, sőt nevelheti a szülőket is. A másik 
cél: m egvalósítani a gyermeknek szabadságát és öntevékenységét- A ne
velő művészete abban áll, hogy a gyerm eket indirekte, m integy diplo
m ata m ódjára vezesse úgy. hogy a vezetést a, gyermek észre se vegye. 
Ennek a,z elvnek követésében igen nagy  súlyt helyez Montesskxri az- 
iskolaépület berendezésére: ott minden egyes tá rg y  alkalm as legyen 
arra, hogy a gyermeket az általunk kívánt irányban fejlessze; a  tárgyak  
önként kínálkozzanak a használatra. M inden tá rg y  gyermeknek v-aló 
legyen: legyen kicsi, szép, tartós és praktikus. Ezzel a gyermek fejlődését 
ideálissá tehetjük, midőn a képességeit a legkedvezőbben fejlesztő kör
nyezetbe helyezzük. A nevelő feladata, hogy a gyerm eket pszichológus 
szemével figyelje, kinövéseket, eltévelyedéseket megakadályozizoh és 
soha szükség nélkül be ne avatkozzék. M ontessori m aga m ondja: neki 
nem aktív, hanem szemlélődő (kontemplativ) term észetű tan ítók ra  van 
szüksége.

A wieni iskola az első, melynek berendezése úgy tehnikai, m int 
művészi szempontból tökéletes. A gyermekek reggel 7-től esti 7-ig tartóz
kodnak az otthonban. A kicsinyek a jta ján  a kilincs és a  csengő ala
csonyan van elhelyezve. Az ellőszobában ruhafogasiok vannak, melyek 
mindegyike más-más m értani idommal van  megjelölve. Ugyanezekkel 
vannak megjelölve az összes használati tá rg y ak  is; asztalkendők, poha
rak, fésnzacisfcók, törülközők, stb., s a ,gyermekek ham ar m egtanulják  
a saját jelüket s könnyen kikeresik vagy 35-féle közül. Az előszobában 
áll a súly- és magasságmérő. E szobából nyílik  a fürdőszoba, és két leg
modernebb berendezésű liliputi kllozet. A konyha az egyetlen hely1, mely 
nem tisztán  kicsinyeknek való tárgyakkal van berendezve. Hetenként 
két-két gyermeket jelölnek ki pincérnek, ezek te rítik  fel az asztalt, hord
ják fel az ételt s m osogatnak az ebéd végével. Ezért van *> lan y h áb an  
alacsonyan felszerelt vízvezeték, kicsi mosogató asztal, stb.

Az iskola nappali term ének ablakai nagyok és m agasan fekvők. 
A falak kifestésében napsütéses tá jék  benyom ását iparkodtak utánozni 
(mennyezet világoskék, felsőfal fehér, alsófal világos sárga). A linóleum- 
padlón két koncentrikus fehér körvonal a ritm ikus mozgásgyakorlatok 
végzéséhez. A fal g y en 11ekm agassá gá bán köröskörül gerenda fut, m elyre 
különböző tárgyak  erősíthetők kampókkal, pl. ruhafogasok, törülköző- 
tartók, virágcserepek, stb. A képkeretek könnyen leszedhetők, felnyit-' 
hatók s az a két gyermek, akikre a tak a rítá s t bízták, saját ízlése szerint 
választ ki egy mappából naponta más és más képet s ezekkel díszíti a
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termet. A bútorok kicsinyek, könnyűek, elmozdíthatok. A játékszer- 
szekrény a jta i nem állanak htunkban, m ert többszörösen összehajthatok. 
Van itt  m indeféle fa jtá jú  szekrény, láda és állvány, hogy a gyermek 
m indegyiknek használatát m egtanulhassa. A szekrényben heverő já té 
kok mindegyike a. szemléltető és gyakorló ok tatást szolgálja. V an több
féle kocka- és páleikajáték, valam ennyi tulajdpnképen számológép és 
mérőeszköz. Vannak orsók különféle színű és á rnyala tú  cérnával, a ’ szín
érzés gyakorlására. Vannak keretek, melyekre szövet darab van; ráhúzva; 
a szövetdarab a középen ketté van vágya, beeizégve, gombokkal és 
gomblyukakkal ellátva; másokon kapcsok, nyomógombok, fűzőzsinórok, 
harisnyakötő-csattok, valam ennyi a kéz ügyesítósére. Azonkívül még 
számos, kedves, ta rk a  eszköz, melyek játékszereknek látszanak.

Az asztalok körben állanak, hogy m inden egyes gyermek láthassa 
összes társa it. Semmi sem érdekli úgy a gyermeket, m int a  többi gyer
mek, legyen meg tehát az öröme, hogy láthassa őket. T ársainak  arc já té
kából, taglejtéseiből új meg új ösztönzést m erít a gyermek s együtt
érzése erősbödik.

A gyerm ekeket tiszta  és csinos evésre, szloktatják. Ebéd u tán  alusz
nak. A term et a gyermekek m aguk tak arítják  s este m indent a helyére 
tesznek. A sok üveg- és porcellánneműblől csak az első napokban törnek 
néhány darabot, azután m ár úgy vigyáznak, ak ár a felnőttek.

Szemére hányható M ontessorinak, hogy a szegény ember gyerme
két elkényezteti és túlm agas igényekre szoktatja, Xos: ő csupán a hala
dás tendenciáját fejleszti s érleli, m ert meg kell m utatnunk a népnek 
az Ígéret földjét, ha  azt akarjuk, hogy valaha elfoglalhassa. —

E G Y E S Ü L E T I  É L E T .
A gyermek hazugságai.1

I.
Az újkor lélekbúvárai és pedagógusai már évtizedek óta kutat

ják a gyermeki lélek titkait. E lélektani munkálatok között buk
kant fel egy érdekes gondolat: a gyermeki hazugságok erkölcsi és 
nevelés!ani problémája.

M/H' a régi idők természetbúvárai is foglalkoztak a gyermek 
egyéniségének vizsgálatával. Sokan azt tartották, hogy az őszinte
ség és igazmondás hiánya a gyermek leli;} fejletlenségének a követ
kezménye^ A múlt századok íiittudósai szigorú véleményt hangoz
tattak : minden gyermeket bűnben fogantának nyilvánítottak s azt 
hirdették, hogy a gyermek természettől fogva hajlamos a bűnre.2

Ezzel szemben a felvilágosodott írók a gyermeket ártatlannak 
képzelték s azt vélték, hogy a gyermeket az élet mostohaságai és 
küzdelmei sodorják a bűnbe.3

A jelenkor gyermektanulmányi kísérletei azonban egészen 
más tudományos következtetésekhez vezettek. Korszakalkotó for
dulatot jelentett a természettudományok úttörése, amelynek hala-

1 Gyerm ektanulm ányi előadás, melyet clr. Kádár Zoltán  tan á r a 
M agyar Gyógypedagógiai T ársaságnak 1927. évi február 24-én rende
zett szak illésén adott elő.

2 Rothe: Theolcgisehe E thik. W ittenberg, 1867. Botidin: E nfan ts 
Mente urs.

3 Rousseau: Lord Palm erston stb.
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dása felszínre dobta az átöröklés. törvényét. Ennek döntő és ural
kodó erejét a kutatóknak el kellett ismerniük s így megdőlt az 
„ártatlan“ gyermek létének az elmélete. I leigazolást nyert ugyanis, 
hogy minden gyermek örökli őseinek úgy jó, mint rossz tulajdon
ságait. A gyermek jelleme, gondolkodása, cselekvése, sőt egész 
jövője függ ezektől az örökül kapott tulajdonságoktól. A  gyermek 
szervezetében, idegrendszerében és vérében ott szunnyadoznak az 
elődök erényeinek és bűneinek csirái Ezek csupán a kibontakozásra 
várnak s csakhamar érvényre jutnak úgy a nemes hajlamok, vala
mint a bűnös szenvedélyek titkos erői.4

A nevelésnek szerepe csupán arra szorítkozhatik, hogy a ter
mészet törvényeinek ú tját egyengetve: a jó tulajdonságokat fej
lessze, a vétkes indulatokat meg erőtlenítse. A jó nevelés lecsapol
hatja a romboló erőket és hasznos sajátságokat ültethet ezek 
helyére. A* nevelésnek tehát alkotó ereje van, mert hatalmában áll 
az, hogy az ősök rossz tulajdonságainak elsorvasztása után új és 
életképes sajátságokat illesszen a gyermek leikébe.

Mi az oka tehát annak, hogy a gyermek oly sokszor mond 
valótlant? Mik a hazugságok okai, éltető forrásai? E kérdésekre a 
gyermektanulmányi kísérletek kór oldani adatai adhatják meg a 
feleletet.

Ama kutatások, amelyek a hazugságok okainak összeállítását 
célozzák, megállapítják, hogy a gyermeki hazugságoknak legna
gyobb része menthető módon keletkezik s legtöbbször teljesen füg
getlen a gyermek akaratától. A valótlan állításoknak csak kicsiny 
része fakad bűnös akaratból.

A hazugságoknak legnagyobb köze: a gyermek fejletlen értelmi 
képességén nyugszik. Léteznek olyan hazugságok, amelyek a gyer
mek képzelőerejének túlfűtött kohóiból pattannak elő. A  serdülő 
kor is jellegzetes hazugságokat hív életre. E  hazugságok a fejlődő 
érzéki ingerek játékával függnek össze. Vannak oly hazugságok, 
amelyek a megrettent gyermeknek a büntetéstől való félelméből 
származnak. Hazugságokat vált ki a gyermekből a beteg elmének 
rendestől eltérő működése is. Végül találhatunk oly hazugságokat 
is, amelyeknek határozott rendeltetése az, hogy kárt okozzanak, 
vagy valamely vétkes eljárást betakarjanak.

E megfigyeléseken alapuló megállapítások egészen új irányba 
terelik a nevelés munkáját, A modern nevelésnek tehát figye
lembe kell vennie a gyermek fejletlen lelki tulajdonságainak hibáit. 
Az akaratlanul előálló hazugságok nem oly állítások, amelyek a 
gyermek felelősségét megállapíthatnák. Ilyen esetekben nem a 
megtorlás korbácsütéseit kell alkalmazni, hanem a büntetés elenqe- , 
désével kell a gyermeket őszinte vallomásra szoktatni. Erkölcsi 
tanulságokat tartalmazó elbeszélések révén kell a hazugság rút 
oldalát bemutatni, egyben az igazmondás szépségeit tükröztetni. 
Hosszú és türelmes munka kell ahhoz, hogy a hazugságra hajla
mos gyermekből őszinte jellemű ifjú válhassak.

Nem szabad a gyermek természetét a felnőttek természetével 
összemérni. A gyermek általában nem ismeri a hazugság ártalmas

4 James Sully: U ntersuchungen über K in dinéit, Leipzig', 1897. — 
Foerster: Schule und Charakter, Zürich, 1908.
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voltát. Ha a gyermek eltör egy poharat s anyja szavaira azt 
mondja, hogy nem ő törte el azt, hanem a szomszéd fia: ezt a hazug
ságot nem lehet másnak tekinteni, mint olyan védőeszköznek, 
amelybe a büntetéstől félő gyermek érthető módon belekapaszko
dik. A legtöbb hazugság a gyermek szemében a védekezés hasznos 
eszköze gyanánt szerepel.

Gyakori hazugságok azok, amelyek a gyermek képzelőerejéből 
juthak felszínre. Amikor a gyermek pálcán lovagol, pálcáját igazi 
lónak, magát pedig igazi lovasnak képzeli. H a a gyermek mesét 
hall, képzelete tarka és színes fényében minden lehetetlent ellősz, 
nem mérlegeli azt, hogy az elmondott események valóban megtör
ténhettek-e. Képzelete világában a törpék, az óriások, a hegyi ma
nók és a tündérek mind létező lények s még azt is elhiszi, hogy az 
állatok, a fák és az élettelen tárgyak beszélni tudnak. ,Nem kell 
tehát csodálkoznunk, ha e szertelenül csapongó képzelőerő fantasz
tikus hazugságot sugall a gyermeknek.5 A gyermek képzelete 
öntudatlanul is elferdíti a tényeket s így jönnek létre akaratlanul 
a hazugságok.6 Mihelyt a gyermek megfigyelőképessége erősödni 
kezd, képzeletének játéka mind szőkébb és szőkébb körre szorul. 
A való élet ismeretei háttérbe szorítják a képzelőerő működésének 
a munkáját. E tanok alapján ismerik fel a pedagógusok a hazug■ 
ság és a képzelőerő közötti összefüggést. Ezért ellenzik a pedagó
gusok a gyermek képzelőerejének mértéktelen fokozását és tiltják 
az izgató olvasmányokat és előadások hallgatását. Ezek az amúgy 
is érzékeny képzelőerőt mesterségesen izgatják. Helyesebb reális 
gondolkodásra nevelni gyermekeinket. Ezt sem szabad azonban 
túlzásba vinni, mert a rideg életfelfogás korán kilopja a gyermek 
leikéből az illúziók színes ábrándjait, a remény és lelkesedés 1iizé1. 
A valótlan állításokat az agy kóros működése hívja életre. Meg
figyelték azt is, hogy a gyöngeelméjű, sz< epilepsziás s a hisztériás 
beteg sűrűn mond jellegzetesen hamis dolgokat, amelyeknek hamis
ságát a beteg jóhiszeműen félreismeri.

Ezektől a kóros hazudozásoktól lényegesen elüt a normális 
hazugság. Köztudomású, hogy a rendes hazugságnak mindig van 
valami rejtett célja, míg a beteg elméjű gyermek hazugsága telje
sen célnélküli. A szabályos hazugságnak megvan a maga burkolt 
érdeke, a patologikus hazugság rendszerint indokolatlan. A normá
lisan hazug gyermek fél a leleplezéstől, az utóbbi pedig hisz abban, 
amit állít.

Mindezekből a fejtegetésekből látható, hogy a hazugság egy 
igen bonyolult lelki folyamat eredménye. Változatos az alapja és 
különféle alakban jut kifejezésre. A szülőknek és nevelőknek 
bizony igen üdvös dolog volna megismerkedni ezekkel a kór
okiam megállapításokkal. Ha a gondjaikra bízott gyermek hazu
dik, ezt nem szabad sem könnyelműen, sem túlszigorúan bírálniok; 
nyomban fel kell ismerniük, hogy ártatlan, vagy bűnös1, normális, 
vagy beteg gyermekkel álíanak-e szemben. Hasznát vehetné a

5 S  te ekei-: Dichtunff u. Neurose; K ari Gross: Spiele dér Menschen: 
Terez: L’a rt et la  pcesie chez l’enfant.

8 Guyan: E ducation et l’Heredité. P aris, 1892. Dr. Franceska Baum- 
garten: Ifié Liige bei K indern und Jugendlicben.
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fiatalkorúak bírósága is a gyermektanulmányi megállapításoknak. 
A gyermeki lélek kutatásainak adatai nélkül'a bírói határozatokba 
sok tévedés csúszhat bele. Akiknek kezükben van a döntés joga, 
feltétlenül tudniok kell, hogy milyen a gyermeki lélek és jellem.

II.
Ezek utány rátérünk a gyermektanulmányi kísérletek adatai

nak bemutatására.7 Ezek összegyűjtése általában az iskolák falain 
belül történik. A kutató ugyanis megjelenik az iskola igazgatójá
nak vezetése mellett egy-egy osztályban, ahol előadja, hogy bizal
mas beszélgetést szeretne folytatni a növendékekkel. Az általános 
tájékoztatás után az igazgató rendszerint elhagyja a termet. 
A növendékek természetes kíváncsisággal várják a további eljá
rást. A kutató erre kiosztja a kérdőíveket. Magyarázatképen min
denkor előre szokta bocsátani, hogy a feltett kérdésekre őszinte 
válaszokat vár, mert ennek tudományos célja, van. Egyébként a 
feleletek titokban maradnak s a kérdőpontokrá a kiállító nevét nem 
szükséges ráírni. Rendszerint vonakodva és óvatosan szoktak a 
gyermekek munkához látni. Mihelyt azonban bátorságra tesznek 
szert, teljesítik a jóakaratú felszólítást.

A kérdéseket akként szövegezik, hogy könnyen érthetőek 
legyenek s ^ne tartalmazzanak útm utatást a válaszadásra. Általá
ban e kérdések szoktak előfordulni a kérdőíven:

1. Hazudtál-e már valaha?
2. Emlékszel-e hazugságaid egyes eseteire?
3. Szégyelted-e magad utána?
4. Megbántad-e hogy hazudtál?
5. Bevallottad-^ hazugságodat?
Sajnos, a feleletek nem mindig megbízhatóak. A gyermekek 

egy része álszeméremből nem nyilatkozik, vagy ha nyilatkozik is, 
nem írja meg az igazat. Vannak olyan gyermekek, akik a kísérleti 
eljaiast nem fogadják kellő tisztelettel. A gyermekek túlnyomó 
része^ azonban érdekes, kórofctani szempontból fontos és hű 'm eg
világításba helyezi a gyermeki hazugságot.

, A megfigyelések tanulságos módon magyarázzák meg a hazug
ságok keletkezését, célját és indító okait.

„A legzsengébb kor hazugságai — miként ez a nyilatkozatokból 
kitűnik — a torkoskodás letagadása érdekében történnek: Egy 
gyermek almát lopott anyja kosarából, s amikor anyja őt kérdőre 
vonta, a legerélyesebben tagadta a lopást. A másik gyermek pedig 
pénzt kért füzetek vásárlása végett, azonban azt édességekre köl
tötte.

Sok gyermek azért hazudik, mert fél a csíny tevések utáni dor
gálásoktól. Mászás közben egy fiú elszakította a nadrágját, otthon 
azonban azt adta elő, hogy az magától repedt be. Egy kis leány, 
aki irtózott a hideg víztől, rendszeresen azt mondta, hogy ő már 
megmosakodott, pedig azt legtöbbször elkerülte.

Gyakran hazudik a gyermek a tiltott élvezet vagy szórakozás 
elérése céljából. Egy fiú azt hazudta anyjának, hogy barátjától

7 Dr. Fr. Bamnc/arten: Die Líige bei K indern  und Jugendlichen. 
JLeipzig, 1917.

Magyar Gyógypedagógia 1927. 4—6. sz. 9
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színházi jegyet kapott ajándékba, holott azt saját pénzén vette 
meg.. Egy 15 éves leány, midőn őt az utcán egy fiatalember üdvö
zölte, azt beszélte atyjának, hogy őt soha nem is látta, pedig 
naponta találkoztak egymással titokban.

Amikor egy fiatalembert kérdőre vont a tanárja azért, mert 
egy leányt kísért az utcán, azt füllentette, hogy a leány az ő húga 
volt, pedig aznap ismerkedett meg vele.

Érdekes jelenség, hogy a serdülő korban a fiatalok szemérme-, 
sen el szokták rejteni fakadó érzelmeiket; tettenérés esetében válo
gatott hazugsággal védekeznek.

Figyelemreméltó, hogy a hazugságnak nemes okai is lehetnek: 
Egy 13 éves leányka vajaiskenyerét naponta odaadta az útszéli 
koldusnak, otthon azt mondotta szüleinek, hogy ő fogyasztotta el 
azokat. Egy 16 éves iskolásfiú zsebpénzét odaadta egy szegény, 
éhező iskolatársának, atyjának pedig azt mondotta, hogy az utcán 
vesztette el azt. A beteg fiúcska anyjának azt hazudta, hogy nem 
fáj a torka, nehogy ezzel megszomoríisa őt.

Az iskolakerülés, a ' templomba járás elmulasztása s egyéb köte
lességszegések ’is- különféle hazugságot szoktak előidézni. Legtöbb 
tanuló, ha elkésik, azt hazudja, hogy otthon rosszul já r az óra, 
vagy nagy nénjót kellett elkísérnie a vasúthoz. Ha nem csinálta 
meg a feladatát, akkor ártatlan képpel azt állítja, hogy megírta 
ugyan a leckéjét, de a füzetjét otthonfelejtette. A gyermek egyéb
ként az iskolában még gyakrabban hazudik, m int otthon. A rossz 
osztályzattól való félelem sok lidércnyomást okoz a tanulóifjúság
nak s ezeknek kikerülése érdekében a hazugságok egész seregét 
sorakoztatja föl. A már közismert fej-, fog-, gyomorfájás kifogása 
védelmet is nyújt s sok veszedelmet hárít el a tanulóifjúság fejéről.

Feltűnő hazugságok azok is, amelyeket a gyermekek egymás 
között szoktak elkövetni. Legtöbbször ezek tréfás természetű,, árta t
lan cselvetések; előfordulnak azonban bosszantó és károsító jellegű 
hazugságok is. így cselekedett egy gyermek, mikor azzal biztatta 
pajtását, hogy a kutya nem harap s be is teheti a kezét annak szá
jába. A. kutya azonban hamis természetű volt s jól megharapta a 
kis fiú kezét.

Gyakori a gyermekek között az a hazugság, amellyel az; elkö
vetett vétséget másra akarják áthárítani.

Együttérzésből is támadhat hazugság. Ilyen az az eset, midőn 
a fiúk összetartásból nem akarják elárulni osztálytársukat, aki 
rossz fát tett a tűzre.

A kísérletek kiterjeszkedtek még arra a körülményre is, vájjon 
érzetbe a gyermek a hazugság elkövetése után szégyent, vagy meg
bánást. Megállapították, hogy némely gyermek lelkifurdalás nél
kül hazudik; a jobb jelleműek azonban nappal nagy nyugtalansá
got éreztek, éjjel pedig gonosz álmokat láttak.

Látható mindezekből, hogy a hazugságnak változatos élettani 
és lélektani okai vannak. A hazugságokat gyarapíthatják még a 
különféle gazdasági és társadalmi bajok is. Jól tudjuk, hogy a 
rossz gazdasági viszonyok züllött erkölcsű emberek közé sodorják 
a gyermeket. A gyermeket ugyanis a szülők korán kenyérkeresetre 
szorítják. Nevelésük erre abbamarad s a gyermek kénytelen a hozzá
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nem illő társadalmi réteghez simulni. A felnőttek beszédmodora, 
gondolkodása, elégedetlensége csakhamar átragad a gyermekre. Ez 
a környezet valósággal megfertőzi a fiatal lelket, amelyből gyor
san kifejlődnek a rossz hajlamok és a hazugságok. Előmozdíthatja 
ezek kialakulását a rossz családi elet, a szülők és nevelők hamis 
életfelfogása és a nevelés helytelen iránya is.

Fontos tényező az életkor is. Az értelem kibontakozásával az 
érzelmi világ kísértései és vágyai rohanják meg a gyermeket. 
A serdülés kora, fölszabadítja az alvó szenvedélyeket, azi ezekkel 
való mérkőzés során a hazugságok egész raja fogam zik meg a gyer
mek lelkében. Az értelem is ' fegyvereket kovácsol a hazugság szá
mára. A leleményes és okos gyermek — akaratának erőszakos érvé
nyesítése végett — sokkal több hazugságot talál ki, mint a szelle
mileg korlátolt.

A Miszigorú nevelés is fokozza a gyermeki hazugságokat. 
A megfigyelések szerint: az állandó fegyelem, — ha egyrészről elő
nyös is, — más részről hátrányokkal jár, mert a megtorlástól ret
tegő gyermeket hazugságokra kényszeríti. A fejlődő gyermeknek is 
megvan a maga egyénisége, .amelyet nem lehet máról-holnapra á t
gyúrni, átalakítani. A jellem örökölt tulajdonságai makacsul ellen
állnak az ilyen észszerűden műveleteknek! A szülő éis nevelő 
inkább arra törekedjék, hogy a gyermek leikébe meleg ragaszko
dást, szeretetet ébresszen, akkor a köztük lévő viszonyt a kölcsö
nös bizalom és megbecsülés fogja etikai magaslatra emelni. A bün
tetés is csak akkor javít, ha igazságos és a bűn súlyával arányos. 
Csak akkor megnyugtató, ha szeretet,e,n alapul s nem kegyetlensé
gen. A testi büntetést lehetőleg kerülni kell. Az erkölcsi bünteté
sek (intelmek, dorgálások, sétatilalmak, ebédelvonások) sokkal job
ban hatnak, mint a már megszokott testi fenyítékek.

A gyermektanulmányi kísérletek tehát megvilágították a gyer
meki hazugságok okait, most, már a helyes neveléstől függ^ a hazug
ságok leküzdésének a sikere. A nevelés intézményei és szervei 
közül főleg a gyógypedagógiának lesz a hivatása és feladata:^ föl
venni a küzdelmet a gyermeki hazugságok ellen. A hazugságok 
kóroktanának ismereté kezökbe fogja adni a javító eszközöket a 
gyógypedagógusoknak.

Abba azonban már bele kell nyugodnunk, hogy amióta a világ 
létezik, sok hazugság terheli a gyermeknemzedéket s vele az egész 
emberiséget.8

Már a biblia is említ hazugságokat. Kain hazudik Istennek, 
amidőn leplezni akarja az, első testvérgyilkosságot,. Józsefet elad
ják testvérei ¡s édesátyjuknak azt hazudják, hogy vadállatnak esett 
test vérük áldozatul. A világtörténelem is számos hazugságról em
lékezik meg. Az ókorban a görögök voltak mesterei a csel vetésnek 
és a hazug szónak. A rómaiak már őszinteségre tanítják gyerme
keiket. A perzsák is az igazmondást követelik gyermekeiktől. 
A germánok is igazmondásra oktatják őket, A művelődéstörténet 
igazolja, hogy a haladással a hazugságok változatosabbak lettek és 
elszaporodtak.9

8 Narctan: Konventionelle Liige,
9' Paulhan: Les mensonges des caractères, le mensonge du monde, 

le mensonge de l’art.
9 *



1 48

Az erkölcs tanai alapján természetesen megvetjük a hazugsá
got, mert ez karos hatásokat eredményez s rombadöntheti az étet 
Legszentebb javait. Nem látunk ugyan a jövő ködébe, annyit azon
ban megállapíthatunk, hogy a gyermeki hazugságok nehezen fog
nak eltűnni az élet talajáról. Talán csak akkor, ha majd a javító 
es gyógyító neveles megtalálja a célszerű és nemes eszközöket s a 
bekövetkezendő magasabb erkölcsi világrend végre orvosolni fo^ja 
az élet bajait és mostohaságait.,10 '

A  gyógypedagógia közegészségügyi feladatai. Tóth Zoltán, a 
Lyogypedagogiai tanárképző  Intézet igazgatójának 1927 április hó 5-én 
a Közegészségügyi Egyesületben ta rto tt előadása.

fogyatékosságoknak a világháború alatt való nagy-
méítékheií Í^PüS6n ®Uand? ei?le.lkedese a közérdeklődést fokozottabb mértékben az u. n. gyógypedagógia felé irányította.

TÍsza ¥ ván és Króf Klebelsberg Kuno a Kokkantugyi Hivatai kereteben igen fontos társadalmi feladatok megol
dásánál nyújtott hasznos munkakört a gyógypedagógia számára, ameny- 
nyiben lehetove tette azt, hogy a rokkantak pályaválasztási, megélhe
tése es iskolázásig kereteseinek megoldásában a gyógypedagógusok irá
nyítom.!? vettek reszt. Ez a próba eredményesnek bizonyult, mert az em
beri hibák, yendellenessegek és fogyatékosságok leküzdéséhez szokott 
gyógypedagógus kar a rokkantak munkaképességének megállapítását 
es tokozását, valamint a pályaválasztás célszerű irányítását az érdekel
tek megnyugvására tudta intézni.

Ez időtől fogva a társadalm i problémák a fogyatékosok nevelése és 
oktatasa m ellett a gyógypedagógia érdeklődésének központjában m a
rad tak  es ezekkel a társadalm i kérdésekkel foglalkozó gyógypedagógu- 
sok ma m ár világosan lá tják  azt, hogy a fogyatékos gyerm ekek gyó
gyító nevelese, a fogyatékosságügyi kérdésekhez tartozó társadalm i fel
adatok m egoldására való törekvés nélkül csak hiányosan szolgálható 
Ma m ár az egész fogyatékosságügyi probléma, m int pedagógiai eszkö
zökkel megoldandó feladat a gyógypedagógia érdeklődésének körében 
van és ez az oka annak, hogy a gyógypedagógusok mind gyakrabban 
keresik az alkalm at arra , hogy a fogyatékossági ügyekkel kapcsolatos 
társadalm i kerdeseket a gyógypedagógiával határos feladatok megoldá
sával foglalkozó ^orvosokkal és jogászokkal együtt szolgálhassák.

Ezzel a fejlődéssel együtt mind gyakrabban m erülnek fel úgy a 
szakemberek között, valam int a hivatalos körökben is olyan gondola
tok, amelyek szerint a jövő gyógypedagógiájának elsősorban köz- 
egeszsegugyi feladatok m egoldására kellene vállalkoznia és csak m ásod
sorban . sorolhatja a ku ltu rális  feladatok m egoldását k itűzött cél 
ja i közé.
, .. ,„®z a felfogás nagyon téves, mert a gyógypedagógia területén mű
ködő orvosok, jogaszok és gyógypedagógusok előtt tisztázottan áll az a 
kérdés, hogy a gyógypedagógia legelső feladata a fogyatékos gyerme
kek testi, értelmi és erkölcsi hibáinak és fogyatékosságainak javítása, 
valamint a vakok, siketnémák, fogyatékos értelmű, ideges és erkölcsi 
fogyatékos gyermekek oktatása. Másodsorban pedig a gyógypedagógiá
nak arra kell vállalkoznia, hogy a normális társadalomtól kisebb- 
nagyobb mértékben elkülönült fogyatékosokat mint munkaképes, dol
gozni tudó és akaró embereket adja vissza a társadalmi élet számára és 
csak harmadsorban keh a fogyatékosságok terjedésével és a fogyaté
kosok életevei összefüggő egészségügyi feladatok megoldásában a maga 
pedagógiai eszközeivel közreműködni.

A gyógypedagógia tehát elsősorban és legfőképen, igen nehezen 
megoldható oktatásügyi és közgazdasági kérdések megoldását tekinti 
feladatának és csak ezután vállalkozik oly egészségügyi feladatok szol-

10 W e s tm a r k :  Ursprung und Entwicklung des moralischen Begriffes, 
L e to u r n e a u :  L ’évolution de la morale.



1 4 9

gálatára. amelyek pszichológiai és pedagógiai eszközök segítségével is 
megoldhatók.

Ily  értelem ben azért a .iövő gyógypedagógiájának a fogyatékosság- 
ügyi kérdésekkel összefüggő közegészségügyi problémák m egoldásánál 
fontos m unkatere kínálkozik. Hisz társadalm i életünknek azámos hibája, 
rendellenessége és fogyatékossága a  vakság, siketség, a fogyatékos é rte 
lem, a testi nyomorékság, idegesség, erkölcsi fogyatékosság, valam int 
a beszédhibák terjedésével nagyon szoros, kapcsolatban van. A gyógy
pedagógiának éppen az a feladata, hogy társadalm i életünknek a fogya
tékosüggyel összefüggő hibáit, pl. az alkoholizmust, prostitúciót, a szü
lők helytelen nevelési eljárásait, az ifjú ság i és a népnevelés szám ára 
megfelelően feldolgozza és gondoskodjék arról, hogy az így  feldolgo
zott egészségügyi kérdések az ifjúság  nevelésének, valam int a népm ű
velésnek kereteibe célszerűen illesztessenek be. A modern gyógypeda
gógiának keresnie kell azokat a különleges pedagógiai eszközöket és 
módokat, amelyek e hasznos közegészségügyi kérdések m egoldásánál 
eredményesen értékesíthetők. Szervesen bele kell kapcsolódnia az if jú 
ság nevelésének és a népművelés kérdéseinek szolgálatába. Az. ily  é rte 
lemben kiegészített ifjúsági és népművelés sokkal inkább képes lesz, a 
fajnak és a családoknak egészségügyi érdekeit szolgálni, m intha e k ér
désekről legfeljebb csak tudom ást szerzünk, de ak á r álszeméremből, 
akár pedig helytelen elbírálásból mellőzzük azokat.

A gyógypedagógia nemcsak a faj érdekében teljesíthet hasznos 
közegészségügyi tevékenységet, hanem  am ellett a fogyatékosok egész
ségügyi érdekeit egyénenkint is szolgálhatja. Az ideges gyermekeknél 
és a fogyatékos értelm űeknél például a m aga pedagógiai eszközeivel és 
módszereivel nemcsak az oktatás céljait szolgálja, hanem a gyógyító 
nevelés keretében a teljesítőképesség határának  emelésére is törekednie 
kell. A gyengénlátók gyógyító nevelésénél a beteg, vagy , gyenge szem 
kikapcsolása, illetve kímélése a látóképesség védelmét is jelenti. 
A nagyothallók artikulációs beszéde és a szájról való leolvasás a lefo
kozott hallóképesség védelmének érdekeit is szolgálja stb.

Nagy hibának tekinteném, ha e feladatokon kívül a gyógypeda
gógia oly kérdések m egoldására is vállalkozna, amelyek a pedagógiai 
működés területén kívül esnek, vagy pedig — téves hivatalos felfogás 
következtében, — a gyógypedagógia fejlődése oly irányba terelődnék, 
amely pedagógiai céljainak egyáltalában nem  felel meg.

Az elmondottak szerint szükséges az: 1. hogy az ideges, a fogyaté
kos értelm ű és gyengénlátó gyermekek szám ára megfelelő intézetek 
szerveztessenek; 2. a nagyothallók részére, nemcsak Budapesten, hanem 
vidéki városokban is megfelelő tanfolyam  szervezéséről kell gondos
kodni; 3. a  gyógypedagógiai intézetek vagy iskolák m ellett ú. n. szociá
lis irodákat kellene szervezni, mely szociális irodák fe lad a ta ,a  fogyaté
kosok védelmén kívül a fogyatékos üggyel kapcsolatos egészségügyi kér
déseknek az ifjúsági nevelés, valam int a népművelés keretébe való be
illesztése és szolgálása is legyen. Szükséges volna ezenkívül az is. hogy 
a különböző gyerm ekkórházakkal kapcsolatban ú. n. gyógypedagógiai 
osztályok szerveztessenek. ahol az orvos és gyógypedagógus együttm ű
ködése a súlyosabb fogyatékossági esetek kifejlődését volna h ivato tt 
megakadályozni.

Az érzéki fogyatékosok egészségtana. Az Orsz, Közegészségi, E gye
sületnek a közegészségügy minden ágazatára  kiterjedő figyelmét nem 
kerülték ki a gyógypedagógia problém ái sem, mely problémák a hábo
rúval és az u tána következő évek súlyos közegészségügyi, gazdasági és 
szociális nyomorával kapcsolatban —• sajnos — igen ak tuálissá váltak. 
A különböző fogyatékosok száma ijesztően emelkedik és m inthogy ,e 
súlyos csapásokkal szemben is elsősorban csak a társadalom  minél szé
lesebb körben történő felvilágosításával vehetjük fel sikeresen a küz
delmet, felkérte az egyesület SchneH János ár.-1, a Gyógypedagógiai 
Pszichológiai M. K ir. L aboratórium  vezetőjét, ezen fontos társadalom 
egészségtani kérdés ismertetésére. Schnell dr.-t a siketnémák,, vakok, 
értelmi- és erkölcsi fogyatékosok, valam int, a beszédhibások gyógypeda
gógiai csoportja közül m a az érzékszervi fogyatékosok  (siketnémák, 
vakok) egészségta/núról ta rto tt előadást.
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Csonkam agyar országon <— úgymond — az 1920. évi népszám lálás 
adatai szerint 9035 siketnéma egyén él, kik közül kb. 1500 a tanköteles 
korú gyermek. Ezek a nagy számok m ár önm agukban is kötelességünkké 
teszik, hogy a siketném ák kérdésével behatóbban foglalkozzunk.

A siketnem aság kortanának anatóm iai, fiziológiai és pszihológiai 
feltételeit ism ertetve, reám utato tt a siketnémasáa okéira, melyek között 
igen nagy szerepet játszanak a hallószerv öröklött fejlődési rendelienes- 
segei. Az ily  eredetű  siketnémaságok elkerüléséhez nem ta r t ja  megen
gedhetőnek orvosi szempontból a degeneráltak. siketen születtek házas
ságát, főleg pedig oly esetekben nem, amidőn m indkét fél terhelt. 
Ugyanitt fe lh ívja a figyelmet az oly vérrokonok házasságában rejlő 
különös veszedelmekre, kiknek családjában bárm inő terheltség is k i
mutatható.

„ ’-A- szerzett siketségi okok között nagy szerepet játszanak a külön
böző gyermekkori fertőző betegségek, úgymint a skarlát, kanyaró, sza
márhurut, járványos fültőmirigygyulladás, járványos agy- és gerinc
húrok] ob, valamint a Vérbaj (lues), tuberkulózis és az orrgaratgyulla- 
dásokból származó különböző komplikációk?, sőt a garatmandula meg
nagyobbodása is okozhat siketséget.

, K im erítően sorakoztatta fel m indazokat, a gyógyneveléstani tudn i
valókat, amelyeket az élet különböző fejlődési fázisaiban bekövetkező 
siketség eseteiben foganatosítani kell az ily sorssujtott érdekében.

Különös gondot kell fordítani a beszédfejlődés folyam án megsike- 
tiilő gyermek beszédjének ápolására, m ert szakszerű vezetés nélkül a 
beszédet ú jra  elfelejtheti. A testi nevelésnél az általános higiéné sza
bályain kívül nagy gond fordítandó a tüdő gim nasztikájára, m ert ez a 
szerv a beszéd kellő gyakorlása nélkül, a lélekzést leszám ítva, nagy té t
lenségre van a siketném ánál kárhoztatva. A z'esetleg  fennálló folyam a
tos fülbetegségek kezelésén kívül, a  siketném ák legdrágább érzékszervé
nek, a szemnek különös ápolását hangsúlyozza.

A vakok budapesti intézetében több m int 200 iskolaköteles gyer
mek van elhelyezve és a Vakokat Gyámolító Orsz. E gylet csak m agá
ban Budapesten, több m int 250 fiatalkorú és felnőtt vakot gyám olít. V á j
jon elkerülhetetlenül .szükség van arra , hogy a vakok száma ily nagy 
legyen? Felteszi a kérdést az előadó és válaszában kijelenti, hogy a 
vakság aránylag csak igen kis százalékban kikerülhetetlen, m ert a vak
ság okainak ismeretén ennek elkerülésére nincs egyébre szükség, m int 
az orvosi tudom ány részéről fe lállíto tt p rim itív  egyszerűségű profálak- 
tikus szabályok betartására , avagy adott esetben a szakorvosi kezelés
nek idejekorán történő igénybevételére.

Nagy százalékát szállítja a vakok intézetei gyerm ekanyagának az 
ú js z ü lö tte k  ( fén yes  szem a m M a d á sa . Ezek kivétel nélkül kiküszöbölhetők 
volnának, ha. az apák tudatlansága, és könnyelműsége nem volna oly 
nagy, vagy ha a hatóságilag is kötelező ezüstvegyületes szemcsenpen- 
tés't a bábák minden esetben szigorúan végrehajtanák; sőt. mindezeknek 
dacára is megmenthető a szemgynlladásos újszülött szemevilága, ha 
idejében orvoshoz viszik.

■ , Ugyanígy elkerülhetők volnának a védhimlőoltás és ú jrao ltás által 
a himlő folytán tö rtén t megvakulások is. A. htrses, tub'erkulótilms szem- 
betegségek mind jól gyógyíthatók, csak idejében kell orvoshoz fordulni.

A kis vak gyermek ^családi nevelésében mutatkozó hibák felfedése 
és szakszerű gyógyne velőutasítások ism ertetése u tán  hangsúlyozza elő
adó az intézeti; nevelés fontosságát, ahol a kis vak gyerm ek egyenlő 
képességekkel és hasonló körülmények között veheti fel a versenyt kis 
sorstársaival.

Igen sok Szakszerűséget igényelnek a vakok a testnevelés terén, 
am it csak különleges alkatuknak megfelelő gy ágy torma elégíthetne ki. 
A vak gyermek keveset, vagy csak bátortalanul, minden erély nélkül, 
tapogatózva mozog és ezért izomzatú, petyhüdt, csontrendszere és szalag- 
rendszere gyenge. Ez. az oka a náluk oly gyakran  tapasztalható elferdü- 
léseknek és hajlíto tt járásnak, aminek aztán az egész szervezetre meg
vannak a m aga távolabbi káros hatásai is. Éppen ez okból nagy súlyt 
kell helyezni a testet egyenesen tartó  feszítő izomzat gim nasztikájára, 
nemkülönben a végtagok,' de főleg az alsó végtagok izomzatúnak fe j
lesztésére is.
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Nagy gönci fordítandó a vak o k , legértékesebb érzékszervére. • a • hal
lás szervére is, annál is inkább, m ert a vakságot okozó kór gyakran  nem 
kíméli meg a hallószervet sem.

Szemorvosra is szükségük van a vakoknak, m ert a vakság  iitau 
még mindig fennállhatnak vagy k iú ju lhatnak  bizonyos gyulladásos 
vagy izgalmi jelenségek a szemen. A vakok sa já t m aguk is visznek sok
szor fertőzést a szemükbe, m ert tapogatás közben sok oly tá rg y á t é rin 
tenek, melyről nem tudhatják  előre, hogy piszkos-e? Szükségesnek 
ta rtja  előadó még a vakok könyvtárainak, lapok, oldalak szerin t tö r
ténő időszakonkénti fertőtlenítését is, m ert ezzel különösen sok fertő
zéstől óvhatjuk;m eg a vakokat. , , , v

Fontos szerepe van a vakok életében az orvosnak úgy a vakoK 
házasodása, m int a 'pályaválasztás kérdését illetőleg is.

A  Harmadik Egyetemes Tanügyi Kongresszus Előkészítő Bizottsága 
közli velünk a következőket: A kongresszust előkészítő b izottság elnök
sége úgy határozott, hogy a II I .  Egyetem es Tanügyi Kongresszus m eg
ta rtá sá t elhalasztja a jövő iskolai évre, m ert azt akarna, hogy a nagy
gyűlésen és a szakosztályokban szóba kerülő kerdesek ta rg y a lasa  alapo
san és részletesen előkészíttessék. Ezzel a. halasztással annak az utóbbi 
időben több oldalról fölhangzott kívánságnak is törekszik az elnökség 
megfelelni, hogy ¡a kongresszus lehetőleg húsvét, vagy pünkösd táján , 
még az iskolai év folyam án tartassák  meg. A halasztás következtében 
természetesen érvényben m arad minden eddig tö rtén t előkészület es 
intézkedés. A megkezdett m unka egy p illana tra  sem  szünetel:; m indenki 
a helyén van és a. helyén m arad, a kongresszus sikeréhez fűződő felelős 
kötelességérzéssel. Ezzel az elhalasztással a kongresszusi k iállítás ren- 
clezésének gondolatát jóval hatékonyabban valóra váltják.

A  Siketnémák és Vakok Tanárai Országos Egyesületének választ
m ánya folyó 1927. évi m ájus hó ¡11-én a Siketném ák B udapesti Állami 
Intézetében gyűlést ta rto tt, melyen m eghallgatták Herodek K aroly  
elnöki m egnyitóját, a titk á ri jelentést, a  pénztáros jelenteset, a. szer
kesztő jelentését. Végül elhatározták, hogy az Egyesület évi rendes köz
gyűlését, tekintettel a siketném ák váci intézete 125 éves évfordulójára, 
Vácon fogják az intézet alapítójának, jólészi Chászar A ndrásnak emlék
ünnepén, szeptember hónapban m egtartani. A választm ány ezután be
hatóan foglalkozott a. tanárság  státusügyével es elhatározta, hogy fel
iratban  megkéri gróf Klebelsberg Kuuo kultuszm inisztert, segítsen a 
státus nehéz helyzetén, hogy a  tanárság  , embermentő m unkáját zavar
talanul teljesíthesse.

V E G Y E S  K Ö Z L E M  É N  Y  E  K .
Szakfelügyelőink megerősítése. A m. kir. vallás- és közoktatás

ügyi miniszter Klug Pétert, a gyógypedagógiai intézetek országos 
szakfelügyeletével megbízott szegedi siketnéma intézeti igazgatót 
szakfelügyelői és Simon Józsfet, a gyógypedagógiai intézetek 
helyettes' szakfelügyeletével megbízott gyógypedagógiai tanárt 
helyettes szakfelügyelői minőségében végleg megerősítette.

Miniszteri elismerés Ranschbnrg professzornak. A vallás- és köz
oktatásügyi m iniszter Banschbura Pál dr. egyetem i ny. rendkívüli tanár, 
egészségügyi főtanácsosnak, abból az alkalomból, h o g y  a budapesti ki.se- 
gitő iskola szakorvosi megbízásáról lemondott, huszonötévi buzgó és 
értékes működéséért elismerését és köszönetét nyilváníto tta.

Gyógypedagógus tanáraink és a székesfőváros. Ismeretes, hogy 
a székesfőváros tanácsa vagy ezer tanítói és .tanári — köztük 
3 gyógypedagógiai igazgatói és 8 gyógypedagógiai  ̂ tanári —- 
állásra hirdetett pályázatot, Az állások elnyeréséért az állami inté
zeteknél működő tanáraink közül is többen beadták kérvényüket
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es reménykedve várják azok kedvező elintézését. Az idők jele hogy 
ezekre az állasokra kívánkozók mellé, amely állások díjazás ’tekin
teteben a polgári iskolai igazgatói, illetve tanári állásokkal egyen
lők, pályatársaink koziil annyian beállottak versenyzőknek Régeb
ben nem igen volt arra  eset, hogy valaki az állami intézetektől a fő- 
varoshoz kívánkozott volna. A mostani tömeges pályázatnál az is 
feltűnő, hogy nemcsak fiatal kartársak;, hanem meglett, gazdag gya
korlati tapasztalattal rendelkező, kiváló szakemberek kívánkoznak 
el az állami intézetektől. Igazán nem tudjuk, mit tartsunk kívá
natosnak? Ha a főváros beválasztaná őket, értékes erőklet veszí
tene bennük a gyógypedagógiai oktatásügy; viszont látjuk és tud- 
juk azt is hogy nehéz munkájuk mellett az előmenetelt alig 
nyújtó alia mi statusban előlepésre, nyugodtál»!» megélhetésre 
vajmi kévés a kilátás.

Paedagógiai és Tankönyvkiállításon intézeteink is 
resztvettek. Szép es változatos anyagot m u tattak  be, de m aga a hely 
I» elTC®®?„ kl.emelte intézeteink kiállítási anyagát. Az előkészületre 
kiszabott idő rövidségé m iatt inkább csak a  fővárosi intézetek m utat-
nézőie a k a ^ ^ S o k g y ó g y p e d a g ó g i a i  kiállításnak állandóan sok 
melvpr, , , áall-gattak a bemutatott gyakorlati tanítást is,
S  í í  vakok intézeté mutatta be tanításmenetét és eredmé-
otaÍ '  B®ve?et.esk?P,e,n Herodek Károly ismertette a magyarországi 
gyógypedagógiai mtezetek szervezetét és működését, mire egy fogalma
d é  S fl0AW™  ê?ke- következett Schreiner, illetve SclmnnenvSt 
tese mellett. A  Mgrazamu közönség, melynek soraiban sok pedagógust 
es szerzetestanart láttunk, mely csendben, nagy figyelemmel hallgatta 
az előadásokat. Nem. egynek szeméből könnyet csalt ki a részvét. Ez a 
gyakorlati bemutatás igeiy hatásosnak bizonyult.
.. szempontjából hasznosnak bizonyult az üvegszekrém
összegyűjtött állandó kiállítás is. Kívánatos csak az, hogy I  vitrinekbe 
rakott tárgyakat idonkmt egészítsük, illetve cseréljük ki. Kívánatos az 
is, hogy az mtezetek tanmenetszerűen mutassák be készítményeiket.

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.

5 p . S Ä l i Ä  e g n t t
tóc.1 ^  tlSÄ  szíveskedjenek a mellékelt befize-

1 1.f?.®lofl# ^ e.s.í1bekuld?ni. A részletben fizetők a részleteket foly-
rfp 'W 'm ar a  koltse^ ek m egtakarítása m iatt is —rie varjának  külön felszólításra.
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