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A siketnémák váci kir. orsz. intézetének 
125 éves jubileumára.

tisztelettel köszöntjük a százados falakat, amelyek közt immár 
12ö ev óta lobog; a; legnemesebb emberszeretet lángja, Jólészi Chá- 
^ar András gyújtotta meg ezt a lángot, az ő lelkes követői őrköd
tek felette, élesztgettek azt. Ez a láng ezer meg ezer kis siketnéma, 
gyermek lelkében lobban tóttá fel a tudás szikráját, nyitotta fel 
beszedre a lezárt ajkakat.

Köszöntjük a. százados falakat, ahol annyi szakember áldozta 
iel legjobb tudását és egész életét az emberszeretet oltárán. Nem 
egyik közülük világhírre vergődött volna, ha nem a magyar sors 
ju t neki osztályrészül. Vagy nem előzte-e meg egy Simon Antal a 
hangoztató, illetve írva-olvastató módszer feltalálásával a külföl
det és szabadította meg a kis gyermekle]keket a, lélekölő silabizáló 
módszer béklyóitól? Hogyne! Ő volt az! De magyar sors, hogy még 
sem az ő nevén ismerik az eljárást.

De azért a külföld elismerését is nem egyszer kikényszeritette 
 ̂ a jubiláló intézet. íme, 125 éves jubileumára m ár a kül

lő d legnevesebb szakemberei is elhozták hódolatukat, elismeré
süket.

Üdvözöljük a százados falakat, ahonnét ihletet nyertek az 
emberbarátok, hogy elmenvén hasonlóképen cselekedjenek és a 
hozza hasonló intézetek seregét létesítsék.

Üdvözöljük a, százados falakat, ahonnét kibuggyant az ember
szeretet forrása, hogy később ágakra szakadva a többi szerencsét
len gyermekekhez is elvigye a megértő szeretet üdvözítő forrás
vizet.

„ üdvözöljük az intézetet, amelynek falai között hangzott fel 
eloszor ez a szó, és amelynek falai közül indult el útjára a „Magyar 
Gyógypedagógia.“

Üdvözöljük a százados szent, falakat, amelyek közt tartalm at 
adtak az üres szónak és odaállították a művelt világ elé követendő 
mintaképül a „Magyarok gyógypedagógiáját.“

Es mi a „Gyógypedagógia“ ? Nagyobb megértés és nagyobb 
szeretet. Amit a te falaid közt, a, siketnémákon megkezdték, azt 
apostoli buzgalmú szakembereid átvitték a többi fogyatékosra.

Szeretettel, tisztelettel köszöntjük a szent falakat és bennük 
a langolo szellemet.

Árassza még sokáig a rászorultakra igaz emberszeretetének 
meleget es lobbaiitsa föl azt másókban i s, hogy emberi sors jusson 
osztályrészül mindazoknak, akiket a. természet mostohasága ártat- 
lanu! megfosztott az emberi nem legdrágább kincsétől, a hallástól, 
a látástól, az értelmi fejlettségtől és a hangos beszédtől.

üegyen a hívok es halálkodok búcsújáróhelyévé az emberszére- 
tetnek ez a megszentelt hajléka! ' ' É. M.
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Bevezetés a kriminálpedagógia nevelés- 
és módszertanába.

í r ta :  VÁGÓ KÁROLY.

A kriminálpedagógia fontos, kötelező feladataiként foglalja 
magában: 1- növendékanyagának egy életpályára való kiképzé
sét, 2. távozásukkor a szociális életbe való beállításukat. Speciális 
munkájának célját, a becsületes produktív embert, különleges 
egyéni és tömegnevelés útján, iskolai, hivatásbeli és a szociális 
életreképzéssel igyekszik valóra váltani. Mielőtt a tulajdonképeni 
nevelés- és módszertanra térnék át, annak bevezető részeivel kell 
foglalkoznunk, az egyéni megismeréssel és diagnosztikával, mivel 
azok precíz keresztülvitele nélkül nem is foghatunk hozzá.

Komoly nevelői munkáról addig szó sem lehet, míg meg nem 
ismerjük növendékeinket és nem tudjuk, hogy mit kell tennünk 
velük. Szükségünk van tehát: 1. a növendék élettörténetének 
egyéni kifejlődésére, megismerésére, 2. jelenlegi pszihofizikai álla
potának föltárására.

Az első rész megismertet a növendék lefolyt életével, volt 
környezetével, fontosabb cselekedeteivel s esetekben már ezen ada
tok alapján, vagy kifejtése közben is megismerjük egyéniségét: 
Az állami intézetekben minden növendékről vezetnek élet- és 
jellemrajzot, az azonban igen vázlatos és legfeljebb tömegnevelés 
céljaira használható. A speciális egyéni nevelés alaposan részlet- 
munka, mi okvetlen megkívánja a növendék részletes kiismerését 
és fogyatékosságának megállapítását.

Míg komoly, általános érvényű, tudományos értékű kriminál- 
pedagógiai laboratóriumunk nincsen, addig ezen munka elvégzése 
a kísérleti család dolga, ott kell alkalmat és módot nyújtanunk 
ennek elvégzésére. Az adatok kikutatásánál nem támaszkodhatunk 
pusztán a növendék bemondására, hanem iratai, környezettanul
mány, a szülők, avagy környezete segítségével kell azt összeállí
tanunk. Ez nemcsak a volt környezetével ismertet meg, hanem a, 
növendék igazmondását, igazságérzetét, tulajdonságait, szellemi 
értékét, fogyatkozását m utatja be vázlatosan, míg a pszihofizikai 
és pedagógiai vizsgálatoktól várjuk a teljesebb, részletesebb kór
képet. Bármilyen gyakorlattal és körültekintéssel csináljuk ezt, 
néha csak huzamosabb idejű foglalkozás és megfigyelés adja a várt 
eredményt.

Nehézzé teszi az életrajz összeállítását, hogy sok környezet- 
tanulmány megbízhatatlan, különösen azon vidékiek, hol állami 
pártfogó nincsen és a volt környezetétől is kétes hitelességű ,vála 
szokat kapunk.

Ha a növendékkel tárgyalunk élete felől, úgy az négyszem 
között történjék, mivel mások jelenlétében kevésbbé adnak őszinte 
feleletet és nem tudunk magunk között lelki kapcsolatokat létesí
teni. Mielőtt kikérdeznek, bevezetjük, hogy jövője érdekében kér
dezősködünk s ha őszintén tárja fel szívét,- szebb jövőt tudunk 
részére biztosítani. A szeretetteljes, komoly hangnem a legtöbb 
esetben nem téveszti el hatását, de számítanunk kell esetekben 
makücsságra. tudatos és kóros hazudozásra, szimulálásra.
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Hogy megfelelő élettörténetet tudjunk összeállítani, fontos a 
kérdések pontos összeválogatása. Annakidején Éltes Mátyás körül
tekintéssel készült kis füzetét „Hogyan vizsgáljuk meg a 
gyöngetehetségű gyermekeket!“ vettem használatba, ennek jó
része megfelelő a bűnöző fiatalkorúak kivizsgálásánál, csupán a 
különbségek folytán volt szükség hozzátoldásra és átcsoporto
sításra.

A növendék életrajzát megadó kérdéseket a következőkben 
sorolom fel. Bevezető kérdések: neve,' születési idő és hely, vallás, 
szülők neve és azok foglalkozása, testvérek száma, kora és foglal
kozása. Ezek után azon kérdés döntendő el, hogy a szülői házban, 
avagy azon kívül nevelődött-e s aszerint módosítva a továbbiakat, 
kérdezzük ki a fiatalkorút.

1. A szülők családi és gazdasági viszonyai: Lakásuk milyen, 
hányán lakták (szobaúr, ágyra járó) és hogyan feküdtek! A szülők 
együtt élnek (elváltak, vadházasság, mostoha)! A szülők szerető te 
a gyermek iránt és viszont! K it szeret a legjobban! Egyenetlen- 
kednek-e sokszor otthon! Tanították-e és szoktak-e otthon imád
kozni és templomba járni! Milyen a családi rend, fegyelem és 
tisztaság! A szülők foglalkozása és keresete! Otthon dolgoztak 
vagy házon kívül! Ha házon kívül dolgoztak, kinek felügyelete 
alatt voltak a gyerekek! Gondoskodtak a családról, ruházatról és 
élelemről! Van-e vagyonuk! Az anya érzéke a háztartás iránt! 
A szülők és gyermekek társasága! Szoktak-e otthon olvasni, ki és 
mit! A testvérek és szülők viszonya! Ha keresnek, hazaviszik kere
setük, vagy külön háztartásban élnek! Nyilvános helyre jártak-e 
a szülőkkel (színház, mozi, vendéglő)! Egyedül jártak és a szülők 
tudtak-e róla! Szoktak-e otthon szeszes italt inni, dohányozni! 
A testvérek szeretik és támogatják egymást! H a valami rosszat 
cselekedtek, ki rótta meg őket és hogyan büntették (verés, okta
tás)! Szabad idejét mivel töltötte! Kikkel barátkozott! Sokszor 
veszekedett! Nem mondták hirtelen haragúnak! Minek nevezték 
vagy csúfolták! Nem volt soha ágybavizelő! Mire emlékszik éle
téből a legjobban!

2. Betegségek: Milyen betegségekben volt (fertőző betegségek 
fontosak)! Meddig feküdt kórházban, vagy otthon! Műtéten esett-e 
át! Baleset, sérülés, hol! Nemi bajok!

ö. Iskolábajárás adatai: Hány éves korában kezdett iskolába 
járni! Milyen iskolába járt (kisegítő, elemi, középfokú iskola)! 
Hány osztályt já rt és hányszor volt ismétlő! Elkerülte az iskolát 
(mulasztások)! Ha nem járt, miért nem! Milyen tanuló volt! 
Milyen tantárgyat szeretett a legjobban és miért! Melyik tárgyat 
nem szerette! Miért hiányzott! Volt-e menhelyen, vagy egyéb 
Intézetekben! Volt iparostanonc, hol, kinél! Miért távozott el 
helyéről! Volt-e szerződése! Ha nem volt, m iért! Tanonciskolába 
járt-e? Mestere viszonyai és bánásmódja! Tanonckorában társa 
sága, szórakozásai?

4. Büntetések: Otthon miért büntették meg legtöbbször? Szü
leitől nem lopott soha? Nem tartották nagyétkűnek? Csavargott-e 
és miért? Csavargásaiban miből élt, hol aludt! Kikkel csavargót!? 
Csavargásaiban hol szórakoztak? Barátai nem illetlenkedtek előtte

10*
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és miben állt az? Onániát kitől látta? és űzte-e azt? Leányokkal 
barátkozott, kikkel, hogyan? (Nemi életre vonatkozó kérdéseket 
a növendék egyéniségéhez, korához mérten tesszük fel.) Elfogta-e 
már a rendőr, csendőr és miért? Elzárva volt-e már? Miért volt 
büntetve? Mi volt a büntetése? (Dorgálás, próbára bocsájtás, 
javítónevelés, fiatalkorúak fogháza.) Mit tartasz legnagyobb bűnöd
nek? Mik a rossz szokásaid? Tettél-e olyan rosszat, amiről nem 
tud senki? Hogyan követte el cselekményeit, mit ta rt okának? Bűn
társai voltak-e? Szülői tudtak-e cselekményéről, talán bíztatták 
arra? (Az oly kérdéseknél, melyeknél előre feltételezhetjük, hogy 
őszinte feleletet nem kapunk, azokat egy érzelmi aláfestéssel 
vezessük be.)

5. (Ezek főleg a szülőktől megtudható adatok, ha van reá mód, 
szerezzük be.) A szülés lefolyása, fogóműtétre volt-e szükség? 
A gyermek táplálása csecsemőkorban, fogzás, járás, a beszéd kez
dete? Házasságon kívüli születés? Hazudozó gyermekük?

6. öröklött terheltség adatai: Volt-e a családban tuberkulózis, 
elmezavar, epilepszia, egyéb idegbetegség, vérbaj, iszákos vagy 
kokainista? Szülei, testvérei voltak-e büntetve, miért? _

7. Mik a fiatalkorúnak és a szülőknek tervei a fiú jövőjét ille
tőleg? Mi szeretne lenni, érre milyen lehetőségük van a szülőknek?

8- Fontosabb hivatalos adatok: A fiatalkorúak bíróságának 
ítélete, árvaezék és más hatóságok közlései.

9. Életrajzának konklúziói. (Megállapítható bűnözésének oka, 
öröklött, szerzett voltára vonhatunk le következtetést.)

Az életrajztól általános kór-képet várunk és tájékoztatást 
további vizsgálatokhoz. A növendék által bemondott adatok egv- 
részét módunkban áll ellenőrizni (pl. iskolai bizonyítványával, 
hogy milyen tanuló volt, szorgalmát, mulasztásait; az ipart estidet 
révén ellenőrizhetjük tanon cidejét, szerződését stb.).

A pszihofizikai pedagógiai vizsgálatok részletesebben^ tájékoz
tatnak a fiatalkorú bajairól, fogyatkozásairól, képességeiről. A tu 
domány a bűnöző erkölcsi fogyatékosságaira vonatkozólag ma még 
teljesen részletes választ adni nem tud. Megismerhetjük a létező 
módszerekkel durván az egyén erkölcsi értékét, érzületét, annak 
irányát s ezen tényekből kifolyólag pontos bázis nincsen arra — 
mint egyesek teszik —, hogy igen sok csoportra osztályozzuk a 
növendékanyagot. A további vizsgálatok az orvos és pedagógus 
vizsgálatából állanak.

I. Az orvos vizsgálata: Általános testi vizsgálat. Degeneráció. 
Sérülések. Érzékszervek. Szervek. Idegrendszer, annak abnormi- 
tásai. Vérvizsgálat. Bizonyos bajok m iatt (tuberkulózis, általános 
testi gyengeség, szervi bajok) nem szorul lábbadozó, szanatóriumi, 
kórházi kezelésre, vagy egyéb klinikai beavatkozásra? Az élelme
zésre vonatkozó külön rendelések. Milyen munkára alkalmas? Álta
lános orvosi vélemény.

II. A pszihológiai vizsgálatokat nagy terjedelmüknél fogva 
kisebb tanulmány keretében részletezni nem lehet, csupán azok 
általánosabb megjelölésére szorítkozom. A vizsgálati módszerek 
nagy tömegéből kell kísérletek alapján kiválasztanunk a részünkre 
használhatókat és megfelelőket, pl. a morális érzület vizsgálatára
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próbáltam egész sorozatot (Cimbal, Anfosso, Gizycki, Biebesell, 
Ziehen, Gregor módszereit) s céljainkra csak kettőt találtam hasz
nálhatónak. William Stern^ igen sok újabb és kiforrottabb mód
szert ajánl s  ̂ezeket használhatóságukra a mi anyagunkon mind 
ki kellene próbálni, hogy tovább haladhassunk. Horváth Kálmán 
kísérletezik jelenleg e területen s módszerkomplexumát reális ered
ményt nyújtó összeállításnak tartom. Vázlata a következő:

AJ Előzmények.
B) Oktató-nevelői megfigyelések.
C) Pszihológiai vizsgálat.
I. Testi vizsgálat.

II. Elmevizsgálat.
a) Az ösztönélet vizsgálata:
1- A táplálkozási ösztön vizsgálata. 2. A pihenési (alvási) ösz

tön vizsgálata. 3. A mozgási ösztön vizsgálata. 4. A nemi ösztön 
vizsgálata.

b) Az intellektuális funkciók vizsgálata:
1. A figyelem és kifáradás vizsgálata (Kraepelin és Bourdon 

szerint). 2. A figyelem több dimenzionális vizsgálata (Moede).
3. A  depozíció vizsgálata (Eanschburg szerint). 4. A retenció vizs
gálata (Ranschburg szerint). 5. A számolás vizsgálata (Ransch- 
burg szerint). 6. Az olvasási tempó vizsgálata (Schnell szerint). 
7. Az írástempó vizsgálata (Schnell szerint). 8. A fogalomalkotás 
vizsgálata hívószavakkal (Jung szerint). 4. A felfogótípus vizs
gálata (Schiissler szerint). 10. A következtetőképesség vizsgálata 
(Störring szerint).

c) Az affektív funkciók vizsgálata:
1. A szuggesztibilitás vizsgálata x)  Rossolimó szerint, y) Wil

liam Stern ;szerint. 2. Az illúziókra való hajlamosság vizsgálata 
x) William Stern szerint, y) Ranschburg szerint. 3. Asszociációs 
vizsgálat hívószavakkal (Jung szerint). 4. A felfogó típus vizs
gálata^ (Schnell szerint). 5. Fernald—Jakobson szerinti vizsgálat 
a morális belátás megállapítására.

d) Pályakészség és pályaalkalmatosság vizsgálata:
1, Munkaerővizsgálat. 2. Durva munkaügyességi vizsgálat 

(Ranschburg). 3. Finom kézügyesség vizsgálata (Ranschburg).
4. PályalkaJmatosság megállapítása foglalkozási ágak szerint 
(Ranschburg).

Végkonklúzió: Kimutatható terheltség. I. Az intellektuális 
folyamatok minősége. II. Affektív diagnosztika. II I . Milyen isko
lára alkalmas. IV. Pályakészség. V. Ajánlás.

Kerek egészet képez ezen vizsgálat, azonban tekintetbevéve 
növendékanyagunkat, a morális érzületvizsgálat, akarat és érzelmi 
funkcióknak még sokoldalúbb, részletesebb kivizsgálását és a vér
mérséklet megállapítását tartom fontosnak. A beiskolázást ille
tőleg az iskolai tudáskészlet alaposabb kivizsgálására is szüksé
günk van.

A részletesen átvizsgált kiskorú felől már bátrabban lehet 
véleményt mondani, jövője felől határozni és beosztani a megfelelő 
foglalkozási ágba, neveléstanilag megállapított csoportba.
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Szakszerű nevelésről akkor beszélhetünk, ha megállapítjuk a 
növendéktípusok kérdését és ahhoz mérten tipizáljuk az intézete
ket, ezáltal bontva kisebb, hasonló csoportokká a, növendékanya
got az elkészítendő szakpedagógia részére. A mai viszonyok között 
ábránd a nevelőszemélyzet kis létszáma, a már meglévő berende
zések hiányossága folytán és a költségek híján valóban indivi
duális nevelésről beszélni. Azt csupán helyes szelekcióval, beosz
tással közelíthetjük meg úgy, hogy pszihofizikailag hasonlóbb cso
portokat hozunk össze egy-egy intézetben, sőt még ott is tovább 
tagoljuk a csoportokat.

„A majomemberről.“*
í r ta :  DR. X AXI KX VI LAJOS.

Az ember származásának magyarázására a tudomány mindig 
a hipotézisek hosszú sorát hívta segítségül. A hipotéziseknek gaz
dag tárházából a föltevéseknek egész láncolata siet á rejtély meg
világítására, de a biztos tények hiánya a megállapításokat alig 
emeli túl a valószínűség határain. Talán innen van, hogy fantá
ziánk oly magasra szárnyal, ha. napvilágra kerül valami, amiben 
összefüggést keresünk emberelődünk testi és szellemi sajátságai és 
a mai kor emberének tulajdonságai között. A nagyközönség^ pedig 
könnyen tévhiteket termel a számára problematikus találgatá
sokból.

Csak nemrég történt meg, ami egyébként másutt iŝ  már több
ször előfordult, hogy az emberi leleményesség, értékesíteni akar
ván egy ember szerencsétlenségét, valahol egy eldugott helyen fél-, 
fedezett egy degenerált idiótái és szenzációkép világgá^ kürtölte, 
hogy talált egy „majomembert“. Nem találunk eléggé elítélő szava
kat, hogy az emberiesség nevében ne tiltakozzunk egy szer sminden- 
korra egy szánalomraméltó elmebetegnek, mint „majomember“-nek 
a nyilvánosság előtt való szerepeltetése ellen. Akiről itt szólunk (A. 
Sándor), az nem más, mint egy igen alacsony fokon álló és meg
jelenésében a mongoloid típushoz legközelebb álló hülye (idióta), 
aki érthetetlen körülmények folytán csak most jutott oda, ahova 
már régebben kellett volna elhelyezni, t. i. zárt intézetbe.

A. Sándor jelenleg 34 éves. Szüleinek 14 gyermekük volt, ő 
maga hatodiknak született. Családjában elmebajos állítólag nem 
fordult elő. 3 éves koráig állítólag epilepsziás rohamai vol
tak, otthon „gyökerekkel“ és ,,hullacsontokkal“ kezelték. 2—3 éves 
korában kezdett járni. Beszélni nem tanult meg- Később már szülei 
is észrevették, hogy hülye. 15 éves korában is még etetni kellett, 
főleg levest evett beleaprított kenyérrel, később atyja fenyítéssel 
tanította a kanál használatára. További éveiben megkötözve kellett 
tartani, mert gyakran elszökött hazulról, de soha senkit sem bán

* A budapest-angyalföldi m. kir. állam i elme- és ideggyógyintézet 
közleménye' (igazgató: dr. Selig Árpád).
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tott. Az intézetbe a rendőrség szállította be a városligeti panopti
kumból, ahol üvegszekrényben mutogatták.

Jelenlegi állapotát a következőkben adjuk: A 168 cm magas 
férfi testsúlya 52 kg. Ülő testhossza 84-8 cm. Testi teltségének 
indexe (Rohrer) vagyis: -•••- S-08, amely a leptosomtípus,
legalsó határán van. Pignet-indexe, vagyis: magasság =  (mellkerii- 
let +  testsúly) — 26, ami gyenge konstituciónak felel meg.

Asszimmetriás koponyájának méretei a következők: hossza 
183 mm, szélessége 149 mm, magassága 114 mm, körfogata 543 mm, 
a haránt fejív 312 mm, a nyílirányú ív 364 mm; hosszúság-széles
ségi indexe 81'4, hosszúság-fülmagassági indexe 62-2. Ezek szerint 
koponyája tehát rövid (brachykephal) és középmagas. Koponya- 
kapacitása 1244 cm3, szemben a normális férfinak megfelelő 1521— 
1550-nel, tehát feltűnően kicsiny (oligenkephal). Homloka alacsony, 
hátradűlő, a glabella széles, szemöldökívek erősek. Fejtető inkább 
háztetőszerű, faldombok erősek, tarkó kevéssé domború. Halántéka 
kissé benyomott. Arca és felsőarca széles, lapos, morfológiai arc- 
magassága 107 mm, morfológiai felsőarcmagassága 60 mm, arc
index 81-6 (euryprosop), felsőarcindexe 45 (euryen). Pofacsontok 
kiállók (phaenozyg), járomívek szélessége 131 mm. Szemrések fer
dén futnak lefelé, a belső szemszögletek távol állanak egymástól, 
szemek mélyen ülők, kicsinyek. Orra kicsiny, lapos, orrgyök és orr- 
hát széles, orrhegy gömbölyű, orrcimpák vastagok, orrlyukaik szé
lesek, előrefelé nyitottak. Orrszélessége 41 mm, orrmagassága 
45 mm, orrindexe 914 (hyperchamaerrhin). Szája középnagy, fogai 
kicsinyek, csipkések, rosszak. Álla mérsékelten élői oá!ló (meiso- 
gnath), állszöglete széles (szélessége 113 mm). Fiilei középnagy ok, 
tengelyük előredűlő, fülkagylók vaskosak, elhajlított karimájúak.

Mellkasa hosszúra nyúlt, emlőbimbók csökevényesek, hasa 
puffadt, medencéje feltűnően szűk. Belső szervei épek.

Kezei kicsinyek, u jjal középvastagok. Alsólábszárak hosszúak, 
lábfejek befelé fordított helyzetűek, öregujj alk vastagok, térdiziile- 
tei vaskosak, bokái szélesek. Feltűnő az izomzat petyhiidtsége és az 
Ízületek lazasága (hypotonia).

Bőre ráncos, az ujjízületek fölött és térdein érdes, megvasta
godott, az utóbbiakon szinte tasakszerűen megnyúlt (állandóan fel
húzott lábakkal ül). Kifejezett ráncosodás van a homlokon, szemek 
körül, az arcon, arckifejezése öreges.

Haja sötétbarna, sima, fején helyenként apró szigetű kopasz
ságok. Szemöldök törtívű, nagyon ritka. Pillaszőrzet az alsószem
héjakon alig van. Bajusza, állszakálla 2—3 év előtt kezdett pely
hedzett!, areszakálla nincs. Fan- és hónaljszőrzete gyenge, testszőr
zete hiányzik. Nemi életet sohasem élt, rendellenesség e téren nem 
mutatkozott.

Psychikus tekintetben a legmélyebb nívón álló, képezhet et len 
idióta. Csupán vegetatív életet él a torpid hülyeség alakjában. A be
szédet nem érti, csak nevére hallgat ritkán; ő maga. beszélni nem 
tud, hangokat is a legritkábban ballat, akkor is csak állati hang- 
adásnak legalacsonyabb kifejezéseiről, így artikulátlan röfögés- 
szerű hangokról, morgásról lehet szó. Különösen, ha közelítenek
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hozzá vagy megfogják, primitív védekező mozgások kíséretében ad 
ilyen hangot. Bárgyún vigyorog, fogait vicsorgatja, fejét, felső 
testét időnként ritmikusan himbálja. Nagyon félénk, rendszerint 
egy sarokba kuporodik, ott gubbaszt, de akárhol ül, lábait maga 
alá húzza, kezeit többnyire két oldalt feje mellett ta rtja  és csuk
lóiban csavaró mozgásokat végez, ujjait karomállásban ropogtatja, 
pattint. Éhség és fájdalom az egyedüli ingerek, amelyek még reak
cióra vezetnek nála. Látása és hallása megvan. Mindent megszagol, 
mindent megeszik, habzsol, társai elől elkapkodja az ételeket, vizet 
intézeti tartózkodása alatt eleinte nem ivott. Tisztátlan. Járása 
esetlen, lomha, emelt térdekkel történik. Alváskor a párnáról el
húzódik.

Ezek a tünetek jellemzik tehát e mongoloid típusú idiótát. 
Vájjon mi idézheti elő az ilyen mongoloid tulajdonságok fellépését, 
erre a kérdésre nem kívánunk most kitérni, annál kevésbbé, mert 
esetünkben nem is tudnánk erre pozitív választ adni.De nem is volna 
célunknak megfelelő itt biológiai fejtegetésekbe bocsátkozni. Csu
pán azt a felfogást akarom kiemelni, amely e típus létrejöttének 
feltételeit fajbiológiai alapon akarja magyarázni. (Croohshank). 
Bizonyos fajkeveredés jön létre a mongoloid típusú egyén család
jában, amely primitív formákba való degeneratív visszaesapást 
eredményez. A fajkeveredés ugyan az egyénnek nem közvetlen 
nemzőiben vagy közeli őseiben megy végbe, hanem a család illető
leg a faj egyik régi ágában. A fejlődésnek ősi jellegei térnek vissza 
tehát a testi degeneráció képében.*

Ezen elméleti meggondolás alapján a fajfejlődés különböző 
fokozatait idézzük magunk elé, — de a valódi majomemberig nem 
érünk el.

GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.

A számolás kezdő fokán.
Vegyük a kezdőfokon álló értelemfogyatékosokat, akik az első 

számokat elsajátították; tegyük fel, hogy a négy első számmal 
készen vannak. Áttérünk az öt ismertetésére,

A) AZ EGYSÉGEK SZÉTBONTÁSA.
A gyermek mutat 5 ujjat, hoz 5 tárgyat, kopog 5-ször az asz

talra, miközben eleinte hangosan, később halkan, végül csak „fejben“ 
számlál, ez utóbbi a legnehezebb. Mindannyian tudják most már,
hogy öt karikáról lesz szó. Többször kirakatjuk a táblán rózsa-

' • o o oszínű karikákból Lay képei szerint az ötöt: OQ
a) Egyik gyerek, mondjuk Lajos, megfordít 3-nt, Akkor lesz 

belőle 3 zöld és 2 rózsaszín 3 +  2 =  5. Mari megfordít Let, nála

* Y. ö. Szondi: A fogyatékos értelem. Budapest, 1925.
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4 +  1 =  5, Jancsi nem fordít meg- egyet sem, keresztbe teszi kar
jait 0 +  5 = 5 . Átismételjük mi történt Lajosnál, Marinál, Jancsi
nál és így tovább.

Ezt követi az írásbeli alkalmazás, itt is, akárcsak a szóbeli 
számolásnál, teljesen a konkrétum keretében vagyunk: a szám 
egyik része konkrétum (a rózsaszínű karikák); de konkrétum a 
másik fele is (a zöld karikák). A gyerekek számolási füzetük négy
szögeibe lerajzolnak 3 négyszöget fekvő alakban, 2-őt pedig álló 
alakban, ez a Lajos története, mellé írják számjegyekkel a meg
fejtést ha tudják, ha nem tudják, lemásolják azt a tanító előírása 
nyomán. Ennek a formulának a lemásolása, amit szóbelileg annyi
szor ismételtek már, nem érték nélkül való.

b) Következik a második fok, a második lecke, de amelynek 
nem kell okvetlenül másnap sorra kerülnie: előnyösebb, ha más 
gyakorlatokat iktatunk be a két lecke közé. Bevezetésnek — ne 
feledjük, hogy az értelmi fogyatékosok emlékezete megbízhatat
lan — ismételhetjük az első, egészen konkrét leckét: de aztán át
térhetünk a második fokra: a szám egyik része marad konkrét, a 
másik részt és az egészet, mivel az elvont, a gyermekeknek kell 
kigondolnia, elképzelnie. A pedagógus 3 rózsaszínű karikát, aztán 
4-et, aztán 2-őt, majd 1-et, 5-öt hagy az asztalon a gyermek előtt s 
annak ki kell találnia, majd kivonnia, hogy mennyi m aradt az ok
tató kezében. Másik szóbeli és gyakorlati alkalmazása ugyanennek 
a feladatnak a gesztenyejáték: a gyermek lerajzolja a fekete táblára 
a kosarat, benne 2, 1, 5 gesztenyét, aki kitalálja, hogy hány esett 
melléje, az azt le is rajzolhatja.*

c) A harmadik fokon egészen elvontan számolunk. A szám
nak mind a két részét és az egészet is elvonjuk a gyermek elől. 
Újból kitesszük az 5 karikát, újból átismételjük a konkrét szét 
bontást, utána a félig elvontat. Aztán adott jelre a pedagógus min
den karikát a kezébe vesz. „Hallgassatok ide, ebben a kezemben van 
3 karika, találjátok ki mennyi van a másikban?“ „Ebben a kezem
ben van 1, hát a másikban hány van?“ Eme gyakorlatok segítsé
gével sok értelmi fogyatékos gyermek megtanulja a számok kiegé
szítését. Mint már fentebb említettük, azok, akik tudják jól, egye
lőre hallgatnak s a gyengéket feleltetjük. Az írásos feladat ezek- 
után így fest: 5 =  4 +  . . .  5 =  1 + . Kétségtelen, hogy azok a gyer
mekek, akik szóbelileg nem tudták megoldani a feladatot, nem fej
tik azt meg írásban sem; ezek a gyermekek is leírják a feladatot, de 
a kiszámítást vagy az ujjúkon, vagy a karikákon végezhetik el.

Ha ezt a módszeres eljárást alaposan elvégezzük minden 
számmal 10-ig és ha folytatólag újból átismételjük, majd pedig 
ha a gyermekek előrehaladása azt lehetővé teszi, gyorsabban is és 
ha szükség van rá, harmadszor is átvesszük mind a három foko
zatot, közben beszúrunk más gyakorlatokat, ezen az alapon jól és 
biztosan begy akarolhatjuk a: 10 első számot, ami minden számtani 
tanításnak biztos alapot ád.

* Ezt a gyakorlato t részletesen is leírtuk. Lásd M agyar Gyógypeda
gógia 1925. 27. old.
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B) A TÍZESEK .

Később, a 4—10 számok kiegészítése és átismétlése után át
térünk a tízesekre. A gyufadobozokat három oldalon bevonjuk kék 
papirossal (alul és oldalt), felül pedig barna papírral ragasztjuk be. 
Minden dobozba teszünk 12 cm átmérőjű kis játékkarikát. Ilyen 10 
kis gyufadobozt beleteszünk egy nagyobbá.- Ezekkel a skatulyák
kal átvesszük a szétbontási gyakorlatokat, a gyufadobozokat ép 
úgy fordítjuk meg, mint ahogy azt a karikákkal csináltuk. Ezúttal 
a feladat ez lesz: 40 +  10 =  5Ö; 20 +  30 =  50 stb.

C) A SZÁMOK 10 -20 1(5.

Előbb, vagy később, ahogy azt az oktató jónak látja — itt nem 
lehet dogmatikusan előírni az eljárást — a karikák a számlálás 
megtanulására, aztán a 11—20-ig menő számok szétbontására is szol
gálnak. Lehet valamit tisztábban áttekinteni mint ezt II II II 
— feltéve, hogy a 11-iktől kezdve más színűre váltjuk át á  kariká
kat! A következőkben átismételjük a. számok nevét, azok írott 
képét, az ujjak számát (10 +  3) 10—15-ig, aztán 10—20-ig.

D) A TÍZESEK  ÁTLÉPÉSE.

A 10-esek átlépését, ami magában véve a kicsinyeknek és a 
gyengéknek sok nehézséget okoz, nagyon megkönnyítjük a Lay- 
féle módszer használatával. Pl. a 13-ból kell kivonni 5-öt. Hogy 
5-öt elvehessünk, felemelünk előbb 3 fekete karikát, aztán még 
két fehéret, marad 8, feltéve, hogy a gyermek az 5—10 számok 
szétbontásában biztos. Van-e ennél könnyebb valami! Vagy más
kép fordítjuk a dolgot: 7 karikát teszünk az asztalra; s azt mond
juk, van egy édességkedvelő fiú, akinek 7 cukorkája van és sze
retne annyit venni, hogy 13 legyen; említettük már, hogy a cukor
kák 10 után színt, változtatnak, tízig három olyan színűt teszünk 
hozzá, amilyen színű a 7, azontúl 3 más színű karika jön hozzá; 
3 +  3 =  6. ’

Másik eset. Tudjuk mennyi nehézséget okoz a gyenge- 
elméjűnknek az ilyen feladatok kiszámítása, 70;—1; 60- -3; 71—2; 
50—13 stb. Módszerünk használata mellett még a gyengeelméjű 
is gyorsan meg tudja fejteni fejben a feladatot. Lényegében a 
következő fokozatokon kell átmennünk:

1. közös megbeszélés, ha a tanulók maguktól nem jönnének 
rá az anyag használatára;

2. a számolás elvégzése egyénileg a szemléltetési anyagon;
3. ugyanazon számolás szemléltetési anyag nélkül; a gyerme

ket, a használt szemléltetési eszközök (gyufadobozok és karikák) 
emlékezete segíti; ha így sem tudná biztosan, a szemléltető anyag
nak újból való elővétele és gyakorlása sokkal többet érő lesz, mint 
a gyermek korh olása-

4. a gyermek hasonló feladatokat talál ki. Érdekes, hogy 
sokszor maguk a gyengeelméjűek sokkal nehezebb feladatokat <>’on-
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dóinak ki annál, amit mi adtunk fel nekik; sokszor olyan neheze
ket, hogy kezdetben ők maguk sem tudják azt a szemléltető esz
közök nélkül megfejteni.

E) k é t j e g y ű  s z á m o k .
A kis gyufadobozokon szemléltetjük folytatólag a számokat 

10—20-ig és 100-ig, még pedig igen kedves és könnyen felfogható 
módon. Vegyük pl. a 87-et: a gyermek egy pillanat alatt felfogja 
a gyufadobozokat s ugyancsak egy pillanat alatt felfogja a 7 játék
pénzt; ez egészen más szemléleti képet ad, mint azi összekötött 
gyufaszálak, vagy a számológép sorba rakott golyói.

F) MŰVELETEK.

Végül áttérve az összeadás
H B 24

33

színét

és a kivonásra (eleinte tízes át
lépés nélkül), a gyufadobozok és 
a karikák itt is a legvilágosabb 
szemléleteket adják. Az ellen
őrzés ennél világosabb, egysze
rűbb nem is lehet.

Ha tízes átlépés fordul elő, 
változtatgatjuk egészen az első tízig. 

A 10 fehér karikát a gyermek
nek adjuk, hogy másik gyufa
skatulyába tegye bele és a gyer
mek a legtisztábban látja, miként 
keletkezik az 54, maradékkal 
együtt.

57

26

28

54

G) A 9 ÉS A 8 HOZZÁADÁSA ÉS KIVONÁSA.
Másféle gyakorlatot mutatunk. A gyermeknek ki kell számí

tania 29 +  9; 37 +  9; stb. Néhány gyakorlat után maga is rájön 
— ha nem: a pedagógus rásegíti — annak a belátására, hogy min
dig hozzáteszünk egy dobozt, de elveszünk egy karikát. A 8 hozzá
adásával hozzáteszünk 1 dobozt és elveszünk 2 karikát. A 9 kivo
násánál elveszünk egy gyufadobozt és hozzáteszünk 1 karikát.

Ezeket a szókat cloboz (skatulya) és játékpénz (karika) sokáig 
használjuk, míg áttérhetünk helyettük a tízes és az egyes elnevezé
sekre. Jobb, ha olyan konkrét kifejezéseket használunk, amilyene
ket a. gyermek megért, mintha élvontakat veszünk elő, amiknek 
jelentőségével nincs tisztában.

H) SZÁZASOK.
Jó, ha a különböző feladatok megfejtéséhez van kis anyagunk 

a százasok bemutatására is. Valamennyi megelőző gyakorlatnál a 
gyermek, ha képes rá, fejben számol, vagy az ujjaival segít magán; 
a gyufadobozokon való kedves szemléltetést később átvihetjük az 
ujjakra. De a gyengéknél igen jó szolgálatot tesz, ha 100-as dobo
zok állanak rendelkezésre, hogy azokkal maga elvégezhesse a mű
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veleteket. Mert az értelmi fogyatékosoknál mást jelent az, ha 
látja dolgozni oktatóját vagy barátját és más az, ha ő maga is meg
csinálja azt. Aztán ha az első százast már jól megtanulta, semmi 
akadálya nincs annak, hogy a szemléltetési anyaggal áttérjünk a 
100—1000 közti számolásra.

Egészen bizonyos, hogy azok között a tanulók között, akik az 
iskolában 3 tagú számokkal számolnak, kevesen tudják így elkép
zelni és kézzelfoghatóvá tenni a mennyiségeket. (A. Descoeudres 
nyomán, ém.).

S Z A K I R O D A  L O M .
Dr. P au l R anschburg: Über spontáné V erem igung peripherér, totál 

getrennter N erven am Menschen. E in  Beitrag zűr Frage des Homotro- 
pismus lebender Gewebe. (Periferikus, teljesen szétválasztott idegek 
spontán egyesülése az embernél. A dalék az élő szövetek homotropismu- 
sának kérdéséhez.)

Az illusztris szerző egy háborús esetét ism erteti, melynél a kéz 
csonkjához az ugyanazon egyén lábcsonkját egy hollandi sebész siker
rel hozzáillesztette. B ár az illető m ozgatni nem tu d ta  .,lábkezét“, de 
viszont az érző idegvégződések tekintetében (érintés, nyomás, fájdalom, 
hő, kis mértékben tér-érzékelés) kielégítő működés jö tt létre. Ezen eset, 
valam int régebbi kísérletes és háborús idegsérüléseknél nyert tapasz 
tálatok révén hangsúlyozza, hogy az ugyanazon, — valam int hasonló 
fa jtá jú  szövetek kölcsönösen vonzzák egymást, (rm j

Kossolimo G. J.: Das psychologische Profil und andere experimen- 
leU-psychologische, individuale und kollektíva Methoden zűr P rü fung  
dér Psychomechanik bei Erwachsenen und K indern. Dtsch. Psychol. 
Bd. L, 139. old.

Ez a m unka Rossolimónak a m ár korábban m egjelent intelligencia- 
vizsgáló módszereit tárgyalja . R. módszeres eljárása röviden m egható 
rozva nem egyéb, m int a pszihikai folyam atok lehető legpontosabb 
számszerű m egállapítása. Módszeres eljárásában minden egyes te rü 
let teljesítőképességét 10/io tészttel méri. Az értékelést a 10—10 feladat- 
nak helyes megoldása adja meg. Úgy a helyes, m int a hibás megoldások 
számszerűleg feljegyzendők. Közülük a helyes megoldások számának 
grafikai ábrázolása ad ja  meg az értelm i arcvonalat (profilt).

A profil-eljárás vizsgálja: 1. A figyelmet, és pedig a kiválasztás 
ú tján  a ügyeim! koncentrációt, a figyelem eltéríthetősógét és a figyelem 
terjedelmét. 2. Az akaratot, ennek autom atizm ussal és szuggesztív h a tá 
sokkal szembeni ellenállását. 3. Az ószrevevőképességet a fe lm utatott 
ábráknak ú jra  való felismerésével, ezek szim ultán megítélésével, va la
m int rövid ideig m utato tt ábrák ra jzoltatásával. 4. Az emlékezetet: 
a) az optikai emlékezetet képekkel és tárgyakkal, b) a beszéd elemeire 
való emlékezetet előmondással, c) a számemlékezetet számok felsoro
lásával. 5. A felfogóképességet a képtelenségek felism erésével egy 
szerű és összetett képeken. 6. A kombinálóképességet az elemeire szét
vágott képek és alakok összerakásával. 7. A találékonyságot egyszerű 
mehanikai szerkezetek használati m ódjának felismerésével. 8. A kép
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zelőerőt hiányos rajzokkal, szavakkal és kiegészítendő m ondatokkal. 
9. A megfigyelőképességet kom plikált képekkel.

A vizsgálat ideje meglehetősen hosszú: kedvező feltételek m ellett is 
2f í  óráig eltart. Az egész vizsgálat 280 egyes vizsgálati részből áll. 
A vizsgálatot egy nap a la tt elvégezni nem lehet.

A szerző a II . fejezetben egy rövidebb profil-eljárást ism ertet. Ezt 
a módszeres eljárását „partielles-Prophil“-nak nevezi. Ez különösen 
alkalm as a különböző fogyatékossági fokok m egállapítására. M ár a 
nyolcadik fok alá süllyedő profil m indig visszam aradottságot jelent. Az 
im becillitásnak átlagban a 2-től a 4-ig terjedő profilvonal felel meg. 
A debilitásnak pedig az 5 és a 8 között ingadozó profil. H a a profil
vonal balról jobbfelé sülyed a debiliseknél, úgy ez a m agasabb pszi- 
hikai funkciók h iányát jelenti. Minél alacsonyabb vonalú a profil, 
annál több időbe kerül a vizsgálat. A kort illetőleg két csoport: a  8—10 
évesek és a 11—15 évesek csoportja m utat tip ikus profilt. Fiúiknál az 
átlagprofil általánosságban m agasabb, m int a hasonló korú leányoknál. 
Különösen éles határokat m utat a profil a következő gyerm ekeknél: 
1. az otthon tan íto tt, a kisegítő iskolás- és a városi norm áliskolás-, 2. a 
középiskolás gyermekeknél és 3. a fiatalkorú bűnözőknél.

A I I I —IV —V. és VI. fejezet azon módszeres m ódosításokat ism er
teti, amelyek tömegmérések céljait szolgálják. Ezen fejezetben a  szerző 
számos tömeges vizsgálat eredményéről számol be. A VI. fejezet végül 
a szellemileg fogyatékos, ideg- és elmebetegek különböző időközökben 
megismételt összehasonlító mérési eredm ényeit közli. H. K.

Hartsch, Kari: Das psycholoaische Profil und seine A usw ertuna  
für díe H'eilpadaaoaik. E in  B eitraa zűr Erforschung dér vsyehisehen  
Funktionen des normalen und des anormalen Kindes. 2. neubearb. A ufl. 
Halié. Cári Marhold. 7. kiadás, 1926. 79 oldal.

B artschnak ezen új kiadásban megjelenő m unkája m ajdnem  egy- 
időben jelent meg Kossolimo legújabban átdolgozott „Psychologiai pro
fil“-jával. B artseh Kossolimo módszerének kiválóságát főként abban  látja, 
hogy ez a módszeres eljárás könnyen alkalm azható s a v izsgálat ered
ménye áttekinthető, valam int abban, hogy patológiai szempontból is 
elhatárolja az egyes elmeterületeket. A profil-eljárás kiválóságát nagy
számú kisegítő és norm áliskolai növendéken végzett v izsgálatainak 
eredményeivel igazolja. A profil-eljárással, am íg egyrészt szorosabb 
pszihológiai határok vonhatók, addig m ásrészt ez az egyén lelkének 
analízisét is lehetővé teszi. Ti. K.

<h
Furrer A.: Dér „moralisehe D efekt“, das Schuld- und Strafproblem  

in psychanalytílscher Helcuchtuna. Schweiz. -páddá. Zeitschr. Ja. 36., 
H. 2., U  oldal, 1926.

A szerző alapgondolata az, hogy ak a ra ti szabadság, ezen alapuló 
felelősség és bűn nincs. Azokat a lelki folyam atokat, amelyek bűntényre 
vezetnek, okszerűleg m eghatározott körülm ények láncsorozatai adják 
meg. A láncsorozat vége, illetve befejezése a hordozóra nézve felelősség- 
nélküli. Az ember szociális viselkedése képességeitől függő, valam int 
attól, hogy p rim itív  ösztönizgalm ait tudja-e vájjon  m agasabb é rté 
kekké szublimálni és hogy kifejlődik-e benne a lelkiism eret. A lelki
ismeret a viselkedések leszűrt eredménye és gyümölcse. M indazon cse
lekmények, amelyek a lelkiism erettel szemben történnek, a bűntudat 
érzetét h ív ják  elő. A bűn tudat eredete mindezideig nincs eléggé fel
fedve. A bűntudat ta rta lm a a szeretett személyek szeretetének elvesz
tése m iatti félelem, az elvesztett szeretet feletti szomorkodás és a szere
te tt személyek részvétének megszűnése. A felnőtt ezen érzeteket em ber
társairó l viszi át ideális énjére, amelyet főként a szeretett személyek 
irtánzása alapján képez ki. A lelkiism eret és a bűnérzet kifejlődését a 
szerző szerint csakis a szeretni tudás képessége ad ja  meg. Csakis ily 
lelkiism eret akadályozza meg idejében a krim inális és az erkölcstelen 
cselekedeteket, am i gátlások fellépése és ösztönszublimálódás révén 
történik. A gáttá,si és az ösztönszublimálódási képesség, a veleszületett
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hajlam ok mellett, a környezet és a nevelés produktum a. Ahol ez a 
kepesseg hiányzik, előáll a  ̂ m orális botlás. A  büntetés, m int a  rossz
akarat következménye és kiegyenlítése, helytelen. A büntetést minden 
egyes _esetben a nevelésnek kell helyettesítenie. A nevelés fe ladata  a 
bűnöző, az erkölcsi defektusokban szenvedő gyermekeknél a szeretet 
fejlesztésében és a szereteti kapcsolatok létesítésében áll, m ert csakis 
ezáltal fejlődhetik ki lelkiism eret és bűntudat. Mindazon gyermekek, 
akik akár hajlam aik  vagy koruk m iatt szeretetne nem nevelhetők, a 
társadalom  szempontjából internálandók. Különös jelentősége van ezen 
elv alkalm azásának egyes ifjúkorú bűnözőknél. M int általános szabály 
mindig az lebegjen a  nevelő előtt, hogy a társadalom nak szociális embe
rekre van szüksége, vagyis olyanokra, akik a  szeretet és a lelkiism eret 
törvényei szerint cselekszenek. //. K.

Stern  W illiam  und Ottó W iegm ann: M ethodensammlung zűr In tel- 
ligenzprüfung von K indern und Jugendlichen. Zeitschr. f. angeiv. Psy- 
chol. Beitr. 20.. ö li old. 1926.

Ez a hatalm as m unka a ham burgi pszihológiai laboratórium ból 
került ki. 1920 óta 3. kiadását érte meg, megnövekedve, mégegyszer oly 
terjedelemben, m int kezdetben. T arta lm a felöleli m ajdnem  az összes 
használható pszihológiai vizsgálati teszteket. Mindazok szám ára, kik 
elm etani vizsgálatokkal foglalkoznak, ez a könyv nélkülözhetetlen. 
Összeállítása rendszeres, minden fölöslegest kerülő. Sokszor szűkszavú
sága alkalm atlan, nehézségeket okozó, de indokolt, m ert különben a 
könyv terjedelm e még inkább megnövekedett volna. H ibája  csupán az, 
hogy az irodalm i jegyzékhez nem készült név- és tárgym utató , valam int 
az, hogy a külföldi tesztek szerzőivel szemben szűkszavú. H. K.

A nyomorék gyerm ekek országos otthona elnökségének jelentése 
az 1926. évben k ife jte tt munkásságáról. E lőterjesztette Mór vág Izsó 
ü. v. elnök. Budapest, 1927. Bíró M iklós nyom dai int. 55 oldal i7 képpel.

Negyedszázada áll ez az intézmény, m int a m agyar em berbaráti 
nemes gondoskodás tanúbizonysága. Az 1926. évben 137 volt az intézetben 
nevelt gyermekek száma, közülük 64 iskolás (47 f„ 17 1.), iparosinas 66 
(62 f., 4 1.), alkalm azott 3, segéd 4. K o rra  nézve 6—11 éves 26, 12—14 éves 
¿6, 15—18 éves 44. 18 éven felül 31. A nevelés szempontjából 3 csoportba 
osztották a növendékeket. Az iskolás fiúk csoportjában 47, az, iparosinas 
fiúk csoportjában 62 és a leányok csoportjában 21 leány tanult. M ind
egyik csoportnak külön nevelője van, aki az intézetben lakik  s csoportja 
életét irány ítja , szükségleteiről gondoskodik, iskolán kívül eső m unkál
kodását, szórakozását vezeti. A gyermekek minden időben felügyelet 
mellett foglalkoznak. Délelőtt az iskola foglalja el  ̂őket, délutánra, esik 
a kézimunka, zene, ének, gyógytorna, já ték  stb. Já tékudvarukon  vígan 
játszanak. A féllábú, csúszó-mászó gyerekek futballja, ugró- s futó
versenye, a félkiezűek és kezetlenek mászóversenye, kosárlabdajátéka, 
teuniszezése, fogócskája élénk, derűs képet tá r  a borongó gondolatok 
közt belépő idegen szemei elé. V idám ság, m egelégedettség sugárzik 
minden gyermek arcán. Igen nemes intézkedés, hogy a szerencsétlen 
gyermekeket 2—4 héten át a nyaralás jótétem ényében is részesítik, 
am iért hála  vitéz Simon Elem ér soproni főispán úrnak. Büszkék 
vagyunk erre a kiváló gyógypedagógiai intézetünkre. Sok sikert k ívá
nunk továbbra is szép működéséhez. (ém.)

Dr. Med. Cári Pototzky: K onzentrationsgym naslik fü r  zerstreute und 
nervöse Kinder. Georg Thieme. Verlag. Leipzig. M it 35 Übungsbildern. 
80 oldal.

A szerző orvosoknak, tan ítóknak és szülőknek ír ta  könyvét, hogy 
a szülői ház, az iskola és az orvos közreműködésével az ideges és szóra
kozott gyermekek figyelmének koncentrálását vele^ elősegítse. A jánlja, 
hogy a könnyebb gyakorlatokat az értelm ileg fogyatékos gyermekekkel is 
vegyük elő. Szerző hangoztatja, hogy ez cs.ak az egyik  út, am elyen elin-
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dúlva, ilyen gyermeken segíthetünk, de azt á llítja , hogy, gyakorla taink  
lendszeres alkalm azasaval a célt jelentős lépéssel m egközelíthetjük. 
A tornagyakorlatok lényégé abban áll, hogy a gyerm eket különböző hely
zetek ele á llítjuk  vele olyan cselekvóssorozatokat végeztetünk, amelve- 
két a tornával kifejezoleg utánozhat, illetve kifejezésre ju tta th a t. 
A 34 gyakorlat m indegyike a gyermek napi teendői köréből való s az 
egyik logikulsan folyik a másikból. A könyvben három  csoportba osztotta 
a szerző a gyakorlatokat: 1. a felkelés és az öltözködés, 2. a reggeli és az 
iskola, A. a délutáni foglalkozás körébe tartozó gyakorlatok. Minden 
gyakorlatát kedves szép fényképén illusztrálja. S é m in  óta egyre nagyobb 
jelent őseget tu lajdonítanak a testgyakorlatokiiak a gyógypedagógiában 
de e* az első könyv, amely bizonyos értelm i defektusokon meghatározott 
gim nasztikái gyakorlatokkal akar segíteni. A törekvés figyelemreméltó 
K i kellene próbálni. fém  )

1. februw ^927^ ^  Erö^ nunp des Johannes Horion-liauses. Essen, den

i ünnepi füzet abból az alkalomból készült hogy
te lW ű  Sfn é z p f  J f erm °&0k n evelőoktatásával foglalkozó essen! rkath . 
T.ot211 in feze  ̂ lu  pav1 bonnal bővült, mely a tartom ányi főnöknek. 
Johannes Homon-nak a nevet viseli homlokán. Az ünnepi em lékiratba 
f í r  opÍ  °, egyen\ f  g l r l , emléksorokat, de kiemelkedik közülük dr. Mel-
s z í i Z \ L Í T Sn T TT d0^  m le?et igazgatójának írása, m elyet szószéi m t köziünk. Dr. Seguin, a  híres ídiotaneveló orvos m ondja egvik
m unkájában (1866): Nemzetek mentek tönkre am iatt, m ert egynéhány 
kiváltságos egyénnek tulm agas ku ltú rában  volt része, m ár pedig az 
em beriségen csak úgy segítünk, ha a legalacsonyabban állókat jav ítju k  
meg neveles es ku ltú ra  ú tján . M ajdnem  egy évszázad óta fáradozik a 
kantasz , az allam  es az egyház ily  értelemben, t. i., hogy értelem fogya- 
tekosokon segítsen, intézetekét a lap íto ttak  nekik, ahol ezeket a tá rsa 
dalomellenes, illetve társadalm on kívül álló lényeket legalább részben 
munkaképes tag ja iv a  tettek  a társadalom nak, úgyhogy az intézeten

i-n  \ s iobbe-kevesbbe hasznossá tud ják  tenni m agukat. Sok bajnak 
erkoicstelensegnek es bűnnek sikerült elejét venni azáltal, hogy az erköl
csileg nehezen nevelhető vagy általában nevelhetetlen gyengeelm éjűt 
intézetekbe telepítették á t és m unkára fogták. De az általános szociális 
nepjolet elvet hangoztató századunkban még ennél is tovább kell men
nünk. Nem szabad a r ra  szorítkoznunk, hogy a népesség’ törzsén elszá- 
radasnak induló, hasznavehetetlen ágat hum ánusan neveljük és gon
dozzuk,  ̂M ert a  népesség szaporodásával egyre erősebben duzz;ad a 
nevelő es ápolóintézetekre szorulók száma, úgyhogy m ajd  egyszerűen 
lehetetlenné válik egyre új intézetekét a lap ítan i s egyre több épkéz
láb embert elvonni a szabadj term eléstől és beállítan i a jótékonyság 
szolgálatába. Annak a népjóléti gondoskodásnak, mely valóban a nép
egészség érdekében akar működni, m indenekelőtt azo k a t'a  sötét fo rrá
sokat kell e ltö rn ie , amelyekből folyton-folyvást újabb bajok erednek. 
A nemi betegségek, az alkoholizmus, a népbetegségek, a lakásínség meg’ 
egyeb karos tényezők leküzdésén kívül.am elyekre m ár most is gondot 
fordítunk, legeinergikusabban kell követelni a házassági tanácsadó m eg
szervezését. főleg pedig olyan csirabetegségeknek a  házassági közösség
ből való k izárását, akiknek bebizonyítottan fogyatékos u tódaik vannak 
vagy elorelathatóan ilyenek lesznek. Végül m ár az ifjúságot m agát 
testi, értelm i, erkölcsi erőfeszítésre és felelősségérzetre kell nevelni 
nepe es utódai érdekében. H a a nép jólétének gondozása az em beri tá r 
sadalom jövőjét ily  messzemenően védelmébe veszi és gondoskodása 
tárgyává teszi, akkor m egvalósította á rég i közmondást, mely azt 
mondja: többet ér egy gram m  megelőzés egy kiló gyógyításnál, (ém.)

_ Olexyné M ayer Irén : Magyar gyerm ekek színjátékéit Iskolai, óvo
dai es m űkedvelő gyermekelőadásokra alkalmas hazafias irredenta és 
nepies színjátékok, jelenetek és szavalatok, Miskolc, M agyar Jövő, 
liunyadi-u. 13 II I . oldal. A tü 3‘40 wengő. — A m agyar gyerm ekvilágnak
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újabb öröme lesz: Olexyné M ayer Irén  a  gyerm ekek gyöngédlelkű író
nője m egint egy kötettel gazdagíto tta m űveinek keresett és népszerű 
sorozatát. R itka adom ány az Olexynéé, ak i tiszta, egyszerű lélekkel, 
am ellett színes fantáziával, k ifogyhatalan mesélő kedvvel szól a  gyer
mekekhez. Eddigi meséi, versei, szíujátékai gyerinekiinneipélyeken, óvo
dákban, családi körben csendülnek fel az apró m agyar ajkakon. Most 
megjelent kötete, a M agyar Gyermekek Színjátékai eleven, pom pásan 
pergő, nemes szellemtől á tha to tt kis színpadi művek. Ügyes kompozí
ciójuk, színpadi hatásuk, csengő-bongó párbeszédeik egészen különleges 
helyet biztosítanak ezeknek a kis m űveknek a gyerm ekirodalom ban.

Schulze Ed.: Meine W elt. Deutsches Lesebuch fü r  H ilfsschulen und  
verwandté A nsta lten  unter M itw irkuna von H ilfsschullehrer Fügén  
Kohlhoff in  S tettin . I. Bánd M ittelstufe. II . Bánd Oberstufe. ¡Halié S. 
Schroedel.

Csodálatos energiával dolgozik a ném et gyógypedagógia. Ez im m ár 
a negyedik vagy ötödik szerző, aki k izárólag értelmileg fogyatékos g y er
mekek szám ára készít könyveket. És m ilyen könyveket! Schulze kézi
könyvei használata mellett öröm és élvezet tanu ln i és tan ítan i egyaránt. 
H a nem is érti meg az, olvasmány m inden _ szavát a  gyermek, o tt van 
a sok művészi kép és reprodukció, ami h ívja, csalogatja a, kis tanulót. 
H át még a sok, bájos nyelvezettel m eg írt történet, vers, idézet, hogy a szel
lemes, kedves, gondolkodásra ösztönző nyelv tan i feladatokról ne is szól
junk! De az olvasmányok csoportosítása is egészen újszerű. A  szülői 
házzal foglalkozó olvamányok felett gyönyörű kép m ellett ez a  fe lira t 
díszeleg: „Otthonodat becsüld meg!“ A földrajzi olvasm ányok így kez
dődnek: „Hazánk neve m ily édesen cseng!“ Nem lehet tagadni, az elemi 
iskolai olvasókönyveknél az utóbbi időben nálunk is igen szép haladást 
tapasztalunk. B ár jönne el az idő, hogy a gyógypedagógiai oktatás 
terén is hasonlókkal dicsekedhetnénk! A kérdés m egoldását csak meg
könnyítené és bizonyosan jobbat, szebbet alkothatnánk, ha  siketném ák 
és értelm ileg fogyatékosok egy és ugyanazt az olvasókönyvet használ
hatnák. Talán a m egvalósulást is elősegítenők vele, növendékeink és 
iskoláink pedig csak nyernének a nekik megfelelő tankönyvekkel, fém.)

Erdős René: Nyirfaerdő. Szanatórium i jegyzetek. Bévai-kiadás. 
Budapest, 1927.

A szerző beteg gyermekével elm ent Förster  professzorhoz Bres- 
lauba s az a la tt az idő alatt, m íg gyerm ekét megfigyelték és operálták, 
körülnézett a szanatórium ban. T apasztalatait a v ilágh írű  író ragyogó 
tollával ír ta  le: de m ondanivalóit a beteg gyerm ekéért aggódó, majd 
a m eggyógyult gyermeke fölött ujjongó édesanya dicshim nuszokat zengő 
szíve d iktálta. Nem tud juk  meg a könyvből, mi volt E rdős René k is
leányának a betegség-e. nem  tudjuk  m ennyit lendített ra jta  az agy- 
operáció, csak azt tudjuk, hogy értelm ileg fogyatékos növendékeink szü
lői a  dicsőítő és hálahim nuszokat olvasva — amelyeket t. i. szerző 
Försterről. gyermeke meggyógyulása alkalm ából ír  — mind meg ak a rja  
operáltatni a boroszlói tan árra l. A problém a ránk, gyógypedagógusokra 
azért érdekes, m ert feltéve, hogy F örster ta n á r  hozzá tud^ nyúlni az 
em beri agy bonyolult szerkezetéhez és el tu d ja  onnét távolítani, vagy 
meg tu d ja  változtatni az értelm i fogyatkozást okozó gátlásokat s az 
abnorm isan működő agyszerkezetet norm ális működésűvé tu d ja  tenni 
(t. i. ilyenre is lehet Erdős René könyvének olvasása után^ következ
tetni); mondom, feltéve mindezeket, m egm arad az, a nagy kérdés: mi lesz 
az értelm i fogyatkozás állapotában átélt idővel? M ert ha  a m űtét után 
norm álissá is válnék az agy és ann^k működése, a hiányzó kepzetoket 
csak nem tu d ja  az operációs kés belepótolni. Ezeket m eg kell a gyer
mekkel szereztetni. A rendellenes agyműködéseket rendbehozo, elkepz,él
hetetlenül kom plikált agyi m űtét u tán  teh á t ú jra  élű irő l kell kezdeni 
az értelemfejlesztő gyakorlatokat a gyermekkel. N agy kérdés azonban, 
hogy lehet-e ezeket a kisgyerm ekkorban k im arad t ag y tarta lm ak at egyai-
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ta lán  pótolni. Rauber* több olyan gyerm ek adata it gyű jtö tte  össze, aki 
kiskorában az emberi társadalom ból k iragadtatván , erdőkben, vadállatok 
közt élt. M ikor aztán később, évek m últán, ezek a kis vadem berek ú jra  
emberek közé a társadalom ba kerültek, o tt m agukat feltalálni, a tá rsad a
lomba beilleszkedni nem voltak képesek, egyik sem tu d ta  a beszédet sem 
megérteni, sem megtanulni. Reménykedve várjuk  a „N yírfa erdőből“ 
jövő híreket s őszintén kívánjuk, hogy az aggódó szülők várakozása 
valóra váljék. De nem hallgathatjuk  el, hogy eddig a legsikerültebb ope 
ráció is csak enyhítette a bajt, azt teljesen el nem tüntette . E l kellett itt 
ezeket mondanunk, hogy a szülőket, akik az illusztris szerző gyönyörű 
könyvén fellelkesülve, túlzott reményekkel ak a rják  gyerm ekeiket a 
BirkenwaJd-szanatóriumba kivinni, hogy őket, mondom, ném ileg tá jé 
koztassuk a való tényállás mibenlétéről. Még m indig azt kell monda
nunk, hogy leghelyesebben já r  el az a szülő, aki okosan figyeli gyer
mekét s ha ra jta  abnormis tüneteket lát. azonnal orvoshoz vagy  gyógy
pedagógushoz. szóval szakemberhez megy vele. U gyanis úgy áll a dolog, 
hogy minél korábban kapja kezelés alá a  gyerm eket a  szakember, annál 
több a remény a  helyrehozásához, akár agyi m űtéttel, ak ár szakszerű 
nevelő-oktatással akarunk is állapotán segíteni. F ö rster professzor ered
ményeit azonban nagy érdeklődéssel k ísérjük s azokról beszámolunk 
olvasóinknak. (ém.)

L A P S Z E M L E .
Városi Szülők Lapja. Szerk. dr. Boros Pál. Megjelenik július 

és augusztus kivételével havonta kétszer. Előfizetési ára egy évre 
tí pengő.

Célkitűzésében hiánytpótló, tartalmában szülőkre és gyermekre 
nézve felette hasznos és közérdekű lapot indított meg dr. Boros 
Pál, a székesfőváros közoktatási ügyosztályának nagytudású és 
nemes agilitású tanács jegyzője „Városi Szülők Lapja“ címen. Aki 
a székesfőváros óriási kiterjedésű tanügyi adminisztrációját 
ismeri, csodálkozik azon, hogy ilyen lapot, amely a szülői ház, az 
iskola és a hatóság közös összekötő szerve lenne, amelyikben mind- 
ahárom fontos tényező elmondhatná a mondanivalóját, — mind- 
ezideig nem alapítottak. Ahol a székesfőváros iskolaügyeket vezető 
tanácsnoka, az iskolaorvos, a tanító, a tanár, a szülő, a  hibás gyer
mekek nevelője, az iskolaszék képviselője, a szülői értekezletek 
vezetője, az igazgató, a tanfelügyelő, mind-mind szóhoz ju that és 
előadhatja észrevételeit, javaslatait. Valóban örülnünk kell, hogy 
ez a lap megjelent, s köszönet illeti a székesfőváros fáradhatatlan 
tanácsjegyzőj'ét, hogy ezt a hézagpótló lapot megindította.^ Az eddig 
megjelent 12 szám szakavatott, közérdekű cikkeivel a lap életrevaló
ságát minden kétséget kizáróan bebizonyította.

Bennünket elsősorban az az áttekintő, programmszerű tanul
mány érdekel, amelyet dr. Purébl Győző egyet. m. tanár, székes- 
fővárosi tanácsnok, a közokt. ügyosztály vezetője „Gyermekvéde
lem az iskolák keretén belül“ címen tett közzé, ahol a többek közt 
a következőket mondja:

*) Dr. Rauber. H o m o  s a p i e n s  f e r u s .  O d e r  d i e  Z u s t ä u d e  d e r  V e r w i l d e r t e n  u n d  i h r e  
B e d e u t u n g  f ü r  d ie  W i s s e n s c h a f t .  L e ip z i g  1885. D e n ic k e s  V e r l a g .

Magyar Gyógypedagógia 1927. 9—10. sz. 11
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„Foglalkozik a főváros, sőt ezen a téren a tárgyalások már erősen megindultak, 
a gyengélkedő és beteg gyermekek számára az erdei iskolák felállításával. Gyenge 
tehetségű és a többi iskolás gyermekekkel tanulmányban lépést tartani nem tudó tanulók 
számára a főváros kislétszám ú osztályokat tart fenn, ahol a nehezebb felfogású 
gyermekek nyernek oktatást és ahol a tanító arra törekszik, hogy őket a tanulmányban 
annyira előbbre vigye, hogy a normális tanulók közé mihamar ismét visszakerülhessenek 
s így ne mulasszanak. Az elmúlt évben állította fel a főváros területének három 
helyén a gyógypedagógiai iskolákat, ahol a gyengeelméjű gyermekeket igyekeznek 
a főváros társadalma számára megmenteni, tanítani és valamelyes foglalkozás elsajátí
tásához hozzájuttatni.“

Vida Lajos gyógypedagógiai igazgató: „A gyermek beszéd
hibáiról írt közérdekű tudnivalókat. Cikkéből megtudjuk, hogy a 
székesfőváros „Beszédélettani Laboratóriumot“ is ta rt fenn.

Dr. Bérezi Gusztáv iskolaorvos és gyógypedagógiai tanár 
a felette, fontos „Orvosi Tanácsadó“ rovatot vezeti s „A fertőző 
betegségek következményeiről“ írt közérdekű megszívlelendő dol
gokat. Másik tanácsa a „Pályaválasztás“ c. cikke, ezt a fontos kér
dést fejtegeti nagy tudással és az ifjúság szeretőiétől áthatottam 
A harmadik tanács a „Nyaralásról“ szól.

A 4. számból megtudjuk, hogy a gyenge izomzatú és gyenge 
csontszerkezetű, gerincoszlopéibajíásban szenvedő gyermekek ré
szére 43 gyógyító toniatan folyamot tart fenn a főváros.

Romhányi Sándor igazgató „Kuruzslás a dadogás körül“ címen 
a maga derűs, jókedvű modorában igen komoly témát ajánl a szü
lők figyelmébe, hogy t. i. a beszédhibás gyermekekkel idejekorán 
forduljanak szakemberhez.

Péter Antal gyógypedagógiai tanár „A gyermek fejlődésével 
kapcsolatban előforduló rendellenességek, ezek felimerése1 és el
hárítási lehetőségük“ címen, —

Faragó Béla gyógypedagógiai tanár pedig a „Türeleméről 
ír érdekes golgokat.

Dr. Juha . 1 dótf egészségügyi főtanácsos, egyet. m. tanár, a ser
dülő ifjúság lelkes barátja „A tanuló megfigyelése és irányítása 
szülője által“ c. cikkében mond fontos, megszívlelésre méltó dol- 
gokai.

Dr. Csapody Istvám egyet. m. tanár „Feladatok a gyermek 
szemének ápolásában“ c. alatt szintén igen komoly figyelmezte
tést írt.

Azonkívül is sok értékes cikk, tanulmány, tárca, kisebb közle
mény teszi érdekessé a lap tartalmát.

#

A legutóbbi számokból és az új felelős szerkesztő beköszöntőjé
ből megtudjuk, hogy dr. Boros Pál nagy elfoglaltsága m iatt meg
vált a lap szerkesztésétől s azt dr. Horváth Károlynál' adta át. 
Ezt a változást sajnáljuk. Nem azért, mintha dr. Horváth Károlyt 
nem tartanók e tisztre alkalmasnak. Ellenkezőleg, meg vagyunk 
győződve, hogy alkalmasabb embert keresve sem találhattak volna 
dr. Horváth Károlynál. De attól félünk, hogy sokan majd egyszerű 
tanügyi folyóiratot látnak benne s nem olvassák el. Pedig ez nagy- 
kár lenne.
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Die Hilfsschule. (1927. évf., 453. oldal.) „Schwachsmnia oder schwach- 
befahigt.“ (Gyengeelméjű vagy gyengetehetségű.) ír ta  K retschm er, 
Freiburg in Schlesien. — Szerző rövid, de világos okfejtés m ellett azt 
mondja: ta rtsa  m indenki kötelességének a kisegítő-iskola, céljának v ilá 
gos m eghatározását: A kisegítő-iskolai tanuló nem. gyengetehetségű 
vagy gyengefelfogású (ezt a kifejezést újabban át kell engednünk a 
mannheimi rendszer norm ális gyenge tanulóinak, akik a norm ális iskolá
ban is boldogulhatnak); a kisegítő-iskolába járó  gyerm ek csak gyenge
elméjű lehet. A kisegítő-iskola gyengeelmójűek iskolája. Csak olyan gyer
mekeket szabad oda felvenni, akikről m inden kétséget k izáróan m egálla
pították, hogy gyengeelméjűek. Ezt az állásfoglalást tette m agáévá a 
német kisegítő-iskolái tanítók első kongresszusa is. (ém.)

M agyar Tanítóképző. (1927. XL. évf.)
A közölt sok érdekes tanulm ány közül kiemeljük dr. Kenyeres  

Elemér óvónőképző-int. tanárnak  „Az. olvasás tan ítása  és az olvasóköny
vek“ című Géniből í r t  cikkét, amelyben Európa, sőt A m erika állam ai
ban használatos Abc-olvasókönyvek. de egyúttal a tan ítás i módszerek 
felett is szemlét ta rt. Az olvasás tan ításánál á lta lában  két irán y t követ
nek a tanítók; az egyik a 'betűk ism ertetésén és összeolvastatásán kezdi 
(szintetikus módszer), — a m ásik a szó képek o lvastatásával indul el 
és így vezeti rá  a gyerm eket a betűk felismerésére és írá sá ra  (analitikus 
módszer). „Az eddigi kísérletek szerint — úgy mond — az utóbbi (glo
bális) módszer különösén m egkönnyíti a helyesírás e lsa já títá sá t és a rán y 
lag nagy  sikerrel já r  a. gyengetehetségűek tanításában, azért is karolják  
fel m indjobban azok a népek, amelyek a legnagyobb helyesírási nehézsé
gekkel küzdenek (mint pl. az angolok és franciák) s azért ta lá lju k  meg 
főképen kisegítő-iskolákban.“ Rendkívül sok Abc- és olvasástanító mód
szerről tesz em lítést a szerző, úgyhogy szinte megelevenedik előttünk 
a genfi tanulságos Abc-kiállítás. Feltűnő, hogy m ily sok helyen kezdik 
a nagy betűkön a  betűk ism ertetését, fe ltűnik az. is. hogy az ú. n. fono- 
m imikai eljárás gyéren van képviselve az. Abc-ék között. A kiállítás 
fö lirata  Rousseau intelme volt, amely m érsékletre in ti a túlzókat, ̂ mond
ván: N agyra vannak avval, hogy m egtalálják  az olvasás tan ításának  
legjobb módját. K ita lá lnak  ..bureau“-kat, föliratos k árty ák a t; a gyer
mek szobájából valóságos nyom dát csinálnak. Locke kockákkal akar 
olvasni tanítani. M ilyen egyszerű találm ány! Szánakozni lehetne ra jta . 
Sokkal biztosabb módszer ennél, de m indig elfelejtik, a tanulásvágy. 
F itty e t hányva ..bureau“-kra és kockákra, ezt a vágyat kell a gyerm ek
ben felkelteni és bármely módszer sikerre fog vezetni.“ (ém.)

Gyógyászat. Vas J. Jenő dr.: Adatok az egyetlen gyerm ek kórképé
hez. (Gyógyászat. 1927. 38. sz,)

Az egyke kérdése oly probléma, mely egyform án érdekli a  nemzet- 
gazdászt és az orvost. Természetesen m indegyik más-más szempontból 
tek in ti a tárgyat. Az egyik szám ontartja az effektív károsodást, mely 
az államot a meg nem született sok m unkaerő, adóalany, katona meg nem. 
születése folytán éri. a másik — az orvos — azt vizsgálja, hogy az egyke 
generációja egészségi szempontból alsóbbrendű, illetve egyenértékűbe a 
többgyermekes család egyedeinek általános testi s szellemi fejlettségével, 
avagy ta lán  felülm úlja-e azokat. Különösen fontosnak ta r t ja  az egyke 
kérdésének ilyen szakszerű m éltatását nálunk, ahol tudvalevőleg az. egyke 
rendkívül elharapódzott és ahol a problém át eddig úgyszólván csak gaz
dasági szempontból b írá lták  el. M ár pedig a társadalom  csak úgy  lesz 
e rendszer káros voltáról meggyőzhető, ha  pontos orvosi megfigyelések
ből leszűrt, tapasztalatokkal elsősorban m agának a  családnak, illetve az 
egyetlen gyermeknek eugenetikái szempontból való h á trán y a it toljuk 
előtérbe. Szerző érdeklődését a tá rg y  irá n t elsősorban az keltette fel, 
hogy bizonyos csoportjánál a gyerm ekeknek m ajdnem  szabályszerűen 
azonos ideges panaszok m erültek fel s ezekről a gyerm ekekről legtöbb
ször kiderült, hogy egyetlenek. A budapesti S tefánia-gyerm ekkórház 
rendelésén rövid idő a la tt 41 egyetlen gyerm eket g y ű jtö tt össze a  szerző, 
akiknél pontos leletet ve tt fel s alábbi következtetéseket vont le. F iú

11*
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aránytalanul több volt, m int leány. A szülők kora, foglalkozása, tá rsa 
dalmi állása, vagyoni állapota a kérdésnél lényegtelen szerepet játszik. 
Valamennyi szülő megegyezett abban, hogy a  legkülönfélébb panaszokat 
aggodalmaskodva, nagy bőbeszédűséggel m ondta le, halmozva a  külön
féle általa kórosnak ta rto tt szimptómáklat. A  vizsgálatnál a  gyermekek 
szokatlanul türelm etlen, ideges viselkedést tanúsíto ttak . A fink nagy- 
része különös leányos fellépést m utatott, — nem  egyszer hosszú ha.i.ial, 
mely néha még nagyobb fiúknál is színes szalaggal volt átkötve._ A be
kért fényképek bizonyos tetszelgő, színpadias pózokban m utatják  az 
egyetlen gyermeket, nem  egyszer hegedűvel vagy jelmezben. A panaszok 
igen sokfélék voltak s ugyanannál a  gyerm eknél vonatkoztak az ideg- 
rendszer funkcionális zavara ira  csak úgy, m int a gyomorbélhuzam, 
avagy a vizeletelválasztó-rendszerben észlelt állítólagos működési h iá
nyokra, nemkülönben a kedélyállapot rendellenes m egnyilvánulásaira is. 
Legfőbb ideges tünetek éjszakai felriadás, tik-szerű rángások, sírógörcs, 
dadogás. Sok köztük önző, zsarnoki hajlam ú, kevés szociális érzékű. 
Szellemileg a legtöbb igen jól fejlett. Hossznövekedésük kielégítő, sú ly
ban általában el vannak m aradva. Szerző konklúziója: 1. plauzibilis 
„egyetlen gyerm ek“ kórképéről beszélni; 2. ez a kórkép egyform án fe j
lődhetik különböző korú, társadalm i állású  s vagyoni állapotban élő 
szülők m ellett; 3. jellegzetesek a különféle ideges tünetek; 4. az egyetlen 
gyermekek súlyban visszam aradtak, hossznövekedésük kifogástalan; 
5. teendők egyrészt a megelőzés, t. i. küzdelem az, egyke ellen, másrészt 
a m ár fennálló kóros tünetek esetén a  m ilieu-változtatás. Vas dr.

Kevue U ntaim igue. ou choix d’articles traduits des meilleurs é c r i t s  
périodiques de la Grand-Bretagne etc. Paris, 1845. B ureau de la  revue Br.

Ezt a  régi folyóiratot dr. Kemény Ferenc főigazgató ú r szívességé
ből kaptuk, hogy beszámoljunk a benne lévő gyógypedagógiai vonatko
zású cikkekről. Az egyik cikknek a  címe „De l’éducation des avugles et des 
perfectionnements dönt ette est susceptible“ s a vakok neveléséről szól. 
A cikk (307—324.) dr. Howe-nak, a bosztoni vakok-intézete jeles a lap ító já
nak adata i a lap ján  készült. A vakok oktatásával foglalkozó k artá rsa in k  
figyelmét felhívjuk az érdekes tanulm ányra. A cikkhez csatolt statisztika 
szerint legkevesebb vak volt akkor az A m erikai Egyesült Államok között 
Michiganban, ahol 6327 lakosra esett 1 vak; legtöbb volt New-Yersey-ben, 
ahol 1413 lakosra esett 1 vak.

A 498. lapon ..Des sourds et m uets en Europe“ címen statisztikát 
közöl, melyben az 1830-i népszám lálás adata i a lap ján  a  siketném ák szá
m át m u ta tja  ki az egyes európai állam okban. E  szerint E urópában akkor 
átlag  1474 lakosra esett 1 siketnéma, M agyarországon pedig 1539-re. 
Magyarország lakóinak száma 1830-ban 9,444.000. M agyarország siket
némáinak száma 1830-ban 6139. Eszerint 1539 lakosra esett egy siketném a
1830-ban. , „  ,

Magyarország lakóinak száma 1921-ben 7,980.143. M agyarorszag siket- 
némáinak száma 1921-ben 9035* E szerin t 1921-ben 883 lakosra esett egy 
siketném a Csonka-M agyarországon.

H a a statisztikai adatok helytállók, akkor hazánkban 100 ev a la tt 
a siketném ák arányszám a rendkívül megnövekedett. fém.)

K ari B artseh: Zűr K r itik  dér Methode Bmet-Sirnon. M it 13 Abbil- 
dungen. Zeitschrift fü r  K inderforschung. 33. Bánd, 3. Iíe ft.

Szerző, aki Bossolimo módszerének egyik jeles terjesztője, ebben 
a cikkében egy esetet ism ertet, ahol a B.-S.-módszer a gyerm eket közel 
norm álisnak jelezte, s az illető annak dacára sem tudo tt az elemi isko
lában boldogulni. Ebből azt a következtetést vonja le B artseh, hogy a 
B.-S.-módszer eredménye m ellett egy elemi iskola tapasza ta la ta it is 
figyelembe kell venni. Ez régi m egállapítás. Hozzáfűzi továbbá, hogy 
a Bossolimo profil-módszerét is alkalm azzuk a vizsgálatoknál Ezt a 
„M agyar Gyógypedagógia“ is hirdette, m ikor azt m ondja (1921. eví., 
95 1), hogy a B.-S.-módszer a hosszmetszetet, a Bossolimo pedig a 
keresztmetszetet m u ta tja  az értelm i fejlettségről. (ént.)

* L á s d :  M a g y a r  G y ó g y p e d a g ó g i a  1926. 97. o ld a l .
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How the deafened are helping the otologist? (Berry, Gordon, Ann. 
of ot'olog. rhinolop and laryng. Bd. 35., No. í. M iként segíthet a. fülorvos 
a nagyothallón?)

A szerző igen kim erítő m unkában u ta l azon feladatokra, amelyek 
a nagyothallók egyesületeiben adódnak, Az E gyesült Állam okban 29 
nagyothallók szám ára létesített in tézet van igen különböző taglétszám 
mal. Ezek közül vannak olyan intézmények is, melyek szociális m un
kát is végeznek, főleg a nagyothallók részére. P l. Chicagóban a nagyot
hallók 80%-át m unkával lá tják  el; egyeseket lapkiadókban, m ásokat 
hallógépek előállításánál foglalkoztatnak. Igen nagy fontosságot tu la j
donítanak a fülorv esi ténykedésnek; hogy m ár idejekorán való kórisme- 
zéssel elkülöníthessék a különböző m értékű nagyothallókat.

Azon ellenvetéssel szemben, hogy ez az E gyesült Á llam oknak sok 
pénzébe kerül, a szerző a  következőket á llítja : Rochester városban egy 
gyermeknek az osztály ismétlése 60 dollárba kerül. 349 nagyothalló 
gyermek közül 201-nek kellett legalább egyszer az osztályt megismé
telnie. Tehát 211 gyermeknél 422 félév veszett el, am i az állam nak 26.460 
dollárba került. Ezzel szemben 211 jól halló gyermeknél csak 130 félév 
veszett el osztályismétlés folytán, am i 7800 dollárt je lentett az, állam nak. 
A nagyothallók bizonyos, nekik megfelelő osztályba beosztva, minden 
fennakadás nélkül jól haladhatnak. (Székácsné dr. Friedm ann Ilona.)

Zeitschr. f. Kinderforschung. Rcferatenteil. (36. köt., 1—2. fűz.)
Az észak am erikai M iehigan-állam  törvényt hozott az értelm ileg 

fogyatékosok sterilizációjára. K aliforniában 1907 óta ,1635 sterilizációt 
alkalm aztak, az Egyesült-Á llam okban — K alifo rn ia  kivételével — 1608-at.

Friedlander M.: Das S to ttern  und seine Heilmethoden. (H ilfschule, 
1926, 19. évf., 5. fűz., 140—150. old.)

A szerző m unkája összefoglaló értékű. Abból indul ki, hogy a dado
gás kóroktana és gyógyítása két főcsoportra osztható. E  kettős felosz
tá s  szerint igyekszik a továbbiakban azután értékelni a különböző fizio
lógiai és pszihologiai terap ikus eljárásokat. A fiziológiai te ráp iák  közül 
legjelentősebbnek ta r t ja  a Kussm aul-teoriához (spasm en-theoria) csa t
lakozó Gutzmann-féle módszeres eljárást. Ez a felfogás a dadogást 
centrális, a beszédcentrum funkcionális zavaraként fogja fel, amely 
görcsszerű jelenségekben nyilvánul meg és az akarattó l független. 
Gutzmann felfogása abban sűríthető össze, hogy az ártifeulációs 
apparátus ingerlékeny gyengeségében lá tja  a gyermekeknél kifejlődő 
dadogás alapját, mely bár pszihikus komponenssel karakteriz,ált, de 
amely komponens azonban osak másodlagos jelentőségű. Ezért módszeres 
eljárásában a fiziológiás k arak ter domborodik ki. A helyes eg y ü tt
működés gyakorlása céljából respiratorikus, fonaciós és ártikuláoiós 
gyakorlatokat végeztet.

A fiziológiai és pszihologiai módszeres eljárásokat m integy á t
hidalva egyesíti Liebmann. Á Gutzmann-féle terápiához ragaszkodva, 
a dadogást hasonló okokra vezeti vissza. E ltérés felfogásában csupán 
annyiban van. hogy a bántalom  gócpontját a konsonans ellenállás foko
zódásában véli m egtalálni. Ezt, szerinte, beszédnél az erőltetések, v ala
m int az ehhez társu ló  beszédfélelem s szégyenérzet h ív ják  elő. Módsze
res eljárásában a gyermek figyelmének eltérítésére helyezi a  fősúlyt, m it 
a vokálisok nyújtásával igyekszik elérni. Ezzel, szerinte, m egszűnnek a 
kcnsonansoknál m egnyilvánuló ellenállások.

A pszihologiai teráp iák  közül többféle nyer alkalm azást. Ezek 
közül a legismertebbek a pszihoterapiai eljárások; így a hipnotikus, 
a Freud-féle pszihoanalitikus és az Adler-féle individual pszihologiai 
eljárások. F reud felfedezései igazolják, m iszerint egyes korábban orga
nikusnak és funkcionálisnak ta r to tt  betegségek egy része pszihoneur'ozis. 
A Freud-féle felfogás érteiméiben a  pszihomeurozis niem más, m int az 
elnyomott kívánságok gátlásainak  eredménye. E ljárásuk  épp azért abban 
áll, hogy az elnyomott kívánságokat befolyásolni s öntudatossá tenni 
igyekszenek. Az individualpszihologiai módszeres e ljárás a  neurotikus 
szimptomákban viszont nem  az elnyom ott kívánság tu d a ta la tti teljesü
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lését látja, hanem oly biztosító törekvéseket, m int am elyeket a csekély- 
órtékűség tu d a ta la tti érzelmei hívnak elő. Ezen érzelmek oka a  veleszüle
te tt csökkent értókűségben, avagy az életviszonyokban van megadva, A 
szerző kifejezetten az Adler-féie individualpszihologiai e ljárás mellett 
tör lándzsát. Ennek igazolására több esetét közli. Módszeres eljárásának  
helyességét nagyszám ú gyógyulási eseteivel is igyekszik igazolni. 
Ugyancsak foglalkozik Hoepfner és Fröschels módszerének értékelésé
vel. Hoepfner alapgondolata az, hogy a dadogás (Stottern) m int népies 
gyűjtőfogalom , a legkülönbözőbb s együvé nem tartozó ta rta lm ak a t öleli 
fel. A dadogás a gyerm eki beszéd legkönnyebb zavarától kezdve a Kuss- 
maul-Gutzmánn-féle koordinációs neurózisig az összes dadogás! form á
kat m agábanfoglalja. Hoepfner a  súlyos dadogás,i form át egyáltalán  
nem veszi dadogásnak, hanem ataxiának, m it párhuzam ba von azután 
más összrendezetlen mozgásokkal. Hoepfner a legsúlyosabb esetekben 
sem lát görcsös jelenségeket. Ez, szerinte, másodlagos jelenség, azaz a 
dadogó akaratá tó l d iktált k ísérlet azért, hogy norm álisan beszélhessen.

A gyermek legelső rosszul s ikerü lt beszédmozgása m ár azt a meg
ism erést eredményezi, hogy a szóosengés izommozgásokkal van  össze
kötve, valam int ellenállással és időveszteséggel. A szégyen s az izgalom 
társu l azután a ham is beszédmozgásokkal, amelyek ilyképen előidézik 
a gyermek azon hasztalan fáradozását, hogy ezeket kerülje. H. K.

Peters W.: Psychologische Untersuchungen über LesedefeMe. (Zeit
schrift fü r pädag. Psychol. exp. Pädag. n. Jugendkundl. Forsch. 1926, 27. 
évf., 1. sz., 31—45. old.)

A szerző az olvasási hibákban szenvedő gyerm ekek típus-kérdé
sét teljes egészében nem ad ja meg. H árom  típ u st á llít fel; az elsőt 
beszédolvasási defektusnak (Sprechlesedefekte) nevezi. Ez, a  típus ki
fo rgatja  a betűket, s a konzonamsok halmozódását kerüli. M egfigyelé
sei szerint néhány eset a r ra  m utat, hogy ennek egyik legfőbb oka a 
nagyothalló s. A második típ u st determ inálatlan olvasási defektusnak 
nevezi. Ezen gyermekek gyorsan olyasnak, szabálytalan ugrásokkal? 
kihagynak szótagokat, egész szavakat; betoldanak hangokat, szótagokat, 
szavakat, és pedig részben értelmesen, résziben pedig értelmetlenül. 
Ennek oka a figyelmi koncentráció hibáiban, valam in t a képzetek le
futásában áll. A harm adik típust alakolvasási (Gestaltlesedefekte) típus
nak nevezi. Ezek az írásjeleket, a szótagokat s a szóalakokat nem ism e
rik fel, ezeket felcserélik hasonló betűkkel és szavakkal. H. K.

Film és Művelődés. Pedagógiai, népművelési és művészeti havi- 
szemle. Szerk.: S tein M árton, Budapest, V III, Üllői-út 6. ¡sz.

Az oktató- és népművelő-film érdekében „Film  és Művelődés“ cím 
a la tt szakfolyóirat indult meg. A m agyar oktatás és iskolánkívnli nép
művelés nagy nemzeti ügyét szolgálja. T ám ogatásra érdemes.

E G Y E S Ü L E T I E L E T .
A korrelációs számítás főbb irányelveiről.1

í r ta :  DR. JUVANCZ IRÉNEUSZ középisk. tanár.

Előadó több tárgyi körben bemutatta azt az általános statisz
tikai törvényszerűséget, hogy ha egy megfigyelt tömeget egyik 
tulajdonságának különböző mértéke szerint osztályokba foglalunk, 
mindig lesz egy osztály, melybe a legtöbb egyed' tartozik s ettől 
lefelé és felfelé szimmetrikusan egyre kevesebb egyed tartozik egy-

1 A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1927 m árcius hó 31-i szak
ülésén ta rto tt előadás.
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egy osztályba^ Grafikusan ábrázolva ezt a megoszlást, mindig az 
ú. n. Gauss-féle görbét nyerjük akár testi tulajdonságról van szó 
('termetmagasság, fejkerület), akár lelkiről (az emlékezés terje
delme és gyorsasága).

A Gauss-féle görbe olyan általános törvényszerűséget fejez ki, 
hogy ha ettől bármi eltérést tapasztalunk, annak feltétlenül valami 
külön oka van, melyet külön ki kell kutatni. Ez okok vagy a meg
vizsgált tömegnek kóros voltában rejlenek, vagy csupán a mód
szertől függenek.2

■ Módszertől függő oka van például a látszólagos csúcsok jelent
kezésének, amelyek vagy egyszerű kiegyenlítéssel küszöbölhetők ki, 
vagy pedig 2-—3 osztálynak összevonásával. Lehetséges azonban, 
hogy egy mellékcsúcs nem tüntethető el, mert nemcsak egy osztály 
értéke szökik a magasba, hanem a környezet is már emelkedőben 
van. Ilyen igazi esécs, arra.m utat, hogy a vizsgált anyag nem egy
séges (homogén), s ezért homogén részekre bontandó.

Pszihológiai vizsgálatoknál gyakori a grafikon ferdősége, ami 
rendszerint onnan ered, hogy a használt mérték (teszt) túlkönnyű 
vagy túlnehéz. Ezzel kapcsolatban a Raúschburg-félé nehéz 
(absztrakt)^ emlékezési teszteknek meglepő matematikai igazolá
sával szolgált az előadó.

A háromféle _középérték: számtani közép, valószínű közép 
(médián) és sűrűsödési érték (modus) után a megoszlás módjára 
olyan jellemző Quetelet-féle quartilt és a Pearson-féle szóródás 
(Streuung) fogalmát s megállapításának módját ismertette az 
előadó.

Csak a vizsgálati anyagnak az eddig ismertetett szempontok 
szerint való átdolgozása után lehet a korrelációszámításba belé- 
fogni. A korreláció fogalmát azon ismertette az előadó, hogy rámu
tatott annak az okára, miért maradnak mindig meddők azok a 
viták, melyek az agy velő súlya és a szellemi kiválóság közötti kap
csolat kérdésével foglalkoznak. A. korreláció nem olyan összefüg
gést fejez ki, hogy egyik tulajdonságnak nagyobb mértékével m in
dig a másik tulajdonságnak is nagyobb mértéke járna együtt (és 
fordítva). I t t  csak arról van szó, hogy ha az egyik tulajdonság egy 
fokozattal változik, akkor átlagban hány fokozattal változik a 
másik tulajdonság. Ez az egyik tulajdonság regressziója. Hasonlóan 
van a másik tulajdonságnak is regressziója. Ha e két regressziónak 
grafikus ábrázolásai olyan vonalakat adnak, melyek bizonyos meg
közelítéssel egyeneseknek tekinthetők, akkor van korreláció. A kor
reláció mértékét olyan szám fejezi ki, melynek határai 0 és +  1, 
illetőleg negatív korreláció esetén 0 és — 1.

De ez a korrelációs együttható csak akkor mond igazán vala
mit, ha belőle: kiszámítjuk a kétféle regressziónak, az értékét, amit 
sokszor — sajnos — elmulasztanak.

A korrelációs együttható kiszámításának vázolása után rámu
tatott az előadó arra, hogy sok tárgykörben lehetetlen bizonyos 
tulajdonság szerint több, egyenlő távolságú (aequidistans) osztályt 
alkotni. Ilyenkor két vagy három osztállyal érik be. Például a haj

/  A kóros tömegeknél jelentkező rendellenességekkel clr. Szondi 
Li|»ót foglalkozott az ülés második előadásában. (140. old.)
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színe szerint: szőke-barna és a szem színe szerint kék-fekete. Ilyen 
beosztás mellett ú. n. négymezős táblát (Vierfelder-Tafel) nyerünk. 
Erre nem alkalmazható a korrelációs együttható kiszámítására 
szolgáló általános eljárás és ezért kb. tíz más eljárással pró
bálkoztak, de ezek mind más-más eredményre vezetnek, s egynek 
sincsen semmi kapcsolata a tulajdonképeni korrelációs együtt
hatóval.

Előadó e nagy eltérés magyarázatát az osztályozás önkényes
ségében találta meg. Hol van a határ a szőke és barna között? Ezért 
az osztályozást 50—50%-os beosztással egységes alapra fektette. 
Az így nyert négymezős tábla átlói mentén levő számokból egy 
indexet számít ki, mely még nem a korrelációs együttható, csak 
megközelíti azt. De szigorú matematikai eljárással egy tabellát 
készített az előadó, melyből az index alapján a korrelációs együtt
ható egyszerűen leolvasható.

Hasonlóan a hármas osztályozást (erős, közepes, gyenge) szin
tén egységes alapra helyezi a 25—50—25%-os beosztással. Az így 
nyert kilencmezős tábla átlói mentén levő számokból szintén egy 
indexet számít ki, mélynek segítségével egy külön tabellából le
olvasható a korrelációs együttható. Előadó e két eljárás kidolgo
zására dr. Ranschburg Páltól kapta az impulzust.

Az előadásnak egyik érdekessége az a számítás, mellyel az elő
adó azt a kérdést, hogy igaz-e az az általánosan elterjedt vélemény, 
hogy a matematikai és nyelvi tehetségek valósággal kizárják egy
mást, vagyis negatív korreláció állana fenn. Két fővárosi gimná
zium felsőbb évfolyamainak osztályzatai alapján elkészítette úgy a 
négy-, mint a kilencmezős táblát, s mindkét esetben 06-nél nagyobb, 
tehát jelentékeny pozitív korrelációt talált. Ha figyelembe vesszük 
is, hogy az iskolai osztályzatok nemcsak a tehetség mértékétől 
függnek és ha le is hámozzuk a többi tényező befolyását, mégsem 
tételezhető fel, hogy ez az erős pozitív korreláció negatívba menne 
át, ahogyan ezt általánosan állítani szokás.

A kizárólag magyar kutatók adatait feltüntető, sok érdekes 
grafikonnal és táblázattal élénkített előadást — noha tárgyánál 
fogva fárasztó lehetett volna — a szép számmal megjelent hall
gatóság mindvégig friss érdeklődéssel kísérte.

A korrelációs számítások gyakorlati értékelése a 
gyógypedagógiában.1

ír ta : DE. SZONDI DEPÓT,' idegorvos, az Állami Gyógypedagógiai Kóir
tan i és Gyógytani Laboratórium  vezető főorvosa.

A gyógypedagógiai kutató m unkának három  fázisát különböz
tetjük  meg. Első  fázis: az adatok gyűjtése. Második fázis: a gyű jtö tt 
adatok áttekintéséből bizonyos szabályszerűségieket, vagy  törvényszerű
ségeket levonni. Harm adik  fázis: a levonható törvényszerűségeket egy
szerű m atem atikai form ába önteni.

Az elm ondottakat egy példával kívánom  dem onstrálni. Felvetjük 
azt a kérdést, vájjon  van-e valam ilyen szabályszerű összefüggés a fel

1 A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  3927 m árcius 31-i gyűlésén 
ta rto tt előadás.
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fogó- éis a 24 órás megtartó-emlékezet között. E  kérdést a ku tató  a követ
kezőleg tisztázza: Sokszáz gyermeken vagy felnőttön m eghatározza 
valam ilyen alkalm as teszt segítségével a közvetlen- és m egtartó-em léke
zet nagyságát. A vizsgálatok befejezése u tán  a kutató két adatsorozattal 
rendelkezik. Az egyik adatsor a közvetlen emlékezet nagyságának vál
tozatait (variánsait), a m ásik adatsor pedig a m egtartó-emlékezet vál
tozatait tartalm azza. Idá ig  terjed  a ku tatás első fázisa. H a  a kutató 
gondosan szemügyre veszi a két adatsor egyes m éretszám ai közötti 
összefüggéseket, akkor észre fog ja venni, hogy kétségtelen szabályszerű 
összetalálkozások deríthet ők fel a felfogó- és m egtartó-emlékezet nagy
ságai között. A két adatsor méretei között azt a szabályszerűséget fogja 
m egállapíthatni, hogy mennél nagyobb valam ely egyénben a  közvetlen 
emlékezet nagysága, annál nagyobb valószínűséggel jósolható meg előre,
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hogy az egyénnek a m egtartó emlékezete szintén nagyobb lesz m ind
azon egyének megtartó-emlékezeténél, kiknek felfogó-emlékezete kisebb 
volt. A felfogó- és megtartó-emlékezet között tehát kétségtelenül 
szabályszerű összetalálkozások állapíthatók meg. Idá ig  terjed  a ku tatás 
második fázisa. Most jön  a ku tatás harm adik, legnehezebb fázisa: 
a fenti szabályszerűségek m atem atikai form ába való öntése. Azt kell 
ugyanis megkérdeznünk, vájjon lehet-e egyetlenegy szám m al kifejezni 
a felfogó- és a megtartó-emlékezet nagysága közötti összefüggést.

Azt a számolási módszert, melynek segítségé vei két változó adatsor 
közötti összefüggés nagyságát egyetlenegy számmal fejezhetjük k;i, 
1886-ban Galton először nevezte el korrelációnak és a k ívánt összefüggé
sek számszerű kifejezésére Pearson csinálta meg az első kom olyan hasz
nálható m atem atikai képletet. Azóta a korrelációs számítások terén 
használatos m atem atikai képletek száma nagyon felszaporodott, M,a 
m ár a korrelációs számítások irodalm ában egyre újabb és újabb kép
letekkel találkozunk, melyek mind ugyanazt a célt szolgálják, neveze
tesen két adatsor közötti összefüggést a lehető legrövidebb úton a leg
kisebb valószínű hibával és a legnagyobb biztonsággal m egállapíthatni.

Nem feladatom  a különböző korrelációs számítások előnyeit és h á t
rányait ism ertetni. Előadásomnak egyetlen célkitűzése; m egadni a fele
letet arra , vájjon:

2 Teszt R  ?= Bam chburg-féle  vizsgálati, módszer.
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m i a gyakorlati értéke a korrelációs számításoknak a gyógypeda
gógiában'.f

E célkitűzést úgy kívánom  megközelíteni, hogy négy kérdésre k ív á
nok szabatosan megfelelni, úgym int:

1. Alkalm asak-e a gyógypedagógiai iskolák fogyatékos értelmű, 
érzékszervi, vagy erkölcsi növendékei arra, hogy a ra jtu k  végzett k ísér
letes vizsgálatok eredményeiből korrelációs szám ítás útján vo n ju k  le a 
valóban élő törvény szerűségeket?

2. Alkalm asak-e a gyógypedagógiában az eddig használatos kísér
leti pszihológiai tesztek a korrelációs számításokhoz szükséges adat
vagy méretsorok megszerzéséreI

3. Hogyan végezzünk korrelációs számításokat a gyógypedagógiá
ban akkor, ha az élő anyag és a teszt alkalmasnak m u ta tkozo tt korrelá
ciós számításra?

4. Hogyan értékeljük helyesen a korrelációs számítások eredményeit 
az ú, n. korrelációs koefficienseket?

S T 'T T r o ’V  fi ■Q’Trn  V rrx rT X t'T ' f «■ * 1 T  T A T II  / f 0 TOT■R-.T k  XT/ \  i i j l a í A i l iü  t retsntisi ví AtAuiu 1 i i i ' i i  1
T v rx rrv n c ’ r r  s e  5  f f a n i  w r m t t a t  t c  p v r r T m t n / t !jU C-UüJ^UAoi m  Jü l Uuiuu^JuiJ ur JujI lI u A ű r vu i i .

I. A z anyag bírálata.
H a a kutató  két pszihológiai jelenség között élő törvényszerűséget 

kíván egyszerű m atem atikai formába, kifejezni, úgy m unkája legelején 
ott. követheti el az első hibát, hogy élő anyagát nem válasz tja  ki helye
sen. Két ú t nyílik  a kutatónak arra , hogy a vizsgálandó anyagát a  k o r
relációs számítások célja ira helyesen válassza ki. A z egyik ú t: az anyag  
homogenitásának m atem atikai úton történő kiszámítása. A  m ásik ú t a 
variációs görbék elkészítése.

1. H a a vizsgálandó anyag bárm ilyen oknál fogva nem mondható 
homogénnek, úgy nem alkalm as korrelációs szám ításra. Ámde hogyan 
tudja a kutató azt, hogy anyaga m ennyire homogén, vagy m ennyire 
heterogén? E kérdés tisztázására a variációs-statisztikai m atem atiká
ban találunk egy alkalm as képletet, melynek segítségével, egyszerű szá
m ítás ú tján  b írá la t alá vehetjük vizsgálati anyagunk hom ogenitását. 
A variációs statisztikában az anyag hom ogenitásának k rité riu m át meg
adja a következő képlet:

M =  M — M <  2.5 
difit. T. II.

W F 2 W F 2
Mi Mii
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E kom plikáltnak látszó képlet m agyarul a következőt .jelenti:
Meg akarjuk  á llap ítan i pl. azt, vájjon  vizsgálati anyagunk homo

genitását nem zavarja-e az a körülmény, hogy az anyagban fiúk és 
íeanyok vegyesen fordulnak elő! E  kérdést így tisztázzuk: K iszám ítjuk 
előbb a fiuk vizsgalati eredményeinek valószínű középértékét, vagyis

j.-et. Aztán kiszám ítjuk a leányok á lta l szolgáltatott eredmények 
valószínű középértékét, az MJL-t. Továbbá kiszám ítjuk külön a fiúk és 

a *e '̂ny°k középértékeinek valószínű hibáját, vagyis a ^ ^ Ml-et és 
a Most kiszám ítjuk a leányok és fiúk valószínű hibáinak négy-

Á  KÍSÉRLETI SZÁMOLÁSI KÉPESSÉG YARIÁGIÓIIMK IIEGOSZL&A100 KÍSEGÍTOS fíöYEIDÉKBÉETest:R. fSiryésSiriraj

-Jtr
Életkor szerinti megoszlás Osztály szerinti

Cm I Mí;iM2Í13M11-16 "■
[Ta i se i ] áS£ 3 X I I m w100 28 26 18 12 16 |100

3. ábra.

zeteit,- azokat összeadjuk, az összegből négyzetgyököt vonunk, a négy
zetgyököt megszorozzuk 2'5-del. Ha az így kapott szám nagyobb, m int
a fiúk és leányok középértékeinek különbsége: az akkor az
anyag homogénnek mondható: a nemek okozta különbségek szempont
jából. Hasonló módon kell az anyag  hom ogenitását k iszám ítanunk az 
összes felm erülhető különbségek szempontjából, pl. életkor, társadalm i 
osztály,^ betegségek, stb., stb. szempontjából, melyek az anyagot hete
rogénné tehetnék. H a az összes felm erülhető szempontoknak megfele
lően homogénnek m utatkozik anyagunk, csak akkor foghatunk hozzá 
a korrelációs számításokhoz. M indazon korrelációs koefficiensek helyes
sége megtámadható, m elyeknél az anyag átvizsgálása a homogenitás 
kritérium ainak szempontjából nem történt meg.
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2. A második út, melynek segítségével anyagunk hom ogenitásáról 
tájékozódhatunk, a mérés ú tján  nyert, méretszámok variációs görbéjé
nek elkészítése, tehát: az anyag variabilitásának a vizsgálata.

Egy ism ert csoporton belül egy és ugyanaz a tu lajdonság  külön
böző változékonyságot, variab ilitást tün tethet fel. A  variab ilitásnak  
egyik legismertebb form ája az, am ikor egy ism ert tömegen belül va la
mely tulajdonság mérhető nagyságai oly megoszlást m utatnak, hogy 
van' a kérdéses tulajdonságnak egy nagysága, mely a legtöbbször ta lá l
ható az ism ert tömegben, m íg a  kérdéses tulajdonságnak eme legtöbb
ször előforduló nagyságánál nagyobb, vagy kisebb értékei egyre jobban 
ritkulnak, mennél nagyobb az eltérés a kérdéses tu lajdonság  leggyak

rabban előforduló nagyságától. A variációk megoszlásának ezt a módját 
..Öawss-féle megoszlás“-nak nevezzük és grafikusan a Gauss-féle görbe
vei ábrázoljuk (v. ö.: I. és II . ábrát). Azt a Vizsgálati anyagot pedig 
(I—II. ábra), amelynél a megoszlásnak, vagy a variab ilitásnak  ily k ife
jezett centrum a van, Fechner nyom án „kollektív anyagnak“ nevezzük. 
Minden olyan vizsgálati anyag, m elynek variabilitása a Gauss-féle 
megoszlást m utatja , a kérdéses tulajdonság tekintetében homogénnek 
mondható.

De vájjon  Gauss-iéle. megoszlást m utat-e a gyógypedagógiai k u ta 
tások legfőbb anyaga: az értelm ileg fogyatékosak csoportja? E  kérdésre 
nemmel kell válaszolnunk.

A kérdés tisztázása céljából ugyanis megszerkesztettem az állam i 
kisegítőiskola növendékeinek csaknem valam ennyi elmeképességére 
vonatkozó vizsgálati eredm ényéinek variációs megoszlását és a r ra  a 
m egállapításra jutottam , hogy a fogyatékos értelm űek csoportja a lég-

A HASASABB SZÁMOLÁSI SOK- 
DüLKDBö KÉPESSÉG VÁ1XÜ- 

«¿g ZATAINAK HEGtOSZLÁSA: 
Í V  ?8i GYERKEKBEN.

4. ábra.
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több élmekévesséa terén nem  mutatja a Gauss-féle variációs megoszlást. 
A fogyatékos értelm űek anyaga tehát ritkán  m ondható kollektívnek, 
ami egyúttal annyit is jelent, hogy az anyag ritkán  homogén. A legtöbb 
elmeképességnek a megoszlása gyógypedagógiai anyagon  egyoldalú 
görbét, vagy pedig az ú. n. kétcsúcsú görbét m utat. V. ö. III., IV., V. és 
VI. ábrát. Az egyoldalú görbe azt jelenti, hogy a tu lajdonságnak csupán 
az extrem  nagyságai, a szélső variánsai szerepelnek a csoportban.

Mit jelent a kétcsúcsú görbe megjelenése a biológiában? E  kérdés 
könnyen m egválaszolható a botanikusok és zoologikusok idevágó szá
mos kísérlete és vizsgálata alapján. Sachs, Göbel, Klebs botanikusok, 
valam int Davenport, Loeb, Morgan és más zoológusok egybevágó vizs
gálatai nyomán azt m ondhatjuk, hogy ha valam ely csoport vala

mely tu lajdonságára vonatkozó variációs megoszlásában kétcsúcsú gör
bét m utat, az heterogén. A heterogenitás a lap já t képezhetik a következő 
tények: 1. A csoportban többféle rássz szerepel; 2. többféle életkor; 3. több
féle életviszony, betegség, stb.; 4. az anyag dim orűzm ust m utat, például 
kétneműséget, stb.

Annak az igazolására, hogy egy eddig teljesen homogén csoport 
elvesztheti a maga hom ogenitását, m ihelyt a csoportot egy betegség 
tám adja meg, legyen szabad felemlítenem a következő zoológiái tapasz
talatot; W eldon  a k u rta fa rk ú  rákok egy csoportjánál a farkok Imsszá- 
ról méréseket eszközölt, A mérések eredménye az volt, hogy m ásfa jta  
rákokkal szemben a rákoknak ez a csoportja kétcsúcsú görbében kife
jezhető, nem norm ális variab ilitást m utatott, A nem norm ális v a r ia 
bilitásnak okát Giard abban fedezte fel, hogy a W eldon  á lta l vizsgált 
rákosoport egy parazitával volt fertőzve  és ez a fertőzés hozott létre 
a rákok csoportján belül beteg individuum okat. Innen ered az egész cső-
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port kétcsúcsban m egnyilvánuló nem norm ális variációs megoszlása. 
(V. ö. VII. ábrát.)

Ha a zoológusok és botanikusok fenti vizsgálatainak eredm ényei 
alapján, próbáljuk m egkeresni a gvógvoedagógiai anyag kétcsúcsú görbe 
szerinti variab ilitásának  okát, úgy a következő tényekre kell rám u ta t
nunk. A gyógypedagógiai csoportok azért nem m utatják  a homogeni
tásnak megfelelő Gowss-görbe szerinti megoszlást, m ert 1. az anyag  a 
fogyatékosságot előidéző kórokozók különbözősége m iatt nem mondható 
homogénnek. Aszerint, hogy a gyermekek értelm i foka, degenerációt!, 
abnormitásos vagy  beteges kórokozók m iatt té r el az átlagtól, elméjük 
úgy összmegjelenósében, m int az egyes képességek terén más-más meg
jelenési form át m utathat, 2. Egy és ugyanazon degeneráció, abnorm itás 
vagy betegség más-más fokban és más elmeképességbe« hozhatja, létre 
az elme fogyatékos működését,

A variációs görbék alap ján  tehát, a gyógypedagógiai anyagot leg
többször nem tek in thetjük  kollektív anyagnak. A  fogyatékosak csoport-AI-IALLQ-TIPÜS VHBIAGldlHAK ÜES0SZIÁ5Á Sö KISEGÍT05 fíöVEIíPÉKBES. [SchneIp

H

1 2 3 -í 5
A  Ralié -típus osztályai.

6. ábra.

jai a variabilitásuk alapján is nem norm ális cső portoltnak mondhatók 
és a nem-normalitás m iatt a heterogenitásuk olyan, hogy ritkán  teszi 
lehetővé a, korrelációs számításolt keresztülvitelét.

II. A  tesztek bírálata.
Nem egyszer tapasztalhatjuk, hogy teljesen homogénnek mond

ható kollektív anyagon végzett vizsgálatok olyan mérési ada tokat szol
gáltatnak, melyek m egint csak abnormis, tehát nem a  Gauss-göxbe sze
rin ti megoszlás kópét nyújtják . Mi ennek az oka? T apasztalataink  azt 
igazolják, hogy ily esetben az adatok megoszlása azért té rt el a Gauss- 
g'örbétől, m ert a vizsgálati módszer, tehát a teszt nem volt helyesen meg
szerkesztve, illetve kiválasztva. A  korrelációs számítások érdekében 
ugyanis neesafc azt követeljük a vizsgálandó csoporttól, hogy annak 
anyaga homogén legyen, hanem a vizsgálandó tulajdonságok lemér ésér e. 
olyan teszteket kell kiválasztanunk, amely tesztek struktúrá ja  megengedi, 
hogy az általuk lemért tulajdonságok nagyságai Gauss-szerinti megosz
lást mutassanak. Minden olyan esetben, ahol a teszt túlkönnyű vagy tiíl- 
nehéz, valam ely homogénnek mondható csoport egyedei szám ára, ott 
számítsunk arra , hogy a lem ért tulajdonságnak nagyságai komoly elté
rést fognak m utatn i a Gauss-féle görbétől. Ez az oka annak, hogy po r
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malis iskolai anyagon teljesen egyoldalú görbét n y ú jto ttak  K aufm an  
Irénnek a Ranschburg-féle magasabb szám tani gondolkodást vizsgáló 
tesztjével tö rtén t mérései (v. ö. a IV. ábrát). Ez esetben a teszt — szándé
kosan —• volt egyoldalúan m agasra irán y ítv a  a norm ális anyag  képes
ségeihez képest. Hasonló okok m iatt kaptunk teljésen: egyoldalú görbét 
akkor, am ikor a  norm álisoknak megfelelő egyszerű számolási teszttel, 
a Ranschburg-féle kivonási próbával te ttük  vizsgálat tá rg y áv á  a fogya
tékos értelműek számolási képességeit, M indkét esetben a „teszt szerke
zete“ teszi lehetetlenné a korrelációs számítás kivitelét.

A fenti cél érdekében az ríj tesztek megszerkesztésénél a követke
zőkre kellene ügyelni:

_ 1. Legyen olyan a tesztnek a s tru k tú rá ja  és m enzurabilitása (mérésre 
való alkalm assága), hogy a m ért tu lajdonság  nagyságainak variabili- 
tási szélessége a lehető legnagyobb legyen.

2. Olyan teszteket készítsünk, melyeknek segítségével a vizsgálandó 
tulajdonságnak Korszerinti, tehetségeszerinti, nem  szerin ti változékony
sága. tehát a konvariabilitása pontosan m egállapítható. Az olyan teszt,PÉLDA KETCSUGSD VÁHIACIOS HEGOSZLÁSRAAZ ÁLLATVILÁGBÓL

9  A R (2 V  o oO  I  o  O  j  O  V

OIIóHoSSZ TTITII.-Wi.
7. ábra.

amely a mérendő tulajdonságnak a korral, a tehetséggel, a nemmel való 
változását nem jelzi elég érzékenyen, nem alkalm as korrelációs számí
tásokra. mivel elfödi a vizsgálandó anyagnak a kor, a tehetség és a nem 
okozta heterogenitását.

3. Lehetőleg olyan teszteket használjunk, melyek a vizsgálandó tu la j
donság nagyságait nem becsléssel, nem is rangsorozással, hanem  abszolút 
nagyságú m értékszám okkal fejezi ki.

4, H a a korrelációs szám ításoknál oly tesztet vagyunk kénytelenek 
alkalmazni, mely teszt a vizsgálandó tu lajdonságnak különböző v arián 
sait csak rangsorban tud ja  feltüntetni, úgy ügyeljünk a rra , hogy 
a - rangsor egy-egy; variánsa  ne szerepeljen en n é l: többször, m ásszóval 
legyen biztos alap ja  a rangsorozásnak és ne kelljen , egy és . ugyanazt 
a ranghelyet két. vagy több egyén között felosztani.

A  korrelációs számítások helyes elvégzése érdekében tehát az 
anyag homogenitása m ellett nagy gondot kell ford ítanunk a tesztek 
kiválasztására , illetve a kívánatos ú j tesztek megszerkesztésére.

III . A  korrelációs számítás menete.
H a a vizsgálandó anyag homogénnek bizonyult és ha a teszt, amely- 

lyel a vizsgálandó tu lajdonságot m érjük, szintén megfelel a Gauss- 
görbe szerinti megoszlás kritérium ainak, csak akkor 'foghatunk  hozzá
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a tu laj donképeni korrelációs számításhoz. A korrelációs szám ítás mód
szertanát és fa ja it nem tárgyalom . U talok Juvancz Irén em  dr. előadá
sára. E  helyen csupán a korrelációs szám ítás menetének egyes állom á
sait kívánom  összefoglalóan felemlíteni. A szám ítás menete a, 
következő legyen:

1. Az anyag hom ogenitásának a vizsgálata.
2. A variab ilitás form ájának a m egállapítása.
3. A lineáris regressziónak a m egállapítása (v. ö. Juvane.cz dr.

előadását.) ..
4. Az összefüggés nagyságának kiszám ítása valam ilyen korrelációs 

koefficiens képlete szerint. (Bravais-Pearson  =  r; Spcannnn - q: Deuch- 
ler: R. Y u le  =  </' és g; Pearson =  R; Pearson  =  Ci és Cs stb. képlet 
alapján.)

E helyen nyom atékkai kell rám utatnom  arra , hogy a korrelációs 
koefficiens csak annak a szoros kapcsolatnak a fo ká t fejezi^ ki, amely 
kapcsolat a két vizsgált tu lajdonság között fennáll. Egészen érthetetlen? 
hogy a ku tatók  legtöbbje m iért elégszik meg a korrelációs koefficiens 
kiszám ításával és m ért nem megy _ egy lépéssel^ tovább, vagyis a re
gresszió nagyságának a kiszámításáig. A korrelációs koefficiens k iszá
m ítása ugyanis legtöbbször csak elméleti jelentőségű. A gyakorlópsziho 
lógus szám ára az volna a fontos, hogy az egyik  tu lajdonságnak  egy 
valamely ism ert nagysággal való m egjavulása vagy m egrom lása 
m ennyivel ron tja  vagy jav ítja  a vele szoros korrelációs kapcsolatban 
álló m ásik  tu lajdonság nagyságát. Ez esetben ugyanis a pszihoiógiai 
gyakorlatban az ism ert korrelációs kapcsolatok alap jan  elegendő volna 
az egyik tulajdonságnak a pontos m egm érése és a regresszió nagysá
gának ismeretével könnyen kiszám ítható volna — m inden mérés, nél
kül — a másik tulajdonságnak a valószínű nagysága. E gy  példává! 
kívánom  az elm ondottakat m egvilágítani. Szám ításaim  szerint a tel-, 
fogó- és megtartó-emlékezet között fennálló korrelációs koefficiens 
nagysága:

r  =  OSI + 0-021.

A korrelációs koefficiens szerint a felfogó- és megtartó-emlékezet 
között igen nagy a korreláció. A korrelációs koefficiens ism erete u tán  
egyszerű képlettel kiszámítottam^ a megtartó-emlékezetnek a  felfogó- 
emlékezetre vonatkozó regresszióját (E):

E  =  OSI.

V agyis: a felfogó-emlékezetnek m inden 1%-kal való emelkedésének 
0S1% emelkedés felél meg a megtartó-emlékezetben. .................

A regresszió kiszám ítása tehát adott esetben kellő kritérium ok 
betartása mellett feleslegessé teheti az alapul választott elmeképesseg- 
gel (a felfogó-emlékezettel) szoros kapcsolatban álló m ásik elmekepes- 
ség (a megtartó-emlékezet) vizsgálatát.

IV . H ogyan értékeljük helyesen a korrelációs szám ítások ered
ményeit.

A korrelációs koefficiens _ egy szám, mely, két változó jelenség 
között fennálló kapcsolat erejét jelzi. E  definicióban benne van az, 
hogy a korrelációs koefficienst nem szabad annak a m egállapitasara 
felhasználnunk, hogy két jelenség között áll-e fönn kauzális, funkcio
nális vagy egyéb struk tu rális vagy aetiológiai kapcsolat. Nem egy eset
ben hozható ki számítás ú tján  igen m agas korrelációs koefficiens ott, 
ahol a két jelenség között kauzális vagy funkcionális összefüggésnek 
nyom a sincsen. K ét óra já rá sa  között — m ondja Betz — igen szabály
szerű kapcsolatot á llapíthatunk meg hosszú időn át, naponta többszőr 
végzett mérési adatok alap ján  a két óra já rá sa  közöttti kapcsolat korre
lációs koefficiense igen nagy lehet, anélkül, hogy a két óra ja ra sa  
között azonban funkcionális, összefüggés legyen. Hiszen eleg az egyik 
órát leejtenünk, m ire ez megáll és a m ásik tőle teljesen függetlenül 
fo ly tatja  járását.



185

A  korrelációs koefficiens tehát nem n yú jt nekünk betekintést két 
változó jelenség között fennálló kauzális, funkcionális, strukturá lis vagy  
aetiolóaiai összefüggések mélységébe, hanem kizárólag formailag fejezi 
ki két adatsor között fennálló szabályszerű összetalálkozásokat.

Összefoglalás:
L A  korrelációs számítások m egejtése előtt komoly hibák elkerü

lése céljából szükségesnek m utatkozik úgy a vizsgálandó anyag, m int 
a teszt alkalm atosságának gondos m egbírálása.

2. A gyógypedagógiai anyag (fogyatékos értelm űek stb.) csak egé
szen kivételesen alkalm as valam ilyen korrelációs szám ítás elvégzésére. 
Ennek oka az anyag  egyoldalú vagy kétcsúcsú, tellát m indenképen nem 
norm ális variab ilitásában  keresendő.

3. Csak az a teszt alkalm as korrelációs szám ításra, m ely homogén 
anyagon végzett mérésekkor GauSs^szerinti megoszlást vagy legalább 
is lineáris regressziót m utató adatsorokat eredményez. H a az anyag 
normális, de a teszt túlalacsony vagy tú lm agas feladat elé á llítja  a vizs
gáltat, úgy a kapott méretszámok megoszlása biztosan abnorm is lesz. 
Ugyanez az eset, ha az anyag abnorm is és a teszt norm álisakra van 
szabva. (V. ö. IV. ábráit.)

4. A gyakorla ti pszihölógiában a korrelációs koefficiens u tán  szá
m ítsuk ki a regresszió nagyságát is, m ert csak ez b ír gyakorlati 
jelentőséggel.

5. A korrelációs koefficiens két jelenség között nem kauzális, nem 
funkcionális, nem struk turális, nem aetiológiai kapcsolatot derít ki, 
hanem kizárólag form ai kifejezője két adatsor egyes szám párai között 
fennálló szabályszerű összetalákozásnak.

*

A nf Iílej; gyermekorvosok egyesülete 38. értekezletét B udapesten 
ta rto tta  tolyo évi szeptember 11—15-ig, nagynevű professzorunk, B ókay  
János 70 eves születésnapja megünnepléséül. A kongresszuson 600-nál 
több tag  vett részt, legnagyobbrészt németek, de úgy a szomszédos 
Ausztria, m int az északi államok is szép számmal voltak képviselve.

A kongresszus külső keretei a  legteljesebb előkészültség és elisme
rés jegyében, állam i és városi legfelsőbb hatóságok üdvözletei és ven
déglátása közben méltó form ában övezték körül a belső tarta lom , a 
m agasnívójú tudom ányos előadások hosszá sorozatát.

Bennünket, gyógypedagógusokat különösen érdekel az angolkór 
problémája, melynek tá rgya lása  8 előadás keretében egy egész délelőttöt 
igénybe vett. Igen vigasztaló statisztikákat hallo ttunk a r ra  nézve, hogy 
úgy az angolkór megelőzésében, m int a  m ár észlelhető tünetek meg- 
gyógyításában az újabb gyógyeljárások (mesterséges napfény külön
böző alkalm azásai, v igantol forgalom ba jötte) milyen m élyreható és a 
nagy néptömegeknél is keresztülvihető eredm ényeket tün tetnek  fel.

Egyéb referátumok közül ki kell emelnem Kochmann: „Gyermek- 
orvosig kiképzés“ című előadását, mely dicsérendő kivételképen egyedül 
tért ki a gyermeki elme megfigyelésének szükségességére az általános 
testi fejlődéssel kapcsolatban. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy a mai 
gyermekorvosok kiképzése túlságosan egyoldalú, főleg kém iai' labora
tóriumban történik, míg az önálló megfigyelésre való nevelés, főleg 
pedig a gyermek egyéniségének megismerése, s a lelki közösség meg
teremtése orvos és kis páciensei között, hiányos.

Előadásának tárgya révén legközelebb esett a gyógypedagógiához 
Kernjeid, a wieni gyermekklinika (v. Pirquet) asszisztensének: „Ember
tani mérések gyermekeken“ című dolgozata, melyet a szerző szíves 
jóvoltából bővebben közölhetünk.

Ahhoz, hogy abnorm is hajlam  vagy betegség á lta l fejlődésükben 
megzavart gyermekek különleges tes ta lk a tá t tanulm ányozhassuk, első
sorban a norm ális gyermeki formák pontos ism eretére van szükségünk. 
A_ testalkat pontos ism erete mérések alap ján  válik lehetségessé. Hogy 
különböző koni gyermekek testa lka tá t megítélhessük és az ehhez szük
séges alapokat megterem tsük, 1300 bécsi gyermeken végeztek mérése-
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két, és pedig a  következő testrészekről: általános testm agasság, vagy 
álló magasság’, törzsm agasság vagy ülő magasság, fejkerület-fejhossz, 
fejszélesség-fejátmérő, archossz és arcszélesség. A mérések eredményeit, 
melyek részint egészséges (normális), részint beteg (abnormis) gye
rekekre vonatkoztak, statisztikailag  feldolgozták és táb lázatba á llíto t
ták. Mindezekből arányszám okat szám ítottak ki, melyek a törzshosszt 
a testhosszhoz, a  fe.iszólesseget a fejhosszhoz és az arcszélességet az a rc
hosszhoz á llíto tták  arányba. Az így nyert táblázatok segítségével vált 
lehetségessé egy gyermek feltűnő durva testi eltéréseit: arány lag  könnyű 
vizsgálattal m egállapítani. Ilynem ű vizsgálati eredmények ábrázolására 
módszert dolgoztak ki. melynek segítségével a gyermek testalkatának  
feltűnő jelei könnyen, áttekinthető görbékben rögzíthetők meg. V etíte tt 
képeken m utato tt be előadó ily egyéni görbéket, melyek egyrészt egész
séges, de egyenetlen fejlődést! csecsemőkre, másrészt különböző jelleg
zetes fejlődési rendellenességeket felm utató gyerekekre (koraszülés, 
törpenövés, pajzsm irigyhiány, mongoloid hülyeség, gátolt szellemi fe j
lődés a köpenyanövés zavarai mellett) vonatkoznak, mely utóbbiaknál 
— kisebb m érvű abszolút elváltozások eseteiben is feltűnő arán y ta lan 
ság van a részek egymásközötti viszonyában. (E tények teljes mérvben 
fedik a pszih.opatia enyhébb eseteiben is m indig m egtalálható disz- 
barm őniás lelki fejlődést felm utató profilok adatait. Kef.)

Dr. H. Révész Margit.
A III. Egyetemes Tanügyi Kongresszus Előkészítő Bizottsága a

szakosztályi elnökök, előadók bevonásával Négyessy László dr. egyetemi 
tan á r elnöklésével népes gyűlést ta rto tt, melyen megjelentek az összes 
tanügy i egyesületek vezetői, továbbá tanügy i életünk hivatalos ténye
zői Négyessy László  m egnyitójában bejelentette K ornis Gyula  távo
zását. ki h. á llam titk á rrá  tö rtén t kinevezése m iatt kénytelen volt távozni 
az elnöki székből. Foglalkozott a kongresszus általános célkitűzéséivel, 
különösen nagy lelkesedést keltett azon bejelentése, hogy az összeülő 
kongresszusnak lesz a  feladata megoldani azt a régi kívánságot, hogy 
az összes tanügyi egyesületeket egy szövetségbe tömörítse. A  k o n g re s 
szus foglalkozik az egész m agyar oktatásügyet átfogo kérdésekkel, 
h ivatva lesz javasla ta iva l oktatásügyünket széles, m odern alapokra 
fektetni. Vitéz Papv Gyula titk á r a 22 szakosztály m unkáját ^terjesz
tette elő. A szakosztályok sm kesoportonkint foglalkoznak kérdéseikkel. 
Rákos István. Mcsdóssy Im re. N agy László, P adány i Andor. Geöcze 
Sarolta. Mester János. Szekeres Bónis, M aday Gyula, hozzászólása u tán 
elfogadták vitéz Papp Gyula előterjesztését a pedagógiai szakosztály 
fe lá llítására vonatkozólag. Véglegesen m egállapodtak a kongresszus 
ülésezésének idejében, 1928 jú lius 3., 4., 5. napokban. Sim on LajosMotrt- 
kár előterjesztésére beválasztották az Elnöki Tanácsba E rod i Béla dr. 
főigazgatót, a  FANSz oktatóosztályának elnökét. Kopp Tibor dr.-t 
pedig titk á rrá  választották. M ajd a kongresszussal párhuzam osán ren- 
dezendő országos tanügyi kiállítás m ódozatait beszeltek meg.

A „Magyar Gyermekorvos-Társaság“ ezidei nagygyűlését Debrecen
ben az új keleti kultúrközpontban ta rto tta  meg. Úgy az előadások m agas 
színvonala, m in t az azokat követő élénk eszmecsere fényes tanúbizony
ságát szolgáltatták annak, hogy a m agyar gyermekorvosok nemcsak 
átveszik a modern irányokat, de méltó módon produktive tovább is 
fejlesztik szaktudom ányukat. , , . . . , , ..

A részletek közül bennünket a . következő tém ák érdekelnek köze
lebbről: A  csecsemőkori mesterséges táplálás észszerű m ódjairól szóló 
előadások azt célozták, hogy egyrészt a nagy halálozási szám  m ásrészt 
az egyoldalú táp lálás következményei, belső mérgezések, angolkor esetei 
elkerülhetők legyenek. (Prof. Hainiss, Dentsch E., Bosanyi.) A  fertőző  
és egyéb súlyos csecsemőkori betegségek (tüdőgyulladás) gyógyítása 
a szervezet : erőinek felfokozásával (tej-, embervérbefecskendezeseiv 
révén), egyike volt a legszebb előadásoknak. (Bókay J., Szenti, Barabas, 
Flescb, Ferenc, Szirmai, Petényi). A  tavaly  lezajlott, kisebb m érvű 
gyermekkori hűdés (Heine-Medin-féle betegség) já rványró l Bokay J á 
nos professzor re ferá lt körültekintő pontossággal. A „konstitnció Délén-
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tőségét“ Szontag prof. hangsúlyozta a testi megbetegedések előállására 
vonatkozolag messzemenő örökléstani és általános természettudományi 
vonatkozásaiban. ̂  A különböző megbetegedéseknél szükséges agy v íz  le- 
bocsatasanak módjával és vizsgálatával több vizsgáló foglalkozott 
(Ambrus, rab ian , Bafiácz, Tüdős). A  krónikusan beteg gyerm ek  
Dszihoteramája címen H. Révész Margit azt hangsúlyozta, ‘hogy a 
beteg gyermeket is korának megfelelő módon kell lelki fejlődésében 
rendszeresen elősegíteni. A hallónémaságról Dénes László értekezett- 
megjelölte annak különböző aifajtáit, majd egy új, igen ötletes vizsgáló- 
módszerét ismertette. ' ' ( r m )

i j "i 4 í,qt?Jag7.a r Nagyothallók Országos E gyesületéinek 1927 október hó 
4-toi 1928 m ájus ho 30-ig terjedő m unkaterve élénk m unkakedvről lesz 
tanúbizonyságot. Az egyesület tag ja i részére minden kedden délután 
o /2 7-ig összejövetelt ta rtan ak  előadásokkal. Október 4 én közgyűlés 
’í ta-SST̂ i &ad48:. -A külföldi nagyothallók egyesületei és azok' ‘élete.’ 
A MNOE ezevi m unkaterve,“ Előadó: dr. Bárczi Gusztáv egyl. elnök; 
ll-en. , J i  angpe r ősi t oké szüléké k . Előadó: M agyar László eg’yí- jegyző; 
18-an: „Nagyothallas es radió.“ Előadó: Séra Lajos egyl. t itk á r; 25-én: 
..Nagyothalló a társadalom ban.“ Előadó: Ném ethy Kázm ér egyl pénzr- 
taros. November 1-én: Dr. Török Béla első díszelnökük s írjá t ’ kosz,o-
iuzz|a_k meg; 8-an: „Nagyothallok hétköznapi problém ái.“ Előadó: K lug 
Dezső e. tag; 15-en: „Nagyothalló gyerm ekekről való gondoskodás“ 
imoacto: Vida, L ajos igazgató; 22-én: „Nagyothallók sportélete.“ Előadó: 

mí!nn D-; 29-én: „Nagyothallók: a művészetben,“ Előadó: Michels 
jw ecinbw  6-án: Tcaeslély; -- 13-án „E urópai u tazáso k “ 

Veütettkepes előadás: Előadó: H arm atzy-Sinion L óránt e. p á rt tag- 
20-an: Karacsonyfaünnepely. -  Ja n u á r  3-án „Séta régi Pest-B udán.“ 
Eloado: Sera Lajos tañar; 10-en: „Életünk és egészségünk“ Elő- 
adp: JJr. B arczi G.; 17-en: „Utazás repülőgépen.“ Előadó: W ellbach 
Zsigmond gyp.^tm iar; 24-en: „Hangrögzítés.“ Előadó: M agyar L.; 31-én: 
’Í P H ^ u v e ^ e t. Eioado: E niT ei Jo lán  gyP. tanár. -  F eb ru á r 7-én: 
„A ritm usról Eloado: Nemethy Kazm er; 14-én: A siketném ák intézeté- 

B em utatja: Istenes K ároly  sn.-intézeti igazgató; 21-én: 
Teaestely; 28-án: „H ephata -rol elmélkedés. Előadó: Séra Lajos tanár- 
T  M árcius 7-en: „Utazas A m erikában.“ Előadó: Séra Lajos; 14-én • 
A vakok íntezetenek m egtekintése. B em utatja: Herodekl K ároly, az int. 
igazgatója: ¿Ven: „Erdélyről. Előadó: Simon J . gyp. h. szaki.; 28-án: 
A Ghazar A ndrás siketnem a-otthon m egtekintése. B em utatja: Schul- 
mann A. igazgató. —- Á prilis 11-én: „Budapest kirándulóhelyei.“ Elő- 
m L uL HT?ffma? “  »A  iW n : A felnőtt vakok foglalkoztatójának meg- 
íyyLiye Bemplt-atpa . dr. Tóth Z„ a gyp. tanárképző igazgatója; 25-én: 
torok Bela-emlekünnepely. Az emlékbeszédet m ondja: G roner Gyula 

-Budapest látnivalói.“ Előadó: Séra Lajos; 9-én, 
Ib-an es 23-an: K irándulás B udapest környékére; 30-án: Közgyűlés 
Az egy-esulet ez evben is rendez szájról való leolvasási tanfolyam ot 
nagyothallok es később m egsiketültek részére. A tanfolyam  október 4-én 
kezdődik. Az orak minden kedden délután 4-től 5-ig ta rta tn ak . -  A kéz 
dók reszere rendezendő szájról leolvasási tanfolyam  s az egyesületi 
tagok összejövetelei IA „ Ferenc-körút 29. sz. alatt, fsz., a „M ümü“ helvi- 
segeben ta rta tn ak . Hangerősítőkészülékek és friss elemek az egyesü
nk® 1?. kaphatok. — Felvilágosítást tanfolyam , egyesületi, hangerőin tő 
hallókészülék) ügyben az érdeklődők minden kedden d u 5—6-ig 

kaphatnak. K

V E  G Y E S  K Ö Z L E M É N Y E K .
A magyar vakok bibliája. Ravasz László  dr. dunamelléki református 

püspök legutóbb a pestmegyei Farmos községben, a Matolcsy-kúrián 
megtekintette á magyar vakok hosszabb ideje készülő Braille-rendszerű 
bibliáját. társadalm i mozgalom indult meg. melynek célja, hogy a 
Szenfiras vigaszát eljuttassák a világtalanokhoz. Á bizottság élén

12*
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Ravasz püspök áll s a m inden tám ogatásra érdemes m unkában a 
püspöknek M atclcsy Miklós dr. egyetem i tan ár felesége sie te tt elsősor
ban segítségére, aki m aga dolgozik az erre  a célra készített különleges 
szedőgépen. Az angoloknak és az am erikaiaknak m ár van Braille-rend- 
szerü b ib liájuk és m agyar földön is a vakok sürgető k ívánságára  indult 
meg az akció. A teljes biblia előállítása még több esztendeig ta rt, am i 
nem is csodálható, hiszen a teljes B raille-biblia fólió-alakban három 
méternél magasabb könyvkolosszus, A szedés zavartalan  fo ly ta tásá t 
akadályozza, hogy a m agyar társadalom  nem tám ogatja  kellő erővel a 
mozgalmat, A bizottság kéri az egész m agyar társadalm at, hogy b á r
minő kis összeggel gyarap ítsa  az alapot. A dom ányt szívesen átvesz 
Ravasz püspök (Budapest, IX ., Ráday-u. 28.). (B. H. 1927 okt. 14.) Lapunk 
is készséggel közvetíti az e célra begyűlt adom ányokat.

A szeniumos fizető rendszer. Több kongresszuson, sok keserű ki- 
fakadás m ellett tárgyaltuk  eddigi fizetési rendszerünk igazságtalansá
gait s hangoztattuk, hogy ra jtu n k  csak a szeniumos előléptetési rend
szer segíthet. Nem is h ittük  m ár, hogy a várva-várt rendszer ham arosan 
életibelépjen s íme nov. 13-án megjelent a 9.000/927. M. E. rendelet, amely 
a sérelmek legnagyobb részét eltüntette, m egvalósítván a szolgálati idő 
szerint való elólépést.

E szerint a gyógypedagógus tanár a X. fizető osztályban kezdi meg 
szolgálatát. Innét 6 év múlva a IX. fizető osztályba jut, ahol 9 évet tölt el 
s ekkor lép a VIII. fiz. osztályba, ahonnét 9 év múlva megy a VII. fiz. 
osztályba. Szolgálatának 24. évében mindenki a VII. fizető osztályba, 
kerül. A VI. fizetési osztályba a státus 5%-a jut el külön kinevezés útján. 
A gyógypedagógiai státus előtt más oktatási ágon eltöltött szolgálati 
időt 59%-ig számítják be az előlépéseknél.

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.
Ism ételten kérjük hátralékban levő előfizetőinket, hogy a  mellékelt 

befizetési lapon szíveskedjenek az _ előfizetést beküldeni. A részletben 
fizetőktől a  hátralékos részleteket kérjük.

Folytatólagos nyugtázás.
Előfizetett 1926. és 1927. évre V atte r Ferenc 6-40 P. — 1926. évre Né 

met liy Kázm ér 3-20 P.
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isk. Pesterzsébet 10 P. Magy. kir. elme- és ideggyógyintézet 5 P. Vakok 
József Nádor kir. orsz, int. 10 P. Dr. B aranyai Jenő 5 P. B áréi Gusz
táv  5 P. Beszédhibásak áll. tanfolyam a 10 P. B ernáth  Is tv án  2 P . Berinza 
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Tibor 5 P. E hllng Jakab  5 P. BVey József 5 P . Gócs Ottó 2 P. H aberstroh 
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Zsenaty Dezső, 
a k iadóhivatal vezetője.
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