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A kisegítő-iskola kérdésének m egoldása.
Irta: KLTJG PÉTER orsz. szakfelügyelő.

Úgy vélem, nyitott ajtót döngetnék, hogyha még ma is a 
.kisegítő-iskola szükségességét akarnám bizonyítani. A  kisegítő
iskola létjogosultsága immár annyira nyilvánvaló, hogy efölött 
többé kétség sem merülhet fel. Mégis legalább annyit "meg kell 
említenem, hogy a kisegítő-iskolára nemcsak a szellemileg gyenge 
.gyermekek érdekében van szükség, hanem azért is, hogy az elemi 
iskola a nem odavaló elemektől megszabadulva, fokozottabb ered
ménnyel tölthesse be feladatát. De nélkülözhetetlen a kisegítő
iskola szociálgazdasági és társadalmi szempontokból is. A  kisegítő
iskolák növendékanyaga az elemi iskolákban semmi előhaladást 
nem tanúsítván, a legjobb esetben is az iskola mostoha gyerme- 
ueivé válnak, a kevésbbé jobb esetekben pedig előbb-utóbb kimarad
nak, koldulásra s csavargásra szoknak és eleinte kisebb gonoszko
dásaikkal kerülnek a törvényekkel összeütközésekbe, majd pedig 
veszedelmes antiszociális lényekké válnak. Elfogulatlan vizsgála- 
tok ju ta tják , _ hogy a betörők, csavargók és prostituált ifjúkori 
bűnözők igen jelentékeny százaléka közülük kerül ki, holott ha ide
jében bekerültek volna a nekik megfelelő iskolába, a köznek szin
tén hasznos^és munkás tagjaivá válhattak volna.

Ezt a tényt le kell szegeznünk a kisegítő-iskolák javára, úgy
szintén azt a körülményt is, hogy az analfabéták számának csök
kentésére való harcban a kisegítő-iskolának tagadhatatlanul igen 
nagy és fontos szerepe van.

A  kisegítő-iskola azonban csak akkor töltheti be feladatát, 
hogyha ^céljának megfelelő az elhelyezkedése és a szervezete. 
A  szórványosán felállított kisegítő-iskolák csak közvetlen környe
zetükben fejthetnek ki —  bár áldásos — , de igen szűkkörű tevé
kenységetműködésük ezért' csak akkor és úgy válhatik a köz 
szempontjából valóban értékessé, az egész országra kiterjedően 
gyümölcsözővé, ha céltudatos terv szerint mindenhol megnyitjuk a 
kisegítő-iskolát, ahol arra szükség van és részére a működés lehe
tőséget előmozdító szervezetet biztosítunk.

Hazánkban a kisegítő-iskola már negyedszázadot több évvel 
meghaladó múltra tekinthet vissza s mégis —  ha nem tekintjük 
Budapestet —  mindössze 9 vidéki iskolánk van, 41 osztállyal. 
A  budapesti székesfővárosi úgynevezett kisebb létszámú osztályok
kal együtt^ van 108 osztályunk 1804 tanulóval. Ezzel szemben 
Németországban az osztályok száma 25 év alatt 110-ről 2100-ra s 

An,! néhány év alatt 2681-re, a tanulólétszám pedig 2290-ről
oO.OOO-re, illetve mai napig 68.000-re emelkedett. Ugyanez az arány 
b vajéban, Franciaországban és Angliában is.

Úgy a külföldi, mint az itthon összegyűjtött adatok és számú 
tasok azt mutatják, hogy a gyermekeknek átlag l y 2%-a az összi 
lakosságnak pedig 2 ezreléke kíván kisegítő-iskolái oktatást;
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vagyis minden 10.000 lakosú községben vagy városban már fel 
állítandó 1— 1 kisegito-osztaly. E számítás szeiint csonka hazánk
ban 56 egy, 19 két, 12 három, 8 négy, 3 öt, 1 hat, 1 hét és 2 nyolc
osztályú, helyesebben tantermit kisegítő-iskolára volna szükség, 
a székesfővárosban pedig 92 osztálynak kellene lennie. A z egesz 
csonka országban összesen legalább 298 kisegítő-osztály volna fel
állítandó; tehát még 190.

Hogy a kisegítő-iskola Magyarországon olyan lassú extenzív 
fejlődést mutat, azt nemcsak az ország nehéz anyagi helyzetének 
és' a háborús körülményeknek tudom be, hanem a lelkes felvilágo
sító munka hiányának és főleg az iskola lehetetlenül rossz szerve
zetének is. _

A  kisegítő-iskola helyzetét hazánkban a llh.obl/1966., a 
18.277/1909., a 141.691/1921'és a 61.557/1925. V IL  számú miniszteri 
rendeletek szabályozzák; nagyjából olyaténképpen, hogy a kise
gítő-iskola népoktatási intézmény lévén, felette a helyi gondnok
ság gyámkodik s a tanfelügyelőségnek is alá van rendelve; a tes
tületek azonban a minisztériumhoz terjesztették fel â  múltban, 
jegyzőkönyveiket, újabban pedig a tanfeliigyelőségek útján a_ szak
it! ügyelő,s’égliez, amelynek a tanfelügyelőkön keresztül szintén ala 
vannak rendelve. Állami intézmények, de rá vannak utalva a köz
ségek (városok) támogatására. Legtöbbnek sem épülete, sem 
állandó helyisége nincsen s felszereléseik is felette hiányosak es- 
olyanok, aminőket az elemi iskolai igazgatók vagy a községek jó
voltából kapnak. Ha parancsolni kell, van gazda nagyon sok, dér 
ha valamire rászorulnak, nincsen gazdájuk. Személyi ügyeiket ille
tőleg —  ha pontosan betartják a hivatalos utakat —  az előterjesz
tések négy, vagy még több’ fórumon mennek keresztül; a kisegítő- 
iskolái tanítóknak nagyobb a képesítésük, mint az elemi iskolaiaké, 
súlyosabb és fáradságosabb munkát is végeznek, mégis azokkal 
egyforma elbírálás alá esnek. Sót, pl. az igazgatok hosszabb időn 
át az igazgatói pótlékot sem kapták meg, tehát még rosszabb hely
zetben voltak, mint az elemi iskoláink. A  kisegítő-iskolái tanítok,, 
kevesen lévén és egymástól távol, alig érintkezhetnek egymással s- 
emiatt hiányzik köztük az egységes szellem, amely őket a kisegítő
iskola eredményességének fokozására s az ügynek fejlesztésére 
serkentené.

Megszűnt a tanítóképzés is; emiatt és a szanálás révén olyan 
helyzet állt elő, hogy — bár a kisegítő-iskolákban kipróbált, kivá
lóan képzett és nagy pedagógiai rátermettséggel bíró tanítókra 
van szükség —  jelentékeny számban olyan fiatal kezdő vagy leg
alább is tapasztalatlan tanítókat is vagyunk kénytelenek alkal
mazni, akik jövőjükért aggódva, véglegesen az elemi iskolánál 
törekszenek elhelyezkedni. A  kisegítő-iskolában ennélfogva a jobb 
esetben is csak fél munkát végeznek.

A  helyzeten tehát, segítenünk kell; és pedig két irányban: egy
részt meg kell állapítani a hovátartozandóságát és gondoskodni 
kell fejlődésképességének biztosításáról, másrészről pedig meg kell 
teremteni a kisegítő-iskolák feltétlenül szükséges szaporításának
a lehetőségét. . . .  „ ,

Mielőtt erre vonatkozó véleményemet nyilvánítanám, szokse-
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gesnek tartom, hogy a kisegítő-iskolák mai helyzetét Németország
ban és Svájcban — hol a kisegítő-iskola az egész világon a leg
elterjedtebb —- elismert szakemberek közlése alapján röviden 
összefoglalva ismertessem.

I. A. 11 eme iskolatanácsos Frankfurtból erre vonatkozólag a követ
kezőket közli:

1. Németországban a gyengetehetségű (Geistesschwache) gyerme
kek részére mintegy 600 (valójában 534) kisegítő-iskola áll fenn olyan 
községekben, melyek lakosainak száma meghaladja a 10 ezret. A z osz
tályok száma 3500 (tévedés, csak 2681), a tanulók száma 68.000.

2. Általában önálló igazgatás alatt állanak s 3 osztállyal bíró ki
segítő-iskoláknak külön „vezetődjük, a 4. osztályúnknak „igazgató“-juk 
van; azonban vannak olyan osztályok is, amelyek az elemi iskolákhoz 
kapcsoltan és ezek igazgatása alatt állanak. Kisebb helységekben csak 
1—2—3 osztály áll fenn, ellenben nagyobb városokban mindenütt 6 osz- 
tályríak a kisegítő-iskolák. Ahol párhuzamos osztályok is vannak, képes
ség szerint is elválasztották a növendékeket. Néhol az igen gyenge képes
ségűek részére külön osztályokat is ámítottak fel egészen minimális 
létszámmal.

3. Évtizedek tapasztalatai alapján gyógypedagógusok és pszihiate- 
rek által kidolgozott tanterv szerint tanítanak, amely az elemi iskola 
tantervétől lényegesen eltér.

4. A  felvétel gondos orvosi és gyógypedagógiai vizsgálat alapján 
történik. Az elemi iskola vezetősége jelentést tesz a helyi iskolahatóság
nak azokról a gyermekekről, akik látszat szerint kisegítő-iskolába he- 
lyezendők volnának. Ezeket a gyermekeket aztán megvizsgálja egy 
bizottság, melynek tagjai: a kisegítő-iskola igazgatója, orvosa és a 
helyi iskolahatóság képviselője. A  vizsgálat eredményéhez képest tör
ténik aztán a beutalás.

Újabban különös súlyt helyeznek arra is, hogy a gyermekek minél 
korábban kerüljenek a kisegítő-iskolába s ezért nem kívánják már meg, 
hogy előzőleg egy vagy két évet veszítsenek az elemi iskolákban. Német
ország nagyobb városaiban a testileg fejletlen és szellemileg is gyenge 
6 éves gyermekek számára az elemi iskolákban is előkészítő-osztályokat 
állítottak fel s ezekben a tanév folyamán már megismerhetik annyira 
a gyermekeket, hogy eldönthető legyen, melyik való kisegítő-iskolába, 
hová így már 7 éves korukban bekerülhetnek.

5. A  tanítókat olyan kiválóbb elemi iskolai tanítók közül választják, 
kik több évi gyakorlattal rendelkeznek és kiknek hajlandóságuk is van 
e pályára. Végiegesítésiikhez Poroszországban és a legtöbb német állam
ban a kisegítő-iskolái tanítói vizsgálatnak letevését is megkövetelik. 
E vizsgára való előkészítés megkönnyítése céljából a különböző váro
sokban tanfolyamokat létesítettek. Berlinben és több más városban e 
tanfolyamokon az érdekelt tanítók 2 éven át, a hétnek egy bizonyos dél
utánján 4 órai előadást hallgatnak. Némely tanfolyamon azonban fél év 
alatt, kétszeri 5—6 hetes kurzusokon és heti 40 órai oktatás mellett képe
zik ki a kisegítő-iskolái tanítókat. Bajorországban pedig az egyetem
mel kapcsolatban egyéves képzőt állítottak fel.

6. A  kisegítő-iskolái tanítók egész Németországban egy fokkal ma
gasabb fizetési csoportba vannak beosztva, mint az elemi iskolai tanítók. 
Míg utóbbiak a V II. és 25 év után a V III. fizetési csoportban átlag 
192—330 M fizetést kapnak, addig a kisegítő-iskolái tanítók a V III . és 
25 év után a IX . fizetési csoportban 220—379 M havi fizetésben része
sülnek és ezenkívül még bizonyos helyi pótlékokat is kapnak.

- 7. Kisegítő-iskolák végzett növendékei részére a középnagyságú vá
rosokban továbbképző osztályok is vannak és pedig legtöbb helyen

1 *
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3 felmenő osztállyal. Néhol ezek a továbbképzők önálló igazgatás alatt 
állanak. A  kisegítő-iskolái tanítók törekvése, hogy ezekben csakis 
kisegítő-iskolái tanítók alkalmaztassanak, azonban több városban ipar
iskolai tanítók alkalmazásához ragaszkodnak. Tárgyalások vannak fo
lyamatban, hogy egyes kisegítő-iskolái tanítók ipariskolai tanítókká is 
kiképeztessenek olymódon, hogy csak a tananyag egy részéből kellene 

zisgáziii ok
"Néhol pályaválasztás tekintetében, valamint munkaalkalom szer

zésében is gyámolíttatnak a kisegítő-iskolák volt tanulói, kiket aztán 
később is figyelemmel kísérnek és támogatnak. .......................

8. A  fennálló törvények a kisegítő-iskolákat, a népiskolák köze 
sorolják és ehhez képest ugyanazon szervek felügyelete alatt állanak, 
mint a népiskolák. Ebből kifolyólag különböző nehézségek merültek fel, 
melyek miatt évek óta arra törekszik a kisegítő-iskolái tanítóság, hogy 
helyzetük tisztázta,ssék és ügyük külön kisegítő-iskolái törvényben ren- 
cl ozt©s sék.

9. Mintán a sibetnémák és vakok intézetei külön szakfelügyelet 
alatt állanak, a kisegítő-iskolák Németországban ezekkel semminemű 
viszonylatban nincsenek.

II. Lesemann Gusztáv igazgató Hannoverből ezeket írja:
1. A  növendék felvételét egy bizottság eszközli, melynek tagjai: az 

elemi iskola érdekelt tanítója, egy kisegítő-iskolái tanító, egy iskola- 
tanácsos és a kisegítő-iskola orvosa, aki hivatásos pszihiater. ^

2. A  kisegítő-iskolák általában 6 osztályúak s aliol párhuzamos 
osztályok vannak, ott tehetség szerint osztják be őket a) és b) cso
portokba.

3. Az oktatás külön tanterv alapján folyik.
4. A  kisegítő-iskolái tanítóknak külön vizsgát kell tenniök. Kikép

zésük gyógypedagógiai tanfolyamokon történik, amelyek 1 2 évre ter
jednek. Illetményeiket illetőleg a V III . és IX . fizetési osztályokba van
nak sorolva. _

5. Felügyelet szempontjából egy iskolatanácsosnak vannak aláren
delve, aki a különleges iskolák (Sonderschulen, szünidei gyermektele
pek, napközi otthonok, gyermekmenhelyek, szegényházak, szeretet.m- 
za.k stb.) feletti felügyeletet látja el.

6. A  végzett növendékek továbbképzéséről gondoskodnak; a tovább
képzés ideje különféle.

7. A  kisegítő-iskolái tanítók sem a képzés, sem más tekintetben 
nincsenek viszonylatban a siketnémák és vakok tanáraival, akik illet
mények szempontjából a IX . és X. fizetési osztályokba vannak sorolva.

ü l.  Breitbarth Márton igazgató Haliéból közli:
1. A  kisegítő-iskolák eredetileg' az. elemi iskolákkal kapcsolatban 

létesültek; ma már azonban ott, ahol 3 osztály van, mindenütt önálló 
vezetés alá kerülnek, sőt sok helyt egy vagy két osztályúi iskolák is 
önálló vezetés alatt állanak.

Breitbarth vezetése alatt 26 osztály van, amelyekben tehetség sze
rint négyféle párhuzamos osztályt létesítettek. Az évfolyamok számos 6.

2. A  felvételt bizottság eszközli, mely áll a kisegítő-iskolái tanítók
ból és az iskolaorvosból.

3. Az iskola részére önmaga dolgozott ki tantervet, amely két évre 
próbaképen engedélyeztetett. Fontosnak tartja, hogy hetenként legalább 
8 kézimunka- (kézügyesség) és 5 testgyakorlási óra állíttassák be az 
órarendbe. A  tanterv nemcsak fokozatosság szempontjából tér el az 
elemi iskola tantervétől, hanem lényeges elvi különbségeket is feltüntet.

4. Volt növendékeiken az iskolából való kilépés után még mintegy 
5 évig gyakorolnak felügyeletet és ezek 17 éves korukig tartoznak a



továbbképző kisegítő-iskolát látogatni. A  nagyobb városokban tanuló
műhelyek vannak, amelyekben azok a volt növendékek, kik mesterek
nél nem tudtak elhelyezkedni, ipari kiképzést nyernek.

5. A  felügyeletet^ az elemi iskolai felügyelő hatóságok gyakorolják, 
kik legtöbbször megértéssel vannak a kisegítő-iskolák munkája iránt. 
Ellenben az elemi iskolai tanítóság részéről úgyszólván semminemű 
megértést nem tapasztalnak, sőt sok tekintetben nehézségeket gördíte
nek működésük elé.

6. A  tanítók képzésüket 2 éves tanfolyamokon nyerik, azonban 
ezek hallgatása mellett rendes osztályokat is vezetnek. A  képzőn elő
z ő k ;  egy pszihiater, egy pszihológus, egy iskolaorvos és több kise
gítő-iskolái tanító, illetőleg igazgató. A  vizsga-bizottság tagjai: a kerü
leti iskolafőtanácsos, egy pszihiater, egy járási iskolatanáesos és két 
kisegítő-iskolái tanító, illetőleg igazgató.

A  németországi kisegítő-iskolái tanítók szövetsége emlékiratot 
n5njtott be a porosz kuliuszminiszteriumhoz, hogy a kisegítő-iskolái 
tanítók képzését két elméleti és egy gyakorlati félévre emelje fel.

I  * • Plüer H. Igazgató Eegensbergből (Zürich mellett) a svájci isko
lák szervezetéről a következőkben értesít:

, L A gyengetehetségű gyermekeket, akik az elemi iskolában nem 
taníthatók sikerrel, önálló kisegítő-iskolákban helyezik el. Ezeket Svájc
ban azonban nem Hilfsschule-nak, hanem Spezialklasse-nek vag-y Spe- 
zia.l-Anstalt-nak nevezik. Ilyenek csakis nagy községekben és városok
ban vannak.

2. Felügyelet szempontjából ugyanazon hatóság alá tartoznak, mint 
az elemi népiskolák. A  helyi felügyeletet az iskolagondnok, a. járási 
felügyeletet pedig- a járási iskola-gondnokság gyakorolja, amely fölött 
minden kantonban nevelésügyi igazgatóság és tanács áll.

3. A  növendékek felvétele a városokban az iskolaorvos ajánlatára, 
községekben a tanítóság javaslatára történik.

4. Külön tanterv nincsen s a tanítóknak az elvégzendő anyagot 
illetőleg messzemenő szabadság van biztosítva.

5. Továbbképző osztályaik nincsenek, ellenben a legtöbb kisegítő
iskolában a gyermekeket a gyakorlati életre is előkészítik és valamilyen 
kenyeret adó munkára is kitanítják. Tervbe vétetett munka-otthonok 
létesítése, ahol a kisegítő-iskolák volt növendékei is munkaalkalmakat 
nyernek.

(i. A  tanítók képzése a zürichi, illetve genfi gyógypedagógiai 2 éves 
képzőn történik.

7. A  kisegítő-iskolái tanítók fizetése átlag 300 frankkal több mint az 
elemi tanítóké, akik 4000—6000 franknyi illetményt kapnak, természet
beni lakást és korpótlékot.

8. A  siketnémák és a \akok intézeteivel semminemű vonatkozásban 
nincsenek.

Említettem, hogy a németországi kisegítő-iskolái tanítók álta- 
lábán eiegedetlenek mai helyezőikkel és hogy kívánságaikat szö
vetségük emlékiratba foglalva terjesztette fel az illetékes minisz- 
teriumokhoz. Tájékoztatásul az emlékiratból a következőket vélem 
közlendőnek:

1. A  kisegítő-iskolának önállónak kell lennie, mert a gyengeelméjű 
(schwaeksinnig) gyermekeknek az épérzókűekkel való együttes oktatása 
ugj az elobbiekie, mint az utóbbiakra káros. A  gyengeelméjű g-yermek 
céltáblája a normálisok csúfolódásának és állandóan ki van téve azok 
lott-löges bantalmazasanák is. Csak az ecsetben. cbrGcl gí a gygh§,’gg1iiiéjŰGk- 
ben a tudása ágy és önbizalom, ha gyeng'e szellemmi erőiket hasonlókkal
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mérhetik össze s olyan tanítási anyagot nyújtanak nekik, mely képes
ségeiknek megfelel és ha továbbá a nevelés és. tanítás sajátságos testi 
s szellemi életükhöz alkalmazkodik. Az elemi iskolával kapcsolatos 
kisegítő-osztályok nem felelhetnek meg céljuknak, mert tapasztalat sze- 
iránt a kisegítő-iskolái növendékek aránytalanul nagy része nem adható 
vissza az elemi iskolának, s ennélfogva felmenő osztályokra — és pedig 
6 osztályra — van szükség.

A  kisegítő-iskolák növendékei általában különféle fogyatékosságok
kal, undorító szokásokkal és ideges nyugtalansággal terheltek s emiatt 
sem kívánatos az épérzékűekkel való egyíittlétük.

2. A  kisegítő-iskolái növendékek fegyelmezése a tanítótól állandó 
szellemi feszültséget, különleges képességeket és idegkimerítő munkát 
kíván, amely erőit a leggyorsabban felőrli.

3. A  kisegítő-iskolák tanítójának kiképzése a jövőben úgy történ
jék, hogy 3 évi elemi iskolai szolgálat után az egyetemen kapjanak 
gyógypedagógiai kiképzést. A  kisegítő-iskola tanítási módszerének és 
pedagógiájának 2—3 évi alapos tanulmányozása nélkül a kisegítő-iskolái 
tanítók kiképzése nem lehet alapos.

á. A  kisegítő-iskolái tanítók illetményei ugyanazok legyenek, mint 
a siketnémák és vakok intézeteinek tanáraié.

5. A  kisegítő-iskolák a kiválóan képzett szakférfiak szakfelügye
lete alá helyeztessenek, mert csakis ezek képesek a megfelelő irányítást 
megadni és a kisegítő-iskolák oktatásügyét fejleszteni.

A z  itt előadottakból és egyéb beszerzett adatokból nyilvánvaló 
tehát, hogy ez az ügy Németországban és Svájcban sem jutott még 
nyugvópontra. Mindkét államban kétségtelenül népoktatási intéz
ménynek van a kisegítő-iskola deklarálva, azonban szinte az egész 
vonalon bizonyos önállóságot s a népiskolától való függetlenséget 
is élvez. A  tanerőképzés is még rendezetlen és nem egységes; azon
ban a hiányos kiképzés; dacára is a kisegítő-iskolái tanítók illetmé
nyeiket illetőleg mégis jelentékenyen jobb helyzetben vannak, mint 
az elemi iskolaiak. Ennek dacára is a. kisegítő-iskolái tanítóság, 
különösen N émetországban, elégedetlen mai helyzetével s a kisegítő- 
iskolának szakszerű felügyelet alá való helyezését, a tanítóságnak 
intenzívebb kiképzését és külön kisegítő-iskolái törvény alkotását 
is követelik. Törekvésük, hogy a siketnémák és vakok tanáraival 
azonos elvek szerint bíráltassanak el s képzésük is azokéhoz hason
lóan, esetleg velük együttesen történjék. Ezzel szemben a siket- 
némák tanárainak összes szervezetei —  a Blätter für Taubstum- 
men-Bildung 1927. évi 18., 19., 20., 21., 22. és 24. számaiban közölt 
nyilatkozatok szerint —  tiltakoznak mindennemű közösség ellen. 
Ezt ai tényt egyébként a kisegítő-iskolái tanítóknak hivatalos lapja, 
a Hilfsschule, 1927. decemberi számában szintén megállapítja. Saj
nálattal konstatálja egyben a Hilfsschule, hogy az óhajtott tör
vényből sem lett semmi.

Hangsúlyoznom kell még, hogy ugyanazok, akik eme követe
léseket felállították —  a németországi kisegítő-iskolák tanítóinak 
szövetsége — , azt is hangoztatják, hogy a kisegítő-iskolának nem 
az a célja, hogy az elemi iskola lusta, testi fejlődésben vissza
maradt, gyenge és vézna tanulóinak menedéke vagy gyűjtője 
legyen, hanem hogy a kisegítő-iskola igazi növendékanyaga nem
csak testileg gyenge, vézna és fejletlen, hanem egyben szellemileg 
és legtöbbször erkölcsileg is abnormis.



A  növendékek kiválasztása — amint láttuk — általában bizott
ságokra van bízva, de ezekben az egész vonalon a főszerep a 
kisegítő-iskola tanítójának jut és. mindenütt arra törekszenek, hogy 
a gyengetehetségű vagy gyengeelméjű gyermekek minél korábban, 
de legkésőbb már hétéves korukban a kisegítő-iskolába kerüljenek. 
Szerintük hosszú évek tapasztalatai és fáradságos kísérletei az 
intelligenciavizsgálat terén végre is lehetővé tették, hogy a kisegítő- 
iskolákba való átutalás szükségességének felismerését egy évre 
leszoríthatták, sőt jelentékeny százaléknál már előbb is megállapít
ható a gyengeelméjűség s így —  szerintük —  ai korai átlépésnek 
komoly, akadálya nincsen. Viszont Angliában és Franciaországban 
—  számolva azzal, hogy a gyermekek későn kerülnek a kisegítő
iskolákba —  a kisegítő-iskolái tanulók tankötelezettségét külön 
"törvényben a 16., illetőleg 15. életévig terjesztették ki.

Végül, mint fontos körülmény kiemelendő még, hogy minde
nütt külön tanterv szerint dolgoznak, ami szinte kizárja a lehető
séget, hogy valamelyik gyermek kisegítő-iskolából az elemibe 
visszahelyeztessék; továbbá, hogy iskoláik általában hatosztályúak 
(ott is, aihol csak 1— 2 tanító van) s néhol előkészítő és csaknem 
mindenütt továbbképző osztályok is vannak.

Ezekben tisztán állván előttünk a külföldi kisegítő-iskolák 
helyzete, az a kérdés merülhet fel, hogy aszerint szervezzük-e át 
itthon is a kisegítő-iskolákat, amint általában a külföldön vannak, 
vagy egy lépéssel továbbmenve, mindjárt elsőknek valósítsuk meg 
azt az állapotot, amelyet ott a szakemberek sokasága mint ideális 
■célt. jelölt meg, avagy ne keressünk-e egy, a mi viszonyainknak meg
felelőbb, önálló megoldást?

A  kérdés rendezésénél a hazai szempontok tekintetbevételével 
különösen két körülmény veendő figyelembe: egyik, hogy itt — 
ellentétben a külfölddel — a kisegítő-iskola eleitől a gyógypeda
gógiai oktatásügyhöz kapcsolódott. Emiatt az elemi népoktatást 
intézőknek tudatába még nem ment át a kisegítő-iskolák szüksé
gességéről való megingathatlan meggyőződés s ennélfogva a ki
segítő-iskoláról teljesen lemondani és azt egyszerűen átadni, egyet 
jelentene a teljes magárahagvással.

A  másik fontos körülmény pedig a kisegítő-iskolák növendék
anyaga. Ennek vizsgálatánál azt tapasztaljuk, hogy ezidőszerimt 
a tanulók nagyon is különböző képességűek. A  gyermekek egy része 
valójában normális, de a népiskolában szociális körülmények, testi 
és szellemi fejlődésben való visszamaradottság, gyengébb képes
ségük vagy feltűnő hanyagság miatt nem tudtak haladni, ellenben 
körülbelül 50%-a a növendékeknek tényleg gyengeelméjű. Ezek 
lelkileg is abnormisak és mindenesetre gyógypedagógiai nevelést 
igényelnek; azonban mégis megkülönböztetendők azoktól, akik 
súlyosabb szellemi fogyatékosságuk miatt zárt intézeti nevelést 
igényelnek.

A  megoldás tehát csakis az lehet, hogy a nem abnormis gyen
gébb képességű gyermekek választassanak el a ténylegesen gyenge- 
elméjűektől; előbbiek külön ú. n. kisebb létszámú osztályokban
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leendő oktatásáról gondoskodjék a népiskola. H ívjuk fel erre az 
illetékesek figyelmét, ajánljuk fel közreműködésünket s aztán bíz
zuk a továbbiakat a népoktatás intézőire. Ellenben a meglévő 
kisegítő-iskolákat szervezzük át gyógypedagógiai iskolákká, ahol 
csakis valóban gyengeelméjű gyermekek vétetnek fel; olyan gyer
mekek, akiknek itt leendő oktatásában a szülők nem megbélyegzést, 
hanem áldást látnak. Ezzel a megoldással nemcsak emeljük ezek
nek az iskoláknak a. létjogosultságát, hanem a zárt gyógypedagó
giai intézeteket is némileg tehermentesítjük sólymodon olcsóbbá 
is tesszük ;ai gyengeelméjűek számára az oktatást. Egyben lehető
séget teremtünk, hogy egyrészt a. népiskola keretében a gyengébb 
képességű, másrészt pedig a gyógypedagógia keretében a'gyenge
elméjű gyermekek oktatásának ügye extenzive is fejlődhessék- 
A  jelenlegi vidéki kisegítő-, illetőleg átszervezendő gyógypedagó
giai iskolák mellett újabb iskolák lennének létesítendők Hódmező
vásárhelyen, Pécsett,’ Győrött, Szombathelyen, Nyíregyházán, 
Békéscsabán, Makón, Cegléden és Kiskunfélegyházán.^ Mindezek
kel —  természetesen —  az internátusos intézetek létesítésének 
szükségessége nem szűnik meg, mert hiszen például az idep évben 
is mintegy 2000-en kérték felvételüket, kiknek igen nagy százaléka 
internátusos intézetben való elhelyezést kíván. A z említett pályá
zók közül — megfelelő intézet hiányában — mindössze csak 23 volt 
felvehető.

A  gyógypedagógiai iskolák, mint a többi gyógypedagógiai 
intézetek, közvetlenül az országos szakfelügyelőség hatásköre alá 
volnának beosztandók s ezzel megszűnnék az a tarthatatlan állapot 
is, hogy négy-ötféle hatóság rendelkezik felettük. A  gyógypeda
gógiai iskolák tanszemélyzete is a gyógypedagógiai tanárképzőről 
kerülne ki.

De mi történjék a kisegítő-iskolák mostani tanerőivel, akik 
évek hosszú során át szeretettel, buzgalommal és odaadó lelkese
déssel dolgoztak a kisegítő-iskola érdekében mindezideigl Őket a 
megoldásnál mellőzni nem lehet — mondhatná valaki. Ez tény s 
ezért véleményem szerint átmenetül meg kellene engedni, hogy a 
jelenlegi kisegítő-iskoláknál működő tanítók —  és pedig csakis k i
zárólag a most ott tényleg működők —  kivételesen magánúton 
tehessék le a gyógypedagógiai tanári vizsgát záros határidőn —- 
négy vagy öt éven — belül.

Mindent összefoglalva —  meggyőződésem szerint — ez az 
egyetlen mód a kisegítő-iskola ügyének helyes és szakszerű rende
zésére. Ezzel nemcsak, hogy előbbrevisszük az ügyet általában is, 
hanem egyben intézményesen is biztosítjuk a növendékeknek szük
séges differenciálódását, még pedig helyesebben és jobban, mint a 
külföldön, ahol a fogyatkozás mérve szerint párhuzamos osztályok 
létesítésével kísérelték meg az elkülönítést. Mindenekfelett pedig' 
az iskolatípus tisztázódásával s a hovatartozandóság határozott 
megállapításával —  amint már fentebb is említettem —  megadjuk 
a lehetőséget a további fejlődésre is.
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Az individuálpszihológia je lentősége és hatása  
az idegesség kezelésére, a nevelésre  

és a világszem léletre.*
Irta: dr. ADLER ALFRÉD idegorvos, Bécs.

A z orvostudomány óriási haladása könnyen feledteti velünk 
azt a tényt, hogy sok gyermek születik oly gyenge vagy kisebb 
értékű (—  minderwertig) szervezettel, mely elégtelennek mutat
kozik az élet követelmény eivel szemben. Oka legtöbbször csíra- 
gyengeség, melyet egyrészt a szülők alkoholizmusa vagy vérbaja, 
másrészt a szülők már meglévő szervi gyengeségé idézhet elő az 
átöröklés révén.

Sok pusztul el előbb-utóbb e gyermekek közül. Sokat azonban 
megment a gondos ápolás, orvosi tudás, vagj^ saját ellenállóképes
sége. Egyesek egész életük folyamán gyenge szervezetűek marad
nak, mások fokozott fejlődés által egyensúlyba jutnak, vagy túl- 
kiegyenlítődés (Überkompensation) következtében a normális tevé- 
kenykedési eredményeket meg is haladhatják.

A  részletes vizsgálatok során nyilvánvalóvá lett, hogy ngv a 
testi fejlődés, mint az életfeladatok megoldása sokszor nagy aka
dályok elhárítását követelik a gyermektől; ily  esetekben állandó 
és mély kisebbértékűségű érzés ( =  Minderwertigkeitsgefühl) fe j
lődhetik ki, mely érzés lényegesen meghaladja a gyermekeknél 
tapasztalható inonmális bizonytalansági érzést.

Ebből a gyengeség! érzésből pesszimisztikus, bizonytalan szem
pontok, egyoldalúan befolyásolt felfogás fakad, mely a bizonyta
lanságból a megnyugtató, a biztos felé törekszik. A  gyermeki lélek 
minden működése, különösen a figyelem, az emlékezés, az egész 
ösztönélet és érzelmi kör, valamint az ezekből fakadó minden érté
kelés elveszti elfogulatlanságát és a biztos végcél érdekében oly- 
formán állítódik be, hogy a gyermeket valami módon fölényhez 
juttassa. E  miatt jelentősebb szerephez jut a lelki életben a cél
szerűségre való törekvés. (Teleológia.)

Ugyanezt eredményezik az érzékszervek veleszületett hiányos
ságai is, ú. m.: rövidlátás, egyszeműség, a szemek kétféle törés- 
hibája, a halló-, légzőszervek, bélrendszer, kiválasztási szervek, 
belső elválasztómirigyek, agy- és gerincvelő hibái és hiányai. Mind
ezek és az ezekhez rendszerint társuló balkezűség többé-kevésbbé 
megnehezítik a gyermeki életfeladatok megoldását. Fokozott gya
korlást kényszerítenek a gyermekre és a lelki működéseket tervsze
rűen egy teherképes melléképületté alakítják át. A  hiányos szem és 
fül a rendesnél élesebben fordul a még elérhető részletmegkülön
böztetések és azok értékelése és művészi felhasználása felé. Vagy 
ellenkezőleg, elejtik azokat és bátortalanul lemondanak tudásuk 
minden kiegészítéséről. Ezen nehézségeikkel szemben való állás- 
foglalásuk döntő lehet az életben elfoglalandó egész magatartá- 
snlkra.

A  mozgási nehézségek, mint pl. súlyos angolkórnál, fokozott

* Szerzőnek — az individuálpszihológia megalapítójának — Párizsban, a Sor- 
bonne-on tartott előadása. Fordította dr. Färber Zelma, a Gyógypedagógiai Gyermek- 
szanatórium orvosa.
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érdeklődést váltanak ki mindenfajta mozgási művelettel szemben. 
A  táplálkozási nehézségek oly célkitűzést kívánnak, mely a táplál
kozást minden körülmények között biztosítja. A  balkezünk ügyet
lensége, jobbkezes kultúránkban, fokozott gyakorlásra unszol, mely 
vagy sikerül vagy sem.

Ebben a fokozott erőkifejtésben kifejezetten észlelhető az 
érdeklődés, a képzelet erőlködése, a tevékenység nagysága, a gyer
mek önbecsülése, célja, bátorsága és önérzete, vagy gyávasága és 
határozatlansága. A  gyermek ezen magatartásában vívott első 
harca alkalmával már megmutatkozik az elhatározás ereje vagy 
gyengesége a nehézségek leküzdésére. Erre a magatartásra lénye
ges hatása van a legtágabb értelemben vett nevelésnek és a leg
koraibb gyermekkorban megindított előkészülésnek.

A z egyéniség egész fejlődése ezekben az esetekben annyira 
belekapcsolódik a végcél érdekébe, hogy még az álmok és a nappali 
képzelgések is az egyén ezen színezetét tükrözik vissza. A  jellem
vonások közül' is azok lépnek előtérbe, melyek ennek a fenyegetett- 
nek tartott helyzetnek felelnek meg és amelyeket a megrövidülés 
érzete erőszakol ki. Így  lesz ebből a. leküzdési igyekvésből meg- 
becsültetésre való törekvés, fennhéjázás, hiúság és túlérzékenység, 
emellett túlzott elővigyázatosság. Mind oly ember szokásai, ki 
ellenséges földön érzi magát. Egyúttal rendszerint könnyen észre
vehető a harci beállítottság is másokkal szemben, úgymint: inger
lékenység, összeférhetetlenség, önmagára irányuló magatartás. Ha 
ellenben elveszti az önmagában, a mások leküzdésében, az életfel
adatok megoldásában való hitét, akkor bátortalanság, félelem, alap
talan irigység és terméketlen elégedetlenség állnak előtérben. I ly  
emberek végül mindig kifogásokra és ürügyekre szorulnak, hogy 
egyéniségüket fenntarthassák. De könnyen megfoszthatok ettől a 
szomorú lepeltől, mellyel rejteni igyekszenek, amit viselkedésük 
amúgyis elárul: kisebbértékűségüket. Az élet minden megpró
báltatása, minden elhatározás félelemmel és reszketéssel tölti el 
őket és rendszerint sikerül is enyhébb feltételeket szerezniük, vagy 
minden megkezdett munkát félbenhagyniok. Mentségüket és iga
zolásukat mindig keresik és meg is találják mindenféle gyenge
ségre, öröklésre, nevelésre, valamilyen ártalomra való utalásban, 
melyeket rendszerint magúik gyártanak; vagy betegségekbe kép
zelik bele magukat és azok testi jeleit is felveszik. Eredetileg 
gyenge szerveik és gyakori betegségeik folytán megismerték a 
betegiség lényegét és előnyeit és az eredetileg fölényes célra beállí
tott gyakorlatot az életkérdések elől való elzárkózásra irányuló cél 
váltja fel. Egész életük és betegségük ezután az elbátortalanodás 
jegyében folyik le.

# # *

A  kísebbértékűség érzete nem gyökerezik mindig szervi gyen
geségben. A  bátortalanság hasonló helyzete alakul ki azon gyerme
keknél is, kikre túlsók teher hárul. Így  nyomorban élőknél vagy 
oly gyermekeknél, kik jó sorsból rosszba sodródnak. Binet, a nagy 
kutató, rámutatott arra, hogy az iskolásgyermekek képességei bizo
nyos arányban vannak testsúlyukkal; ebben megerősítését látjuk
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saját tapasztalatainknak. Ugyanezeket a nehézségeket látjuk, ha 
a gyermekek nélkülözik a szeretetet és a kedvesség melegét. Közös
ségi érzésük és érintkezési képességük kifejlődése szenved ezáltal, 
s az emberekhez való bizalmuk fejletlen marad. Nehezen vetik le 
az emberekkel szemben érzett idegenkedésüket, mindig csalódott
nak, megrövidítettnek s becsapottnak érzik magukat. Súlyos ártal
mat jelent a gyermekre nézve az: is, ha túlságosan nagy reménysé
geket helyeznek beléje. Ezzel táplálják benne a félelmet, hogy azok
nak majd nem tud megfelelni. Könnyen serkenhet ezekben a lel
kekben a rossznak a csírája:, mit Shakespeare így fejez ki: „tehát 
hajlandó vagyok gonosztevőnek lenni“ . Vagy bátortalanokká lesz
nek ők is és neurózisba menekülnek.

A  harmadik, igen elterjedt típus a meg nem felelő gyermeki 
helyzetekből keiül ki. Ezek az elkényeztetett gyermekek. Soha nem 
kerülnek nehézségeik1 elé, nem gyakorolhatják képességeiket, s ezért 
minden akadály elől meghátrálnak. Egész életüket várakozásban 
élik le, hogy t. i. mindent mások cselekedjenek helyettük. Megfeszí
tett becsvágy és kevés kitartás jellemzi őket is és végül a legkülön
bözőbb ürügyeikkel ők is az élet harctere mögött kötnek ki, el
maradva az idők követelményeitől.

# *= %

A  jelenkor kutatói közül egyedül Janet ismerte fel sok tekin
tetben a kisebbértékűségi érzés mély jelentőségét. Senki sem emelte 
ki annyira a bátorság és a tevékenység fontosságát az életben, mint 
Bergson. A  individuálpszihológia érdeme és jelentősége abban áll, 
hogy az emberi közösségi érzéslt (Gemeintechaftsgefühl) mint 
veliinkszületett alaptulajdonságot ismerte fel, mely minden lelki 
megnyilvánulásban feltalálható. Második alaptulajdonságának a: 
kisebbértékűségi érzést állapította meg, melyből folytonosan árad 
az igyekvés a hatalom és érvényesülés felé. Ez a lelki mozgalom 
minden, emberi kifejezési formában jelentkezik, úgyhogy egy lelki 
folyamatot csak akkor foghatunk fel teljesen, ha mindkét érzés 
nyomait kimutattuk benne. Ezzel, úgy hisszük, részben hozzájárul
hatunk a „tudatalatti“ homályos fogalmának tisztázásához is 
azáltal, hogy az emberi alaphangulatnak homályos részét kiemeltük 
és megneveztük. Hogy mily mélyre nyúlnak ezek a vonatkozások, 
a legrégibb gyermeki emlékeik példáin óhajtjuk bemutatni. Egy 
harmincéves férfi, aki félelmi érzésekben szenved, mihelyt valami 
munkához nyúl, emlékezni vél hároméves korára, mikor az ablak 
mellett ült és az utcára tekintett. Ebből a, két jelenségből meg
fogalmazhatjuk ezen férfi életelvét és célját: nézőnek lenni és nem 
cselekvőnek. S most válik világossá a. gyermekkori emlék. Meg
értjük belőle, hogy ezen egyén gyermekkorában, valószínűleg 
gyengeség és kényeztetés folytán, oly helyzetben élt, melyben a 
tétlenséget látta az élet helyes módszerének, melyben arra szokott, 
hogy semmit sem saját magától, mindent másoktól várjon, ebben 
találja meg felsőbbségét és mások szükségleteit meg nem becsülje. 
Nem beszélhetünk itt „elfojtásról“ , hanem tévedésről, megnem- 
értésről, melyben az illető az emberek nagy részével osztozik. 
A  megértő ellenben csodálatos módon meglátja egy emberi élet első 
felvonásában már a véget, az ötödik felvonást.

% # *
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Két súlyos neurózis-esettel akarjuk bizonyítani, mennyire al
kalmas az individuálpsziehológia lelki jelenségek átvilágítására.

1. eset. 30 éves férfi azon hajlamban szenved, hogy szadista 
kielégülést keres gyerekek fenyítésének nézésében. Társadalmi pro
blémája megoldatlan. Nincs; barátja, nem jár társaságba, nem érdek
lődik az emberek iránt. A  pályaválasztás kérdése is megoldatlan. 
Nem dolgozik s régi tőzsdenyereségekből él. A z élet harmadik fő
problémája: a nemi, fenti értelemben szintén megoldatlan. Leg
régibb gyermekkori emléke: Moloch, kinek gyermekeket áldoztak. 
Apját jóság és engedékenység, anyját igazságkeresés és erkölcsi 
szigor jellemzik, utóbbi emellett erősen kritizáló és becsvágyó. 
A  beteg már gyermekkorában minden munkánál reszketett anyjá
nak csipkelődéseitől. Az iskolában is tartózkodó, visszahúzódó, 
sokat szenved társai csúfolódásaitól, melyeket beszédhibája, furcsa 
neve és elálló fülei (degenerációs jelek) miatt kell elviselnie. Visel
kedése minden tekintetben az önmagában való hitét vesztett 
emberé, aki azonban magatartásának mentségére mindig más, min
denképen indokolatlan okokat talál.

Kora gyermekkorában hiányos bél- és hólyagműködés, a nemi 
szervek rendellenes fejlődése (nemi kora érettség, félelem által ki
váltott izgalmak) mutatkozott. Felfelé elzártnak látja útját gyer
mekkori hiányosságai miatt. Érvényesülni akarása a legkisebb 
ellenállás útját keresteti vele; elvet minden emberi és társadalmi 
feladatot, megvet minden alkotást. Senki se legyen több, vagy bol
dogabb, mint ő!

Ebben a neheztelő érzésben keresi a gyermekek kínzatását és 
szorongását, az ő félelmükben újra átérzi a maga néhai gyermeki 
félelmét, mely aztán nemi izgalomban talál kielégülésre.

2. eset, 30 éves leány. Tériszonyban szenved, fél a szerelemtől 
és a házasságtól. Anyja  mindig csúnyának mondotta. Már kis korá
ban hallotta, hogy anyját egy születendő fiúval^ vigasztalták. 
A  női szerep megvetésében nőtt fel. Szellemi fejlődése kitűnő. A z  
első hízelgő férfi kísértéseinek áldozata lett, aki később rosszul bánt 
vele. Azóta a férfiak minden közeledését cselvetésnek tartja. 
Annyira meg van győződve saját értéktelenségéről, hogy állandóan 
annak leleplezésétől fél és csak a négy fal közt érzi magát bizton
ságban. Ott azután hozzátartozóin minden tekintetben fölényes
kedik.

A z ideg- és elmebajok minden megjelenési formája az elbátor
talanodás (Entmutigung) kifejezője. Javulás csak akkor jön létre, 
ha sikerül a beteg bátorságát felfokozni. Minden orvosi és minden 
idegtani irány annyira tud hatni, amennyire ez neki sikerül. Ezt 
elérheti esetlég egy laikus is. Tudatosan azonban ezt a módszert 
csak az mdividuálpszichológiában alkalmazzák.

.v. -V. >Y-

Mindezen társadalomellenes hibákat csak az orvostudomány 
minősíti betegségeknek. Teszi ezt azért, mert ezek a különleges gát
lások feltűnő hasonlatosságot mutatnak betegségekkel. A z inclivi- 
duálpszichológia az idegesek magatartását életűéinek és rossz élet
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módnak tartja, mint az olyan emberét, aki nem tartja magát képes
nek a normális életfeladatok megoldására, s ezért erre más utat- 
módot keres.

Ezek az eltérések már a gyermekkorban feltalálhatok, úgy az 
otthoni, mint az iskolai környezetben. Tulajdonképen a nevelés min
den balsikerét mindig a mesterségesen táplált kisebbértékűségi 
érzés következményeinek kell tekinteni.

A  rosszul sikerült gyermekek vagy az aktív ellenszegülés túl
zott formáit mutatják, úgymint: szemtelenség, rosszindulat, kímé
letlenség, züllöttség; vagy passzív ellenállást fejtenek ki, ú. m.: 
lustaság, hazudozás, közömbösség. De viselkedésük mindig 
elárulja, hogy feladataik elől gyáván meghátrálnak. Amitől leg
jobban félnek, az a tehetetlenség nyilvánvaló bélyege. Épp ezért 
inkább büntetéseket viselnek el, inkább lustáknak tüntetik fel magu
kat, semmint kisebbértékűeknek. Átformálásukat a nevelés csak 
bátorítás által tudja elérni. Ez pedig sokféle balhiedelem kiküszöbö
lését követeli az életről való alap felfogásukban.

Gyakran találkozunk gyermekeknél a következő tévhitekkel: 
hogy az anya vagy apa tekintélyét, jelentőségét nem érhetik el, 
hiányzik belőlük a férfiasság, mindig más támogatására szorulnak, 
soha nem tetszhetnek senkiinek, korán meg kell kalniok; minden 
ember ellenségük; mintha szerzett vagy nevelés által okozott gyen
géik volnának, mintha degeneráltak lennének, mintha mindent csak 
könnyűszerrel kellene felmutatniok stb. Lányoknál gyakran 
találjuk a férfikultúra által okozott tévhitet, mintha a női nem 
semmit sem érne, semmihez sem értene, csak tárgya a férfinak, csak 
egy feladata van: szépnek és fiatalnak lenni stb.

Ezek & közelfekvő tévedések gátolják a gyermek haladását, 
bátortalanná teszik és a néha elkerülhetetlen sikertelenségek meg
erősítik végzetes pesszimista életfelfogásukban. Ennek a ténynek 
szomorú tragikumát azzal a jelenséggel mérhetjük, hogy vizsgála
taink szerint a gyermekek csak akkor hajlanak a csavargó és betörő 
pálya felé, ha a jövőjiikben, az iskolai munkaképességükben és a 
másik nemre ható vonzerejükben való hitüket vesztették el.

A  gyermekek leggyakoribb tévedése azon túlzott hit, hogy a 
veleszületett tehetségnek van döntő szerepe az életben. Ártalmára 
van ez az állítólag tehetségeseknek is, mert oly várakozásokat éb
reszt bennük, melyek alatt a gyermek összeroskad, viszont a látszó
lag tehetségteleneket arra a tévhitre vezeti, hogy minden igyekvés 
hiábavaló. A  nevelésnek ezt a veszedelmet szigorúan el kell kerülnie, 
és ez annál is könnyebb szülőknek és nevelőknek egyaránt, mert 
meg kell gondolniok azt a tényt, hogy igazi eredményeket csak a 
nehézségekkel való küzdés tud megteremteni. Ha valaki Beethoven 
fülbaját korán felismerte volna, épp oly kevéssé lett volna meggyő- 
ződve annak tehetségéről, mint egy kívülálló a dadogó Demosthenes 
későbbi nagyságáról. „A k i küzd, az győz!“ —  és „A  zseni talán 
csak szorgalom“ , —  mondja Goethe.

De a veleszületett jellemvonásokról való előítélet is erős meg
terhelés úgy a gyermekre, mint a nevelőre nézve. Mert mindkettőt 
ráveheti arra, hogy minden önálló ténykedésről lemondjon. Ez ellen 
■a. széles körben elterjedt előítélet ellen bőséges bizonvítékot lehet
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felhozni. Többek közt azt is megállapíthatta az individuálpszicho- 
lógiai kutatás, hogy a testvérek sorrendjében elfoglalt helyzet erő
sebben befolyásolja az egyéniség kialakulását, mint a veleszületett 
tulajdonságok. A z elsőszülött gyermekek konzervatív vonásokat 
mutatnak, hajlandók a hatalommal megalkudni, míg a hasonnemű 
második gyermek igyekszik mindig mindenen nagy gőzzel túltenni 
magát, a legkisebb pedig rendszerint elüt a fajtájától, túltesz a töb- 
bieken, vagy pedig szélsőségesen közömbös típust mutat. Hogy ez 
mennyire így van, abból is nyilvánvaló, hogy minden idők és min
den nép meséiben, sőt a bibliában is (József-legenda) a legkisebb • 
gyermek képe ily módon van megalkotva. A  köz hasznára sosem 
mulasztunk el rámutatni arra a tényre, hogy az egyetlen gyermek, 
vagy az idősebb fivér a fiatalabb nővér mellett gyakran a legsúlyo
sabb nevelési problémákat adja fel.

# #

A z individuálpszichológia főfeladatát abban látja, hogy elvei 
és tapasztalatai a betegkezelés és egyéni nevelés határait átlépjék 
és hogy megelőzést foganatosítson és világszemléletet teremtsen.
A  Kosmos hatalmában, a nem túlságosan bőkezű föld rögéhez kötve, 
megkötözve szervezetének gyengéi által és még jobban a közösség
hez való tartozása által, úgy nyelvben, mint értelemben, erkölcsben, 
esztétikában és erotikában: az élet az embereket súlyos, bonyolult 
kérdésekre készteti felelni. Egy olyan számtani feladat előtt áll az 
ember, mely teljesen pontos megoldást követel, mely megoldást 
azonban teljes mértékben megtalálni az ember nem képes. Bátor
sága, optimizmusa, begyakorlott teljesítő képessége: mind szüksé
ges feleletek egy tényleges hiányra, mely lelki életének lényeges 
tartalmaként a kisebbértékű ségi érzés tartós érzelmét táplálja. 
Minden életforma, az egész kultúra és minden lelki jelenség vég
eredményében módot és utat jelképeznek, hogy az ember bizony
talanságát csökkentsék. A z  egyéni változatok, a létrejött tévedések 
nagysága vagy kicsisége adják meg az egyéniség személyszerinti 
képét.

A  tömeglélek minden nagy alkotása az emberi együttélés tel
jes logikájából fakad. Irányuk mindig az, hogy biztonságot teremt
senek, a természet veszedelmeit csökkentsék és az együttélést fe j
lesszék (csoportképzés, törvényalkotás, vallások, zseniális alkotá
sok). A z individuálpszichológia is kísérlet arra nézve, hogy a har
cot enyhítse, melyet a természet az ember ellen visel. Ez a harc 
könyörtelen, szigorúbb, mint sajátmagunk. Kiirtással fenyegeti az 
idegest, az elmebeteget, a bűnözőt. A  társadalmi életre és munkára 
való képtelenség egész családok és népek pusztulásával jelzi útját. 
Örömtelenség, bűnözés, alkoholizmus, nemi betegségek, perverziók, 
az impotenciának minden faja, prostitúció, gyermekáldástól való 
félelem, és a szerelem és házasság elől való elzárkózás jelei a fenye
gető veszélynek. A  megértés kulcsa az emberiség ezen ősrégi vesze
delmeivel szemben —> mely tudatlanságból s tévedésből keletke
zett — kétségtelenül az individuálpszichológia alapfelfogásaiban 
nyugszik. Világszemlélete a legerősebb biztosíték; biztosíték, mely 
erőből, nem gyengeségből fakad.
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B écsi gyerm ekszociálpolitika.
írta: dr. FÄRBER ZELMA, a Gyógypedagógiai Gyermekszanatórium

alorvosa.

Utóbbi időben több újságcikk foglalkozott a bécsi modern 
lakáspolitikával, szembeállítva azt az itthoni viszonyokkal. K ét
ségtelen, hogy Ausztria e téren sokat tett, mégis legszebb intézmé
nyeit a gyermekszociálpolitika terén alkotta.

Megalkotta többek között a bécsi ,,Kinderübernahmstellé“ -t —  
magyarul tán „Gyermekátvételi állomásinak nevezhetnők ezt az; 
intézményt — , melyhez hasonló nincs még Európában s amely 
tulajdonképen gyermekmenhelv. Értelmi szerzője Tandler, az ana
tómia professzora a bécsi egyetemen.

Célja különböző okok (szülők betegsége, nyomora, hajléktalan
sága, büntetése, morális züllöttsége stb) miatt utcára kerülő vagy 
kitett gyermekek gondozása. Átmeneti állomás ez, ahol á—8 hétnél 
hosszabb időt csak kivételes esetekben töltőnek a gyermekek. Ezen 
idő alatt testüket, lelkűket alaposan megfigyelik és a vizsgálati 
eredmények figyelembevételével döntenek a gyermek későbbi sor
sáról. Ha visszagondolunk az angol gyermekmenhelyekre, ahogy 
azokat Dickens leírta és aztán megnézzük ezt a derűs, szép gyermek- 
otthont: belátjuk azt a nagy haladást, amit szociális téren elértünk, 
s amit az emberiség szociális lelkiismerete fejlődésének javára kell 
írnunk.

A z intézetet három emelete egyszersmind három részre is 
osztja, ezek: a csecsemőosztály, a kicsinyek és a nagyobbak osztálya. 
Minden emelethez külön lépcsőház vezet, úgyhogy járvány esetén 
az emeleteket egymástól teljesen el lehet zárni és ezáltal a járvány 
széthurcolását meg lehet akadályozni. Földalatti folyosó köti össze* 
az épületet az intézet gyermekkórházával, melynek különálló fer- 
tőzőpavillonja. is van.

Minden gyermeket felvétele előtt megvizsgálnak. Ha beteg, 
rögtön kórházba kerül, ha egészséges, megfürösztik, ruháit dezin- 
ficiálják és csak azután jut a megfelelő osztályra.

Tágas lépcsőházon át vezetik fel a gyermeket, mindenütt fehér
fekete márvány, csempe, ragyogó tisztaság, a , lépcsőfordulókon 
gyermekszobrok integetnek feléje, aki széles üvegezett folyosón 
keresztül lép be* új otthonába. A  válaszfalak üvegezettek (így keve
sebb személyzet kell a felügyelethez), a szobákban fehér ágyak; 
a csecsemőosztályon minden ágyhoz külön kis kád tartozik, a 
nagyobbak osztályán mosdószoba egy-egy mosdóval; fehérbútoros 
nappali szobák, napfényes terraszok; a tágas kertben kis lubickoló
medence; elmondhatjuk, hogy higiénikusaíbban, szebben a legfény
űzőbb gyermekszanatóriumot sem lehetne berendezni.

Hazai bürokratizmushoz szokott eszemmel megkérdeztem, hogy 
mikor van felvétel? „M indig“ — felelték egyszerűen. „É jje l is?“ — 
kérdeztem. „Akkor is.“  „És milyen iratok, eljárások kellenek a fel
vételhez?“ „Semmi sem kell, a kerülethez tartozó szociális gondozó
iroda vagy rendőrőrszoba igazolja a szükségeseket.“

A z otthonban —  így nevezik, mert a menhely szóhoz egész más 
képzetek tapadnak — a gyerekeket pedagógusok és orvosok figye
lik meg. A  vézna, fejletlen üdülőbe, az értelmileg vagy erkölcsileg
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fogyatékos gyógypedagógiai intézetbe jut. A z egyes intézmények 
között közvetlen kapcsolat van. A z iskolanővér ismeri a gyermek 
otthonát, szüleit; a tanító közvetlenül hozzá fordul akár szellemi, 
akár testi hiányt észlel a gyermeknél. A z  iskolanővér azonnal viszi 
az iskolaorvoshoz, gyógypedagógushoz, szakorvoshoz és a gyermek 
rövid úton üdülőbe, kisegítő-iskolába, vagy intézetbe jut.

Magam voltam tanúja a következő esetnek: 13 éves fiút hoztak 
a  bécsi gyermekklinika gyógypedagógiai megfigyelőosztályára, ki 
még nem tudott beszélni. Kiderült, hogy évek óta jár iskolába 
(valami ki-s alsóausztriai faluban) és csak most jutott eszébe az 
iskolai hatóságnak, hogy tenni kellene valamit a gyerek érdekében. 
A  klinikán a legnagyobb megbotránkozással fogadták az esetet: 
„H át miért vártak vele ilyen sokáig 1“ ; és máris ment le a hivatalos 
megrovás a kis faluba, ahol ilymódon kénytelenek tudomásul venni, 
hogy nemcsak az bűn, ha valami rosszat teszünk, hanem bűn a nem
törődés, a közömbösség is.

Tanulságos ez az eset még abból a szempontból is, hogy az 
osztrák hivatalos klinikai felfogás ime megegyezik az elméleti 
gyógypedagógia által oly gyakran hangoztatott elvvel, hogy a leg
fontosabb kérdés a gyermekvédelemben, tehát a gyógypedagógiá
ban is, a megelőzés, vagy ahol arról már nem lehet szó,' a mielőbbi, 
haladéktalan speciális kezelés, illetve nevelés.

A S Z A K T A N Á C S B Ó L
A gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa 1927. évi de

cember hó 29-én és 30-án ülést tartott és rendkívüli fontosságúi ügyeket 
tárgyalt le.

Már maga az a körülmény, hogy 5—6 évi szünet után újra összeült 
a szaktanács, a gyógypedagógiai intézeteknek ez a tekintélyes szenátusa, 
eseményszámba megy és hogy az összehívás terve a mai nehéz időkben 
megvalósulhatott, azért hálás köszönetét kell mondanunk ügyosztályunk 
vezetőjének és a gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelőjének.

A  most összeült szaktanács, bár tagjai a régiek, mégsem egészen 
azonos a régivel, mert a személyi és más, az azóta életbe léptetett szak- 
felügyelőség hatáskörébe utalt ügyek el vonattak hatásköre alól.

Annyi bizonyos, hogy a személyi ügyek, ha azokat valami közép
ponti szerv tárgyilagosan intézheti: jobb. ha nem kerülnek ilyen nágy 
számból álló szakfórum elé. Ez a változás tehát helyén való.

A  másik nagy változás abból áll. hogy a szaktanács tárgyalásain 
ezúttal már a vidéki tagok és a kültagok is resztvettek. Ez a változás 
is csak előnyére válik a szaktanácsnak, mert sokszor felhangzott az a 
panasz, hogy a középpontban élő tagok nem ismerik és szívükön sem 
viselik a vidéki intézmények szükségleteit. Ez a vád most magától 
elesik, mert majdnem minden vidéki intézettől jelen volt egy-egy tag. 
E tekintetben még csak az értelmileg fogyatékos gyermekek vidéki 
iskolái (a kisegítőiskolák) maradtak képviselet nélkül. De megvan a 
reményünk, hogy ezek képviselői is mielőbb helyet foglalnak ott.

A  szaktanács elnöki tisztét dr. Huszka Jenő, min. tanácsos látta el, 
akinek a teendőiben dr. Hoór Károly min. osztálytanácsos segédkezett. 
A  szaktanácsi előadói tisztet Kluo Péter szakfelügyelő töltötte be, a 
jegyzőkönyvet Simon József h. szakfelügyelő vezette.

A  tárgyalásokon resztvettek Ákos István, dr. Bárczy Gusztáv, Ber
kes János Deschenszky Ferenc, Éltes Mátyás, Herodek Károly, Istenes 
Károly. Naav Péter, dr. Ranschbura Pál, dr. Sarbó Artúr, Schannen 
Péter, Simon József. Szabó Károly, dr. Tóth Zoltán és Yöl kér József szakt. 
tagok; hiányoztak Klis Lajos és SkuVtéty Lajos.
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A  tárgysorozat^ rendjén az előadó előterjesztette a szaktanács, régi 
alapszabályai helyébe lépő új szabálytervezetét. A  tervezet szerint a 
szaktanácsnak a gyógypedagógiát illetően ugyanaz a célja és feladata 
lesz. mint ami az Országos Közoktatási Tanácsé az általános tanügyre 
vonatkozóan. Fontos rijítás, hogy a kifejezetten szakkérdések behatóbb 
tárgyalását háromtagú bizottságin bízzák, mely a--szaktanácsnak teszi 
meg jelentését.

A  tárgyalás során kimondatott, hogy a szervezeti szabályzat rnódo- 
fiittassek. Ezt különben az 1921. évi X X X . t.-c. és annak végrehajtására 
tárgyában kiadott utasítás is szükségessé teszi. Ezután a beérkezett tan
könyvek megbírálására küldött ki tagokat a szaktanács.

Majd a kisegítőiskolák ügye került sorra. (Erről szól Klu.cj Péter 
szakfelügyelő és szaktanácsa előadó nagyobb tanulmánya, melyet lapunk 
mái számának első helyén talál meg az olvasó.)

Az élőadói tervezet nagy szakszerűséggel és a legteljesebb jóaka
rattal karolja fel_ a kisegítőiskolák ügyét s azokat immár mindfen két
séget kizáróan, hivatalosan is, teljes érvényű gyógypedagógiai iskolák
nak mondja ki és szervezi át. A  javaslathoz hozzászólók ezt a körülményt 
mind kiemelték és szinte: ünnepelték az előadót a javaslatáért.

Kimondotta a szaktanács a tantervek és módszeres utasítások 
revízióját.

Â  siketnémák ügyét szolgálja az előadónak az a javaslata, hogy a 
siketnéma növendékeket tehetség, hallás és beszédmaradvány szerint 
különítsék el. A  gyengetebetségű siketnérna növendékek a váci intézet
ben helyeztetnek el. A  nyolc osztályt végzett siketnémák részére ipar
művészeti és középiskolára képesítő továbbképző, vagy polgári iskola 
állíttatik fel  ̂a siketnémák budapesti intézetével kapcsolatosan, egye
lőre ekszternátusi alapon. Végül a beszédmaradványos és a szó- vagy 
mpndathallással bíró siketnérna növendékeket a kecskeméti intézetben 
gyűjtik össze. Ezek az intézkedések a siketnémák oktatásának ügyét 
mérföldes lépéssel viszik előre.

Sajnos, a „Magyar Gyógypedagógia“ egyik elvén — liogy t. i. min
den, akár testileg, akár értelmileg fogyatékos gyermek a gyógypeda
gógiai gondozásra szorul — a következő határozat csorbát ütött, mikor 
"túlnyomó szótöbbséggel kimondotta a szaktanács, hogy a nyomorék 
gyermekek^ intézete nem tartozik a gyógypedagógiai intézetek közé. 
■Reméljük és hisszük, hogy az idő e tekintetben is meghozza igazunkat.

A  gyógypedagógiai intézetek országos szaktanácsa 1898-ban létesült, 
most tehát 30 éves. Sokan azt hitték, hogy meg is szűnt, de a mostani 
tárgyalás bizonyítja, hogy él és igen értékes munkát végez. Üj, friss 
szélig járja azt át, épp azért erős a hitünk, hogy a mai vezetők irányítása 
melleit sokat és értékeset alkot majd a fogyatékos gyermekek javára.

(  érn.)

GYÓGYPEDAGÓGIAI GYAKORLAT.
Betűism ertetés a vak gyerm ekeknél.*

írta: STEFLER DEZSŐ.

A fél a at célkitűzése: ,.A Braille-abc betűformái között igen nagy a 
■homogenitás. Alakjuk rendkívüli egyszerűsége miatt alig, vagy egy
általán nem kapcsolódhattak eddig a gyermek cselekvő tevékenységűbe. 
Keresendő a mód, mellyel a betűk tanítása az érdeklődés, a figyelem, de 
főképen a derűs munka középpontjába helyezhető a növendék rnnnka- 
készségének igénybevételével.“ (Eddig a tanári utasítás.)

■ A betűismertetés alkalmával a vakok tanárának törekvése arra 
irányul, hogy minél egyszerűbb, találóbb eljárással erős kapcsolatot

* Közlemény a Gyógypedagógiai Tanárképző hallgatóinak szemináriumi gyakor
lataiból. Vezető tanár: Schreiner Ferenc. '

Magyar Gyógypedagógia 1928. 1—3. sz. 2
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hozzon létre valamely hang és annak a Braille-abc-ben használatos 
betűképe között. A  hang' és annak betűképe között ‘fennálló erős kap
csolat folytán az érzékelt betűkép a hozzáfűzött hang emlékképét idézi 
fel. Ily  módon a gyermek az érzékelt betűképet appercipiálja, vagyis 
felismeri, illetőleg elolvassa.

A  betűismertetés alkalmával pszihológiai és fiziológiai szempont
ból szem előtt keli tartanunk azt, hogy egy bizonyos hangképzet mel
lett tapintási emlékképet kell a gyermek elméjében megrögzíteni, amely 
tapintási emlékkép a Braille-abc-ben használatos betűkép valamelyike

(pl. í  =  . Hogy a betű tapintási emlékképe az elmében maradjon és a

többi betűformáktól élesen elválasztódjék, szükséges, hogy a betű- 
képet a gyermek ne csak egyszer-kétszer érzékelje, hanem annyiszor, 
ahányszor csak szükséges, vagyis amíg- a betűképet könnyen felismeri 
és a többi betűképtől meg tudja különböztetni. Tehát a betűkép érzéke
lésére és más betűkkel való összehasonlítására sok alkalmat kell a gyer
meknek nyújtanunk.

A  modern pedagógia kiváló képviselői: Montessori, Deeroly, 
Descoudres a látó gyermekek olvasástanításában a két elmefolyama
tot: t. i. a látási és hallási emlékkép megrögzítését elválasztják egymás
tól. Először a látási emlékkép megrögzítésére törekszenek.

Eljárásuk a következő: kitesznek a gyermek elé első alkalommal 
2 vagy 3 betűt, pl. b, g, k .A gyermeknek azt a feladatot adják, hogy 
helyezze ezen betűk alá a rendelkezésére álló alakokból a megfelelőt.. 
A  tapasztalat megmutatta, hogy a gyermekek a betűképeket hamar meg
jegyzik.

Mikor a gyermek a betűképeket már mind felismeri és egymástól 
meg tudja különböztetni, — még nem tud olvasni. Még nem tudja,, 
hogy pl. az „ f“ betűképnek miféle hang felel meg. A  betűképhez a hang 
hozzáadása a betűkép ismertetésénél követett eljáráshoz hasonló. PL: 
a „b, g, k“ alá megfelelő képet helyez a tanító és megmondja, hogy a „b^ 
alak alá kell helyezni a babát, a „g“ alá a gombot, a „k“ alá a kakast. 
Később a tanító ilyen parancsokat ad: Mutasd meg a babának a betű
jét! Majd a baba helyett röviden csak B hangot mondanak. íg y  a betű- 
alakhoz hozzákapcsolódik a hang. Ily  módon az eddig használatos fono- 
mimikai eljárás eredményeihez képest gyorsabban tanulnak meg 
olvasni.

A  vak gyermeknél, amikor olvasni tanul, szintén két elmefolya
matot különböztetünk meg. Első a betűkép megrögzítése, második a 
hang hozzáadása. Itt tehát szintén kísérletet tehetek azzal, hogy elő
ször csak a be tűképet ismertetem. Egyszerre 2—3 betűt adok készen.,, 
melyhez a hasonlót megkeresik, sőt ők maguk kirakják íplasztílinból 
megcsinálják), leírják. A  következő napon újabb betűalakot — esetleg 
többet — adunk s a gy ermek addig játszik ily  módon, míg a betűképeket 
hiba nélkül megkülönbözteti egymástól és ezeket felismeri.

Ha ezzel készen vagyunk, következlhetik a hang hozzáadása. A  hang 
hozzáadásánál eljárhatunk oly módon, ho>gy a betűkép alá megfelelő 
tárgyat helyezünk. Pl. a alá almát, b alá babát, g alá gombot, vagy 
egyéb megfelelő tárgyat. A  tárgy kapcsolódik a betűképhez. Ezután 
következik az a fok. amikor azt kérdezhetem: melyik a babának a 
betűje? Vagy még később: melyik a B betűje?

S ezzel az eljárással a gyermek játékos úton fog megismerkedni a 
betűkkel, tehát kellemes benyomások révén, s azt hiszem, a gyakorlat 
megmutatná, hogy az eddig ezen ismeret megszerzésére fordított idő 
jóval rövidebb lesz.

A  számok szétbontása 4—10-ig. Ehhez, a a érdekes és egyszerű 
számoló játékhoz 16 mm átmérőjű kis papírkorongocskákat hasz
nálunk, amelyeknek a felső lapja legyen pl. kék, az alsó piros. Kék 
és piros színű korongokkal ábrázoljuk a 4-et; zöld és barna színű- 
okkel ábrázoljuk pl. az 5-öt stb. A  Lay-féle számképeiket ugyan

C _
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ilyen színű, kartonra ragasztott korongocskákból már ismerik a 
gyermekek, ezek segítségével szerzik meg az alapfogalmakat.

, kirakatom pl. a 4-et ilyen megfordítható korongokból, aztán 
más teendőm nincs, ̂  minthogy odamennek a gyermekekhez s 
egyiknél 1, a másiknál 2, a harmadiknál 3, a negyediknél 4 stb. 
korongocskat fordítsak meg és szemléltessem az 1, 2, 3, 4. számok 
szétbontását így  3 +  1 =  4; 2 +  2 =  4; 1 +  3 =  4; 0 +  4 =  4. 
Ezeket a képleteket is a gyermeki maga rakja ki, miután a keze- 
ugyeben vannak a mozgatható számjegyek és a műveletek jelei 
(+> —  = ) .  Ugyanígy járunk el 5—10-ig.

A  mennyiségek összekombinálása 4—10-ig. Ugyanaz a gya- 
korJat megfordítva. A  gyermek kezébe adjuk a számképeket + — 
10-ig es azt mondjuk neki, hogy csinálja meg a számiképet minden
ből, amiből csak tudja (8 medvét, 8 almát,)

Állatokat osztályoz a gyermek lábaik száma szerint, virágokat 
szirmaik szama szerint, pl. 4, 5, 6 és sok szirmúak.

Megszámlálják nem egy, hanem több állatnak: 4 madárnak, 
5 kutyának, 3 lepkének stb. a lábait; a kis felírások segítségével 
a kepekre is kirakják a megoldásokat.

s  Z A K I R O D A L O M

Rornis Gyűl a: Magyar or szarj közoktatásügye a világháború óta. A  Ma- 
Ppedagógiai la r  saság kiadása. Budapest, 1927. 556 oldal. Ara 

25 P, Magyar Paedagoaiai Társaság tagjainak 20 P,
Jiiz a hat-aílmjag áttekintő munka abból a célból készült, hogy ide- 

l á t t a t v á n ,  hűen tájékoztassa a külföldet közoktatás-' 
sryunk mai állapotáról. A  mu nyolc részre tagoltan tárgyalja hazánk 

S t  ' T y6' '  Gyogypedag-ófiriai intézeteinkről a „Szakiskolákkal“ 
toffialkozo 4 rész szol. Megállapítja, hogy a gyógypedagógiát a külön
böző országokban meg ma sem értelmezik egyöntetűen. Azonban az álta- 
lanosnak mondható magyar értelmezés szerint gyógypedagógián külön- 
D_ozo testi-lelki hibákkal, logyatekosságokkal terhelt, gyermekek spe
ciális nevelooktatasat értjük. Ennek hármas feladata van: a) a. fogya-

sasag; hl a. meglevő fogyatékosságok enyhítése vagy eltüntetése. 
Ez a nevelointezetek gyógypedagógiai feladata. Szó van a siketnémák, 
a vakok, az ertelenifogyatókosoib, epileptikusok, hibásbeszédűek, idege
sek, nyomorékok, erkölcsileg fogyatékosak intézeteiről. (Az utóbbiak 
neyelooktatasa ma még az igazságügyi minisztérium hatáskörébe tar
tozik.) _A siketnemak budapesti állami intézetéről, továbbá a vakok 
aiiami intézetéről szép fenykepfelvételek vannak a könyvben — c) 1 
gyógypedagógiai tanárképző, melynek 3 évre osztott tananyagát is rész
letesen telsorolja. A  pompás kiállítású munka a g’vógypedagúgiai inté
zeteket sok jóakarattal tárgyalja. Külön is ki kell emelnünk a ,Beveze
ss -t mely a magyar közoktatásügy történeti fejlődéséről szól, mert 
erhez fogható vilag'os, erdeikies es rövid, de amellett mégis mindére kiter
jedő nevelestorteneti összefoglalásra másutt nem emlékszünk.

Klug Péter—Slmon József: A  magyarországi gyógypedagógiai intézetek
n )!Z°^eS" az -Ii - Í t F í + ’ + ” • Az Gézetek igazgatóinak jelentései alapjan összeállították. Budapest, 1927. 118 old.
Intézeteink egyesített alakban kiadott második értesítője van előt

tünk. Ez az értesítő sokkal kedvesebb a multévinél, amennyiben most
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az -intézetek képeit is láthatjuk benne. Ügyes gondolat volt az illusztrá
lás, mert vonzóvá és változatossá teszi a könyvet. Érdeklődéssel és sze
retettel lapozzuk az egyesített értesítőt, mely mai alakjában a tanul
ságos és megható adatoknak valóságos tárháza.

És iha mégis teszünk egy-két megjegyzést, az csak azért történik, 
mert K'lug Péter onsz,. szakfelügyelő úr (maga is felhívja a testületeket 
véleményük előadására. Bizonyosan azért, mert ő is azt ajkarja, amit 
mi, hogy t. i. a „Jelentés“ érdekes, kedvelt és nélkülözhetetlen olvas
mánya legyen mindnyájunknak.

Először is a „Jelentésnek“ általános,, szakfelügyelői összefoglalásá
hoz szólunk hozzá. Itt ma ezek a feliratok olvashatók: „Szellemileg 
fogyatékosok intézetei“ és alább „Kisegítőiskolák“. A  magunk részéről 
alkalmasabbnak tartanók az ilyen elnevezést: „Értelmileg fogyatékosok 
zárt intézetei“ és „Értelmileg fogyatékosok iskolái“. Értékes anyaggal 
lehetne ezt a részt kibővíteni, ha a „Szervezeti .szabályzatot“, a tanterve
ket, órarendeket, a rendtartást étb.-t érintő közérdekű .rendeletek évről- 
évre .közöltetinének benne. Kívánatos lenne itt egy gyógypedagógiai 
határidőnapló is, mely megmutatná, mikor, hova kell jelentést írni. 
Helyet foglalhatna itt az lij széniumos „Rangsor“ is, amely mindenkit 
egyformán közelről érdekel. Itt lehetne közzétenni a gyógyp. tanárok 
tudományos, irodalmi és társadalmi működésének ismertetését is. Ebből 
ismernék meg az egymás, különösen pedig a vidéki kartársak sokirányú 
tevékenységét, amiről most bizony édeskeveset tudunk; de láthatnák azt 
az illetékes körök és a nagyközönség is ...

Áttérve már most a „Jelentés“ másik részére, az egyes intézetek 
beszámolóira, az az érzésünk, hogy nem ártana megjelölni azokat az 
általános főszempontokat, amelyekhez az egyes intézetek értesítőinek 
szerkesztői alkalmazkodhatnának. Ilyen szempontok lehetnének pél
dául a következőik: I. Az intézmény (története. II. A  tanév történetére 
vonatkozó- feljegyzések. III, Az iskolában • használatos tan- és segéd
könyveik. IV. Tanári és ifjúsági könyvtár. V. A  szertár. VI. Tanítási 
eredmények. V II. Feltűnőbb fegyelmezési eseteik. (A  kényeis termé
szetű ügyek a szereplőik neve nélkül.) V III. Ösztöndíjak. Alapítványok. 
G-yámolítás. A  nagyobb adományok és a nemes adakozók méltatása. 
IX . Beszámoló az intézetből kilépettek további sorsáról s a kiválóbbak 
méltatása. Pályaválasztási tanácsadás. X. A  tanári testület működése. 
X I. A tanári testület tagjai, de nemcsak a működöket, hanem a 
nyugalomba vonultakat is fel kellene sorolni. Erre a kis figyelemre 
ők igazán rászolgáltak. X II. Önképzőkör. Cserkészet, Versenyek. 
X II I .  A  hála ós a. kegyelet érzésének ápolására meg kellene honosítani 
az intézetekben elhúnyt nagyjaink és jótevőink sírjainak gondozását. 
Az intézeti jelentések ezekről is beszámolhatnának.

Az intézetek statisztikai adataihoz is van néhány szavunk. Ügy 
látjuk, hogy a növendékek szüleinek foglalkozásáról szóló kimutatások 
például alapos átdolgozást kívánnának. '

Az osztályozások rovatában is van olyan rész, amin — nézetünk 
szerint — nem ártana változtatni. Ott van pl. a siketnémák kiejtésének 
cenzúrája: itt vagy más osztályozást kellene, használni, vagy meg 
kellene magyarázni: mit értsünk a ..kitűnő“, a „jeles“ , a „jó“ vagy az 
..elégséges“ kiejtésen? Még enné] is több magyarázatot kíván az értelem- 
fogyatékosok egyik-másik iskolájában használt „általános“ kitűnő vagy 
jeles cenzúra. Mert felmerül az a kérdés: milyen lehet az az értelmi 
fogyatékosság, amely „általános“ kitűnő vagy ,jeles“ osztályzatot köve
tel magáinak. Felette szakszerűvé tenné az értelemfogyatéfcos gyerme
kek iskoláiról szóló értesítőkét, ha valamennyi közreadná az osztály
zatok mellett az intelligencia-vizsgálatok eredményeit és kimutatást 
adna a rendszeresített „vándorosoportokról“ is.

Az orvosi részt sem ártana egyöntetűbbé és szakszerűbbé tenni.
Ezek a mi szerény, megjegyzéseink. Lehet, hogy másnak más, 

talán 'helytállóbb véleménye lesz ezekről a dolgokról. Minden véle- 
ményi szívesen meghallgatunk. ( ém)
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Nagy Peter: Emlekfuzet a siketnémák váci királyi országos intézete 
125 éves fennállásának ünnepe alkalmára. Vác 1927 Komszfrá»- 
nyomda. Nagy oktáv. 95 oldal.
Szerző azt mondja, hogy könyve — melyet ö szerényen füzetnek nevez 

— az intézet 100 éves ünnepére írt Borbély-féle emlékkönyvnek akar a foly
tatása^ lenni. Csakhogy ennél sokkal több lett: hű tükör az, mely meg
mutatja, hogy az elmúlt 25 év világotrengető eseményei, a dúló háborúk, 
az azt követő felfordulás, hogyan tükröződnek vissza a váci sikeínéma- 
nitezet százados falai között, az intézeti életben.

A  munka rövid, visszapillantással kezdődik, melyben az intézet 
a 100 éves fejlődést és a 100 éves jubileumi ünnepek. 

(1902 október 18, 19.) lefolyását vázolja a szerző. Majd áttér az. utolsó 
¿a ev történetéie s itt Szentgyörgyi Gusztáv, a váci siketnéma- 
mtezet tanára veszi át a szót, aki az 1902—14. évek, — (az utolsó béke- 
evek) leírását adja. Ismerjük Szentgyörgyi ragyogó stílusát, de. néze
tünk szerint ez az mása túlságosan őszinte és szokatlanul egyéni ahoz, 
ho'gy. jubileumi emlékkönyvben foglaljon helyet. Olvasmánynak azon- 
ban íg y  is érdekes, akár valami tárca. Látjuk borongás hangu
latukban elgondolkozva vagy Vitatkozva járni-kelni a váci tanáro- 

at. .mikor, elviszik onnét a tanárképzőt, a szaktanácsot s a zászlót, 
1̂ 0 éven at hűségesen és lelkesen lobogtattak az intézet lámg- 

lelku apostoltanárai. Lehet azt elviselni, mikor látniok kell, hogy ezt 
a varat (tudniillik az országszerte ismert iós elismeréssel emlegetett’ 
vací  _ intézetet) kikezdte már az idő, a fejlődés és a , gyógypedagó- 
grai irányzat? A  gyógypedagógiai képzőt az igazgatósággal s a gyógy- 
pedagógia szaktanácsi előadóságot elvitték Máéról Budapestre, ‘ Bor
bély Sándor, kezéből Berkes Jánoséba, aki a Képezhető .Hülyék 
All. Intézetének volt az igazgatója, azelőtt szintén váci tanár. (Akkor 
úgy hívták a Prímtől átvett s azóta sokszor átkeresztelt gyógypedagógiai 
nevelő- és tanintézetet.) Vác pozíciója az áthelyezéssel jelentékenyen 
meggyöngült. A  cél persze nem az volt; a hármas (sőt a beszédhibásoké
val négyes) tanárképzésnek megfelelőbb volt Budapest, ahol megvolt 
mindenfajta intézet... Csakhogy Vác vezető szerepe megingott s ennek 
a változásnak kétségtelen Volt hatása az intézet belső életére... Vissza
szerezni, ami visszaszerezhető! ez a dolgok rendje és természete, ez volt 
benne a váci levegőben s élt a lelkek mélyén.“ ... Aztán a „cím“, a fize
tés stb. kálváriajárásának leírása! Náray Szabó Sándor szerepe és a váci 
püspök, aki egyik zeneértő siketnémaintézeti tanártól azt kérdezi: 
„Mondja csak. hogy tudta magát ilyen utolsó mesterségre adni1?...“ 
Vagy ki tudott arról, hogy „Wlassies Gyula miniszter a váci jubileum
kor idegeinek teljes megfeszítésével, arcának ideges játékával tudta 
végighallgatni csak a siketnémák beszédjét.“ ... Elszomorodva említi 
fel, hogy évtizedek óhajtását: a gyenge tehetségű siketnémák külön- 
yalasztasat, nem sikerült kivívni a inai napig sem! (Gondolom, mily 
öröm járta át jó Szentgyörgyi Gusztáv lelkét, ha elolvasván szaktanács! 
beszámolónkat, megvalósulva látja a derék váciak és a többiek régi 
óhajtását!) A  taneredrnényt felülvizsgáló miniszteri biztosok, akik sze- 
mélyszerint másként bíráltak... Aggódva várták, ki jön az idén? No 
meg a kötelező „Inspekció!“ ...

Aztán jöttek a háborús évek. ezt már megint Nagy Péter írja, mikor 
a tanári testület tagjai — az intézetben a rendes elfoglaltságukon felül 
még heti 4—8 órát vállaltak díjtalanul s emellett a társadalmi teendők- 
ből is derekasan kivették részüket.

A  forradalmi idők s a kommün mindenki és senki házává avatták 
a százados falakat, proletárkaszárnya, sőt fogház is volt benne.

1919 június 19-én letartóztatják Borbély Sándor igazgatót, me-rt 
a muzsikus cigányoktól a „Himnusz“ eljátszását kérte számon.

De nem folytatom tovább! Ezt is csak azért írtam, hogy felhívjam 
rá a kartársak figyelmét, mert valóban kár lenne, ha egy is akadna köz
tünk, aki ezt a háborús intézeti monográfiát nem olvasta volna.

Egyben azonban, azt hisszük, téved az Emlékfüzet,
Mert ahol ilyen lelkes munka folyik, ahol a százados hagyományo

kat ily szeretetteljes tisztelettel ápolják, azt az intézetet külső, a dűli-
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nisztrációs intézkedésekkel háttérbe szorítani nem lehet. A  váci intézet 
— amíg benne a régi szellem él és éltet — mindenkor első lesz a hazá
ban es fényé atragyog határainkon túl is. (ém.)

E. Lesch: Bericht über den dritten Kongress für Heilpädagogik in Mün
chen 2—4. August 1926. Im  Aufträge der Gesellschaft für Heil
pädagogik. M it 33 Textabbildungen. Berlin. J. Springer. 1927, 236 lap.

I. Elméleti előadások*
1. Ruttmann W. J.: A  gyógypedagógia elmélete.
A  tudományos pedagógiai elmélet magába foglal minden olyan 

törekvést es kísérletet, mely nevelési rendszer kialakításához vezet.’ Az 
általános elméleti pedagógiának három területe van: 1. Ismeretelméleti. 
2. Tapasztalati. 3. Kultúr etikái. Miután a gyógypedagógia céllal és fel
adatai mások, mint a normál pedagógiáé, ismeretelmélete, fogalomtana 
is más kvalitások értékelésén alapszik és kultúretikai szempontjai is el
térőek. A  gyógypedagógia, egyik legfontosabb ellve szerint az'ismeret- 
szerzésnek kiindulópontja a gyermek maga. Személyiségéről, lelkiálla
potáról vezetett egyéni lapok analízise vezet az osztályozáshoz, illetve 
típusmegállapításhoz. A  gyógypedagógia fogalomtanát is revizió alá 
kell venni és a tanítási anyagot, a munkateljesítményhez fűzött kívánal
makat a gyógyítás és képzés céljaihoz alkalmazni. A  gyógypedagógia 
etikai és kultúrtörekvése annak a lehetőségnek keresése, mely a normá
listól eltérő egyéneket egy külön kultúra szolgálatába igyekszik állítani.

2. Gürtler R. „A  primitív értelem“ című értekezésében kifejti, hogy 
a fogyatékos gyermek sajátos lelkivilágának megértéséhez ismernünk 
kell a primitív értelem alkatát. A  gyermek vagy állat tudatéletét, mint 
organikus egészet kell felfognunk, amelynek diffúz, alkata lassanként 
differenciálódik. Ez a fejlődési folyamat megmutatkozik a beszédfejlő
désnél, megfigyelhető a gyermekrajzokban, a számfogalmak kialakulásá
nál stb. A  primitív értelemnek megvan az „egészet látás“ képessége, 
részleteket azonban nem vesz észre. (Itt a „Ganzheitseigenschaft“ fogal
mát Ehrenfels értelmezésében használja.) A  primitív értelmi világban 
az összlátásképességnek jelentős szerepe van. Állításának helyességét 
Bühler és H. Bogen kísérleteinek eredményei is támogatják. Utal arra, 
hogy a kisegítő-iskolákban, ahol a gyermek tudatélete a primitív lelki- 
séĝ  fokán áll, olyan módszereket kell alkalmazni, melyek ezt az össz- 
látást támogatják, ahol tehát a komplekszkvalitás a szembeötlő. Íg y  nagy 
foltokkal festett szemléltető képeket ajánl. Ennek az elvnek alapján 
Gürtler több tanítási módszert alkotott, melyek könyvében — „Trieb- 
gemässer Erle bnisunt er rieht“ (Verlag C. Marhold—Halle) — megtalál
hatók.

II. Módszertani értekezések.
■>. W. Peters: A  kisegítő-iskolás gyermekek pedagógiai és psziho- 

lógiai megítélése. Ismerteti azokat a körülményeket, amelyek a fogyaté
kosság megállapítását megnehezítik. A  normál-iskolának egységes célja, 
eszközei éŝ  módszerei vannak. Fogyatékos gyermekkel szemben ilyen 
általános célt, módszert felállítani nem lehet. Minden fogyatékos külön 
probléma, s állapotának helyes megítéléséhez — legtöbbször nem lehet 
eljutni általánosságban használt eszközökkel. A  megítélés feladata 
megállapítani a fogyatékosság fokát és minőségét (ez gyógypedagógus 
és pszihiáter közös munkája). A  gyógypedagógiai diagnózishoz a meg
lévő módszerek közhasználati alkalmazását nem tartja elégségesnek. 
Hangoztatja, hogy a szokásos szukcesszive feljegyző módnak ki kell 
tágulnia pragmatikus megfigyelési rendszerré, hogy a fogyatékos sze
mélyiségéhez közel férkőzhessünk. Eszerint tekintetbe kell venni az 
abnormis lelki világának helyhezkötöttségét, próbára kell tenni maga
tartását azonos dolgokkal szemben más körülmények között. (Itt a 
szülők és patronázs bemondásait sem szabad figyelmen kívül hagyni.) 
Ez a megfigyelési eljárás felöleli a gyermek viselkedését különböző 
helyzetben, feljegyzi magatartását saját céljaival szemben, kitar

* Az orvosi tárgyi! előadások ismertetése lapunk következő számá
ban fog megjelenni.
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tását. aktív vagy passzív voltát, érdeklődéseit, ösztönéletének minden 
megnyilvánulását, s változásainak ellenőrzését. A  pedagógiai próbák 
és pszihológiai tesztek alkalmazását azzal: egészíti ki, hogy nemcsak 
a teljesítményt kell! vizsgálni, hanem a gyermeknek állásfoglalását a 
feladattal szemben, viselkedését a munka elvégzése alatt stb. Pragmati
kus megfigyelés, pedagógiai vizsgálatok és pszihológiai tesztek eredmé
nyei a gyógypedagógiai eljárás helyes kiindulópontja.

4. Hőssel F.: A  segítés fenomenológiájáról és pszihológiájárói szól.
A  kisegítő-iskolái tanító munkája' közben sokszor súlyos nehézsé

gekbe ütközik: ha a gyermek nem tud továbbhaladni, ha nem segít ma
gyarázás, ismétlés, újból élűiről kezdés. Minden egyes esetben külön vizs
gálat és megfigyelés alá kell venni a zavar okát, ha kell az egész módszert 
megváltoztatjuk, a tanítási anyagot átalakítjuk. Hogy a fennakadás okát 
a gyógypedagógus megállapíthassa, a nevelő gyermekkel szembeni viszo
nyának olyan segítő_ magatartássá kell átalakulnia, amely a legkörül
tekintőbb megfigyelés és kísérletezés rendelkezésre álló eszközeit fel
használja, hogy egy eset helyes kezelését megtalálja. Ez a segítő maga
tartás nem_ elégszik meg a fogyatékossal szembeni részvéttel, hanem 
lelkiállapotának teljes átérzését kívánja. A  legmesszebbmenő segítés 
készsége a gyógypedagógiának még eddig kevéssé hangsúlyozott néző
pontja.

5. A  gyógypedagógus sajátos beállítottságát Zah V. is hangsúlyozza, 
aki A gyógypedagógiai megfigyelés formái címen tartott előadást. 
A  bécsi gyermekklinika gyógypedagógiai osztályának megalapítója, 
dr. Lázár, mindig nagy súlyt fektetett a gyógypedagógiai megfigyelé
sekre, ̂  mint a pszihiáter észleleteinek kiegészítésére. A  pszihiáter 
véleménye szerinte nem elégséges a fogyatékosság meglátásához, mert 
nem látja a gyermeket mindennapi életében, nem ismerheti környezet- 
viszonyait stb. Viszont a gyógypedagógus a fogyatékosság megnyilvá
nulásaiból a megfelelő biológiai elváltozás megállapítására nem képes. 
Azért pszihiáter és gyógypedagógus együttes munkája a fogyatékos
ság jeleiből annak helyes értelmezése. A  gyógypedagógusnak ehhez 
különös pszihikus beállítottságra van szüksége. Lelkiének szervnek kell 
lennie a gyermek megismerésére.

Zah szerint a helyesen alkalmazott megfigyelés a legtermékenyebb 
gyógypedagógiai módszer. A  megfigyelési eljárásnak magába kell fog
lalnia a legtágabb értelemben vett környezettanulmányt, a gyermek 
viselkedésének és magatartásának legpontosabb naplóját s minden meg
nyilvánulásnak helyes mértékkel való értékelését. A  bécsi gyógypeda
gógiai gyermekklinikán, minden közhasználatban lévő módszer és kísér
let alkalmazása ̂  nélkül, a megfigyelésből leszűrt megismerés alapján 
pszáhogramm készül. A  megfigyelések értékelései óriási összehasonlí
tási anyagot adnak, melyek típusok megállapításához vezetnek. Azon
ban figyelemmel kell lenni a típuson belüli egyéni jegyek értelmezésére.

6. Von Düring: Hisztéria és neuraszténia mint a nevelés következ
ménye.

A  szerző az átöröklés és környezet befolyását tárgyalja az egyén 
életében. Az öröklött tulajdonságok magukba foglalják azokat a lehető
ségeket, melyekből a környezet kiváltó hatására kialakul az egyén. Az 
öröklött hajlamok determinálják az embertípust. (Itt a kretschmeri ér
telemben vett típust, valamint a sprangeri életformameghatározásokat 
érti.) A  környezet az öröklött hajlamok és képességek fejlődését szabja 
meg. Ebből a meggondolásból következik, hogy azonos öröklött diszpo
zíciók mellett a környezet különbözősége igen eltérő jellemet hozhat 
létre, másrészt az is, hogy semmi sem fejlődhetik kedvező vagy kedve
zőtlen értelemben, ami nincs benne az egyénben. Ez a pszihológiai be
állítás úgy a normál-, mint a gyógypedagógiának egyedüli helyes ki
indulópontja.

Azok a tulajdonságok, melyekből a hisztéria és neuraszténia fej
lődhetnek, adva vannak. A  nevelés hatására betegesen felfokozódhat
nak. Például, elnyomják a kis gyermek természetes egoizmusát, vagy 
nem engedik kiélni fantáziáját. Későbbi iskolás korban megnemértő 
bánásmód és a tanítás rendjének hatására is kifejlődhetik. A  ttermé-
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szétég, fejlődés megakadása folytán különösen a pubertás idejében jelent
kezik, amikor is infantilis tulajdonságok a pubertáson túl is meg
maradnak. Hisztériát legtöbbször a környezet vált ki. viszont a meg
felelő környezet és a helyes bánásmód legjobb gyógyítási eszköze. Ezért, 
tartja olyan fontosnak a tanítók gyógypedagógiai kiképzését.

Összefoglalás: A  közölt előadásokból kitűnik, hogy az elméleti 
gyógypedagógiának legégetőbb követelése, a normál pedagógiától eltérő 
elvek felállítása, külön célok, feladatok és munkamódok megjelölése. 
Figyelmeztetnek a módszer-alkalmazások nehézségeire, elvetik a szin- 
tétikus eljárásokra felépült értékelési módot és olyan módszer alkal
mazását sürgetik, mely a személyiség megismeréséből kiindulva anali
tikus úton jut el a diagnózishoz. Kiemelik az általánosítások akadályait, 
beismerik, hogy elfogadott tudományos gyógypedagógiai típus megálla
pítás ma még nincs. Szólnak arról, hogy a munkamódok és. tanítási el
járások nem egyöntetűek és hogy eredményes gyakorlat és nagy tapasz
talati anyag feldolgozásától remélik a tudományos, gyógypedagógia- 
elmélet megalapozását.

III . A  nevelhetőség általános kérdéseiről.
7. A  nevelést és képezhetőségről szóló előadások sorozatát Lind- 

worsky nyitja meg.
A  nevelés egyértelmű a lelkiség felébresztésével. Az emberi tudat

nak megvan az a képessége, hogy a lelki tartalmakat rendezze, mintegy 
összefüggésbe hozza; viszonylagosságukban értelmezze. Ez a képesség 
teszi lehetővé értelmi élete fölötti uralmát. A  lelkiség vezető szerepe tel
jessé csak akkor válik, ha az élmények és tudattartalmak olyan fokú 
mérlegeléséhez és megítéléséhez jut, el, mely a szabad akarattal egy
értelmű. A  szabad akarat a valódi értékek felismeréséhez vezet. A  neve
lés, célja, ennek elérése., egyszersmind a lelkiség felébresztése. A  fogya
tékos gyermeknél a maga teljességében ez nem valósítható meg.. 
A  gyógypedagógus feladata azokat az utakat és eszközöket megtalálni,, 
melyekkel a fogyatékos lelkiséget bizonyos fokig felébresztheti. Hozzá 
kell segítenie akaratértékelő képességének megszerzéséhez.

8. A  nem nevelhetők problémájáról Greyr A. szól.
Kern nevelhetőknek tartják azokat a gyermekeket, akiknél a szo

kásos nevelési eszközökkel nem lehet átlagos eredményt elérni. Elő
fordul azonban — s az előadó említ is ilyen esetet —. hogy minden neve
lési eljárás felmondja a szolgálatot, a. gyermek nem nevellietőnek tűnik,, 
holott semmi fogyatékosság nem forog fenn, hanem komplikált egyéni
ségű az illető. Ily  tévedések kiküszöbölésére fontosnak tartja, minél több 
pedagógiai-pszihologiai tanácsadó felállítását, ahol ezekben az esetek
ben irányítást adnak. — Vannak súlyosan patologikus esetek, kiknél a 
nevelhetőség illuzórius. Gregor felsorolja azokat a kritériumokat, me
lyek a nem nevelhetőség feltevését jogosulttá, teszik. Ezek: különös visel
kedés az iskolában, valamely kézimunka elsajátításának képtelensége, 
kereditás, bűnözés,, abnormis alkat, — intézeti nevelés sikertelensége... 
Hangsúlyozza, hogy a nehezen nevelhetők pszihikns konstitúciója 
majdnem kivétel nélkül patológiás. Megállapításai szerint ezt a debi- 
lek 40%-a, a pszihopaták 60%-áínál észlelte. A  patronázs otthonok növen
dékei 50%-ban pszihikns anomáliát mutatnak. A  nem nevelhetők követ
kező típusait állapítja meg: 1. jellemgyöngék, 2. a csavargóhajlamúak,
3. szertelenek, 4. romlottak, 5. érzelemhiányból származó fogyatékosak- 
Megemlíti azokat az intézkedéseket, melyek a nem nevelhető gyermek
kel szemben alkalmazandók. Ezek számára mindenkor intézeti elhelye
zést javasol, — ahol a lelki- és elmebetegek különosztályokon lennének 
elhelyezve pszihiáter felügyelete alatt.

9. A  fogyatékos gyermekek képezhetőségéről Egenberger beszélt.
Csak az az egyén nevelhető, akiben a nevelhetőség előfeltételei meg

vannak. Az idióta és imbecil megbénult lelki apparátusát nem lehet föl
ébreszteni. A  szellemi képességnek van egy bizonyos minimuma, mely 
a képezhetőség lehetőségének előfeltétele, — mint figyelni tudás, felfogó
képesség, ép érzékszervműködés, viszonylatok megértése, tanulni akarás. 
Ha ezek megvannak, megfelelő nevelési rendszer és környezet mellett, 
a gyógypedagógus munkája eredményes lehet.



IV- Gyakorlati problémák.
10-,A7 gyakorlati kérdések közül, Schnitzer K. a kisegítő iskoláz 

Gyermekek kiválasztása körül fennálló állapotokat ismerteti.
Megállapítja, hogy a képezhetőség és a kisegítő-iskolába való al- 

kalmassag összeesnek Németországban a helyzet az, hogy a kisegítő- 
iskolák valóságos ídiota-mtezetek. ahová nem a fogyatékosakat veszik 
íef, hanem a súlyosan derűteket és imbecilleket. Az. elmaradott gyerme- 
kék szamara létesült kisegito-osztályt töltik meg a fogyatékosok míg 
az előbbiek az elemi iskola padijaiban ülnek. Ezt az anomáliát csak akkor 
lehetne megszüntetni, ha a kisegítő-iskolákba és intézetekbe való fel- 
yeteh’ol nem az elemi iskola testületé és a községi elöljárók határozná
nak, hanem az mindenkor a pszihiater-orvos és gyógypedágógus fel- 
£ a ¿ w -  A zokat a nehézségeket, melyeket a szülők ellenállása és az, 
eleim iskola okoznak, el kell hárítani. Az előbbiekkel szemben a kisegítő* 
ísüoianak tekintéllyel kell fellépnie és eredményeket felmutatnia — 
lehető ve_ kell tenni bizonyos pályák elnyerését fogyatékosok számára is. 
i aV r ! ní - 18ÍOt eS-1gyo^ eí!aW a helyzetét törvényes intézkedésekkel 
sürgetiẐ aZm" Vegul az elemi iskolai tanító gyógypedagógiai kiképzését

értekezik^ középiskolák .és. a gyógypedagógia viszonyáról Heller Th.

.A z,li^ií középiskolás évei alatt éli át a pubertás fejlődési fnkát 
amely állapot legtöbb esetben nemcsak a lelkiegyensúly megingásával 
IvaÍ iooííayilvaiiulasaiban azokat a szimptomákat mutatja me
lyek bizonyos elmebaj tüneteivel azonosak. A  sizofreniát azért nem 
isménk gyakran fel, mert kezdeti stádiumában ugyanolyan elváltozá
sokban nyilvánul, mint a normális pubertás. Gyakran előfordul az is 
hogy a pubertásos állapot állandósul. Ezeknek a jelenségeknek hord- 
ereje kihat a gyogypedagogiara es a középiskolák munkájára. Hirtelen 
fellepő fennakadás a tanulásban, érzékenység, kifáradás, megférhetek 
lenseg, depresszrv állapot mögött, a lelki elváltozásoknak számtalan 
változata lehetséges. Hogy az ifjú összeférhetetlensége hisztériára va°-y 
zyklothyin zavarra vezethetó-e vissza, vagy hogy nagy mértékű kifára- 
clasai pszihasztemas eredetnek-e! — a középiskolai tanár eldönteni nem 
tudja. Ez a pszihiater-orvos dolga. Azonban az ilyen ifjúkkal szembeni 
eljárások megismerése a tanár feladata. Természetesen alapos gyógv- 
pedagogiai tudást tetelez fel, annal is inkább, mert a pszihopata ifjak 
xiilon intézetekben való tamtasa ma még nag-y akadályokba ütközik. 
L ^ . } 1I en intézmény létesült Magyarországon 1909-ben de sajnos üdvös 
működésé a háború után megszűnt. A  pszihopata középiskolai tanulók
kal ̂ szembeni bánásmódnak közelebbi célkitűzései is vannak mint a 
tanai- bizalomkeltő magatartása, lelkivilágukba való beleélés’ együttes 
munkálkodás. ’ r
. , 12- Hoffmann I. tahisztoszkopíkus olvasási próbákat eszközölt nép-
iskolákban mmdketnemu ^vermekeknéi.

A  pi obak anyaga részbGn massa 1 hang*zok sorozata, részből! értőid 
me* szavak voltak. A  különböző képességű gyermekeknél sem mutat
kozott elteres a mássá hangzókkal megejtett próbákkal, míg az értel- 
mes szavak elolvasásánál a legjobbak messze túlszárnyalták a gyen
gébbeket. Számszerűen: 2 gyermek közül a tehetségesebbik 38%-kal több 
ertelmes szót tud elolvasni, mint a gyenge tehetségű. Az előadó ebből 
azt a következteted vonja le, hogy a tahisztoszkopíkus olvasási próba 
egyszersmind intelligenciavizsgálat céljaira is alkalmazható.

Összefoglalás: A  tudományos gyógypedagógia sokat vár a gya
korlati gyógypedagógia eredményeitől. Az előadók mind kiemelik a 
nevelő sajátos beállítását, melynek lényege egyrészt a teljes megértés, 
másrészt az a felfogás,_ hogy a fogyatékosság egy sajátos életforma, 
nem pedig- a normálistól eltérő korcsjelenség. Mindannyian haugoztat-
szűksé0’ességé/Ŝ °^aÍ ®s tanárok gyógypedagógiai kiképzésének

V. Tanítástan.'
.13. Gyógypedagógiai didaktikai módszert Oberhausen ismertet, ki 

a siketnemak számfogalmait vizsgálja. Bírálja a siketnémák számtan
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tanításánál alkalmazott módszereket, közli saját tapasztalatait, hang
súlyozza, hogy a módszereknek természeteseknek kell lenniök és a gyer
mek mindenkori fejlődési fokához kell alkalinazkodniok.

14. A. Ettmayr a, beszédfejlődés és a primitív rajzok közt hasonló 
jelenséget tatait. Közismert a gyermeki beszéd fejlődésének ez a foka, 
melyben kis szókincsének szavait más, legtöbbször hasonló fogalmak 
elnevezésére is használja. A  gyermek a fogalom legfeltűnőbb jegyéből 
általánosít (minden férfi „papa“, minden kerek tárgy labda stb.). Azonos 
jelenséget vesz észre Ettmayr a primitívek, illetve fogyatékosok rajzai- 
nal. .Rajzokat mutat be, ahol a gyermek nyúlnak, kutyának, madárnak, 
bekanak ugyanolyan fejet és lábat és mozdulatot rajzol, vágj' külön
böző tárgyak ábrázolását azonos körformákban fejezi ki. Ezek az elsőd
leges formák inkább szimbólumok, mint kifejezési eszközök. A  gyógy
pedagógia számára az előadó azt a következtetést vonja le, hogy a gyer
mek nem a megjelenési formára irányítja figyelmét, hanem a jellemző 
mc zgásokra. Ennek a ténynek a rajztanítási módszereknél érvényesülni 
kellene.

VI. Az érzékszervi fogyatékosok tanából.
15. Az érzékszervi fogyatékosok tanának köréből dr. Ranschburg 

Pál egyetemi tanár, debilek, vakok és siketnémák számolási készségé
ről es számolási képességéről szóló tanulmányát adta elő.

, Normális gyermekeknél 7 éves korban a számfogalmak kialakulá
sának minden előfeltétele adva van, legtöbbször, ha konkrét fogalmak
hoz kötötten is készen van az 5—10-es számkörben. A  második iskolai 
■evben a számfogalom tárgyhoz kötöttsége felszabadul, 10—12 éves kor
ban eléri fejlettségének tetőfokát a számtani gondolkodás is.

Normális intelligenciájú vakok számfogalmainak kialakulására 
erős befolyással vannak a külső körülmények. Vakok intézetében a 
számfogalom fejlesztésié hamar megy. A  tanítás kinesztétikus, tapintási 
és ̂ akusztikus érzékelés útján történik. A  vakok számolási készsége leg
alább is meghaladja a normálisokét. Ugyanez áll a számtani gondolko
dásra vonatkozólag.

_ A  siketnémák számfogalmainak kialakulására még nagyobb jelen
tősége van a környezetnek. A  számfogalmak kialakulásának feltételei 
vizuálisan elő vannak! készítve, kinesztétikus és tapintási számérzékel
tető módszerekkel hamar fogalmivá abstrahálódnak. A  számtani gondol
kodás fejlődése a siketnémáknál lassúbb tempóban történik, mint a 
vakoknál.. Érdekes, hogy a szájról olvasással feladott műveleteket gyor
sabban oldják meg, mint az írásban feladottakat. Ennek okát Ransch
burg egyrészt abban látja, hogy írott vagy nyomtatott példák megfejté
sében kevés gyakorlatuk van, másrészt, bőgj' személyes kapcsolatuk a 
kérdezővel hiányzik. Azt ajánlja, hogy ezen sok írásbeli gyakorlattal és 
nevezetlen számokkal való számoltatással próbáljanak segíteni.

Debileknél csak kivételes esetben nem találunk számfogalombeli 
fogyatékosságot. Számtani gondolkoi ásuk a tizes, még inkább a 20-as 
számkörben bizonytalan és lassú. Számifogalmaik igen későn alakulnak 
ki. Fejlettebbek abban az esetben, ha a kiesztétikus és vizuális típus jó, 
az akusztikus gyenge; kevésbé fejlettek akkor, ha a vizuális és kineszté
tikus típus gyöngén, az akusztikus képzettípus jól fejlett.

A  vakok jobb számolási készsége vizualitásuk hiánya és auditiv- 
hajlamaik ellenére, a siketnémák gyengébb számtani gondolkodása jó 
vizualitásuk és hiányos auditív mivoltuk mellett azt bizonyítják, hogy 
a számfogalmak és számtani gondolkodás kialakulását a típusféleségen 
kívül más tényezők is determinálják. Normális intelligenciafokon az 
érzékszerv fogyatékossága megdönti a típusféleség jelentőségét.

16. Schnell János: „Az olvasáskészség összehasonlító vizsgálata nor
málisoknál, érzékszervi fogyatékosoknál és debileknél.“

A  szerző ötven 7—14 éves normálist, ötven 9—19 éves siketnémát, 
ötven 8—15 éves debilis gyermeket egyénileg vizsgált.

A  'folyékony olvasási próba eredménye azt mutatja, hogy míg a nor
málisok 5 perc alatt átlag 2000 betűt olvasnak el, a siketnémák ezt az 
eredményt 6%-ban, a dtebilek 12%-ban érik el. A  vakok folyékony olva
sási teljesítményei a. legcsekélyebbek, ugyanannyi idő alatt, legfeljebb
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100° betűt olvas el 86%-uk. A  megbízható olvasást vizsgáló kutatásokból 
az tűnik ki, hogy a normálisak érik el a legnagyobb teljesítményt, 
azutan következnek a siketnemák. leggyöngébbek a debilek, a vakok 
pedig alig maradnak el a normálisak mögött. Ez utóbbiak hibakvalitá
sai, hiányos eszközeik ellenére is magasabb intellektust árulnak el mint 
a siketnemak és diebilek.

17. Krall előadásából tudjuk meg, hogy egy, az egész német biroda
lomra kiterjedő ifjúsági törvényt hoztak (Reichsjugendwohlfartsgesetz), 
amely a g^eimekieknek és fiatalkorúnknak fokozottabb jogigényt bizto- 
sit a neveltetésre. Lückerath, a fiatalkorú bűnözők gyógypedagógiai 
neveleset kívánja, Simon F. pedig a vallástanítás bevezetését javasolja 
a gyógypedagógiai és javítóintézetekbe. (K éri Hedvig.)
Gustav Brühl: Über den gegenwärtigen stand der Berliner Schwerhöri

genschulen. Foha otolaryngologica Bel. 16. Heft 2. (A  nagyothallók 
iskolája kérdésének mai állása Berlinben.)

, Németországban 48.000 siketnéma él, ezeknek körülbelül egylieted 
részé iskolaköteles. 73 siketnéma intézet van, melyben pl. 1924-ben 6000 
gyermek volt beiratkozva, ezek szerint Németország'ban minden iskola- 
köteles siketnema el van helyezve.

, Nem így áll az iskolaköteles nagyothallók ügye. Fülorvosi vizs
galat kiderítette, hogy 25—30%-a az összes iskolásgyermekeknek vagy 
egyik vagy^ mindkét fülére beteg. Gyakran csak kisfokú elváltozások 
vannak, meiyek az iskolai oktatásra hatástalanok, mégis Nagy-Berlin- 
h;3n, P-SOO olyan gyermek van, akinek egyik vagy mindkét fülén kóros 

talal^ható; ezeknek 10%-a, tehát 9250 középfokú és ennek 
i ^  725 ^ en nagyfokú nagyothallásban szenved (súgóbeszéd-
halias A m). A  nagyothallók iskolájába Németországban azokat a gyer
mekeket veszik fel, akiknek társalgó beszódhallása 2K méter. Ezídő- 
szerint 22 ilyen iskola van egész Németországban, ebben kb. 1500 nagyot
halló gyermek tanul, bár a statisztikai adatok szerint 11.000 nagyothalló 
iskolaköteles gyermek van Németországban.

ilogy  mégis csak ilyen kevés nagyothalló gyermek van a neki 
meglelem iskolában elhelyezve^ annak az az oka, hogy ezek a gyerme
kek még mindig a normáliskolába járnak, ahol esetleg egész jól tud- 
jak palástolni a nagyothallásukat, megtanulnak szájról leolvasni de 
evrolevre megbuknak.

. A  szerző igen fontosank tartja, hogy minden gyermeket, aki vala
mely fertőző betegségen átesett, fülorvos megvizsgálja.

Érdekesek a statisztikai adataik a német nagyothalló iskolák 
jelenlegi növendékanyagáról: 280 gyermek közül 159 (55’5%) szenved 
kétoldali idült középfülgyulladásban.
, A  siketnéma iskolák gyermekanyaga más, ezeknek kb. már a fele 
így  született es alig akad fiilfolyásos gyermek.

A  szerző szerint erélyesen kell oda törekedni, hogy a nagyothalló 
gyermekek a nekik megfelelő iskolákba kerüljenek. Hiszen nem törté
nik velük igazságtalanság ezáltal, mert a nagyothallók isolája esak- 

olyan, mint a normál iskola, esak kevesebben vannak egy osz
tályban. (Székácsné Friedmann Ilona dr.
Hugó Stern: Phoniatrisches Seminar. (Wiener Med. Wochenschr.)

T- A  dadogás összefoglaló fogalom, mely alá különböző ideges 
eredetű beszédzavarok tartoznak (félelmi-, kényszer-, görcsös, koordiná
cióŝ  neurózisok, beszédfélelem, asszociatív afázia, stb.). Stern újabb fel
fogása szerint a dadogás a beszéd ritmuszavara, tehát egy aritmia. Az 
agyból jövő, a beszélő izmokhoz menő impulzusok erősebbek, mint a 
gátló faktorok, vagy pedig az utóbbiak felülkerekednek, úgyhogy koor
dinált beszéd nem keletkezhetik (zárlatok). Következik tehát: 1. az izom
működés egyidejű, vagy egymásutáni zavara (spazmusok). 2. A  külön
böző együttes izomműködések intenzitásbeli zavara.

Majd minden esete a dadogásnak krónikus szótagismétléssel kez
dődik, ami a normális beszédritmus utolsó nyoma.

II. Éneklés a mutáció alatt.
Ha a mutáció nagyon rohamosan folyik le (vérbőség a gégében.
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fájdalmak), az éneklést el kell tiltani, még1 a beszédet is' korlátozni kell. 
A  mutációelőtti hangnem jellemző a mutációutánira. Rövid hang- és- 
lelekzési gyakorlatok, majd ajak és nyelvgyakorlás megakadályozzák 
a hangterjedelem túllépését, kiegyenlítik a regisztereket és megterem
tik a fájdalomnélküli átmenetet az új hangba. A  gyakorlatoknak lehe
tőleg „voix mixt“-ben kell történni és lassanként szabad csak úgy a: 
magasság, mint a mélység felé haladni.

III. Fontosabb szempontok a hang- és beszédhibák kezelésében. 
Legalaposabban keik individualizálni, és differenciálni.

A  fonaszteniánál fontos a vezető szimptoma kezelése. A  terápia 
esetleg nem haladhat addig tovább, míg a beteg a helytelen légvételét 
és hangkezdetét meg nem változtatja. (Dr. Dénes.}

Dr. O. Decroly: Le principe de la olobalisation applipué a l’éducation du
lan papé parié et écrit. (Archives de Psycholopie. Törne XX . Nr
80. 1927.)
M. de Meutter három egymást követő éven át a globális. írási képes

ség" fejlődését tanulmányozta. Eredmény:
Olyan 6 éves gyermekek, akik előzőleg még sohasem írtak, minden

napig gyakorlat mellett néhány nap múlva már felismerhető betűeleme
ket és szószilhuetteket adnak, ep.u hónap elmúltával a jobbak már olvas
hatóan írnak, három hónap elmúltával az összes növendékek világosan 
és olvashatóan leírják azt. amit a táblára előírnak.

M. de Meutter három. írási fázist különböztet meg:
1. A  vonalra nincsenek tekintettel, a betűk nagyon egyenetlenek.
2. A  gyermek törekszik a vonalakhoz alkalmazkodni, de a betűk 

arányaira még nincs tekintettel.
3- A  gyermekek követik ai vonalat is és tekintettel vannak az ará

nyokra is.
A  harmadik fokozat után a gyermekek már a tanár folyóírását is 

helyesen voltak képesek utánozni.
Egy 10-es. csoport növendékei közül december végén, tehát négy hó

nap elmúltával, 3 gyermek nagyon jól, 3 jól és 4 közepesen írt.
Meutter legjobban olvasó növendékei egyszersmind legjobban írtak 

is, egy növendék kivételével.
Hamaide kisasszony 23, 5-4—6-6 koros növendékei közül 16, napi 15 

percnyi gyakorlat mellett, 39 tanítási napon át egy-egy növendékre eső 
5-től 10—12 órai egyéni összgyakorlat mellett megtanult írni, és pedig- 
3 meglehetősen, 4 elég jól, 5 jól é-s 4 nagyon jól.

M. Segers tanár 26 növendéke átlagos 16 órai összgyakorlat után 
tanult meg másolni és globálisan olvasni.

A  globális iratás eredményei azonban nem olyan egyenletesek, a 
betűk nem olyan egyöntetűek, mint az ábc-módszernél.

II. Siketeknél szerzett tapasztalatok. A  Rempart des Moines, 
Bruxellesben és az Anvers-í siket leányok intézetében kedves nővérek 
már évek óta globális módszerrel tanítják a siketeket.

1. fok: a) tárgyak, b) tárgyak és rajzaik, rajzok azonosíitatása.
II. fok: tárgyaknak és képeknek szavakhoz és írott mondatokhoz 

való kapcsolása.
III . fok: az előforduló írott szavak és mondatok szájról1 olvasta,tása.
IV . fok: a _ gyermek ^megszólaltatása és beszédbeli megértetése. Az 

észrevevés fejlődésével párhuzamosan haladó beszédmotorizmus képző
dése alapján. A  kiejtési oktatást az ortofoniai kezelés helyettesíti. 
A  második tanévtől kezdődőleg a hangbeszéd és az olvasott beszéd pár
huzamosan haladnak.

Eredmények:
1. Valószínű, hogy a siketek nagyobb érdeklődést mutatnak az írott 

beszéd elsajátítása alkalmával, mint a hallók, mivel ezek már rendel
keznek kifejezési eszközzel' és nem érzik az írás szükségességét,

2. A  siketek tanárnői a nehézségek legyőzéséhez hozzá vannak 
szokva és nagy türelemmel rendelkeznek.

3. A  siketek intézetének órarendje különös tekintettel van a beszéd- 
gyakorlatokra.
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A  Rempart-des-Moinés-intézet órarendje:

ELŐKÉSZÍTŐ OSZTÁLY:

4—6 évesek
8.30 Tisztálkodás.
9 Ideo-vizuális olvasás.

9.20 Szájról olvasás.
9.40 Rendgyakorlatok. 
9.45 Szünet.

10 Gyakori, a tükörnél.

ELSŐ OSZTÁLY: 

6—7 évesek
8.30 Ugyanaz.
9 Írás.

9.30 Szájról olvasás. 

9.45 Szünet.

MÁSODIK OSZTÁLY:
7—8 évesek

8.15 Ugyanaz.
9.10 Tükörgyakorlat, szó

tagolás.
9.30 Számtan.

9.45 Szünet.
10 Lélekzési gyakori.

10.10 Szótagolás. 10.45 Beszéd. 10.15 Szájról olvasás, cse
10.20 Egyeztetés. vegés és képszeml.
10,30 Ortofonía, írás, 10.55 Diktálás. 10.40' A tanultak diktálása.

rajz.
11.15 Befejezés.11.15 Befejezés. 11.15 Befejezés.

1 óra Lélekzési gyakori. 1 óra Olvasás, . 1 óra Lélekzési gyak. szó
1.15 Szájról olvasás. tagolás, szájról ol

vasás, feladatírás, 
v. szabad olvasás.

1.30 Lélekzési gyakori. 2.20 Kézügyesség vagy
1.40 Ortofonía. ■ .,i' egyéni beszédápo
2 óra Egyeztetés. 2.40 Egyéni kiejtési hibák lás, vagy feladat

javítása. készítés (emléke
zeti gyakorlatok* 
fogalmazás, nevelő
játék stb.).

; 5 óra Lélekzési gyakori. 5 óra Beszéd. 5 óra Lélekzési gyakori.
5.10 Ideo-vizuális olvasás. 5.10 Szájról olvasás.
5.20 Szájról olvasás. 5.20 Íratás.
5.40 Tükörgyakorlatok. 
5.50 Ortofonía és

Fröbel-gyakorl.

Éidekes, hogy a számtan még' nem fordul elő az előkészítő és első 
osztályban, a rajz és a kézügyesség is alig. Az összes nevelő gyakorlatok 
n beszeclre vonatkoznak.

Decroly, Pintérnek, a newyorki tanárképző tanárának kíséretében 
a ientnevezett siketek intézetében járt és egy hét gyermekből álló osz
tálynak diktaltatott. Egy^ gyermek 5 éves, ki öt hónap óta tanul, három 
gyermek 6 eves, ki egy év óta van iskolában, egy gyermek 6'k éves és 
kettő 7 eves. Ez utóbbi három gyermek alig egy-két hónap óta van 
az iskolában.

A  globálisan írni és olvasni megtanult mondatok közül a következő
ket diktálták: A  jó anya a széken ül. Mama a zsámolyra ült. A  papa 
nevet. A_macska beteg. A  mama karján hordja a babát.

„ A  hét növendék által elkövetett hibák összege nyolc, közülök négyet 
az 5 eves követett el, hármat a másfél hónap előtt beiskolázott 7 éves és 
egyet a három hónap.óta beiskolázott 7 éves.

Az 5 éves gyermek spontánul (magától) a következő „Kis hírek“ 
címén írni-olvasni megtanult mondatokat írta le, és pedig a valóságra 
vonatkozóan: Aline sírt. Én elestem a réten.

Egy 6 éves: Mara Erzsébetnek új labdája van. A  nővér letörölte a 
táblát. Elestem az udvaron. A  nővér tévedett stb. stb.

A  gyermekek előszeretettel fejezik ki írásban történéseiket, hely
zeteiket és mindazt, ami közelről érdekli őket.

Említésreméltó, hogy a siketek szigorúan, alkalmazkodnak a helves-r 
íráshoz és a szórendhez és mindkét tekintetben messze felülmúlják a 
hasonló korú halló, gyermekeket. •' •

Összefoglalásképen megállapítja, hogy:
a) a siketek a 6 éves kortól kezdődőiéi? megtanulhatnak írni, olvasni 

és szájról olvasni, és pedig globális módon. Már az 5 éves siket gyer
mekkel is megkezdhető az oktatás;
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W a. s.iket gyermek hámom hónap alatt írott mondatokat képes el
sajátítani (írni-olvasni) és magát ezekkel írásban kifejezni, hogy azután 
beszelni is megtanuljon;

c) a beszéld elsajátítása ezzel az eljárással nagyon megkönnyebbül 
es meggyorsul. ' ' (Michels.)
Prof. M. Rosenfeld: Klinisches Lehrbuch elér Inkrelologie und Inkreto- 

therapie. (Belsőszekréciós tényezők a yszihiatfiában és neuro
lógiában.)
A  szerzőnek a hormonoknak egyes, lelki és agyi működésekre való 

halasának összefüggéseire való véleménye következő táblázatban fog
lalható össze;

Milyen lelki és ideg- 
rendszeri működési tü
neteknél és betegedések- 
nél ismeri el a szerző 
az endokrin szisztéma 
befolyását e tünetek 
okául?

Érzelmi élet, érzékelés, egyéniség, karakter, 
szellem-frissesége, szellemi reakcióképesség. 
Kasztraciós pszihozisok, vazomotoros neurózis, 
gyengeelméjűség, általános mozgatóerő le- 
esökkenése, kretinizmus.

Melyeknél tagadja? Epilepszia, sehizophrenia, gerincvelő- és ideg
gyulladások.

. , Öntudat, klimakterikus pszibozisok, hisztéria.
Melyeknél tartja ketse- neuraszténia,mániás — depressziós elmezavar, 
gesnek? senilis, prásenilis pszibozisok, gyengeelmé

jűség.

A  bennünket közelebbről érdeklő lelkiélet jelenségeinek endokrin 
kapcsolatairól a következőket mondja a szerző: Az öntudatot talán oly 
hormonok befolyásolják, melyeknek keletkezési pontjai az alvási köz
pontok lehetnek. Az érzelmi életet a pajzsmirigy befolyásolja. A z érzé
kelést Jaensch szerint a mellékpajzsmirigy, a pajzsmirigy és a hypo
physis befolyásolják.

Egyéniséget, karaktert, ösztönéletet, a szellem frissességét, reakció
képességét nyilvánvalóan befolyásolják endokrin tényezők.

Dr. Lázár Klára.
Frösehels Emil: Stimme und Svrache in dér Feldvadaaogik. Halle a. S.: 

Carl Marhold. 1926. 204 oldal. 27 ábra.
A  szerző a modern logopadia szempontjából a gyengeelmé.iűek, a 

siketnemák, a vakok és a beszédhibások gyógypedagógiai beszédtera- 
piaját tárgyalja. Különösen figyelemreméltó Frösehels terápikus eljá
rásában a dadogás gyógyítása. Azon a véleményen van, hogy a dado- 
gá.s már a kezdeti stádiumban fóbián alapszik. Ezt szerinte a különböző 
fiziológiai és_ a gimnasztikái módszerek nem vették figyelembe, ezért 
kevés eredménnyel is jártak. Frösehels a dadogást asszociatív afáziá- 
nak tekinti. Ezen teoretikus felfog'ását a gyakorlatban is érvényesíti. 
A  dadogóknála Gutzmann-féle fiziológiás gyakorlatokat, bár bizonyos 
fokig végezteti, de mégis lényeges különbséggel. Gutzmann a lefokozott 
beszédcentrumot akarja erősíteni, Frösehels viszont a dadogó öntuda
tát akarja megszabadítani a zavaró momentumoktól. Annak igazolásául, 
hogy nehéz hang nincs, táblázatot alkalmaz, mely a hangok egymás- 
közötti hasonlóságát bizonyítja, A  hangokat a terápikus gyakorlatoknál 
fokozatosan, egyiket a másikból fejleszti ki. A  kifejlődött pszihoneuró- 
zis abreagálásúra irányuló módszeres eljárásában, azaz terápiájában fő
kép a pszihológiai hatásokat igyekszik érvényesíteni. H. K .
Bardócz Pál: Az iskolakönyvek szerkesztéséről, kiadásáról és bírálatáról. 

(jKülönlenyómat a „Magyar Tanítók Orsz. Szövetsége“ hivatalos 
közlönyéből.) Budapest, 1927. 28 oldal.
Szerző ezt a füzetet tankönyvszerkesztőknek, kiadóknak és bírálók

nak írta s azt mondja, hogy azt ezeknek el kell olvasniok, mielőtt tan-
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könyv írásához, kiadásához vagy bírálatához fosnának. Részletesen, fog- 
lalkozik az olvasókönyvek feladatával, szerkesztésével, tartalmával, be
rendezésével, a kézikönyvekkel szemben felállítható új követelmények
kel éis a tankönyvaproháció kérdésével stb. Lényegében véve minden 
idevágó kérdésre kiterjeszkedik, de újat nem igen mond. (é m j

Borbély Sándor legújabb munkája érdekében körlevelet írt az inté
zetek igazgatóinak és a kartársalűnak, melyben azt mondja, hogy a 
magyar siketnémaofctatás történetének leggazdagabb kútforrását, a 
Seb warczer „Históriájáét, mely tudvalévőén latinnyelvű (L. B. S. Bib
liográfia), közkincsiil kiadja gépírásos sokszorosítással magyarul. Azt 
mondja, hogy így is sokba kerül ugyan, de ezt a költséget megbírja 
15—20 megvevő, ellenben a nyomtatásra nem kerül 200 megrendelő. 
A  munka hozzávetőleges számítással nagy 4-edrétű (kis ívűét) papíron 
lesz körülbelül 20 ív. Már most azt kérdi: volna-e az igazgatóknak kész
ségük, hogy intézetük hasznára s az iigy javára kiszorítsanak annyi 
pengőt, ahány ív  leend magyarban a munka?! Azt hisszük, nem lesz 
egy intézet sem, amely ezt az áldozatot meg ne hozná. Aki két példányra 
is előfizet, annak a második példányt egynegyedárral kevesebbe számítja-

L A P S Z E M L E
A. Herlin: A siketnémák oktatásának új módszere Belgiumban* írta és 

fölolvasta a párizsi Musée Pedagogique előadótermében 1927. évi 
december hó 4-én A. Herlin, brüsszeli siketnémaintézeti tanár. Közli 
a Néptanítók Lapja 1928. évi 3—4. száma.
Egész 1922-ig úgy tanították beszélni a siketnémákat, hogy némi 

előkészítés után előbb egyes magánhangzók kiejtését (legelőször az 
ci hangét) gyakorolták, azután a mássalhangzókét (köztük elsőül a v-t), 
majd az ezekből képzett szótagokét (ap, pa, pap) s végül önálló szók 
(papa, pata, tata) kimondására tértek át. Amikor ebben már bizonyos 
eredményt érték el, hozzáfogtak a betűk, szótagok, szók elolvasásához,, 
majd leírásához. A  sorrend tehát az volt. ho.gy a siketnémák előbb 
bszélni, aztán olvalsni s végül írni tanultak, még pedig-úgy, hogy a han
gokkal kezdték s ezekből azután szótagokat, végül szókat alkottak.

Ot esztendő óta Belgiumban egészen más módszert követünk.
, Most nem várjuk be, hogy növendékeink kilencedik életévüket el
ejék , mint azelőtt, hanem már négy-ötesztendős korukban hozzáfogunk 
oktatásukhoz. Kezdjük pedig alz ú. n. identifikációs gyakorlatokkal, ame
lyeknek az a céljuk, hogy a kicsinyek az egyes tárgyakat a valóságban, 
majd a valóság után a képben s végtére a. kép után készült képben is 
fölismerjék. Ez a foglalkozás nagyon tetszik a siketnéma gyermekeknek 
s kezdetben elég könnyen is megy, de később, amikor már a virág
csokorra, bélyegekre kerül a sor, meglehetős ügyességet tételfez föl.

Amikor ezek az identifikáló gyakorlatok már jól haladnak, áttérünk 
arra, hogy a növendékek a kép alá az ábrázolt tárgyaknak a nevét is 
írják oda. Laikus ember alig hinné, de tény. hogy ötéves siketnéma gyer
mekektől még ez is kitelik. Nincs nieg’batóbb látvány, mint Decrohr 
módszerének alkalmazása a siketnémáknak írásra-olvasásra tanításánál ; 
mert a kicsinyek az írást is gyakorolják, még pedig mindjárt a szók le
írásával, anélkül, hogy előzetesen az egyes betűkét külön tanulnák.

Mielőtt beszélni tudna, a siketnéma. már le tudja olvasni az ajakról 
a szókat és mondatokat, amelyeknek értelmét is tisztán felfogja. Ez a 
tény már régóta ismeretes, de eddigelé egyáltalában nem, vagy alig tud
ták hasznát venni, míg manapság már különös jelentőséget tulajdoní
tunk neki. Eleinte lassan, később egyre folyékonyabban minden olvasott 
és írott mondatot kiejtünk a növendék előtt s emez valamennyire ráismer. 

Mindezek a gyakorlatok természetesen arra késztetik a gyermeket,

A  maga egészében közöljük ezt a cikket azért, hogy alkalmat 
adjunk a hozzászólásra, Decroly eljárását különben már többször is 
méltattuk.
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hogy mialatt a tanár beszél, ő maga is mozgassa ajkát; kezdetben csak 
lőréd ékesen _éis ügyetlenül utánoz, később azonban mindegyre teljesebb 
mértékben és tökéletesebb módon. Beszélőszerveinek mozgását csak
hamar hang- is kíséri, amely eleinte bizonytalan, zavaros, de idővel 
íipránkint megjavul. Végtére a siketnéma gyermek beszélni kezd általá
ban cérnavékony hangon s több-kevesebb kiejtésbeli hibával, amelyet 
kezdetben ki sem javít a tanító. Sok-sok gyakorlás után kerül csak rá 
.a sor, hogy a tanító az ő szaktudását fitogtathassa.

Azok az eredmények, amelyeket e módszer alkalmazásával a belga 
.siketnéma gyermekeknél elértek, valóban számottevők. Az 1926/27. tanév 
folyamán Brüsszelben 1800 mondatot tanultak a gyermekek, akik között 
alig egy-kettő volt még hét éven fölül, holott a régi módszer mellett — 
tízéves gyermekekkel — legföljebb ha 250 szót tudtak megtanultatni. 
Ezek a mondáitok persze többnyire nagyon egyszerűek, de akad köztük 
jócskán mellékmondattal bővített is; az állító mondatokon kívül tagadó, 
kérdő és tagadva-kérdező mondatokat is gyakoroltak, úgyhogy a hasz
nálatos igeidők, de sőt a gyakoribb rendhagyó igék is mind sorrakerültek.

A  kiejtés is jobb, mint ezelőtt, mert nem erőszakolt s így természe
tesebb és folyékonyabb; az ajakról olvasás bámulatos biztonságú, oly
annyira, hogy akármely látogatónak, de még a kevésbbé szabatos ki
ejtéssel bíró idegeneknek beszédét. is megértik; szellemük élénkségét 
bizonyítja,^ hogy amit látnak, éreznek vagy gondolnak, nyomban ki is 
fejezik, még pedig élőszóval csakúgy, mint írásban.

E módszer.jó eredményeinek máris nagy híre-kelt«-amit az a tény 
is bizonyít,_ hogy számos külföldi állam, köztük Japán is kiküldötte 
szakembereit annak tanulmányozására. A párizsi Institution nationale 
(les scmrds-muets-ben (SiWnémák nemzeti intézetében) 1926 óta szintén 
ezt a módszert alkalmazzák.

Összefoglalásul a következőkben adjuk a belga módszer jellemző 
Vonásait:

1. Akár az írásnál, akár az olvasásnál, kiejtésnél mindvégig a 
Decrcly-féle globális módszert követjük, vagyis nem részletezünk, hanem 
összefoglalóan tárgyaljuk a, tanítás anyagát (hangok, illetőleg betűk 
helyett az egész szót, az egyes szók helyett az egész mondatot egyszerre 
vesszük át): ebben a tekintetben egészen új csapáson haladunk és semmi 
közösségünk a régi módszerrel.

2. a tanítás sorrendje: a) olvasás: b) írás- c) olvasás az ajkakról; 
d) a beszéd. Tehát a régi sorrendet is teljesen felforgatjuk,

3. Arra a tényre alapítva, hogy a siketnéma gyermek minden taní
tás nélkül is tud az ajakról olvasni és meg is érti az íay olvasottakat, 
hatványozottan nagyobb eredményt vagyunk képesek felmutatni.*

Anya- és eseesemővédelém. Kiadja az Országos Stefániá-Szövetséa
anyák és csecsemők védelmére. Megjelenik havonta egy szét. Felelős
szerkesztő: Keller Lajos. Budapest, V II I ,  Vas-utca W. Előfizetési ára
12 P. I.'éVf. 1. szám. 1928 január 16.
Kiállításában ízléses, tartalmában értékes lappal gazdagodott a 

magyar gyermekvédelem az által, hogy az Országos Stefánia-Szövetsé-g 
fenti folyóiratát megindította. Petkó-Szandtner Aladár államtitkár az 
Országos Stefánia-Szövetség célját és működését ismerteti. „Az Orsz. 
Stefánía-Szövetség működése szorosan összefügg az állami gyermek
védelemmel, hazánk eme legrégibb és legnagyobb szociális intézményé
vel. A  kettő kiegészíti egymást, mert míg az állami gyermekvédelem 
gyermekmenhelyei útján csak az erkölcsileg vagy anyagilag elhagya
tott gyermekeket karolja és karolhatja: fel megszületésének pillanatától 
15 éves koráig bezárólag, a Szövetség gondozásába és védelmébe vesz 
és vehet minden csecsemőt kisded korának eléréséig és minden anyát 
terhességének kezdetétől fogva.“ — Keller Lajos szerkesztő „A  magyar 
ányávédelem“ című cikkében többek közt főleg a terhesbejelentés köte
lezővé tétele mellett száll síkra. Nincs józan gondolkodású magyar 
ember, aki melléje ne állna, lia tudja például, hogy a budapesti szülő
otthonokban 1926. évben 12.267-szülési szám mellett 2626 volt az abofftusok

* Lásd Decroly művének ismertetését a 28. lapon.
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szama, vagyis a szulointezetek forgalmának 10—40%-a nem szülés ha- 
Jiem abortus. _A terhesség kötelező bejelentésével .s az anyavédelem 
intenziv kiterjeszteseyel sok anya és csecsemő egészségét, sőt életét 
ehetne megmenteni es sok gyermekgyilkosságnak és öngyilkosságnak 

b f ő k n e k  lehetne elejét venni. -  Valóban gyönyörű munkát 
vegez a Szövetség, melynek 110  fiókszövefcége, 135 védőintézete, 19 tei-
orvn^W ? 6 7 bölcsődéje és napközi otthona van és 258orvost, 52/ védőnőt foglalkoztat. fém.)

“ t i ? ; ,  c J ' i n ^ nt f dáS ie\entö,sé^  a fajok életében. Külön, lenyomat a Lel 1927. évi augusztus es szeptembert) számából.
, szerző a fajfen maradás biztosítását célzó ókori fai védelmi tór- 

S f ,  ismertetése után a kultúrnépek hanyatlásának okait fejtegeti. 
-Ezeknek legfontosabbjai a faj keveredés és a természetes kiválogatódás
í v n f  l ^ H 'n u myh0r  a kultÚ-^ f ,tal teremtett kedvezőbb áetviszo- 
l L  i,,0 ^tt °l3 an. sainya, es örökletesen terhelt egyének is megmarad-
voína \őtkív n t ? ^ mitlm bn Hözött a természet kiselejtezett

,, , Ez ellenkiyalogatódás legfőbb eszköze a társadalmi osztályok gyer- 
5 k?lonbozosege, mert nem kétes, hogy a szellemi tehet

segek a testi bélyegekhez hasonlatosan öröklődnek, mégpedig a. tár
sadalmi osztályok lepesozetét követve, nevezetesen xígy, hogy a vezető 
társadalmi osztályokból több tehetséges gyermek származik, még oly 

ai?. iai<.bo* a nevelteted es művelődési lehetőségek az összes ősz- 
tályok kozott egyenlővé tetettek (Kalifornia).

Érdemben ezzel megegyezőleg mutatják Reiter és Osthoff, Prokein 
•es a szerző vizsgálatai, hogy az alacsonyabb társadalmi osztályokból 
sokkal több gyengetehetsegu gyermek származik.

Ezután több adattal ismerteti, hogy a vezető osztályok gyermek- 
aixlasa a csaJacl íenmaradasához szükséges minimumot sem éri el, — 
mij5, a1z.-?’ i 9s?ny1 osz,tályok sokkal szaporábbak, s így a tehetségek fenye- 
geto kihalasavai szemben az abnormisok száma állandó növekedésben 
van. Majd a gyengetelietseg, illetve ifjúkori gyengeelméjűség örök- 
letessegere vonatkozolag Goddard, Davenport, Schlesinger, Reiter és 
Usthoy Vizsgálatait ismerteti, s ez utóbbiak, valamint Prokein. s a buda
pesti all. kisegrtoiskolaban végzett saját vizsgálataival bebizonyítja, 
nogy a gyengetehetseg1̂ örökítő készségét önmagában hordozó családok 
gyermekaldasa felülmúlja a normális családok gyermekáldását, oly
annyira hogy a jelenlegi arány szerint a gvengetehetségűek száma kér 
nemzedék alatt a jelenleginek két és félszeresére fog emelkedni

Mivel pedig a gyermekáldás csekély különbségei idők folyamán 
a, nepretegek eloszlását teljesen megváltoztathatják, vezétőrétegeink 
pusztulásával ntodaink elproletáxosodásának nézünk elébe.

S épp emiatt kell nekünk a gyermekáldásra különös gondot for
dítanunk mert ennek csökkenése a kulturálisan alacsony fokú nem
zetiségeink teljes felülkerekedését idézi elő, annál is inkább, mert azok • 
szaporodása egyre növekszik, míg a magyarságé egyre csökken. '

, ,  E pusztító folyamat meggátlásának egyedüli módját szerző táj
védelmi törvények sürgős életbeléptetése s törvényrendszerünk ilyirá- 
nyu reformjában látja, s ezek megfelelő előkészítésére szükségesnek 
tartja az allamd fajbiológiai és fajegészségügyi intézet mielőbbi fel- 
állítását.
Dr. Jakobi József: Betegekkel való bánásmódról. Előadta a budapesti 

Orvosi Kaszinóban, 1927 december 6~án. Gyógyászat, 1928 január 22. 
A  tanítói pályával hasonlítja össze előadó az orvosit. Jó szív, humá

nus gondolkozás, türelem, megértés és emberszeretet azok a tulajdon
ságok. melyek nélkül senkisem lehet jó orvos vagy tanító (egyéb képes
segek mellett, ú. m. jó ítélőképesség, helyes kritika, szorgalom, lelki- 
ismeretesseg). Ez az a két pálya, ahol az egyén a mások leikével a leg- 
jiensobb, szoros kapcsolatba jut. A  tanító a gyermek ki nem forrott 
hajlítható az orvos a betegség által _ sebzett lélek vezetésére hivatott!

b elveti eloado azt az eszmét, vájjon a középiskolákba néhány év 
óta bevezetett azon módszert, mellyel a tanuló szellemi képességeiről, 

Magyar Gyógypedagógia 1928. 1—3. sz. 3
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szorgalmáról, modoráról indexei vezetnek, nem lehetne-e kiegészíteni 
olyképen, hogy a tanuló humánus tulajdonságait is feljegyeznék, ezzel 
mintegy előre megjelölve azokat, kik hivatva lennének arra, hogy maj
dan orvosi, vagy tanítói pályára lépjenek.

Még fokozottabb mértékben kell előadó ezen szép humánus szem
pontjait a gyógypedagógiában alkalmazni, ahol a gyermeki lélek már 
betegen, sebzetten kerül a gyógypedagógus elé és akinek ilyenformán 
meg kell kétszereznie a képességeit, a humanizmusát, hogy egyesíthesse 
a tanító és az orvos munkáját. (Dr. Färber Zelma.)
Prof. Kansehburg Pál: 220 voltos villanyáram által hydrokephalusos 

egyénen okozott sklerosis multiplex-szerű szerves idegbántalomnak 
műtétile g javított esete. Gyógyászat, 1927. 51—52. sz.
Egy beteg esetéről számol be, kinél nagyfokú vízfejűség mindaddig 

semmiféle tünetet nem okozott, míg nem az egyén foglalkozásából ki
folyólag villamos traumán ment keresztül, mikor is nála félórás eszmé
letvesztés után egy hónap múlva fokozatosan jobboldali bénulás fejlő
dött ki az alsó-felső végtagon, később kisebb fokban a bal felső végtagon 
is. Szerző ügy fogta fel az esetet, hogy a villamos hatás folytán a hir
telen megmelegedett és felszaporodott agyvíz nyomást gyakorolt a belső 
köteg hátsó felére, mely néhány hét múltán sem tudott felszabadulni a 
tartós nyomás és pangás alól, benne részben másodlagos’ elfajulás fejlő
dött, részben pedig a. pályák a megnagyobbodott folyadék tömege okozta, 
gátolt ingerületvezetés miatt nem működhettek. A  Röntgen-technika 
egyik újabb vívmánya, az enkephalographia révén, (mely abból áll, hogy 
az' agyvíz egy kis részét kiengedve, helyébe levegőt fúvatnak be, s így  
kerül az illető a Röntgen-ernyő elé) biztos meggyőződést szerzett a föl
tevés helyességéről, s az illetőt megoperáltatta a kérges test átszúrásá
val, mintán az eredeti Foerster-módszer — mely a felgyülemlett agyvíz 
állandó levezetését biztosítja a tarkóizomzat közé — kivihető nem volt. 
A  mozgékonyság baloldalt tökéletesen helyreállott, s a jobboldali hüdé- 
sek lényegesen javultak. (rm .)
Gyermek és család. Képes folyóirat. Szerkesztik: Nagy László és Nóg- 

rády László dr. I. évfolyam, 1. szám.
Csinos kiállítású füzet — a Magyar Gyermektanulmányi és Gya

korlati Lélektani Társaság legújabb kiadása — került a kezünkbe a 
napokban. Megtudjuk belőle, hogy a Társaság egyik alosztályának, a 
Szülők Szövetségének szellemi vezetésével „A  Gyermek“ című, inkább 
tudományos jellegű értékes folyóirata mellett ríj lapot indított, amely
nek törekvése odairányul, hogy önállóan szolgálja a magyar családi élet 
és nevelés mindennemű érdekeit s érvényesülését úgy a magán-, mint 
a közéletiben. Vezére akar lenni a szülőknek a gyermekek és ifjak meg
figyelésében, megismerésében. Azonkívül arra törekszik, hogy az összes- 
szülőket egy nagy szülői szövetségbe tömörítse. A z első számban Nagy 
László. „Mit akarunk?“ címen a lap célját fejtegeti. Bókay János dr. 
egyetemi tanár „Töredék a gyermekhigiéne köréből“ címen. PurébT 
Győzd. dr. egyetemi magántanár, székesfővárosi tanácsnok „A  család, 
védelme a gyermek szempontjából“ címen, Szederkényi Anna „Bölcső
dal“ címen ír. Nógrády László dr. „A  szülői tekintélyről“ értekezik,. 
Frank Antal dr. pedig „Furcsaságok a nevelésben“ címen nyújt szép- 
értekezést. Sok kép és illusztráció egészíti ki a kedves füzetet, amellyel 
az eleven társaság gazdagította nevelésügyi irodalmunkat. (é m j

E G Y E S Ü L E T I  É L E T
A  M A G YA R  G YÓ G YPE D AG Ó G IA  TÁ R SA SÁ G  KÖ ZG YŰLÉSE

A  Társaság 1927. évi október hó 21-én dr. Rottenbiller Fülöp Igaz
ságügyi h. államtitkár elnöklése alatt közgyűlést tartott, melyen a tiszti
kar beszámolt a múlt év eseményeiről, a Társaság munkásságáról s 
annak eredményeiről.

J  kos István ügyvezető elnök szomorú kötelességet teljesít akkor,
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“ “ koí, i ,a,1iltzky, Ferenc volt kolozsvári si ketnémaintézeti igazgató tag- 
emlékezik meg. A  boldogult előbb a váci, majcl a 

!wlrZQVÍU3. .81 ketnemaantezetben fejtett ki áldásos munkásságot. Neve 
} a ^ a k o r la ti tanítás, mint a szakirodalom terén jól ismert Emlé
ket a Tarsasag kegyelettel őrzi s jegyzőkönyvben örökíti meg.
nem v e W  ^ l ^ l 0̂ 1’ ho^  dr' Tóth ?°,ltán főtitkár betegsége miatt nem vehet reszt a közgyűlésén. Az írásba foglalt főtitkári jelentést 
az ügyvezető elnök fogja ismertetni.* n  cen test

» f  Rottenbiller Fülöv elnök, az elnöklést átvéve, meleg szeretettel 
üdvözli a közgyűlés szepszamban összesereglett tagjait s különösen a 
kultnszmimszterium részéről megjelent dr. Hoór Károly min. osztály
tanácsos ¡urat. Fajdalomig csonkaország, fogyatékos ország vagyunk s 
sok a megvalositasra varó teendőnk, de örül, hogy a fogvatékossáo- 
ellen küzdők tábora örvendetesen gyarapodik. Ha ma még keveseS 
vagyunk is, hogy a győzelmes harcot megvívjuk, megelégedéssel látja, 
i°^y ez az idő is közeledik... Nemcsak itt, e Társaságban, ka nem min- 
denutt, ahol megfordult, szeretetteljes, értékes: munkát látott, melyek
ből minden hazajat szerető, Istenét kereső ember tanulságot meríthet 
megnyitja at kOT1 32 Üffyre’ az üs'y munkatársaira és a közgyűlést

ügyvezető elnök jelenti, hogy az 1929. év tavaszán ren
dezendő III . Gyógypedagógiai Országos Értekezlet Előkészítő Bizott
ságába a tarsasag elnöksége beválasztotta: Ákos István, Éltes Mátyás 
di. Hangi Ódon Horváth Kálmán, Kanizsai Dezső,. Miehels Fülöp 
«  László, Panezei Imre. Puha László, dr. Eévész Margit, dr.

János, Schremer Ferenc, Schulmann Adolf, dr. Szondi Lipót, 
“ '-.-f.oth Zoltán es Vandory Dezső tagokat azzal, hogy e bizottság ha- 
taskorebe tartozik minden, ,a III. országos értekezlettel kapcsolatos ügy. 

,ottsag önmagat meghívott tagokkal kiegészíteni jogosult.
. ..'!• f  ° t '1 holtan főtikári jelentésében megemlékezik a társaság 

szakii ésein elhangzott előadásokról és referálásokról. Bejelenti, hogy 
a múlt közgyűlésén hozott határozat értelmében kérelmünkre megjelent 
egy belügyminiszteri rendelet, melynek alapján Magyarország közsé- 
gert, varosait es törvényhatóságait a társaság anyagi támogatására hív- 
JUa tel Ugyancsak, megvalósult a II. országos értekezleten javaslatba 
hozott Gyógypedagógiai Kor- es Gyógytani Laboratórium is, melynek 
vezetesevel a vallas- es közoktatásügyi miniszter úr ő nagyméltósága 
dr fezondi Lrpot foorvost bízta meg. Beszámolt még a vallás- és köz
oktatásügyi minisztérium részéről kiutalt államsegélyről, a III . orszá- 

j,? .? előmunkálatairól s a társaság elé tartozó elintézett's még- 
elmtezendo ügyekről.
, . , Baranyay Gésa pénztáros és Miehels Fülöv ellenőr jelentéseiből 
kitűnik, hogy az 1926—27. évi pénztári számadások 

3.917-80 P bevétel 
3.311-12 .. kiadás és

... * ino-7 oo ' • , 6,06'9t P, Pénztármaradvánnyal záródtak le. A
*?9  ̂ . . .  *-̂ * 1 koltse^vetesbe pedig* 4.500 P  bevételi s ugyanannyi
kiadási összeget irányozták elő. ' '

, É{tes. Mátyás a Magyar Gyógypedagógia felelős szerkesztője be
számol a lap szerkesztőse körül végzett munkásságáról és bejelenti, hogy 
if>lonii¡a**J0V° hen bavonkiot legalább egy ívnyi terjedelemben fog meg-

A  közgyűlés elfogadta az elnökség azon javaslatát, hogy az alap- 
szabályoknak az alapító tag*ok díjára vonatkozó része akként módosít- 
tassek, hogy az egyes személyek alapító tagsági díja 100 P, jogi sze- 
meiyeke (egyesületek, intézmények stb.) pedig 500 P  legyen, 
vette eInökséff felvett új tagok névsorát a közgyűlés tudomásul

* Örömmel hozzuk t. tagtársainknak ezúton is tudomására, hogy 
társasagunk kozbecsülesben álló, érdemes főtitkára a súlyos operációt 
síken el kiáltotta es rövid időn belül a régi kedvvel és a régi erfedmény- 
nyel intézi a Társaság ügyeit.

. Ezt a határozatot a pénzügyi nehézségek miatt az elnökség — 
sajnos — nem tudta megvalósítani.

3 ®
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Ugyanezen közgyűlésen tartotta meg Pánczél Imre gyógypedagó- 
giai tanár „A  fonomimika gyógypedagógiai alkalmazása“ című előadá
sát, melyhez Honvéd József, Nagy László és Éltes Mátyás szólották 
hozzá. p.

H A N G  ÉS BESZÉD GÉGE N É LK Ü L.
Hang és beszéd gége nélkül. (Előadta dr. Dénes László a Gyógypedagó
giai Társaság 1927 december 1-én tartott szakülésén. Késztetésen meg

jelenik az Orvosi Hetilapban.)
Gégerák esetében leggyakrabban a gégét teljes egészében kiirtja 

a sebész, hogy a beteg életét megmenthesse. Több mint 50 éve, hogy 
Billroth  Bécsben az első teljes gégekiirtást végezte. Az ő műtéti eljá
rása következtében az operált betegek fele elpusztult, mert a gége eltá
volításánál a nyelőcsövén keletkezett nyílást nem varrta be, minek 
következtében ételrészletek jutottak a légcsőbe.

Gluckaak sikerült zseniális műtéti eljárásával a levegő és a táp
lálék közös írtját szétválasztani, úgyhogy a légcső csonkját a nyak bőrébe 
kivarrta. Az így operált betegek a nyakon levő nyíláson keresztül 
lélekzenek, de a táplálék a normális úton jut a gyomorba. Az ily módon 
operált betegek közül csak 1 százalék pusztul el.

A  műtét nélkül menthetetlen beteget az operatőr így visszaadja 
az életnek, de szociális elhelyezkedése lehetetlen, mert nincs hangja, 
nem tud beszélni. Ezen igyekszik segíteni az orvosi fonetika.

Már B'illroth óta kísérleteztek mesterséges beszélőgépekkel, amelyek
nek közös hibája az volt, hogy velük se igen tudott beszélni a beteg, 
nélkülük meg annál kevésbbé.

A  cél tehát az volt, hogy lehetőleg a változott viszonyokat szárnba- 
véve, minden mesterséges eszköz igénybevétele nélkül tanítsuk meg 
hangot adni és beszélni a beteget.

A  műtét a gégét és vele együtt a hangszalagokat is kiirtotta.
A  tüdő is, mint levegőrezervoár, ki van iktatva a hangadásból.
Pótolni kell egyrészt a levegőt adó szervet, másrészt a hangszala

gokat. Mint levegőt adó szerv elsősorban a gyomor jön számításba, 
mely már a normális viszonyok között is tartalmaz némi levegőt.

A  gyomrot használjuk fel tehát és fejlesztjük ki levegőrezervoárrá. 
Innen pumpálja a beteg felfelé a levegőt izommunka segélyével. Később 
a levegőrezervoár feljebb vándorol a nyelőcsőbe, esetleg a garatba. 
Aszerint, hogy a levegő hol foglal helyet, megkülönböztetünk

a) gyomor-.
b) nyelőcső-,
c) garathangot.
A  kezelés elején a beteg nyeli a levegőt. Később azonban már 

sokkal könnyebben megy, mert megtanulja a gyomrába, illetve a nyelő 
csövébe szívni azt.

Meg kell emlékezni egyes, ritka esetekről, melyekben a beteg azt 
a kevés levegőmennyiséget, mit szájüregébe felfogni tud, használja fel. 
Ezekben az esetekben természetesen szó sem lehet érthető hangról, mert 
csupán a mássalhangzók exploziós zöreje okoz egy. többé-kevésbbé a 
suttogáshoz hasonló hangot. Szerencsére ezek az esetek ma már csak 
kevés számmal vannak, mert ez sohasem orvosi kezelés eredménye (leg
alább is ina már nem), hanem rendesen a betegek maguk produkálják 
kényszerűségből.

A  hangszalagok szerepét az álhangszalagok veszik át a gyomor
hang esetében. Erre a célra bármely páros izomdarab jó, mely a levegő- 
rezervoár felett fekszik és némiképien rezegni képes.

íg y  például esetenként szerepelhet a két garatív, a nyelv a hátsó 
garatfallal stb.

Miután az artikulációs szisztémákat a műtét nem érintette, így 
azok némi alkalmazkodással normálisan funkcionálnak.

A  garathang (ma már összefoglalólag így nevezzük az álhangot) 
megtanulása alig vesz többet igénybe 3—4 hétnél.

Az elérheti! eredmény egy szobatávolságra is teljesen érthető hang, 
mely körülbelül egy oktávval mélyebb a normálisnál. A  beteg a gyomor
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levegőiével képes, majd mindazokat a funkciókat elvégezni, amelyet 
acicug a tudóból kiáramló levegő végzett, 

íg y  fütyülni tud, gyufát elfúj stb.
,,, A  hangja körülbelül egy, ritkább esetekben két oktávában modulá- 

ciokepes, tehát egyszerű dalokat is tud énekelni
A  beszéd tökéletesen értelmes, akcentuált. úgyhogy még telefonálni 

is kertesek.
, , összefoglalva látjuk, hogy orvosfonetikai kezeléssel pó
tolni tudjuk a betegnek a műtét következtében elvesztett beszélő-, illetve 
hangot adó szerveit és így lehetővé tesszük számára a szociális 
eihelyezkedest. .

IV . G Y Ó G YPE D A G Ó G IA I k o n g r e s s z u s .
77. Gyógypedagógiai Kongresszust a leipzigi egyetemen folyó 

fY. applis 11—14-ig (húsvétkor) tartják meg. A  kongresszus a legkülön
bözőbb korok érdeklődését igyekszik felkelteni és kielégíteni. Gyógype
dagógus, elme- és gyermekorvos, lelkész, lélekbúvár fogja ismertetni a 
leguíiabb tudományos búvárkodások eredményeit a gyógypedag’ógiai 
gyakorlat minél tökéletesebbé tétele céljából.

A  referátumok és előadások a. következő tárgyköröket ölelik fel: 
az általános es kísérleti lélektan új irányai, a. rendellenes gyermekekre • 
vonatkozó lélektani vizsgálatok, a sihetfbfiwici győrinek gondolkodása és 
J??.sz^de. a gy ógypedagógia és gyermek orvoslás közös kérdései, minden
fele fogyatékosság korai gyógypedagógiai, kezelése, külön iskolák, gyógy
pedagógiai utókezelés, gyógypedagógia és pályaválasztás, tanonemühe- 
lyek kérdésé, gyógypedagógia és igazságügy, elmebetegeknél alkalmaz
ható gyógypedagógiai módszerek, az agyvelőgyulladás (enkephalitis) 
kérdésé.

Előadókul Németország és a szomszéd államok (Ausztria, Svájc 
Magyarország, Csehszlovákia) kiváló szakembereit sikerült megnyerni.
Már eddig 58 előadás lett bejelentve. Hazánkból dr. Ranschburg Pál 
professzor, dr. Tóth Zoltán, a Gyógypedagógiai Tanárképző igazgatója, 
dr. Kennelt János, a Gyógypedagógiai Laboratórium vezetője és Hra- 
bovszkyné dr. Révész Margit. Dr. Tóth a vakok képzeletvilágáról dr H  
Révész M. „Áltehetségek“ címen fog- előadni. Dr. Schnell J. előadásának 
a címe Az olvasási és számolási gyengeség alkati okai és gyógyítási 
lehetosege .

A  kongresszust tanulmányi kirándulások élénkítik. Megtekintik 
az egyetem lélektani intézetét, az ideg-klinikának a rendellenes fejlődést! 
gyermekek részére berendezett osztályát, a kísérleti pedagógiai 'intéze
tet. a különböző, leipzigi és környékbeli (Chemnitz) gyógypedagógiai 
intézményeket stbi.

A  kongreszus titkára Erwin Lesek, München, Voss-Strasse 12/2. A  
magyarországi propagandát lapunk orvos-szerkesztőie: Hrabovszkyné dr. 
Révész Marciit (Zugliget, Remete-út 18. Z. 640—96.) vállalta, ki az'érdek
lődőknek készséggel küld bővebb ismertetőt.

A  S IK E T N É M Á K  ÉS V A K O K  T A N Á R A IN A K  ÖRSE
EG YESÜ LETE .

A váci intézet 125 éves jubileumával kapcsolatosan külföldi jeles 
szakemberek reszvetellevel 192,7. évi október hó 1. és 2-án Vácon tartotta 
közgyűlését, melyen nagyjelentőségű és igen értékes előadások hang- 
zottak <eJL
, ,:,E - Sehorsch berlini tanulmányi igazgató a siketekről való gondos-
kodasrol szólott. E kérdés szükséges és szerves kiegészítője a siketek 
íiev^elesoktatasanak. A  gondoskodás hatáskörébe tartozik: a szülők fel
világosítás a a családi nevelést illetőleg-, a siketek számára felállítandó 
gyermekkertek szorgalmazása; a városi siket g-yermekek nyár altatása; 
a palyavalasztas, ipari elhelyezkedés stb. Az, ily  feladatokkal foglalkozó 
intézmény gondoskodik a felnőtt siketek munkaszükségletéiről, küzd a 
siketekre vonatkozó előítéletek ellen, gondoskodik a siketek továbbkép
zéséről, tanfolyamok, tanulófilmelóadások rendezéséről és a siketek tár-
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sadalmi életének emeléséről. A  siketekről való gondoskodást törvény- 
hozásilag törekszik biztosítani.

Ernst E mmer ing' müncheni siketnéma-intézeti tanár A  szétválasz
tás kérdése a hallásnélküliek és hallássérültek oktatásában címen tartott 
előadást. A  tanítás sikerei éppúgy függnek a megfelelő módszertől, 
mint  ̂a célszerű szervezettől. A  siketnémák intézeteinek változatos 
tanulóanyaga sürgős szétválasztást kíván különböző csoportok szerint. 
Szervezetileg ez a hallás foka, vagy a szellemi képesség szerint vihető 
keresztül. A  legtöb intézetben a növendékek kis száma megnehezíti az 
ily  szétválasztásokat és kívánatossá teszi, hogy külön intézet szervez- 
tessók. amelybe valamely országrész valamennyi siketnémán a felvétet
nék és ahonnan egyévi próba után szétküldetnének a nekik megfelelő 
intézetekbe: a normális képességűek, a gyengetehetségűek, a nagyot
hallók intézeteibe. Külön intézeti szervezet szükséges a jótehetségű és 
gyengetehetségű nagyothallók részére. A  nagyon csekély hallásmaxad- 
váunyal bíró gyengetehetségű gyermekek a gyengetehetségű siket- 
némákkal közös intézetbe utalandók. A  központi felvevőintézet óvodával 
is ellátandó. Pszihopatológiás siketek részére külön intézet szervezendő. 
Éppúgy a hibásan beszélő gyermekek részére is. Kiváló hevességű siket
némák számára külön megfelelő intézmény szervezendő.

Freunthaller Adolf wien-döblingi igazgató a siket gyermekek korai 
megszólaltatásának módiáról értekezett. A  beszéd siketnémás jellegé
nek a korai megszólaltatással eleiét lehet venni. A  korai oktatás ugyanis 
lehetővé teszi, hogy a siket gyermekekkel már abban a korban foglal
kozhassunk beszédbelileg, amely kort a természet is a beszédfejlődés 
számára tart lekötve. A  siketek számára felállítandó gyermekkertek, 
a bennük megvalósított helyes neveléssel, kiragadják a kis siketeket 
elszigeteltségükből és egy-egy megfelelő kisded társadalom tagjává 
teszik. Így  lehetővé válik az is, hogy egy előidézett és folyton ébren- 
tartott beszédszükség révén a kis siketek a jelbeszéd irányában való 
fejlődés helyett beíenevelődjenek a beszédközösségbe, anélkül, hogy 
fárasztó, értelemnélküli kiejtési gyakorlatokkal kiölniük belőlük a 
beszédkedvet. A  gyermekkert az izoláltságból való kiemeléssel a tehe
tetlenség érzésétől is mentesíti a kis siketet és ehelyett a megér
tet tség és a -megértés tudatát kölcsönzi védettjeinek. Habár a szó leg
teljesebbértelmében anyaiskola,, a siketek gyermekkertjének mégis vas- 
következetességgel arra kell törekednie, hogy a gyermeki lélek egyéni 
és tömegélményei a hangbeszéd szabályozott folyamába ömöljenek. 
Olyan lelkiállapotot kell abban teremteni, amely szuggerálólag beszédre 
ragadja a kis siketet, Minden ottani, a gyermek testi és szellemi fej
lesztésének keretében végzett cselekvés egyszersmind arra is, irányul, 
hogy a siket gyermek a beszédbeli megértés és megértetés terén önálló 
alkotóerőt mutasson.

Bergquist J. igazgató, Lund. Svédország: ,.A tanárnő a siketek 
nevelés-oktatásügye terén“ című előadásában kifejti, hogy a nő a férfi
val egyenlő értékes munkát szolgáltat. Á ll ez különösen a tanítónőre, 
legkiSünösebben pedig a gyógypedagógiai intézetek tanárnőire. A  sike
tek intézeteiben, azon a területen, mely . hozzánk legközelebb áll, sze
rinte nem nélkülözhetjük a tanárnőt. Éppúgy tanít, mint a férfi és 
nevelés tekintetében is felveszi vele a versenyt. A  férfi különben inkább 
mint a fiúk, a tanárnő pedig mint a leányok nevelője válik be. A  siketek 
intézetei nem engedhetik meg maguknak azt, hogy a siketek nevelés- 
oktatásából a tanárnő közreműködését kizárják.

Nagy Péter igazgató, Vác: A módszer fejlődése 1802-től a mai. napig 
és M it eredményezett az új tantervi címén tartott előadást. Kezdetben 
a bécsi módszer szerint tanítottak, intézetünkben. Schwartzer Antal 
azonban már a maga lábán járt. Ügy tankönyveiben, mint a „Lehr- 
methode“-jában az elméleti fejtegetések mellett gyakorlati utasításokat 
ad, melyekből kitűnik, hogy nála a kiejtési oktatás és ajak-leolvasás 
már sokkal nagyobb figyelemben részesült, mint Becsben s a hangbeszéd 
gyakorlására is sokkal nagyobb gondot fordítottak itt. mint amott. 
Schwartzer halála után a módszer fejlődésében megakadt, sőt mintha
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itt-ott némi visszaesést is lehetett volna tapasztalni. Fekete Károlyé az 
erdem, hogy a német módszer hazánkban meghonosodott. Hill után 
■o is szemléleti oktatáson alapuló beszéd- és érteíemgyakorlatokat foly
tatott. azzal a különbséggel, hogy a nyelvalaktanra nagyobb gondot for
dított, mint_ amaz. úgyannyira, hogy az a felsőbb osztályokban teljes 
grammatikai színezetet kapott, Pivár idején az egész vonalon a nyelv- 
alakok gyakorlása dominált. Koboznál az olvasókönyvnek tulajdonítta- 
tott a kelleténél jóval nagyobb fontosság. Csak a z ’ l900-ban megjelent 
"tanterv hozta, meg e tekintetben a kellő összhangot. Az új tanterv alap- 
ján Borbély Sándor éleslátása valóságos forradalmat idézett elő a' siket- 
némá.k oktatása terén. "Új eszméi azonban csak lassan mentek át a gya
korlatba és tulajdonképen még ma sem lettek általánosak. E tekintet
ben meg az 1911-ben megjelent „Vezérkönyv“ sem segített sokat. A  régiek 
•csak nehezen tudták magukat mentesíteni a megszokott gyakorlattól, 
az újak pedig csak nehezen tudták magukat beleélni a sok gyakorlatot 
és önállóságot kívánó módszeres eljárásba. Nagy mulasztás történt, hogy 
á tanterv helyes értelmezése iránt annak idején megfelelő intézkedések 
néni történtek. Ezeket utólag pótolni első és legszentebb kötelességünk. 
Legmegfelelőbbnek látszanak erre a szünidei tanfolyamok.

Michels Fülöv A  siketek nevelés-oktatásügyének jövőjébe vetett 
pillantás címén kifejtig hogy a siketnéma-oktatás fejlődési folyamatát 
gazdaságosabbá, célszerűbbé és tervszerűbbé kell tenni. Nevezetesen: az 
■eddigi történést tervszerű pedagógiai kultúrmunkának kell felváltania. 
A  múlt tapasztalatait a siketnémák egységes pedagógiájában összefog-, 
lalya, a jövőbeli fejlődés alapjává kell tennünk. A  siketek tudományos 
pedagógiájának és összes segédtudományainak ápolására, fejlesztésére 
szakembereket foell_ felszabadítani, hogy azok a tanárképző-intézet kötelé
kében egyedül a jövőbeli fejlődés tudományos alapját biztosíthassák. 
A  siketdk pedagógiája csakis az ennek művelésével megbízott, a világ 
1;anárképzőintézeti tanárainak tudományos együttműködése és kölcsön
hatása. révén emelkedhetik tudományos nívóra és lehet biztos gyakorlati 
útmutatóvá.

, A  segédtudományok sorra revideálandók és kibővítendők. A  szo
ciológia _ ma már éppen olyan fontos, mint a gyermekpszihológia. vagy 
mint a jelbeszéd tana. vagy a beszédfejlődés pszihológiája. A  fonetika 
nem nyujtla azt, amit ígér. Az a hangok tudománya. Hogy a siketet, 
megszólaltathassuk, beszédmozgástanra és beszédmozgásérzéstanra, 
logokinetikára és logokineszteziára van szükségünk. A  beszédtehnika 
gépezete még teljesen ismeretlen, azért annak működését is félremagya- 
rázzát. Heinicke ismerte csak a megszólaltatás sarkkövét, aki tuda
tosan. beszéchnozgásokból származó tapintási képzetek nyújtásával adott 
■siket növendékeinek konkrét beszédszimbólumokat. A lig  értették őt 
meg a múltban egyesek, a kiválóak, most kezd szellemének mélysége 
és a megszólaltatás tehnikája világossá és ismertté válni.

Meg kell ismerkednünk a hangbeszéd igazi lényegével és céljával 
is; A  most említett segédtudományok révén a hangbeszédet mint moz
gási folyamatot fogjuk megismerni. Ennek a mozgási folyamatnak a 
hangzó folyamat csakis éppen olyan járulékos tünete, mint amilyen 
az eddig figyelembe nem részesített beszédmozgásérzékletbeli folyamat. 
A  beszéd azután nem egyszerű kifejezési eszköze érzéseinknek és gondo
latainknak, hanem annál sokkal több; az cselekvésünk egyik eszköze, 
egyik cselekvési formánk. Így  nézve a beszédet, könnyen megválogat
hatjuk a siket gyermeknek megfelelő beszédanyagot. íg y  megláthatjuk 
azt is, hogy csakis az épérzékű gyermek beszédgyakorlatával minőségileg 
és mennyiségileg azonos beszédgyakorlat révén juttathatjuk a siket gyer
meket a hangbeszéd birtokába. De ez még nem elégséges; ezt a meg- 
íelelő beszédanyagot a halló gyermek beszédfejliődési idejének megfelelő 
időközben kell a siket gyermeknek megadni, ha az analógia hatásra, 
mint a beszédkészség fejlesztésének egyedüli belső tényezőjére kívánunk 
támaszkodni.

A  siketek képzése gyógypedagógiai feladat, A múlt hibájából szár
mazó siketségnek a társadalomra zavarólag' ható. következményét, a 
■némaságot kell legalább eltüntetni, minthogy magát a bajt, a siket-
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sósét úgy sem lehat megszüntetni, éspedig' beszédterápiai eljárással és 
nem beszédtanítással. Az órarend szerint folyó beszédtanítás nem szün
tet meg némaságot, hiszen növendékeinket még’ most is siketnémáknak 
mondjuk. Minden siket, vagy megsiketiilt gyermeknek a neki megfelelő 
egész napi beszédterápiai kezelésben kell a jövőben részesülnie.

A  hangbeszédet a siket gyermek anyanyelvévé kell tennünk. Ezt 
az anyanyelvet az anyától, a tanárnőtől kell megkapniok, kit a ter
mészetes hajlam, azután az ápolásra, beszédápolásra való hivatottság 
ruház fel beszédetadó hatalommal.

A hangbeszéd létfeltétele, levegője, a beszélő környezet, még nor
mális körülmények között is. A  siketnek a halláshiány abnormális körül
ménye között kell a beszédet elsajátítania, tehát annál több ok, hogy 
az ő beszédfejlődése számára beszélő környezetről gondoskodjunk. A  múlt 
és a jelen jelelő közösségeket teremtett és teremt, vagyis a konkolytói 
búzát vár. Tehát nem a beszélő gyermektől elválasztani, hanem azok 
közé vezetni a siketet, feladata a jövőnek. A  feladat nehéz, mert mielőtt 
a megvalósításához foghatnánk, előbb önmagunkat kell legyőznünk. De 
ezzel azután a kérdés már meg is oldódott. Elkülönítettségünk feladásá
nak az árát, jutalmát a kellemesen beszélő siketekben fogjuk aztán 
láthatni.

A  felsorolt tényezők egyike sem, bír önmagában csodahatással,, de 
ha a jövőben árra törekszünk, hogy mindegyikük fejlődjék és a többi
vel együtt és közösen a siketek megszólaltatásának szolgálatában érvé
nyesüljön, akkor a siketek tanára saját életértékót és hivatását legalább 
is a köteles emberi mértékig, legtöbbször pedig a fölé emelte.

Schulmann Adolf a beszédgyógyítás. gyakorlatálból tartott előadást» 
leírván .azt a gyógypedagógiai terápiás eljárást, amelyet egy 4% éves. 
dadogó '.gyógyításánál követett a jelenlegi állapot, az anamnézis, a 
diagnózis, és a. prognózis, figy.eleímbevételóvel,.

AZ ÚJ N E V E LÉ S  N E M Z E T K Ö Z I L IG Á JA .
IV . kongresszusát tartotta ez év augusztusában Loearnóban. Nem. 

ok nélkül választotta ezt a helyet, az egyesület vezetősége úgy 
erezte, hogy a mi munkánkon is lendíthet az a békevágyó érzés» 
amelyik a világ minden tájából Locarnó felé szállott. Talán az a 
gondolat sem volt egészen közömbös a hely megválasztásánál1, hogy 
önkéntelenül is felmerül az Összehasonlítás a liga munkája és a. 
régi iskola eredményei közt, amelyik oly generációt nevelt, amelyik
nek szüksége volt egy politikai Locamóra, amelynek ingadozó 
alapja épp a megfélemlítéssel, versengéssel, erőszakkal gyűlöletre és 
bosszúra nevelt emberiség. Az a hit, hogy minél nagyobb szabadságot 
kell adnunk á gyermeknek ahhoz, hogy testi-lelki fejlődése, eredményes
legyén, &r kongresszus központi tárgyává tette, a szabadság igazi értel
mének kérdését a nevelésben. A  „The New Éra“ vaskos kötetben szá
mol be a konferencia eredményeiről. A  címlapon egy szimbolikus képen 
nagy gyermektömeg viszi hangosan követelődzve a szabadság zászlóit,. 
amelyeken a következő feliratok állanak: A  lélek szabadsága (psyeho- 
logical freedom), a környezetadta szabadság; szabadság, melyet a mód
szerek, a művészet, a koedukáció, a nemzetközi megértés teremtenek. 
E fejezetek a kérdés sokoldalú megvilágítását sejtetik. Összefoglaló,, 
rövid beszámolót nem is adhatunk az előadásokról, vitaelőadásokról 
(volt nap. midőn 20-nál is több volt az egyes speciális kérdéseket kér- 
désben-feleletben megtárgyaló vitaelőadás száma), kiállításokról, mert 
hisz az alapvető kérdésben az itt egybegyűlt 1200 nevelő már előzetesen 
egyetértett és mindenkinek az volt a'főutca, hogy ugyanazon a téren küzdő 
bajtársától munkájához új impulzust, megerősítést, tanácsot, kritikát 
nyerjen. Másrészt, hogy világosabbá váljék benne a szabadság és a. szaba
dosság közti határ, hogy jobban meg tudja különböztetni a természetes, 
tehát szükségszerű korlátokat a mesterséges korlátozásoktól. Ezt a kon
gresszus teljes mértékben elérte s az a benyomásom, hogy épp az alapvető 
beállítás egységessége folytán ébredt fel a tagokban az a vágy, hogy 
a következő kongresszuson, melyet két év múlva Dániában tartunk, pozi
tívabb kérdések, kerüljenek napirendre, mint a gyermeki típusok viza-
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S’álata s evvel kapcsolatban tantervi kérdések és az évvég! vizsgák
^ V SafpU.A?le'a®1fnSaTa'ií  m,oclozatai- E Problémák gyógypedagógusainkat is közeiről érintik. Jelen kongresszus is sok érdekeset nyújtott a nehe-

a7 e™ ek kerdeseben. Az általános beállítás színezetét 
Adiei becsp tanai- bevezető eloadasa, az individuálpezihológia, Pflster 
zurich1 lelkész,e a pszihoanalízis szemszögéből, továbbá a naponta folyó 
lélektani előadásuk^ szabtak meg. De részletes vita tárgyát is képezte 
a nehezen nevelhető gyermek Decroly (Brüsszel). Eleanor Kemp (New- 
York), Hamaker (Utrecht)  ̂stb. vezetésével, de újra meg újra szóba, 
került a nehezen nevelhető gyermek problémája a normálpedagógia 
tejen is, es meggyökerezett a résztvevőben az a meggyőződés, hogy egy 
es ugyanaz az út az, amelyen a nevelőnek s a gyógypedagógusnak 
haladnia kell, természetesen fokozati különbségekkel, ‘ eltérésekkel a 
részletmunkában. Disz szorosan vett normális gyerek alig van köze
lebbről tekintve minden gyerek „problematikus gyerek“ (az ’ angol 
prcblem-chilcbe). es ha egy kicsit kaparunk a felület alatt, ott találjuk 
a „problematikus szülőt is, a hivatásához nem értő anyát és apát.

Az eredményekben és személyes impulzusokban g*azdag kongresz- 
szuson 20 magyar vett részt, köztük Weszely Ödön egyetemi tanár a 
pécsi pedagógiai fakultás képviseletében. Kiállítással a ‘„Családi iskola“  
szerepelt, amelyhez Decroly elnökletével és élénk részvételével vita- 
eloadas fűzfodott. Nemesné M. Márta.

DR, R AN SC H B U R G  P Á L  ELŐ AD ÁSA.
Jlz ideges  ̂ terheltség egészségtana címen dr. Eanschburg Pál egyetemi 
tápár,. egészségügyi főtanácsos 1927 december 20-án az Országos Köz- 
egeszsegugyi Egyesületben népszerű előadást tartott. Az előadást kivo

natosan az alábbiakban közöljük.
Bár a terheltség az alkatnak az átlagos' szervezettől eltérő voltán 

alapul, mégis nagy hiba volna az egyéni alkatot megfellebbezhetetlenül 
vegdegresen determinált adottságnak tekinteni. Az orvos az alkatot vegyi- 
lég. de ezenfelül fizikailag és lelkileg módosítóan befolyásolhatja, a 
környezet a maga reáliatásaival károsan, de kedvezően is idomíthatja. 
De maga a helyesen tájékozott terhelt egyén is igen sokat tehet, hogy 
még csak lappangó terheltségének aktiválódását elhárítsa, avagy a nála 
már tán aktíván fennálló terheltséget ártatlan formák határai közé szo
rítsa, sót esetleg javára fordítsa. A  teendők közül a legfontosabbak rövid 
vezérelvekbe szorítva a következő tíz tételben foglalhatók össze:

1. ([terhelt egyén fokozottabban tartsa be a testi és szellemi egészség
tan közismert szabályait. Kerülje tehát mindazt, ami (pl. szesz, dohány, 
munka, gyönyörök terén való visszaélés, vérbaj, stb.) a lappangó ter
heltséget mozgósíthatja, vagy a fennálló ártatlan terheltséget rosszindu
latúvá formálhatja.

, “r Örökletes kényességeket és gyengeség-eket egyrészt kíméléssel 
másrészt módszeres gyakorlással lehet kockázat nélkül megjavítani 
esetleg megszüntetni. Az igazán megfelelő időszak ezekre a gyermek
es a fiatalkor, de az erett korban is sokat lehet még elérni helyes tájé
kozottsággal, ökonómiával és kitartással.
, . , *' a fennforgó és zavaró ideges hibásság-ok ellen egyik leg
biztosabb eszköz azoknak semmibe vétele, a figyelem és akarat más 
irányba való elterelésével, avagy egyszerű legázolással történő meg- 
szuntetese. A  terheltre ez igen sokszor teljesen lehetetlen feladatnak 
latszik, pedig, bar soha nem könnyen, de legtöbbször lehetséges. Igaz 
viszont, hogy hozza nem értőknek ezirányú bíztatgatása s olyan kijelen
tése, hogy a terhelt egyen minden baja és szenvedése csak képzelődés 
es hogy csak akarnia kellene, rendszerint még fokozza a bajt.

, 4- Fennálló gyengeségek ellensúlyozhatok másirányú képességek 
Votlasos begyakorlása útján. E tekintetben a szervezetek szinte elkép
zelhetetlenül gazdag lehetőségeket engednek, melyeket közelebbről csak 
most kezdünk kiismerni.

5. Orvosi olvasmányok a terheltnek többször hoznak félreértést
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hipochondriát és ríj szenvedéseket, semmint helyes megértést és ebből 
■eredő segítséget. Az ilyet az intelligensebb egyénnek csakis a hozzáértő 
orvos képes hasznavehetlő formában megadni.

6. Az önmegnyugtatás, önbiztatás (autószuggesztió) nem az az 
egyetemleges és abszolút segítőeszköz, aminek hirdették, de feltétlenül 
értéit,

7. A  kellemetlent tamiljuk s tanítsuk meg gyermekkortól fogva 
keményen eltűrni. Az önmagunkkal való harcokból, elégedetlenségből 
eredő kellemetlenségeket ne fojtsuk el, ne nyeljük le elintézetlenül, de 
ellenkezőleg nyitott szemmel mérlegelve azokat, igyekezzünk őket helyes 
■cselekvésekbe tudatosan átváltva véglegesen elintézni. Elfojtott ilyetén 
kellemetlenségek, nevezetesen félelmek éppen a terheltnél sok kellemet
len mechanizmust mozgósíthatnak az öntudatoeság kulisszái mögött.

8. Minden öröklött gyengeség vagy hibásság terhe relatíve kiseb- 
bíthető az összegyéniségben meglévő pozitív értékek kellő kifejtésevei. 
A  terhelt egyének egy részében önszántúan is megvan az ilyen irányú 
hajlam. Sőt a valódi vagy vélt hibák ellensúlyozását célzó igyekvés 
könnyen válik beteges ambícióvá és ríj ideges jelenségeket életrekeltő 
iúlkigyenlítéses ferdeséggé.

9. Az egész egyéniséget egészségesen átalakító erőforrás a sza
bad természet szeretető, élettelen és élő teremtményeinek megbecsülése, 
sőt esetleg a törvényeinek misztériumaiba való behatolás. Mindez alkal
mas arra. hogy a terheltekben túlságosan _ kifejezésre jutó hajlamot, 
mellyel önmagultat a mindenség középpontjába állítják, letompítsa és 
helyes mértékre szorítani engedje.

. ,10. A z  idegesen terheltek szenvedéseinek egyik legjobb ellenszere 
a terhelt egyén idegerőinek mennyiségileg és minőségileg _ megfelelő 
rendszeres munka. Ezért is szerfelett fontos, esetleg döntő jelentőségű 
éppen a terhelt egyénre a helyes pályaválasztás.

Az ideges terheltség megelőzése a terhelt egyén világrajötte előtt 
a súlyosabb terheltségek keletkezését már a csírában meggátló helyes 
házassági tanácskérésen és orvosi tanácsadáson múlik. Tudásunk mai 
fokán ez kellő ismereteken és tapasztalatokon kívül bölcs egyéni mér
legelést is követel minden egyes esetre nézve. Az áldott állapotúi anyák 
s velük a csírázó élet épségének védelme is egyik mozzanata az ideges 
terheltség megelőzésének.

Nagy hiba volna mindennemű ideges terheltséget megszüntetni 
vagy megelőzni próbálni. Félős, hogy ezzel az emberiség értékét és érté
keit nem emelnők, de csökkentenők. Mert nemcsak a kisebbértékűségek, 
hibásságok, fogyatékosságok, de a túlértékűségek, tehetségek és láng
elmék is eltérések a norma vonalától és az eseteknek nem tdicsekéi y 
részében az emberi elme legértékesebb gyöngyeit termelő elmékben meg
találhatók az ideges' terheltség súlya által okozott szenvedések is.

M A G Y A R  PS Z IH O LÓ G IA I TÁRSASÁG.
Új lélektanulmányi társaság alakult, Az érdekes alapszabályok ke

retében működő társaság folyó évi február hó 12-én tartotta előkészítő 
értekezletét. Az új „Magyar Pszihológiai Társaságiról van szó, amely 
dr, Ranschburg Pál egyetemi tanár, egészségügyi főtanácsos elnöklésé- 
yel és Boda István kereskedelmi akadémiai tanár titkári referátuma 
alapján kezdte meg működését, A  Társaságnak lesznek alapító, pártoló 
és működő tagjai. Az utóbbiakat választják, számuk a 200-at egyelőre 
nem haladhatja meg. Ezek munkás részvételén nyugszik a Társaság- 
egész működése; rajtuk kívül másnak sem előadástartási, sem felszóla
lási joga nincs. A  Társaság folyóiratot is ad ki, melynek szerkesztője 
Boda István s egyik legfőbb feladatának tekinti a külföldi pszihológus- 
körökkel való kapcsolatok megteremtését. A  Társaság február 24-én a 
Magyar Tudományos Akadémia heti üléstermében tartotta alakuló köz
gyűlését, melyen elfogadták az előkészítő értekezlet javaslatait s ki
mondták a megalakulást. Elnök lett Ranschburg Pál, választottak még 
lő alelnököt és 40 választmányi tagot.
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M A G Y A R  IN D IV ID U A L P S Z IH O L Ó G IA I EG YESÜ LET.

"Sí̂ TVT efí,yet?mi tanársegéd, lapunk munkatársának 
Mnokiete alatt mukodo Magyar Individuálpszichológiai Egyesület, mely
nek székhelye Budapest, V, Lipót-körút 15. II. 2 alatt
t « v f ^ P10gí am™al nyrlváno^ig elé. Az egyesület kéthetenként
t^tsoioBaíofi ismertető tudományos üléseket az állami kisegítő-iskola 
' v.l i i í Mosonyi-u. 6.) helyiségében, melyen vendégeket is szívesen lát- 
iiak. Az uleaek sorrendje es programmja: febr. 24, este 7 óra: dr. Máday 
/.. „Simon es Seelmann: Schulkmderpsychologie“ e. művének ismerte
tése; március 2, este %7 óra: dr. Rác* J.: Nevelési kérdéseka Ä  
hol nyert tapasztalatok alapjan; március 16, este %7 óra: dr. Máday I  ■ 
„Adler: Menschenkenntnis‘ c. munkájának ismertetése; március 30 este 
■m i  óra: Zechmeister 1  Jung ismertetése. Dr. Rácz Nevelési kérdé- 

*ek tiamon y Caycd könyvének ismertetése; április 20, este %7 óra- 
<kr: - ß ad?v es dr. Rács:.- Freud ismertetése; április 27, este %7 óra: 

°v ß -  ’’Ky^kel: Charakterkunde“ c. művének ismertetése; május 4, 
este A 7 óra: Tollak'A.-ne: „Berger: Hof rat Eysenhardt“ c. könyvének 
ismertetése; május 33. este %7 óra: dr. Rácz J .: Sekszuális kérdések az 
hidivuluaIpszíhologia, nézőpontjából. — A  nem tag vendégeket arra kéri 
az elnökség, hogy a költségekhez előadásonként 50 fillérrel járuljanak 
hozza. Költ se gm egterít ési jegyek a titkárnál válthatók

A  I I I .  E G YE TE M E S T A N Ü G Y I KONGRESSZUS
elnökségének felkérésére lapunk mai számához csatoltan küldünk t. Tag- 
tarsamknaik es előfizetőinknek belépő nyilatkozatokat és befizetőlapokat 
a III . egyetemes tanügyi kongresszusra.

A Z  IS K O L Á S G Y E R M E K E K  B ETEG SÉG EI ÉS A Z  
ISKO LAO RVO S.

Ezen a címen tartott dr. Bárczy Gusztáv gyógypedagógiai tanár, iskola
orvos, népszerű előadást az Országos. Közegészségügyi Egyesületben

1927 november hó 22-én.
, _ Előadó azzal kezdte, hogy a naptárilag betöltött 6. életév magában 

yeve meg- nem elég- biztosíték arra, hogy a gyermeket a — csaknem 
állandó uJfesse± egybekötött — iskolai munkára szorítsuk, Bizonyítja ezt 
a porosz iskolaorvosok jelentése is, mely szerint 1910—12-ben 235 ‘gyer
meket tartottak vissza az iskolától.

A  bonni iskolaorvosok megállapították, hogy

Á m inim ális 
magaRsájr testsú ly

a fiúknál Nk— 6 éves korban ............  108-9 cm 19-6 kg
6—7 éves korban ............  113-8 cm 20-45 kg

a lányoknál öVá— 6 éves korban ...........   110-6 cm 19-5 kg
6—7 éves korban ............ 113-8 cm 20-6 kg

i atmi  Uszonyainkhoz hasonlítjuk ezeket az adatokat, azt látjuk,
hogy 60, hatodik eletevet betöltött, I. osztályos, szociális szempontból 
kiválogatott szülök gyermekei között 17—18 kg súlyú 20 gyermek (33%), 
ugyanilyen korú, de szociális szempontból nem válogatott 84 gyermek 
kozott r7—tS kg-ot nyom 34 (42%). Találtatott a 144 között 7 (4-5%) 
la—1/ kg testsúllyal.

Schmidt Mounard Halléban éveken át folytatott 
megállapította, hogy az iskolába nem járó

4—7 éves fiúk súlyban 1-6—2-2 kg-t, magasságban 
4— t „ leányok „ 1-4—7-4 „

vizsgálatokkal

5-4—7-4 cm-t 
5-4—6-6 „

gyarapodtak.
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Ezzel szemben az iskolába rendesen járó gyermekek az alábbi gyara
podást mutatták:

a 6—7 éves fiúk súlyban 1 5 kg-t, magasságban 4’2 cm-t, 
a 6-7 „ lányok „ 0'6 „ „ 4‘5

Ha a budapesti viszonyokat vesszük, arra a szomorú tapasztalatra 
jutunk, hogy az első iskolai évben a gyermekek súlybeli gyarapodása az 
előbb említett adatokon jóval alul marad1. A  gyermekek 35—40%-a súly- 
gyarapodást egyáltalán nem mutat, sőt legtöbb esetben jelentékeny vissza
esést látunk.

Csak újabban kezdünk ezekre a szomorú adatokra ügyelni és rájönni, 
hogy a gyermek fejlődésében levő szervezetét az iskolatörvény megterheli 
a tankötelezettséggel, de arról nem, gondoskodik, bog® ennek a megtartása 
esetleg' kárt ne tehessen jövendő polgáraiban. Csak újabban kezdünk gon
doskodni arról, hogy az iskoláiba lépő ikis gyermek mellé védelmezőt 
adjunk: az iskolaorvos személyében. Hogy erre a védőre milyen nagy 
szükség van, latinuk az alábbi adatokból: Drigalsky és Peters 35,652 
gyermek vizsgálatából megállapította, hogy

súlyos tüdőbajban szenved................. 9'l°/o
könnyebb tüdőbajban szenved..............  8‘1 „
bőrbántalomban szenved...................  10'7 „
könnyű gerincbajban szenved ..........  40'6 „
súlyos „ ..................  5'0 „
szem (látási) hibában szenved..............  68'4 „
fülbántalomban szenved...................  19'0 „
szívbántalomban szenved ..................... 6'9 „

Svájcban 1910-ben 66.351 gyermeken (köztük 32.984 leányon) végzett 
vizsgálat azt mutatta, hogy 7544 gyermek (11-4%) olyan beteg volt, hogy 
tömegtanításiban nem vehetett részt. Ezek közül 2678 küzdött látási zava
rokkal.

így  van ez nálunk is, a szemész szakorvosok beteganyaga meghaladja 
a többi szakorvosi rendelők egész forgalmát. Leggyakoribb a közellátás, 
a távollátás, az asztigmatizirms. A  szem betegségei, mint a trahoma, már 
régóta kellő ellenőrzésben és kezelésben részesül, a többivel nem törődünk, 
pedig a gyermek munkaképességének és jövő keresőképességének meg
óvása szempontjából ezek éppúgy gyógyítandó bajok, mint az. előbbiek.

A. fülbetegségek, a krónikus középfülgyulladások, a genyesedések, 
a nagyothallás, mindannyi kerékkötője a gyermek előrehaladásának, 
A  nagyothallókkal alig törődünk, legfeljebb a gyengeelméjűek iskoláiba 
tesszük át őket. Pontos teendő, a. fülbe került idegen testeknek az eltávolí
tása; van ott bab, gomb, kavics, fésűrészek, gyufafej stb.

Drigalsky 1908-ban 2824 gyermek között 2-1%-nál talált nemkezelt 
középfülgyulladást; Peters 8700 gyermek közt 1-8%-nál. Előadó' 1400 gyer
mek közül 45-nél akadít erre a bajra. (3-2%)

A  légutak betegségei közül az alsóbb elemi iskolai osztályokban a 
krónikus orrgyulladás mutat nagyobb számot. 1400 gyermek közül adenoicl 
vegetációt talált 450-nél, vagyis 32%-nál. De ezekhez hozzá kell számítanunk 
a tüdőcsúeshurutos. vérszegény gyermekek 25—30%-át. Az, iskolás gyer
mekek légutait feltétlenül rendbe kell hozni azért is, mert különben a tbc- 
ellen eredményesen küzdeni nem tudunk. Hiába költ az állam és a társa
dalom nagy összegeket a tuberkulózis-ellenes védekezésre, ha elhanyagolja 
az iskolások légutait: a baj csökkenni nem fog. Ezt az, eredménytelenséget 
látjuk már évtizedek óta. 1924-ben Budapesten 3873 egyén halt meg 
tuberkulózisban, köztük 523 volt 6—15 éves korú, ami az összes halálozások 
14%-át teszi ki. Megdöbbentő adat ez, ha elgondoljuk, hogy az az 523 
gyermek hány egészséges társát fertőzte meg az, iskolában! Á  legerősebb 
figyelmeztetés ez arra, hogy a tuberkulózis elleni küzdőimet ki kell 
terjeszteni az iskolára is. A  légutak betegségeivel kapcsolatosán, nem 
szabad megfeledkeznünk a ttiszős mandulagyulladásról sem: a mulasz
tások 25%-át ez okozza a budapesti iskolákban, de szoros kapcsolátban 
van ez a kérdés a vörheny kérdésével is.

i
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Az emésztő szervek megbetegedéseiből az iskolások fogainak me«- 
betegedese nyomni előtérbe. Wimmenauer me~

9o-fio(0‘ ban talalt kifo^ástalan fogú gyermeket,Öíío-O „ „ jó
i m  »  ,» rossz „ ”
ö9 0/o „ „■ nagyon rossz : „

mezeket61%"bal1’ Drigal:sky 18'20%-ban talált nagyon rossz fogú gyer-

W éo-v^ÍT-n1400 gy<írmejk közül 52-nek volt ugyan rossz fogazata (3-7%).
4 ább r?SSZ í°^aí  azonban 420 gyermeknél találtak, ami 30%-nak 

w L T  ' A 't ° '* a! ’ kimoss fogazat nemcsak kellemetlen, de az ilyen egyén 
legtöbbször étvágytalan, leromlott is egyszersmind. A  gyetnmekek étvágy- 
talansaga nálunk közismert baj. de az is bizonyos, hogy a jó fogú tiszta 
szann étvágytalan gyermek ritkaság számba megy. ’ '

A  bélférges gyermekek rendszerint vérszegények, piszkálják az 
?™ % ats  •emiatt erőszakos nevelő eszközöket alkalmaznak velük széni 
lépésévelkn y^ e la ek elbanaSt OSaklS 3o1 kepzett iskolaorvos sürgős közbe-

Gyermekvédelmi szempontból fontos a sérvben szenvedő gyermekek
nek a tornazas alól való felmentése. Nálunk ilyen 0-9%-ban’ található. 
Az ilyenekre veszedelmes a torna, pedig a legtöbbször sem a szülő sem 
a tanító nem veszi eszre a bajt s az elhatalmasodik.
■ . A  nemi élet fejlődése köriül főleg a leányoknál megjelenő „menses“ 
igenj el orvosi felugyeletet, A  chlorotikák szomorú kópét ismerjük a baj 
nyomában jaro veszedelemmel együtt.

A  vérkeringési szervek betegségei az iskolaorvos figyelmét a vér és 
a szervek vizsgálatára terelik. Megdöbbentő adatok vannak a sápadt 
kanka-s es beesett szemű gyermekekről.

, A vére,dényreiiilszerben elsősorban a szív betegségei a figyelemre 
méltók. A  szívbeteg gyermekek közt a leányok vannak t ö b b s é g i

m e ilS íz  isT ^ u lt CUk0rba;Í’ 1400 között osak 2 akadt’ de orvosi kezelés
Vérbajban szenvedő gyermek aránylag kevés van az elemi iskolák

ban, ezek íoleg a gyógypedagógiai intézetekben kapnak elhelyezést.
Az előadás óriási adathalmaza leghangosabb védőbeszéd az iskola- 

orvosi intézmény kitemesztese mellett.

N E M Z E TK Ö Z I IPAREG ÉSZSÉG Ü G YI KONGRESSZUS
és mimkásvédelmi kiállítás lesz Budapesten szeptember 2—S között

A  világháború óta ez az első nemzetközi orvoskongresiszus Buda
pesten es_a kormány is tudatában van kulturális jelentőségének,

vegrehantobizottság elnöke Verebély Tibor egTetemi tanár, al- 
einoke Iriednch Vilmos egyetemi nk. tanár, főtitkára Gortva.y György 
egyetemi magantanar, miniszteri osztálytanácsos.

A  nagyszabásúnak Ígérkező kongresszusra előkelő külföldi szak
emberek eddig; 15 referátumot és 45 előadást jelentettek be. A  világ 
munkásvédelmi tudósainak Budapesten való tanácskozása különös jelen
tőséggel bír reánk nezve most, amikor a szociálhigienének, a gyakorlati 
munkasvedelemnek es a szociális gondozás kiépítésének új útjai és lehe
tőségei nyíltak meg szamunkra és e tanácskozások nemcsak a hazai tudo
mányokra lógnak termékenyítő hatást gyakorolni, hanem ¡remélhetőleg 
az e tereli élért külföldi tapasztalatok új fontos nemzeti intézmények 
eszmeit ís el fognák hinteni.

'  ̂ . n®KÍ óléti miniszter a kongresszussal kapcsolatban munka,s-
vedelUii, íparegeszsegügyi és balesetvédelmi kiállítást rendeztet a 
Aepegeszsegugyi Múzeumban, amelyre az egész magyar ipari érdekeltség 
kilátásba helyezte tamog’atasat.

Pelűilágosítással szolgál a nagygyűlés irodája: Népegészségügyi 
Múzeum, Budapest VI, Eötvös- utca 3. Telefon: T. 298—67. '
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V E G Y E S  K Ö Z L E M É N Y E K
Magyarország- dombornyomása kézitérképe. Kirschenheuter Ferenc 

igazgató kitűnő térképet szerkesztett vak gyermekek számára, miáltal 
azok földrajztanítását rendkívül megkönnyítette; most azzal a gondo
lattal foglalkozik, hogy ezt a térképét- látó gyermekek iskolái részére 
is szabadalmaztatja. Kirschenheuter kézitérképe a földrajzoktatást meg
könnyíti, mert a földrajzi viszonyokat a szemen kívül a tapintóérzék 
számára is hozzáférhetővé teszi. , (ém.)

A  Vakokat Gyámolító Országos Egyesület fennhatósága alatt álló 
Vak Munkások „Gróf Andrássy Dénes Önképzőköre“ december 11-én az 
Egyesület^ dísztermében, a vakok jóltevői iránti hálából, matinét ren
dezett. Műsor: 1. W. v. Wallace: „Maritana-nyitány.“ Játszotta a vak 
művészek zenekara, 2. a) Ifj. Sz. Nagy Károly: „A  harcos imája.“ Hárfa- 
és harmóninm kísérettel., b) Donizetti: „Barkarola.“ Zongorakísérettel» 
énekelte a kör női kara. 3. Juhász Gyula: Költemények. Szavalta: Eltér 
Lujza. 4. Keinhold: „Impromptu.“ Zongorán előadta: Truszka Júlia.. 
5. Mayerbeer: „Ah fiam.“ A  próféta című operából. Énekelte Gebauer M„. 
zongorán kísérte: Tóth Rózsa tanárnő. 6. Delibes: „Ballet-zene“ a Lakmé- 

■ című operából. Játszotta: a vak művészek zenekara. 7. Kozma Andor: 
„Magyarok szimfóniája.“ Szavalta: Kiss Erzsébet. 8. Weber: „Ária a 
Bűvös vadász“ c. operából. Énekelte: Putnóczky Mária, zongorán kísérte: 
Tóth Rózsa tanárnő. 9. a) Hasselmann: „Ima.“ b) Poernic: „A  zenélő 
óra.“ Hárfán előadta: Berindán László, a Zeneművészeti Főiskola növen
déke. 10. a) Farkas Ödön: „Naplement.“ b) „Magyar dalegyveleg.“ Éne
kelte a kör női kara.

A  Vakok József Nádor Kir. Orsz. Intézetének önképző köre és ifjú 
sági vöröskereszt csoportja múlt év december hó 21-én, délután 5 órakor 
pompás karácsonyfa-ünnepélyt rendezett gyönyörű műsorral.

Az intelligenciavizsgálat megkönnyítése. Az intelligenciavizsgálók 
eddig úgy jártak el, hogy Éltes Mátyásnak terjedelmesebb művét, vagy 
„Rövid útmutatóját“ tették maguk elé s abból olvasták a gyermeknek fel
adandó kérdéseket s abból nézték ki a próba időtartamát s a felelet 
értékelését. Á  sok forgatás az eljárást nehézkessé tette. Éltes most nagyon 
megkönnyítette az eljárást az által, hogy kiadta az intelligenciavizsgálő 
jegyzőkönyvet. Ez a jegyzőkönyv feleslegessé teszi a terjedelmes 
könyvek forgatását, mert minden kérdés pontosan le van ott írva a. 
gyermek feleletének értékelésével együtt. A  jegyzőkönyv egyik oldala 
üres, oda kell a gyemnek feleleteit bejegyezni. A  külső lapon van az 
intelligencia-„tiikör“, mely a gyermek értelmi képét adja vissza. Az in
telligenciajegyzőkönyv ára db-ként 80 fillér, akik lapunk útján rendelik 
meg. 40 fillérért kapják azt. Minden vizsgálathoz külön füzetre van szük
ség. Megrendelhető Éltes M. igazgatónál, Budapest V III, Mosonyi-utca 6.

G Y Á S Z  R O V A T .
t Skultéty Lajos. Karácsony napján halt meg a budakeszi Erzsé- 

bet-szanatóriumban ez a derék, kedves kartársunk, akinek, sajnos, még 
a végtisztesség adására sem jelenhettünk meg, mert haláláról csak el
késve kaptunk értesítést, Személyi adatai szerint Szombathelyen, 1862 
augusztus 11-én született, 1882-ben tett érettségit. 1886-ban szentelték 
pappá és 1897-ben nevezték ki a budai állami gyógypedagógiai intézet
hez, ahol a gyógypedagógiai tanári és emellett a polgári iskolai tanári 
oklevelet is megszerezte. 1904-ben került az állami kisegítőiskolához, itt- 
működött 1925-ig, amikor a tanári szolgálatból saját kérelmére végkielé
gítéssel eltávozott ugyan, de azért nem vált meg az intézettől, hanem a 
a róm. kath. hittant továbbra is tanította 1926 évi december hó végéig, 
amikor szanatóriumba kellett vonulnia. Skultéty Lajos törhetetlen híve
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7°líúaZ a'- 11- S-yóeypedagóg'iai irányzatnak; írásban, szóban tetteiben 
mindig gyógypedagógiai tanárnak vallotta magát. De az iskolai órákon 
t-ul is gyógypedagógiával foglalkozott és külön tanfolyamon tanította 
a dadagokat es egyeb beszédhibákban szenvedőket. Márkus József volt

^ ? k«  .y°lt földijére, Skultéty Lajos gyógy- 
^ Mfrj,arra ;s az ° közbenjárására a tek. Tanács évi szubvenciót

fa^fm+^at^nf°^yaína:?aíI'- Neai egyszer nagy és előkelő közönség előtt 
tartott dadogoival zarovizsgalatot; sikereit a napilapok feltűnő helven 
elismertek es méltatták Mint katholikus pap nagy szuggesztív hatást 
gyakorolt egyes dadogókra akik Skultéty jelenlétében nemTs dldogtfk 
;okoztak<LnekiUltGk’ folytattak ezt a rossz szokásukat. Ezek sok gondot

°k̂ M sS S ^ S lM S !S  r K S S S í S
h S mX -  » S Í T d í S í e S d m »  munkát 

Utóbbi időben elnöke volt a „Gyógypedagógiai Tanáról- firsnármo
SSátata1» mnlSdélbe“ 6™1 TálIal‘a eI •* * «•** ^

£ .nepnap a 12 órai szentmisét. Nagyobb ünnepekkor Skultéty tartott 
istentiszteletet a kisegito-iskola növendékeinek, a tanév kezdetén ő 
mondta a \ eni Sancte-t s a tanév végén a Te Deumot. Az 1925. évi Te- 
Deum után, az állami kisegitoiskola 25 éves fennállásának emlékére az 
oitar koré gyuntotto a növendékeket s a tanárokat s klasszikus felépítésű

kotott1e ‘T T ' i r  í f  1Ískolf  szerefetét. Beszédeiben a növen- 
c.ekek lelkehez mindig tudott alkalmazkodni s mindig meg is értették őt 
, . \  proletárdiktatúra alatt, követelték tőle, hogy vagy  mondion
le tanari állásáról vagy papi állását hagyja ott. Ez a felszólítás sok 
álmatlan éjszakát okozott Skultétynak, de végre bement az ügvosztflv- 
vezetohoz s az o finom modorával ngy meg tudta győzni a proletárokat, 
hogy hosszabb ̂  időre elnezest Ígérték neki.

Hosszú időn át ő volt az angol kisasszonyok miséző papja. Itt is
előtf S '  ak0Zíau vek| Proletárok, mikor litánia alatt a templom 
előtt lovesek dói dűltek el. Skultéty az oltari szentséggel a kezében in-
történt7 ffal°mra a luyoket s emiek köszönhető, hogy nagyobb baj nem
+ A  többi tantárgyakon kívül a róni. kath. hittant is mindig ő taní
totta a kisegitoiskolaban eppen úgy, mint Kelemen Ignác az izraelita 
T1af y  Káplán Gyula a református hittant. Ebben az időben az egész hit
oktatói kar a rendes gyógypedagógiai -tanárok sorából került ki 

_ Sok derűs orat szerzett a testületi életben, mikor a rom 'kath 
szülök ha a paptanárral akartak beszélni, rendesen a „Káplánéhoz 

,akl Tödig református létére felvilágosítást nem adhatott és 
Skultéty hez utasította okét. íg y  terjedt el az a hír. hogy az állami ki- 
segitoiskolaban a katholikus papnak református „Káplán“-ja volt.

Mmt szonok akár a szószéken, akár a családi va^y baráti körben 
nagy sikereket ért el.

Mint kartárs mindig kedves, szolgálatra kész és együttérző jó 
barat volt. O vegezte a kartarsak családjában az esketési, születési és- 
halotti szertartásokat.

Sajnos, úgy hozta a sors,_ hogy az ő gyászszertartásán még csak 
neki Sem -iölönliöttölv kartarsai, hogy utolsó Istenhozzádot mondjanak

, X Eberstein Ferenc. Lelkes hívét vesztette el a gyógypedagógiai 
oktatásügy Eberstein Eerencben, aki a temesmegyei Mercyfalván. 1874- 
ben született s tanítói oklevelet 1893-ban Aradon szerezte meg. Hosz- 
szabb ideig Temesvarott mint községi tanító működött, de szíve már 
k“ ’f a a gyermekvledelem es gyógypedagógia felé vonzotta. Itt írta meg 
lJÖ6-ban„Népiskoláink a gyermekvédelem szolgálatában“ című művét. 
Nagyszabású működést fejtett ki az iparosinasok oktatása körül is. 
190 í- ben elvegezte n gyengetehetségáíek oktatására kéípző szünidei tan- 
toiyamot, fáradozott is sokat a kisegítő-iskola érdekében, de Eberstein
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a mami Imi mi rendszert akarta meghonosítani Temesvárott, mert csak 
annak keretében tudott helyet adni az értelmileg fogyatékosok külön 
iskolájának; szóval nemcsak a gyengékről, de a jobb képességűekrol is 
gondoskodni kívánt. Munkája közben kitört a háború, mely minden kez
deményezésnek útját szegte. A  román megszállás után több jelesünkkel 
együtt ő is menekülni volt kénytelen s az 1921-ben létesített Kispest bel
területi állami kisegítő-iskolához nyert beosztást. 1922 április 28-án 
Budapest székesfőváros tanácsa a községi iskolákhoz választotta meg 
és az egyik kislétszámú osztály vezetését bízta rá. Ott működött 1927 
karácsonyáig, mikor meghalt.

f  Zsenaty Dezsőné szül. Schultheiss Bella gyógypedagógiai tanár, 
lapunk kiadóhivatala vezetőjének neje, folyó évi január hó 17-én súlyos 
szenvedéssel teljes betegség után elhúnyt. Nevezett úrnő több éven át 
az ideges gyermekek alsó- és középfokú állami intézetében elismerésre: 
méltó eredménnyel működött s a gyengetehetségű gyermekek oktatá
sára képző szünidei tanfolyamot is elvégezte. Halálát férjén kívül 
II I .  gimnáziumi tanuló leánya siratja. A  kartársak közül számosán^meg
jelentek a ravatalnál és kísérték el utolsó útjára a tragikus végű úrnőt.

t  Szántó Jenő ny. székesfővárosi kisegítő-iskolái igazgató folyó évi 
január hó 19-én, munkás életének 49. évében elliűnyt. Még 1903-ban el
végezte a gyengetehetségű gyermekek oktatására képző első szünidei 
tanfolyamot, azontúl sokat fáradt, hogy a kisegítő-iskolát a fővárosban 
meghonosítsa. Utoljáira a VI, Aréna-úti székesfővárosi kisegítő-iskolát 
igazgatta, onnét vonult nyugalomba és szomorúan látta 1924-ben a 
székesfővárosi kisegítő-iskolák összeomlását. Egyesek túlbuzgóságának 
és a természetes kifejlődés erőltetésének tulajdonította a visszafejlődést. 
Ö maga szentül meg volt győződve, hogy a jobb belátás előbb-uUbb 
érvényesül s a kisegítő-iskolái intézmény újjászületik. 1904-ben írta 
„A  beszédhibák leszoktatása. Nevelők, óvók, tanítók és a műveltebb 
szülők számára“ (Budapest, Dobrowszky és Franké kiadás 28 lap. 
Ára 50 fillér) című művét, mely annak idején éléuk feltűnést keltett és 
sok vitára adott okot. Nyugodjanak békében!

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI-
Tisztelettel kérjük az 1927. évről hátralékban levő előfizetőinket az 

•előfizetési díjak' beküldésére. _ _ _
Az előfizetési és tagsági díj folyó évre is változatlan marad: a tár

saság tagjainak 5 P, nem tagoknak, intézeteknek, iskoláknak 10 P  — 
Kérjük az előfizetés megküldésére a mellékelt csekklapot felhasználni. 
Az előfizetést részletekben is elfogadjuk.

Hivatalos nyugtázás.
Előfizettek 1926—27. évre: Vakokat gyámolító egylet 20 P. —

1927. évre: Ambarboy Amália 5 P, Bertók I. Andor 5 P. Balog
László 5 P, GáMv Andor 5 P. Gócs Ottó 1 P, Gáspár Árpád 5 P, 
Horváth Kálmán 5 P, ív  árny József 5 P, Krieger György 5 P, Kadas 
György 5 P, Lett József 5 P. Nagy Péter 5 P, dr. H. Revesz Margit 5 P. 
Román Aurélné 5 P, dr. Sehmidt Ferenc 5 P, Sipots Mananne 5 P, 
Szakszón Gizella Jolán 5 P, dr. Szondi Lipót 5 P, Tolnai I. Béla 5 P  Tóth 
Ferenc 5 P dr. Tóth Zoltán 5 P, dr. Vály György 5 P, Vass Jozsel 5 1 ; 
Wellbach Zsigmond 5 P. Quint József 5 P, Gyógypedagógiai Tanárképző 
300 P, Kórtani laboratórium 50 P, Siketnéma-intézet Kecskemét 10 1 , 
Gyógypedagógiai intézetek országos szakfelügyelősege 10 P. Vakok in
tézete Szeged 3-20 P, Gyógypedagógiai intézet Gyula. 10 P, Któegito- 
isfeola Debrecen 10 P, Nyomorék gyermekek orsz. otthona 10 P, Pszilio- 
lógiai laboratórium 50 P, Seder Ida 5 P, Siketnémák intezete Sopron 
10 P. — 1927—1928-ra: Siketnémák egri intezete  ̂20̂  P  — Í02g-rflí 
dal Máday István 5 P. Ranolder-intézet 5 P. Siketnémák intezete Deb
recen 10 P, Siketnémák intézete Sopron 10 P. dr Veit György Kapos
vár 5 P. Zsenaty Dezső, a kiadóhivatal vezetője.
iui\ M. Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest, VIII, Múzeum-körűt 6. (Dr. Czakó Elemér.)


