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Gyógypedagógiai intézeteinkről.
í r ta :  dr. PUBJÉBL GYŐZŐ székesfőv. tanácsnok, eg y e t m agántanár.

Gyermekeink tanításánál,, nevelésénél és iskolai berendezé
seinknél — főleg az elemi iskolában — különféle szempontokra 
kell figyelemmel lennünk, ha azt akarjuk, hogy nemzetnevelő 
munkánk közben a modern neveléstudomány, a gyermektanul
mány, a gyermekvédelem, a higiéné stb. kívánalmai megfelelően 
érvényesüljenek. A sok szempont közül ezúttal a rendellenes gyer
mekek nevelésével — a gyógypedagógiával — kívánok röviden 
foglalkozni.

Régen megállapította a lélektan, hogy az iskolába kerülő, egy
korú gyermekek korántsem egyformák, mert akár testi, akár szel
lemi fejlődésüket figyeljük meg, kisebb-nagvobb eltéréseket talá
lunk náluk. Mindamellett az egykorú gyermekek legnagyobb 
része a szükséges szellemi képességek birtokában van, mikor az 
iskolába lép, legalább is annyira, hogy az iskola munkája nagyobb 
nehézséget nem okoz nekik. De azért akadnak köztük — szerencsére 
csak kis számban, a szakemberek szerint IV2—3%-ban —- külön
böző hibákkal, fogyatkozásokkal terhelt, gyengefelfogású, gyenge
elméjű, rendellenes fejlődésű stb. gyermekek is. És az a kis száza
lék máris tömeget jelent, ha annyi gyermekről van szó, amennyi 
a székesfőváros iskoláiba jár. A rendellenes fejlődésű gyermekek 
nagy dilemma elé állítják az elemi iskolai tanítót, akinek az a 
kötelessége, hogy a tanításra kitűzött anyagot minden körülmé
nyek közt elvégezze, illetve elvégeztesse. A tanító már most vagy fel
karolja a rendellenes gyermekeket, azokkal foglalkozik behatóbban, 
— ebben az esetben kén}-'telem a jobbakat magukra hagyni s a taní
tási anyagot sem tudja elvégezni, — vagy csak a jóképességűekre 
van tekintettel és nem jut ideje rá, hogy a gyengékkel törődjék, 
akik a tanításból hasznot húzni nem tudnak s éveken át ülnek az 
alsó osztályokban minden eredmény nélkül.

Ezek a megfontolások bírták rá az iskolai hatóságokat, hogy 
a tanító segítségére siessenek, a rendellenes gyermekeket az elemi 
iskolából kivegyék és neveltetésükről külön intézményekben gon
doskodjanak. Az ilyen szerencsétlen kis gyermekekről való gon
doskodást, a nevelésükkel foglalkozó intézeteket Európa és Ame
rika minden nagyobb városában megtaláljuk, sőt megállapíthat
juk, hogy minél magasabb színvonalon áll valamely város köz- 
oktatásügye, annál. nagyobb gondot fordít az abnormis gyermekek 
szakszerű neveltetésére.

Megtaláljuk ekeket az intézményeket fővárosunkban is.
A hatóság ezen intézkedéseinél figyelemmel volt arra, hogy 

a gyengébb felfogású gyermekek között vannak olyanok, akik, 
hogy úgy fejezzem ki magam, utólag érnek meg, felfogási képes
ségük bizonyos gyakorlatokkal, velük való beható foglalkozással 
és tanítással annyira fejlődik, hogy előbb-utóbb visszahelyezhetek 
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a rendes iskolába, a ̂  normális gyermekek közé. Viszont vannak 
olyanok, akiknél az értelmi képesség gyengesége megmarad és a 
normális tanulókkal haladni nem tudván, külön kiképzésben kell 
hogy részesüljenek. Végül vannak olyanok, akik súlyos értelmi 
és érzéki fogyatkozásban szenvedvén, gyógypedagógiai nevelő- 
intézetekbe helyezendők el. A fővárosban az elemi iskolai tanulók 
közül a,z első elemi osztály elvégzése után, orvosi vizsgálat alap
ján, valamint az osztálytanító véleményezése szerint, a gyengébb 
felfogású gyermekek különválasztatnak és a kislétszámú osztá
lyokba kerülnek. Kislétszámú osztály annyit jelent, hogy egy-egy 
osztályba kevés _ gyermeket vesznek fel, akikkel a tanító ldilön- 
külön foglalkozik, a gyermek értelmi fogyatkozását a vele való 
egyéni foglalkozással és szemléletes tanítással egészíti ki, így 
vezeti rá a gyermeket a szükséges ismeretekre s bár lassan, de el
végzi vele az előírt tananyagot.

Az elemi iskolákból a kislétszámú osztályokba áttelepített 
tanulók azonban nagyon különböző határig képezhetők s míg egy 
részük az előírt minimális tananyag elsajátítására is alig képes, ad
dig â  másik rész segítéssel elsajátít legalább annyit, mint rendes 
tanulótársaik. Ebből kitűnik, hogy a kislétszámú osztályok 
tanulóinál az egyes tanulók értelmi fejlődését illetőleg nagyobb 
ingadozás észlelhető, mint az elemi iskolában. A tanulók közötti 
különbség gyakran oly nagy, hogy a tanterv anyaga erejét megha
ladó munkát jelent némelyiknek, mikor olyasminek elsajátítását 
követeli tőle, amit a gyermek értelme felfogni, feldolgozni és megtar
tani nem képes. Azok a tanulók, akik szemléltető tanítással, avagy 
értelmi fogyatkozásaiknak bármely okból való örvendetes javulásá
val a normális eredményt elérik, az elemi iskolának ismét vissza- 
adatnak. A súlyosabb értelmi fogyatékosok azonban külön oktatást 
igényelnek. Tehát a kislétszámú osztályok tanulói is tulajdonképen 
két csoportba volnának beosztandók, nevezetesen: egyik csoportba 
azok sorozhatok, akik az elemi iskola, tananyagát el tudják sajátí
tani, vagyis akiknek szellemi képessége idővel megjavul; a másik 
csoportba azok tartoznának, miként előbb említettem, akik értelmi 
fogyatkozás tekintetében súlyosabb elbírálást és külön tanítást 
igényelnek.

Hozzávetőlegesen megállapíthatjuk, hogy a jelenlegi kislét
számú osztályok tanulói közül kb. 4—5% megmenthető az elemi 
iskolai oktatás számára, átlagosan 20% azonban kisegítő külön 
oktatást kíván. A fővárosban a gyengetehetségű tanulók nevelése 
és oktatása a főváros különböző pontjain fekvő 27 elemi iskolában 
felállított szakképzett tanerők által vezetett 66 kislétszámú osztály
ban történik. A tanulók f. évi létszáma 948 s egy-egy osztályra átla
gosan 10—17 tanuló jut.

Igen súlyos értelmi és súlyos hallási fogyatkozásban szenvedő 
tanulók részére a főváros „Gyógypedagógiai“ intézeteket állított 
fel. Ez okból 1925. évi június havában a főváros tanácsa megszün
tette az 1920-ban létesített: nyolc önálló kisegítő iskolát és helyettük 
felállította három gyógypedagógiai intézetét. Nevezetesen a X. kér. 
rákosfalvai nevelőintézetet a fiatalabb szellemi fogyatékosok, a 
III. kér. Miklós-téri foglalkoztató intézetet a műhelyben foglalkoz-
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tatka.tő és azi ahhoz szükséges elméleti ismeretettel bíró, idősebb 
szellemi fogyatékos gyermekek számára s végül a II. kér. Toldy 
Ferenc-utcai, dr. Török Béla egyetemi tanárról elnevezett nagyot
halló^ intézetet a szellemileg normális, nagyothalló gyermekek 
számára.

A fővárosnak a három gyógypedagógiai intézet felállításával 
az volt a célja, hogy ezeket a gyermekeket a társadalom számára 
megmentse s hasznos polgárokká nevelje. A kisegítő iskolák meg
szüntetésének gazdasági, pedagógiai és szociális oka volt. Ugyanis 
a kisegítő iskolák 110 tanerője erősen terhelte a főváros költség
vetését és decentralizáltan nem voltunk képesek azt az eredményt 
elérni, amit a gyógypedagógiai intézetekben elérhetünk, mikor 
ezeket az internátussal kapcsolatos intézeteket műhelyekkel is ki
bővítettük. A kisegítő iskolák csak körvonalaikban voltak egyezők 
a gyógypedagógiai intézetekkel, de a gyakorlati életre a gyermeke
ket anyagi eszközök és egyéb felszerelések hiányában, éppen decent
ralizált mivoltuknál fogva, nem voltak képesek előkészíteni, ki
képezni. A pedagógiai ok pedig az volt, hogy a bejáró növendékek
kel nem érhette el a nevelés az ilyen intézetektől megkövetelhető 
eredményt A felmutatott eredmény nem állott arányban az iskolák 
fenntartására fordított hatalmas összeggel. A szociális ok pedig az 
volt, hogy a kisegítő iskolát végzett növendék nem volt alkalmas 
a kenyérkereseti pályára, mert képzéséből hiányzott az előkészítő 
műhelyoktlatás. A munkaadók a kisegítő iskolát végzett gyermekek
kel szemben bizonyos előítélettel voltak, sőt a szülők is bizonyos 
ellenszenvvel viseltettek a kisegítő iskolákkal szemben, éppen azért, 
mert ezek nem tudták a gyermekeket az életre előkészíteni és nem 
tudtak jövőjükről gondoskodni. Igen nagy áldozatot követelt volna 
a várostól a kisegítő iskoláknak tökéletes intézményekké való ki
fejlesztése.

Ezekre való tekintettel szüntette meg a főváros a kisegítő 
iskolákat és állított fel helyettük internátussal kapcsolatos gyógy
pedagógiai intézeteket. Kezdetben három intézetet létesített, 
amelyeket később bővíteni óhajt, mert mai befogadóképességük 
mellett néni tudják teljes mértékben megoldani a székesfővárosi 
polgárok ráutalt gyermekeinek gyógypedagógiai nevelését, de 
mintán szakszerűen vannak kiépítve, biztos kiindulóponttul szol
gálnak a gyógypedagógiai nevelésnek. Ezen intézetek kibővítésé
vel, illetve fejlesztésével a kérdés végleges megoldást fog nyerni. 
Megjegyzem, hogy a főváros a gyógypedagógiai intézetei alkal
mazottainak státusát is rendezte és a rendes tanerők közé sorozta 
őket.

Szükségesnek tartom még, hogy rövid áttekintést nyújtsak a 
három gyógypedagógiai intézetről.

Az első a X. kér. „Rákosfalvai Gyógypedagógiai Intézet“ nyolc 
holdas gazdasági kert^ közepén terül el és célunk itt az, hogy a 
műhelyi és ipari oktatásra nem alkalmas, de viszont mezőgazdasági 
munkára hajlammal bíró szellemi fogyatékosakat kertészeti és 
gazdasági munkásokká képezzék ki. Megjegyzem, hogy nem mű- 
kertészekről vagy gazdászokról, hanem egyszerű kerti és gazdasági 
munkások neveléséről van szó. Az intézetnek ezidőszerint: ötwn-
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tanulója van, 35 fiú és 15 leány. Teljesen ingyenes és kedvezményes 
helyre a főváros 40 gyermeket vett fel. A szülők körében nagy az 
érdeklődés az intézet iránt. Ezidőszérint három tanteremben folyik 
a tanítás, három gyógypedagógiai tanár vezetése mellett. A fel
ügyeletet okleveles elemi iskolai tanítónők végzik. Az intézetnek 
saját kezelőorvosa van, aki nemcsak kezeli a beteg gyermekeket, 
hanem a pszihofizikai vizsgálattal is foglalkozik.

A III. kér. „Mikiős-íéri Gyógypedagógiai Intézetet“ a főváros 
1926 februárjában nyitotta meg, amely egyetlen ilynemű intézete 
csonka országunknak. Célunk itt az, hogy szellemileg fogyatékos, 
de még képezhető, mindkét nembeli gyermekeket az elméleti alap
ismeretekre megtanítsuk és valamely primitív iparágra kiképezzük. 
A növendékek egy része, mikor az intézetbe került, beszélni alig 
tudott, írni-olvasni pedig majdnem semmit. A növendékek heten
ként 20 óra keretében nyertek elméleti oktatást, ennek az ered
ménye a,z lett, hogy az év végére nemcsak beszélni tudtak, hanem 
a betűket is megismerték és az olvasás-, számolás-, valamint az 
írásban bizonyos jártasságra tettek szert. Intelligenciájuk növeke
dett, megszokták az Hiedelmet, a tisztaságot és a rendet. Megszeret
ték a munkát. Az első esztendőben a gyermekeket két csoportra, 
kezdő és haladó csoportra osztottuk fel és az ipari képzést a szőnyeg
szövőműhellyel és a takácsműhellyel egészítettük ki. Készülnek 
itt törülközők, konyharuhák, pohártörlők, futószőnyegek, stb. Nem
régen megnyitottuk a fazekasműhelyt is, ahol ezerszámra készítik 
a különböző virágcserepeket. Ezidőszerint 32 növendéke van az 
intézetnek, akik váltakozva napi négy órán keresztül elméleti ok
tatásban részesülnek, négy órán át pedig dolgoznak.

Végül szólok a harmadik gyógypedagógiai intézetünkről, a 
„Nagyothallók dr. Török Béla. Székesfővárosi Intézetéiről. Az inté
zet felállításával a főváros kettős feladatot tűzött maga elé. Egyik 
cél, hogy az intézet alkalmat nyújtson a gyermekeknek, hogy fogya
tékosságuk dacára a, társadalom hasznos, munkás tagjaivá váljanak 
s eltartásuk másokat ne terheljen. A másik cél pedig .az, hogy segít
sünk azon a szülőn, akinek az Isten nagyothalló gyermeket adott. 
Az intézetben a felvételre való jelentkezők szánra napról-naipra 
nagyobb, úgyhogy intézetünk ma már szűknek bizonyul a székes- 
főváros területén lévő nagyothalló gyermekek internátusbeli fel
vételére és iskoláztatására. Itt a tanulók az elemi iskola tananyagát 
végzik teljes eredménnyel. A volt V. és VI. osztályos növendékek 
egy része már a polgári iskolába, reáliskolába és gimnáziumba jár, 
miután a beszédnek szájról való leolvasását megtanulták és az 
elemi iskolai tananyagot elsajátították. A növendékek egyike- 
rnásika a kisegítő iskolából került a nagyothallók intézetébe, ott 
mint gyenge tehetségűeket kezelték őket, jóllehet elmaradottságuk 
tisztán a nagyothallásnak volt a következménye. E téren a székes- 
főváros megelőzte az állami gyógypedagógiai intézeteket és mun
kálkodásával felhívta a gyógypedagóiai szaktanácsot, hogy a siket- 
némaoktatás szervezetének eddigi formáját revízió alá. vegye. 
A szaktanács ki is mondotta,. hogy a nagyothalló gyermekeket a 
siketnéma intézetekből a nagyothallók intézetébe kell küldeni.

Intézetünk tanári karának munkálkodása, annyira kiváló, hogy
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a Gyógypedagógiai Tanárképző igazgatósága a főváros tanácsától 
engedélyt kért, hogy hallgatói intézetünkben, rendszeres tanulmá
nyokat folytathassanak.

1926-ban ezen intézetben a főváros beszédélettani laboratóriu
mot szervezett és ezzel kapcsolatban elrendelte a beszédhibákat 
javító tanfolyamok felállítását, amivel mindenesetre nagyban elő
mozdítja a nagyothallók oktatásügyének eredményesebbé tételét 
és a helyesebb módszertani eljárások kialakulását. Elkerülhetet
lenül szükséges, hogy a. főváros ezen intézményét bővítse és több 
osztályt engedélyezzen benne.

Mind a három intézetünk a felállítás óta hatalmas és nagy 
kultúrmunkát végzett és ehelyütt a legnagyobb elismeréssel adó
zunk a vezetőségnek és a tanári karnak kiváló munkásságáért, 
mert az elért eredmények tisztán nekik tudhatok be.

Reméljük és hisszük, hogy Budapest székesfőváros a kiváló 
eredményeket látva, az 1926. évben megkezdett gyógypedagógiai 
munkáját folytatni és fejleszteni fogja, hogy ezzel a gyógypeda
gógiai kérdést a fővárosban véglegesen megoldja.

Ä hibásbeszédűek írása.
í r ta :  ROMÁNKÉ GOLD Z IE H E R  KLÁRA.

y'V hibásbeszédűek írásában sajátos grafikai jelenségek észlel
hetők. Ezek feltárása, jelentésüknek és összefüggésüknek kimuta
tása új és érdekes szemszögből világítja meg az emberi értelem leg
differenciáltabb készségeit: a beszédet és az írást-

Több mint 2502 hibásbeszédű és — összehasonlítás1 céljából — 
néhány száz normális beszédű írását vizsgáltam meg, tisztán gra
fológiai szempontból és teljes elfogulatlansággal, annyival is 
inkább, mivel a hibásbeszéd: a dadogás, a pöszebeszéd, a hadarás 
jellemvonásait, okait és kezelési módját nem ismertem.3

Megfigyeléseim kiindulópontja, hogy az egyéniségre mi sem 
jellemzőbb, mint a taglejtés, az arcjáték, a beszéd és az írás: az 
érzéseknek és gondolatoknak e külső kifejezői. E megállapítás nem 
újkeletű; Gratiolet, Piderit, Darwin és mások foglalkoztak vele és 
Klages „Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft11 című köny
vében erre fektette a modern grafológia alapkövét.

f  A M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  1928. évi február 16-i szak- 
iilésén ta r to tt  előadás.

- 195 dadogó, 10 hadaró, 30 pöszebeszédes és dadogó, 27 pöszebeszédes.
3 E  hézagot csak később pótolhattam , am ikor Ranschburg Pál tan á r 

tír pártfogása  és ú tbaigaz ítása  révén dr. W . K aufm ann  Irén  idegorvos 
úrim és Schulm ann A dolf igazgató ú r  tám ogattak  m unkám ban. Az anyag 
zömét kb. 127 esetet, Schulm ann  igazgató ú r  bocsátotta rendelkezésemre. 
Éltes M átyás igazgató ú rn ak  köszönhetem 19 hibásbeszédű de'bilis 
gyerm ek írásá t, dr. Dénes László orvos ú rn ak  1] dadogó és pö'sz,©beszédű 
írásá t. A norm ál iskolás gyerm ekek írásának  megfigyelésében segítsé,- 
giamre volt dr. S. J  ankovich Adél iskolaorvos úrnő. Á budai állam i pol
gári iskolai tanárképzővel kapcsolatos gyakorló po lgári fiúiskola tan ít
ványainak  beszédképesHéígeiről írásuk  a lap ján  te tt  m egállapításaim at 
Szenes A dolf igazgató úr, Gyurjács András ta n á r  úír és Schulm ann  
A dolf igazgató ú r ellenőrizték.
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Megfigyeléseim irányát meghatározta ama megismerés, hogy 
az írás és a beszéd fejlődésének és működésének útja párhuzamos 
és hogy mindkettő indítóállomása és célja pedig egy. A beszédet és 
az írást, mint, az emberi elmének minden megnyilvánulását, az agy 
irányítja; a beszédapparátus, a kar és a kéz izommunkája csak 
egyik látható fázisa annak a nagyon összetett folyamatnak, amely
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1. ábra: N orm álisan, de nagyon lassan beszélő egyén írása.

az agyban végbemegy. Míg az értelem fejlődésének gyermekkorá
ban a taglejtés és az artikulátlan hang a jelelés kezdetleges módja, 
a gondolkodás differenciálódásával párhuzamosan fejlődik az 
összefüggő, értelmes beszéd.

A beszédet és az írást a gondolat és kifejezésének szándéka 
előzi meg. A gondolat kifejezésének szándéka váltja ki közvetlenül 
vagy közvetve az idegekben ható, cselekvésben végződő mozgató 
ingert: a beidegzést. A gondolatok kifejezésére alkalmas szimbólum
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2. ábra: N orm álisan, de nagyon gyorsan beszélő egyén írása.

a szó megjelenése, kimondott és leírt alakjaiban, a beidegzés folya- 
mánya. A beidegzés az egész szóképre egyidejűleg és egységesen 
történik és nem hangzók, illetve betűk szerint, mert gondolatban 
sem dolgozunk egyes hangzókkal, vagy egyes betűkkel, hanem 
ezek csoportjaival: a szóképekkel. A szó gyors, biztos és egységes, 
tehát összrendezett beidegzése alapfeltétele a folyékony, sima be
szédnek, éppúgy, mint a folyékony, biztos írásnak.

A beidegzés aszerint, hogy melyik módon kívánja az egyén 
kifejezésre juttatni „mondanivalóját“, más és más izomcsoporto
kat mozgat meg láthatóan. A kifejezést szolgáló apparátust azon
ban mindenkor teljes egészében indítja meg és bár csak az egyik
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funkció a főszereplő, a többi úgyszólván a háttérből mindig kíséri 
és támogatja munkáját. A kifejezésmódok ezen együttműködését 
megfigyelhetjük a gyermeknél, aki hangosan tagolva tanul olvasni 
és írni, s így szokja meg, hogy a látott és a hallott szót a beszéd és 
az írás mozdulataival tartalomban egybefoglalja. Később is még

' 'v € ^ r

3. ábra: M űvelt környezetben nevelkedő, intelligens. 9 évié« fiú írása. 
Súlyos dadogó, mozgása iigyefogyott, csetlő-botló. A lacsony form ai 
értékű  írás, betűism étlés (1. sor „Aa“), szóismétlés (2—3., 4—5„ 6. sor), 

rá írásos ismétlés (1. sor „g“, „á“, 5. sor „sz“.)

hangtalan beszédmozgással kíséri az olvasást és az ujjak mozgatá
sával a fejszámolást. A már iskolázott, fegyelmezett elme nem 
veszi igénybe ezt az érzékeltető segítséget és elmélkedéseiben és 
írásközben csak képzeletében beszél, de szellemi életét szolgáló 
kifejezőmözgásai mindig párhuzamosan fejlődnek és karöltve dol
goznak: a gondolatait kifejezheti beszédmozgásisal, a beszédet pó-

4. ábra: N agyon intelligens. 12 éves, dadogó fiú írása. Szótagismétlés.

tolhatja vagy kísérheti taglejtés és helyettesítheti az írás. Az ol
vasás munkájánál füle kikapcsolásával hall, mert a látott szó 
szemlélete egyidejűleg érzékelteti a hallott szót, stb.

Alti e közösségnek törvényszerű összefüggéseit teljesen meg
érti, nem csodálkozhatik azon, hogy az írás jellegéből az egyén be
szédmodorára következtethetünk.

Az írás és a beszéd vonatkozásainak megismerését úgy véltem 
legkönnyebben megközelíteni, hogy a beszédnek mindenkinél más 
és más változatban mutatkozó sajátságait olyanokon tanulmá
nyozzam, akiknél ezek pregnáns, mondhatnám szélsőséges formá
ban nyilvánulnak meg. így jutottam a dadogok, hadarok és pösze- 
bessédesek írásának megfigyelésére.

a, -/mm
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A beszédhibások, különösen a dadogok írásával eddig keveset. fog
lalkoztak. H a voltak is orvosok- és pedagógusok, akiknek figyelmét nem 
kerü lte  el egy-iegy paciensük sajátságo-s írása, ebben csak egy érdekes, 
speciális esetet lá ttak , am elyet például W eir M itchel m int ,.Motorisché 
A ta x ie“,1 Berkhan  m int „Schreibstam m eln“,2 Gutzman  és Fröschels m int 
„Schreibstottern“,3 E. W . Scripture  m in t „P enm anshipstutt ering“4 mu
ta tta k  be, anélkül, hogy a bennük m egnyilvánuló jelenségeket követke
zetességükben és vonatkozásaikban teljesen felism erték volna. K. C. 
Rothe, .a nagy gyakorla tta l bíró osztrák gyógypedagógus tisztábban lá-

íAn. v-asrtc\l\. (
ío dC W vyv-6̂7

1 A/Y- t e y v  XiM(

5. ábra: N orm álisan beszélő I. gimn. tanuló dolgozatából. B áty ja  h alá
láró l ír  és izgalm ában a „bátyám nak“ szóban a „t“ csúcsát, a  „m eghalt“ 

szóban a „meg"“ szótagot ismétli.

to lt, am ikor grafológiai ism ertetések h a tása  a la tt „Das Stottern, die 
A ssoziative A phasie und ihre Heilpädagogische Behandlung“ cím ű köny
vében csodálkozását fejezi ki, hogy m indeddig nem  szögezték le a dado
gok írásában  (nem a szórványosan előforduló „Schreibstottern“ esetei
ben) a valószínűleg könnyen felism erhető jellegzetességeket. Szerinte 
még az ú ttö rő  Berkhan  is „Über Störungen der Sprache und der S ch r ift
sprache“ című fejtegetésében inkább a. gyeingetehetségűek, m int a dado
gok írásáv a l foglalkozik.

Az ezt felölelő irodalom  szegénységét m i sem  jellem zi jobban, m int

6. ábra: Gyengetehetségű, dadogó fiú írása. A  „j“ alsó1 h u rk á t hajszál- 
finoman ism étli. A rá írásos ism étlést az utolsó sor „dón“ szótagján

is lá thatjuk .

hogy K. C. Rothe B erkhannak  1889-ben m egjelent m unkájára h ivatko
zik, mely a megjelenése idejében ugyan  ú jszerű  és_ érdekes volt, ma 
azonban tú lhaladott, am it Gumpertz berlin i orvos „Über Schreibstam 
m eln“ című k itűnő ism ertetése is bizonyít.

Az első jelenség, amely már az anyaggyűjtés stádiumában sze
membe ötlött: az írások alacsony formai értéke volt. A formai ér
ték — Formniveau — Klages-féle meghatározás és a grafológiá
ban az írások értékelő osztályozására szolgál. Magasabb értékű 
csak a gyakorlott és kiírott írás, mert az ilyen annak a, jele, hogy 
az egyén ura szellemi életének és gondolatait írva is folyékonyan 
és összefüggően fejezi ki. Az intelligencia külső megnyilvánulásai

1, 2 és 4 lásd az „Irodalom “ jegyzékét,
s Fröschels, Lehrbuch der Sprachheilkunde, Logopädie 376. old.
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között ugyanis a beszédképesség és a kézügyesség mindig egy agy
féltekén vannak lokalizálva és ezért párhuzamos a fejlődésük és 
elválaszthatatlan az összefüggésük; ez magyarázza, amit dr. W.

7. ábra: Időlegesen dadogó katonatiszt írása. Betű-ismétlés (3. sorban az 
,<a“ többszöri ismétlése). R áírásos ism étlés az „11“ kezdővonalán, az 

„A zután“ kezdetén. Ism étléses eltolás (1. sorban, ny ílla l jelzett „n“). 
(Erősen nagy íto tt írás.)

Kaufmann Irén vizsgálatai bebizonyítottak, hogy magasabb intel
ligencia az íráskészség magasabb fejlettségével karöltve jár.1

' A  'i c d

|  (>' - H L  i-v-od-n#\slL

8 a. ábra: Önuralomra, törekvő, intelligens, 10 éves fiú írása. Dadogó, keze
lés előtt áll. Három éves korában kezdett beszélni (késői beszédfejlődés). 
Alacsony form ai érték, H iper- és diiszdinamizálás m inden sorban. R á

írásos ismétlések.

Az értékelés szempontjából fontos a folyékonyság és egyszerű
ség is. A síma, folyékony és egyszerű írás mutatja,, hogy a betű 
alkotása nem volt öncél, hanem járuléka a gondolatnak, illetve a

1 Rdnschburg Pál: Az emberi elme. I. köt. (272. old.)
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gonlolatközles szándékának ési hogy az egyén — a gondolatbeli tar
talom es koncentráció rovására — nem időzött kelleténél tovább 
az egyes betűnél. Ugyancsak az érték mérője az a körülmény is, 
hogy az írás eltávolodott-e az iskolás másolástól és hogy testi-lelki

%uJyuej fl&uMs !
J Í   ̂ / m á s Vu Am ij  ~

I f O A l a f i ,  é L t& H j .

> cu & 1<Lc m £  t

rfd X /t/txy tC
8 b. abra: Az ejlobbi üti irasa, beszédhibáiáiiak kezelése u tán . Beszéde 
lolyekony. írá sá n ak  form ai értéke jóval kedvezőbb. Csekély, de egyen

letes hiperdinam izálás.

benyomások átalajkították-e úgy, hogy egyéni köntösben jelenik 
meg a papíron. Az egyén lelki befogadóképességét tükrözi vissiza 
az írás onginalitása és ez érzékelteti, hogy mily módon dolgozza 
fel a beléömló  ̂világot kultúrává és életté. Mindennél többet mond 
azonban^az írás ritmusa. A mozgás ritmusa ¡az egyén vitalitásának 
sajátos és egyénien jellegzetes kifejezése. Egymást követő hasonló 
mozgások megismétlődése az ember pulzusának, tüdejének ritmi-

9. abra: Intelligens, IV. gim n. tanuló. Dadogó. Hiper- és diszdinam izálás. 
E lto lás (2. sor ..nyújtsad szóban az ú  és j között). A  vonal fosztó sza- 
Jkadaisa (1. so r „k -hurokban; 2. sor „g“-huro.kiban). E lto lás az ékezet fel
rak ásán á l (2. so r az első „i“ után , ug y an o tt „t“ u tán ; 3. sor a m ásodik és

harm adik  „é“ után).

kus munkája és ilyen egyénien ritmikus a járása, beszéde, írása is. 
Az írásnál beitűt betűhöz fűz, szót szóhoz illieiszt, egyforma sorok- 
ból egységes egészet formál — és az egybefűzés, az elosztás, a tago
lás módja, a mozgás gyorsasága, lüktető ereje és hanyatlása világos 
kifejezői egyéni ritmusának. Aki az írás munkáját ritmikusan végzi, 
nem mozgott gépiesen, mert a gép munkája nem produkál változa
tos hasonlóságot, csak élettelen egyformaságot. A ritmikus írás, 
ha nem is gépies, mégsem összerendezetlen, mert a változatok meg
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szabott határok között mozognak és az egyén, irányelvei szem előtt 
tartásával, formában fegyelmezi képzelete és temperamentuma 
gazdagságát.

Ezek szerint tehát, alacsony szintájú: a gyakorlatlan, esetlen, 
öaszerendezetlen, piszkos, padkás írás. Az iskolás, egyéniietlen, 
kaligrafikus, sablonos, banális írás. Minden írás, melynek gördü
lékeny sége és folytonossága a megengedettnél többször és aritmi- 
kusan szakad meg; a melynél egyöntetű szóképek helyett értelmet
lenül konstruált, hiányos, vagy cifrázott betűk dominálnak, vagy 
a betűk alkatrészeikre esnek szét.

Több mint 180 dadogó írását vizsgáltam meg; ezek között 
nincs egyetlen egy sem, amely abszolút jó értékű, de — ha kive

tő. ábra: Robbanásszerű kitörésekkel beszélő, 14 éves, dadogó fin robba
násszerűen árnyékolt írása.

szem a debilisek írását és külön csoportokban szemlélem, úgy az 
elemi, mint a középiskolát látogató gyermekekét, külön a felnőttekét 
s ezek között külön az intellektűeliekét (egyetemi tanár, matemati
kus,̂  államtitkár, orvos, pap stb.), azt látom, hogy a dadogó írása, 
kivétel nélkül, nemcsak korának, tanultságának és társadalmi állá
sának szokványos színvonalát nem éri el, hanem az alacsony for
mai érték jeleinek egész sorozatát mutatja.

Az egvbegyüjtött írásokból kiviláglik, hogy az alacsony formai 
érték nagyrészt a dadogó reprodukciós bizonytalanságának és re
produkciós gátlásainak következménye.

Az eltérések feltárását a legdurvább alakulással kezdem meg: 
A dadogok egy része — különösen a kiskorúak — beszédsajá

tosságukkal megegyezően, írásközben is megismételnek szavakat, 
szótagokat és betűket. Az ismétlés talán nem történik olyan gyak
ran. mint beszéd közben, de ez természetes, hisz az írás a beszédnél 
jóval nyugodtabb és zavartalanabb körülmények között történik. 
(A dadogó izgatott állapotban, vaigy ba érzi, hogy figyelik, több
nyire alig tud írni.) A megismétlés nem fűződik bizonyos szavak
hoz vagy betűkhöz, hanem hol itt, hol ott lép fel, aszerint, hogy hol
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akadt meg a szavaikban való gondolkodás reprodukciójának folya
mata. Ez mutatja, bögy a dadogóknak nem bizonyos betű vagy szó 
okoz nehézséget, hanem a szó és szótömb egységes síma reprodu
kálása.

Meglepetésemre a legintelligensebb kiírott írásokban is észlel
hettem az ismétlés tendenciáját, mint „ismétléses á t í r á s tE tünet,

11. ábra: 18 éves, _ súlyos dadogó. A dinam izálás fo ly tán  m egrövidülő 
betűszáraik az összeszorított sorok végén.

amely semmiféle javítgatással merni téveszthető össze és akaratla
gosan elő nem állítható, a betű vagy ,a betűakkatrész néha hajszál- 
tinóm megismétlése. Ott, ahol a betű és megismételt mása nagyon 
is közel esnek, vagy egybeesnek, a vonalak összefolynak és packa 
képződik. Ez okozza sok esetben a dadogó feltűnően tisztátalan,

12. ábra: 17 éves dadogó írása  gyógypedagógiai kezelés' közben. (Az első 
három  sor lazább és tágab'b, m int a gyógypedagógiai kezelés előtt íro tt 

utolsó két sor. m ely erősen árnyékolt és szoros.)

packás írását. Megjegyzem, hogy K. G. Rothe is figyelte az ismét
léses átírást („Das Übersehreiben des gleichen richtigen Buchsta
ben“), amit élesen megkülönböztet a szintén gyakori javítgatástól. 
Rothe az írások vizsgálásával azonban csak ötletszerűen foglal
kozik s figyelme csak a könyvében is bemutatott durva formára 
terjed ki. (Lásd a 6. ábrát.)

A dadogó packás írását azonban többnyire az írószerszám túl- 
crös, rendszertelen és görcsös megnyomása okozza. Az írásnál az



61

íróeszközzel bizonyos fizikai ellenállást kell legyőznünk, mert csak 
nyomás ^segítségével rögzíti toliunk vagy ironunk vonásainkat. 
A felfelé haladó „hajszálvonalat“ kisebb nyomással, ennek követ
keztében vékonyan, a lefelé haladó „árnyékvonalat“ nagyobb nyo
mással, tehát vastagon írjuk. Az írás közben kifejteti:, nyomás 
egyénenként változó erejű, de független a kéz alkatától vagy a,z 
ember fizikai erejétől. A gyakorlati grafológia e tapasztalatát meg
erősíti, hogy aszténiás dadogok között akárhány oly erővel dina
mizál, hogy á sercenő toll átszúrja, áthasítja a papírt. (Lásd a 
3-ik ábrát.)

A kiegyensúlyozott, normális egyéniség — akár kifejezett

13. ábra: Nagyeszű, kitűnő hangsúllyal beszélő tuídiós írása. A „Di“-ben 
megszakadó vonal irá n y á t a  Spirális meg nem szakadó iram ban zökkenő 
nélkül veszi át. A folytonossági h iány  i t t  nem eltolás, m in t pl. a 17. ábra 
3. sorában, „bor törj ári“ szóban az „r“ és „j“ között; vagy a 7. áb ra  1. sorá
ban. ahol az ,,n“ betű második szára, m int ismétléses eltolás mutatkozik.

árnyékolásai ír, akár minden árnyalatot nélkülöző vonalakat húz, 
munkáját egyenletesen, bizonyos ütemszerűséggel végzi és írásá
ban a nagyobb feszültséget igénylő megnyomás .zökkenő nélkül, 
símán megy át a kisebb feszültséggel képzett vékonyabb vonalba. 
Az ilyen rendezett s ritmikus munka előfeltétele az íráshoz szük
séges izomcsoportoknak diszpozíció és gyakorlottság által kialakult 
felkészültsége. E felkészültség egyik tényezője az izomtónus; az 
együtt dolgozó összehangolt izomzat feszültsége, aminek segítségé
vel az izomcsoport úgyszólván mindig készenlétben áll a begyako
rolt munka gyors megkezdésére és jó elvégzésére. Az erős és helye
sen, beállított izomtónus fokozza a munkateljesítményt, de a hely
telenül beállított és túlfokozott izomtónus megakasztja azt. A túl
feszített izomzat nemcsak hogy a kívánatosnál nagyobb erőt fejt 
ki, de késleltetve az egyensúlyba való visszatérést, megnehezíti az 
átmenetet egy új mozgásba.
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A dadogó izomtónusa — szervezetében rejlő okoknál fogva — 
nincs oly jól beállítva praktikus mozgásokra, mint a normális 
egyéné. A dadogó nemcsak nehezen beszél, de nehezen ír is és a. 
nehézségek leküzdésében megfeszíti erejét, aminek grafikai meg
nyilvánulása a helytelenül alkalmazott, túlerős betűárnyékolás. Ha 
megfigyeljük, hogyan — miként ír, látjuk, hogy görcsös erőlködése 
minduntalan leszögezi a tollat a papírra, megakasztja a munka 
folyamát, amely csak úgy indul meg újra, ha a gátlást a felgyü
lemlett energia heves kirobbanása töri meg. Az ilyen írás nem 
sima, és gördülő, hanem akadozó és darabos, átmenetnélküli, egyen
lőtlenül elosztott, robbanásszerűen kitörő árnyékolásokkal: hiper- 
és diszdinamizált.

Egy ízben Schulm ann A dolf igazgatóval együ tt m egfigyeltünk 
ilyen robbanásszerű ' kitörésekben beszélő és író  fiút egy piszihotehnifeai 
feladat megoldásánál, amely a kézügyesség és kombináció körébe ta r 
tozott.1 A feladat abból állt, hogy egy falon függő táb la  kampói köré 
fonalat csavarjon. A kampók sorrendjét és a fonalvezetés m enetének

'jU t&vr -Áo{ <0-^- -ZS-

fák
(/3t S L ( g .  JtCjL- -7

\J

U. ábra: Dadogó széteső írása .

apró változatait a kam póra csavart vörös fonal í r ta  elő; e könnyű fel
adatot a norm álisan ügyes gyerm ek úgy  végzi el, hogy a fonala t röv idre 
fogva, azt könnyű csuklómiozdulatokkal vezeti a  vörös fonal m entén. 
A  k ísérleti személy görcsösen szoríto tta m arkában  a fonalat és lökés
szerűen, miniden kam pónál újra, kirobbanó erővel végezte el a megfelelő 
csavarást. Az eredm ény jó időteljesítm ény m ellett, h ibapontot nem  mu
ta to tt fel. de a mozdulatok ereje és ritm usa  teljesen e lté rt a  szokásostól 
(lásd a 10. ábrát). E  kísérletnél láttáik, hogy m ilyen találó F. H. Lew y  
A kié Lehre vöm  Tónus und dér Bew egung“ (537. old.) című könyvéből 
idézett m egállapítás, hogy „az egyén olyan és olyanná lesz, m int ahogy 
mozog“, m ert m otorikus képessége és lelki beállítása egym ást befolyá
solva, szorosan összefüggőéi.

A dadogok írásának magas százaléka tartozik a hiper- és disz
dinamizáltak csoportjába és mentül kifejezetebb a dinamizálás, 
annál ritkábban fordul elő ismétlés és ismétléses átírás.

Ha az írásban megnyilvánuló ismétlés és dinamizálás jelen
ségeit egybevetjük a dadogó beszédsajátosságaival, úgy világosak 
bizonyos analógiák: így a klónus-nak nevezett ismétlés és a grafi
kai ismétlés, illetve ismétléses átírás között; úgyszintén a tónus
nak nevezett, görcsös erőlködéssel járó, huzamosabb ideig tartó

1 B álin t A n ta l ta n á r  e célra reindelkezéisünkre bocsátotta psziho- 
tehnikai laboratórium át. A kísérleteket K em én y Ottó tan ító  vezette.
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megakadás és a dinamizálás között, melynek grafikai nyoma az ab- 
normis árnyékol tság.

Az erőlködésnek egy másik, ritkábban előforduló formája a 
betűszáraknak a dinamizálás helyén való oly erős megrövidülése, 
hogy néha (a grafológiában kedvezőtlen megítélés alá eső) „fonal-

15. ábra: Tudós írása. Dadogó. Az írás fonala foszlik és szakad. A  betűk 
tördelt részletekből vannak összerakva (2. sor „egyetlenében a  „gy“; 
1. és 6. sor „M“; 8. so r „Cofllegában“ a  „g“; 9. so r „füg@etlenül“-!ben a  „gg“) 

am i csak nagyító  a la tt  észlellhíető teljes m értékben.

szerűség“-ig zsugorodnak össze. E megfigyelésem az általánosan 
elfogadott grafológiai szempontok revideálására vezethet.1 Némely 
szervileg különben egészséges dadogó a.taktikus vagy reszkető 
írása szintén az izomtónus helytelen beállításának tulajdonítható.

Az említett analógiák fennállását misem bizonyítja jobban, 
mint a kezelés alatt álló vagy gyógyult dadogok írása (lásd a 8-ik 
ábrát). Akik a gyógyító oktatás előtt packás és rendszertelen betű- 
árnyékolással, tehát hiper- és diszdinamizáltan írtak, avval a meg-, 
ismeréssel egyidejűleg, hogy beszédhibájukon az erőlködés mitsem 
használ, sőt árt, önkéntelenül megváltoztatják írásukat. A céltalan 
erőlködést most már írásközben is felváltja a fesztelenebb mozgás, 
s írásuk ezután már gyakran — idegrendszerük gyengeségénél és

1 F. H. Lewy „Die Lehre vöm Tonuis und dér Bewegung“ cím ű m ű
vének 9-ik oldalán beszámol P ara ly sis  agitans beteg-einek írásáról. E zek
ben a betűk, ihiperdinam izáltság folytán, a sorok végén feltűnően kiseb
bednek.
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különös lelki beállításuknál, fogva (korábbi írásukkal ellentétben) 
egyenesen gyengemegnyomású és erőtlen.

i{4 felsorolt reprodukciós zavaroknál azonban lényegesebb, úgy
szólván alapfogyatkozásnak tekinthető a fosztó, szakadozó írás
fonal, a betűk és szavak széteső, bomló tendenciája. E felette jel
lemző tünet a gyógyulással sem múlik el s annál szembeötlőül:», men
nél enyhébb a. formákat görcsösen összetartó dinamizálás.

Az írásban ugyanis -a 'mozgások, folytonossága egyértelmű az 
elmebeli szófűzés folytonosságával. A szavakat és sorokat elvá
lasztó kisebb-nagyobb közök éppúgy, mint a beszéd tagoltsága, a 
gondolatbeli összefüggés és a tartalombeli nyomaték szolgálatában 
állnak. A betűfűzés kisebb folytonossági hiánya: az írásfonal meg
szakadása, egyrészt tetmikai okokra (minők: ékezet-felrakás, tollbe- 
rnártás, stb.) vezethető vissza, másrészt az egyén lélekzetvételével, 
kifáradásával és' gátlásaival függ össze. Ha a megszakadt vonal

16. á b ra : ' Tudós írása. Akadozva, 'beszél. Laza, ingadozó, bomló sorok.
Széteső fe lépítés.’

irányát az újonnan megkezdett vonal zökkenő nélkül veszi át, úgy 
a megszakítás lényegében csak olyan, mint. a lélekzetvétel, nyelés 
stb. kis szünetei a beszéd közben. Gondolatbeli szófűzés megszaka
dásának, figyelem kihagyásának minősíthető ellenben, ha nemcsak 
megszakítás, hanem áttétel (translatio) áll be, azaz, ha az újra meg
kezdett vonal irányban nem folytatása, hanem eltolódott folytatása a 
megszakadt vonalnak. A megszakadt vonal eltolását megtaláljuk 
mindenütt, ahol akár külső okok, fáradtság, lelki gátlások, stb., 
akár kóros állapotok folytán a gondolat fonala a  gondolatbeli egy
ségeken belül szakad meg. Ott, ahol a figyelem kihagyásának e gra
fikai jelét gyakran s következetesen, esetleg egy betű meghúzása 
közben többször észleljük, kóros állapotra következtethetünk. Nem 
így, ahol szórványosan, pl. 100 szóban 3—4-szer fordul elő.

Iskolás gyerm ekek írásán ak  vizsgázásánál ¡a Rótták Szilárd-utcai 
po lgári leányiskola IV. osztályos növendékeinek 35%-ánál legfeljebb 3—4 
eltolást ta lá ltam  100 szóban. Szerintem  ez nem  jelent egyebet, m inthogy 
e tanulók valam ivel fáradékonyabbak és figyelm ükben könnyebben eí- 
terelhetiők. m int a 42%. akiknél eltolás egyáltalában nem fordult elő. 
18%-ánál észleltem, hogy az eltolás csakis az ékezet felrakásánál, de itt  
rendszeresen és következetesen, fordul elő. Az eltolás e speciális esete, 
bár szintén a gondolatfűzés m egszakadását jelzi, nem  kóros tünet, 
hanem, eddigi tapasz talataim  szerint, m indenkinek sajátossága, ak inek
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figyelmét nem köti le teljesen a szöveg, m ert az írás, m int m echanikai 
m űvelet is foglalkoztatja. Fokozottabb m értékben m int a fesztelen föl
jegyzéseknél, ta lálható  teh á t az iskolai feladatokban, vagy  az irodai 
m ásolásnál e jelenség, m ert a  (külalak és az ékezet f elrakása itt  különös 
gondot igényel.

A dadogó írásában az eltolás felette gyakori, s néha egy betű, 
egy vonal meghúzása közben többször fordul elő. Többnyire nem
csak mint eltolás, hanem mint „ismétléses eltolás“ lép fel (lásd 7. 
ábra, 1. sor, „n“ második szárát) és ez az ismétléses eltolás a dado- 
gasnak valóságos grafikai képe: a folytonosság megszakad, s csak 
ismétlés árán indul meg újra a félbenmaradt mozgás.

De nemcsak részleteiben, hanem egész struktúrájában is szét
eső a dadogó írása. Míg a normális írás összefüggő tömbszem kül
seje, rendezetten tagolt sorai, folytonos szóképei és egybefűzött 
betűi mutatják, hogy nem egyes vonalacskákból rakták össze őket, 
hanem egyöntetű egységek beidegzéséből erednek, addig a dadogok

17. ábra: Dadogó és pöszebeszédeis, 13 éves fiú írása, számos (körrel je l
zett). elh in tett apró pontocskával (nyugvó pontok). Szóismétlés (3. sor 
„senki“). R áírásos ism étlés (1. sor „tt“). E lto lás (3. sor „bortorján“-ban 
„o“ és „r“, továbbá „r“ és „j“ között és 4. sor .,senki”-ben). A  betűszárak 

és hurkok erőtlenek és reszketősek.

széteső struktúrájú, laza, ingadozó és bomló sorai, alkatrészekre 
foszló betűi viszont azt mutatják, hogy nem tökéletes beidegzésből 
(Totalinneirvaitio) erednek, hanem tördelt részletekből összerakot- 
tak. E fogyatékos munka mégis több fáradsággal készül, mint a 
normális jobb munka, mert az egység egyszeri beidegzése köny- 
nyebb, mint az izolált részletek többszöri beidegzése. A megerőltetés 
következménye, hogy a dadogó figyelme — ellentétben a normális
sal — magára az írás mechanikai részére terelődik: az eszköz lép 
előtérbe és gyakran elsikkad a cél. Ha az egyén ennélfogva kelle
ténél tovább időzik a mozgások megkezdésénél és az egyes betűk 
leírásánál, a gondolatbeli koncentrációja csökken és írása többé sem 
folyékony, sem ritmikus.

Végül megfigyeltem a reprodukciós gátlások még egy formá
ját: a dadogás grafikai jeleinek elpalástolását (dissimulatio). A da
dogó ítélőképessége és önmegfigyelése; arányában azon van, hogy 
„csúnya“ írásának szépséghibáit megjavítsa („kassirozza“) lassan, 
meggondoltan ír, kaligrafikus törekvésekkel; a megkezdés nehézsé
geit úgy palástolja, hogy a tollat csak próbakép, könnyedén illeszti 1

1 Dr. É. Fröschels „Lehrbuch der Sprachheilkunde“ című könyvé
ben használja a jellegzetes „kassirozás“ kifejezést.

Magyar Gyógypedagógai 1928. 4—6. sz. 5
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a papírra és akkor kezdi meg az írást, ha többszöri kísérletezés után 
érzi, hogy „most megy“.1 Írás közben a megakadásnál rögtön fel
kapja a tollat és a levegőben keringve intézi el kényszermozgás- 
szerű ismétléseit; ezek elvégzése után csap le a papírra, ami gyak
ran tragikusan fekete foltokat eredményez. Másik, tolla hegyével a 
papír felületére támaszkodva tart rövid pihenőt, s ennek grafikai 
nyoma a szövegben elhintett apró pontocska és vonalacska.

18. ábra: Pöszebeszédes színész írása, gyógyult dadogó. A laza, bomló írás 
itt-o tt még minidig m u ta t kiper- és diszdinam izálást. S tilizált írás. Az el

h in te tt nyugvópontocskák palásto lási k ísérletek nyomai.

Legsúlyosabb esetünk, egy igen intelligens, érettségizett fiatalem ber 
erős hiper- és diszdinam izáláson k ívü l a  dadogásra jellegzetes egyéb írá s 
tüneteket nem  m utat, m ert v itustáncszerű együttm ozgásainál felemeli 
a to lla t és csak rángatózásai befejeztével fog ism ét az íráshoz.

A hadaró írása, tapasztalatom szerint, amely a Fröschels-ével 
megegyezik, a dadogóéhoz hasonló: aritmikus és vagy széteső s; 
darabos, vagy erősen dinamizált és túlzott iramban száguldó.2 Gya
kori az egyes betűk megcsonkítása és kihagyása. Nem észleltein azon
ban azt, amit Gessmann grafológus egy újságcikk és egy előadás 
keretében publikált és K. C. Rothe átvett, hogy a hibásbeslzédű 
annál a betűnél, amelynek kiejtése számára nehézségekkel jár és 
a kelleténél több időt vesz igénybe, a megelőző összefűző vonalat 
megnyujtaná. A dadogás lényegét szem előtt tartva, ebben a tünet
ben legföljebb a dadogó palástolási kísérletét sejteném.

v
1 Ez m agyarázza, hogy m íg a beszédnél a m egakadás fő leg5 a sza

vak megkezdésénél észlelhető, az írásb an  a kevéssé gyakorlo tt szem a, 
szavak kezdetén m egakadást alig  vesz észre.

2 Frösehels: Lehrbuch d. Sprachheilkunde. 293. old.
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Az elmondottakat összegezve, megállapít hatjuk tehát, hogy:
a dadogó írása úgy abszolút, mint relatív értelemben véve ala

csony formai nívón áll, amit nagyrészt reprodukciós bizonytalan
sága és reprodukciós gátlásai okoznak. A grafikai jelek:

1. Széteső szerkezet (structura) ; megszakítások a szóban, a 
betűben és a vonal meghúzása közben.

2. Ismétlések, mint a szó, a betű, a betűalkatrész megismétlése; 
a megszakadt vonal ismétlése® eltolása; az ismétléses átírás.

3. A hiper- és diszdinamizálás, mint fokozott és rendszertelen 
betűárnyékolás; a dinamizálás folytán kisebbedé betűszárak; atak- 
tikus írás; reszkető írás (tremor).

4. A disszimuláció: lassú és egyénieden írás (elemi, ka].¡gra
fikus) ; bizonytalan megkezdés; palástolás, pontozás; nagyobb szü
netek a vonal meghúzása közben.

Miután e jelek legalább egyikét, kor- és kultúrára való tekin-
r

W &ij)~cê)cŸi&f\cii$&\ /tnt "

/jfóeie ĵét • -hat X y  >rct-
/ \ t á j a m  ¿ T -c ő l t .

19. ábra: Ö nuralom ra törekvő, intelligens, 14 éves, dadogó fiú stilizáló 
írása. E rős h ip e r-é s  ¡disz,dinamizálás. Szóismétlés (1. sorban). Ism étléses 

rá írá s  (2. sorban „a tt“ és 3. sorban „n“).

tét nélkül, majdnem minden esetünkben megtaláltuk, e jeleket a 
dadogok grafikai stigmáinak, illetve akcidenciáinak tartom.

Hogy ezek közül esetenként melyek, milyen csoportosításban, 
milyen intenzitással^ lépnek fel, az természetesen a hibásbeszéd 
okától, fokától, kezelésétől, valamint az egyén konstituci ójától, kon
díciójától, életkörülményeitől, stb. függ. É stigmák megjelenése és 
mineműsége viszont bizonyos esetekben megkönnyítheti a dado
gásra diszponált típusának felismerését.

Megfigyeléseim ellenőrzése céljából több száz normális, nagy
részt iskolás gyermek írását vizsgáltam és megállapítottam, hogy:

1. A. normális gyermek írása félreismerhetetlenül különbözik 
a dadogó írásától.

2. írásában -e jelek (stigmák) rendszeresen vagy csoportosan 
nem fordulnak elő, hacsak abnormis körülmények (nagyfokú izga
lom, betegség) nem befolyásolják írását ugyanoly mértékben, mint 
egyéb kifejező mozgásait. (Lásd 5. ábrát.)

3. Nemdadogó írása is mutathat rendszeresen és csoportosan 
ilyen jeleket, ha konstitúciójánál fogva ugyancsak dadogásra haj
lamos, de általunk nem ismert, vagy fel nem ismert okoknál fogva 
jelenleg nem dadog. Ide tartoznak: a hadarok, a disszimuláltan 
dadogok, az időleges dadogok (akik nem minden körülményeik kö
zött dadognak), a gyógyultak, stb.

5’
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Felesleges megjegyeznem, hogy e stigmák előfordulhatnak 
minden olyan esetben, amelyben a gondolatfűzés és a gondolat- 
kifejezésnek pályái (fül, szem, száj, kéz, stb.) megbetegedtek.

Áttérek a pöszebeszédesek írására. Pöszebeszédeseknek tudva
levőleg azokat a hibásbeszédűeket nevezik, akik egyes, általuk 
nehezen képezhető hangzókat hibásan ejtenek, esetleg könnyebben 
kiejthető más hangzókkal elcserélnek. Sajátos írástípust képvisel
nek, amely úgy a normális beszédünkétől, mint a dadogókétól 
lényegesen elüt. A dadogónál szebben írnak, írásuk struktúrája 
nem széteső, nem hiper-, sőt ellenkezőleg, hipodinamizált, mert 
igen vékony, gyenge, egész a trémorig elierőtlenedő vonallal írnak. 
E trémorszerű jelenség változatai főleg a betűk felsőhurkain és 
felsőszárain mutatkoznak oly kifejezetten, hogy a felsőhurkok e

~y

20. ábra: Dadogó irodatiszt írása . N yugvópont világosan megkülönböz
tethető az első soriban „hogy“ felett és az utolsó szóban „d lelett. M ás
különben a szóvógek stilizá lt e lrán tása ib an  re jt i  é l a  nyugvópontokat. 

R áírásos ism étlés (1. so r „j“).

sajátságos kiképzése kapcsán tudtam — tisztán írásuk alapján — 
pl. a „beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyam“ tanítvá
nyai között azokat megjelölni, akik még most is pöszék, vagy abnor- 
misan sokáig szenvedtek gyermekkorukban kiejtési zavarokban.^ 

Általános tapasztalat, hogy az izom elfáradása izomremegést, 
trémort vált ki. Ha most szem előtt tartjuk, hogy a felsőhurkok 
és a szárak képzése erőpróbája az írás munkájának, úgy világos, 
hogy az, aki a felső hurkokat acélosan rugalmas görbékkel alkotja, 
több frisseségről és erőről tesz tanúbizonyságot, mint akinél a 
lendület megszakad, a mozgás megtorpan, vagy remegésbe fúld 

Ha az írás, mint azt eleinte fejtegettem, tényleg nem egyéb, 
mint a beszéd rögzítése, ha mindkettőnek egy az állomása, beideg
zésük egyidejű és együttműködésük párhuzamos, akkor az írás
munka közben beálló e jellegzetes erőtlenségnek — amely nehezebb 
feladat megoldásánál egész a trémorig fokozódik — meg kell találni 
analógiáját a beszéd munkája közben is.

És valóban a pöszebeszédet — dr. Grebe Ottót idézem — egyes 
izomcsoportok erőtlenségével magyarázzák, amelyek az egysége
sen beidegzett munka nehezebb részeit gyengeségüknél fogva nem 1

1 M. Becker: Grapholcgie dér K indersch rift című könyvében a 
m egtört, horpadt, reszketős hu rk o t a gyerm ek rossz egészségi állapotá
nak tu lajdon ítja . E  kitűnő megfigyelést, sajnos, abba a ködös m eg
állap ításba burkolja, hogy többnyire „altesti bán talm ak“ okozzák.
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tudják elvégezni és azt elkerülik, vagy könnyekben el végezhetővel 
pótolják.1

A pöszebeszéd grafikai erőtlenségének még egy megjelenése, 
amelyet azonban eddig csak az „r“ és az „s“ betűk kiejtési zavarai
val kapcsolatosan észleltem, a betűk gyakran feltűnően kicsi,

21. ábra: (Nagyítva.) K itűnő  elíőmenetelű, II. oszt. elemi iskolai tanuló. 
Á ltalános pöszebeszéd. A  felső hurkok és szárak  finom rezgése nyom 

tatásban  alig  érvényesül.

vékony, vagy megtorpanó alakja, párosulva az írás folyamának 
megakadásával. Ilyenkor a betűtengely a szókép többi betűjétől 
elfordulva hátradűl, ami grafológiai megállapítások szerint gátolt 
mozdulat eredménye. (Lásd a 23. ábrát.)

A szorosan vett grafológia keretén kívül esik a. hibásbeszédűek

22. ábra: K itűnő  előmeneteld, II . oszt. gim n. tanuló. Á ltalános pösze
beszéd. A felső hurkok horpad tak  és reszketősek. A vonalvezetés elerőt- 

lenedő finomság-a nyom tatásban nem  érvényesük

írásának másik abnormitása: a betűknek, a szótagoknak, a szavak
nak halmozott javítása, elírása, el- és kihagyása, íiozzéitoldása, meg
változtatása, ami annak a jele, hogy a hibásbeszédű kevésbbé tehet
séges gondolatainak szavakban való kifejezésében, mint a normá
lisok átlaga. Szabatosan csak az dolgozik a szóval, aki reagál vál
tozatainak optikai, akusztikai, motorikus és kinesztéziás finomsá- 1

1 Grebe „Die funktionellen  Sprachstörungen“ cím ű könyvében így 
fejezi ezt ki: „Stam m eln ist, da die Innervation  sachlich rich tig  und 
einheitlich ist, auf physiologische W iderstände zurüokzuführen. Be
stim m te Muslkelpartien sprechen auf die ihnen zukomtmenden Innerva
tionen nicht g-enügend sicher und schnell an. Sie w ird häufig au f leich
te r  organischer V erbildung beruhen, häufiger noch auf M uskelschwäche. 
Der M uskelschwäche entspricht ein geringer Grad des M uskeltonus. 
Die M itinnervation, Idle den so eingestim m ten M uskelgebieten aus der 
einheitlichen Totalinnervation zufliesst, erreg t sie nicht. D ie Gesammt- 
innervation  reiisst s ta tt der n icht von ih r  erregbaren  M uskeln andere, 
leichter erregbare M uskeln in  den Bewegungsvollzug hinein. So kommt 
es zu den artiku lato rischen  V erlagerungen: Lautverw echslungen und 
Lautum bildungen.“

(Az aláhúzás nem a szerzőtől ered.)
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gaira. Mint a reagálás megnyilvánulása, az appercepció maga a 
megértés. Akinél tellát a szó percepciója tökéletlen, annak a szó 
megértésének képessége, a nyelvérzéke is hiányos.

Csak az összefüggés megértése végett érintem röviden, amit 
Berkhan, Gutzmann, Liebmann, Gumpertz és többen megírtak, 
hogy az általános kiejtési hibában szenvedők írásában ritkán 
hiányzó faktor az agrammatizmus, és hogy éppúgy, mint a szó, 
a szótag és a betű is mutathat — az agrammatizmushoz hasonló — 
elváltozásokat. E jelenségeket „hebegő írás“-nak (Schreibstammeln) 
nevezték el és természetesen nem minősítették a beszéd mechanikai 
zavarának, hanem hiányos percepcióra vezették vissza. Vizsgála-

C t á J i  /v g A u A s  o / I ^ y r r i^ A j  

A irrrv ry u /^  aJ z /  ¡u m J m J  jt& M A /

fócJtoTitW T 1^ n s  /Z/ÍXA4jlÍáJ

^ lA xI^ JbC ü V  ÍUÍ/TICÍjlc/ aJ^Í/.
23. ábra: Pöszebeszédes, 9 éves leány írása . A hurkok horpadtak  és resz
ketősek. A  m egtorpanó ,js“ tengelye a szókép többi betűjétől elfordulva,

hátradől.

taim során meggyőződtem arról, hogy az agrammatizmus „Schreib- 
stammeln“-nek nevezett fajtája, amelyet eddig a pöszebeszéd írás
ban való kifejezésének tartottak,1 a dadogóknál is gyakran fordul 
elő, párosulva olyan grafikai rendellenességekkel, amelyek bizonyos
fokú percepciós tökéletlenség mellett szólnak.

Tökéletlen optikai percepciónak tulajdonítom, hogy a dadogó 
egyenes és párhuzamos sorok betartására általában képtelen, hogy 
a szöveget szimmetria, és csín nélkül rendezi el, hogy a betűket 
gyakran lehetetlen konstrukcióval építi fel, stb.

Akusztikai fogyatékosság jele (eltekintve a rosszul hallott, 
rosszul heidegzett szavaknak emlékezetből való nemhelyes leírá
sától, dacára annak, hogy vizsgálat közben kiderül, hogy „tudja“ 
miként kell azt helyesen írni), hogy a dadogó írásában nincs rit
mus, nincs tagoló lüktetés és aritmikussága dacára mégis feltűnően 
monoton. Az írás monotóniájával érdekes hasonlóságot mutat a 
Rothe és Scripture által megfigyelt hanghordozás monotóniája:

A kinesztéziás fogyatkozások közé sorolhatjuk az írásközben 
megfigyelhető ügyetlen, tapogató, bizonytalan, apraktikus mozgá
sokat. is.

A hibásbeszédűek írásának grafológiai vizsgálata eszerint a 
következő megismerésekhez vezetett:

1 L. Gumpertz: „Über Schreibstam m eln“.
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1. Hogy a kibásbeszédű írása más, mint a normális beszédűé.
2. Hogy a hibásbeszédűek írásában felismerhetünk több olyan 

jelenséget, amely beszédhibájuknak egészen megfelelő.
3. Hogy e grafikai jelenségek annyira jellegzeteseik és követ

kezetesek, hogy a hibásbeszéd grafikai stigmáinak, illetve akciden- 
ciáinak nevezhetők.

4. Hogy a különböző szerzők munkáiban szereplő „Schrift- 
stottern“ nem szórványosan fellépő jelenség, hanem a dadogó spe
cifikus stigmája, amely írásában majdnem minden esetben észlel
hető és csak ott hiányzik, ahol más, ezt kompenzáló jelenség (dina
mizálás, disszimuláció, stb.) kiszorítja, vagy elfedi.

5. Hogy a „Schreibstammeln“-nek — vagy agrammatizmüsnak

2d. ábra: Orrbangzós (nyílt). 14 éves leány írása. (Fiarkastorok-műtét 
után.) A felső hurkok és szárak gerinctelenlek és m egtörtek. Az írá s 
fonal gyakran  megszakad. A  „megyegn“ a  „mennyekben“ szó agram m a-

tizm usát érzékelteti.

— nevezett jelenség, miután nemcsak a pöszebeszédes, hanem a da
dogó írására is jellegzetes, nem a pöszebeszéd részlettünete, hanem 
a hibás beszédé.

Ha e megállapítások látszólag csak elméletiek is, voltaképen 
úgy orvosi, mint gyógypedagógiai alkalmazásukban is értékesíthe
tők, és talán kis mértékben hozzájárulnak (ezidőszerint nem teljesen 
jogosulatlan) aggályoknak eloszlatására, amelyek felmerülnek, ha 
arról^ van szó,̂  hogy a grafológia is bevonassák az orvos, illetve 
a gyógypedagógus munkakörébe.1

1 IRODALOM : M. Becker: Graphologie der K indersehrift. — Dr. 0 . 
Berkhan: Über S törungen der Sprache und der Schriftsprache, (Hirsch- 
wald, 1889, Berlin.) — Darwin: A usdruck der Gemütsbewegung bei Men
schen und__ Tieren. 1872. — K arl Fcmlmann: Geschichte der Schrift. — 
Dr. E. Fröschels: Lehrbuch der Sprachheilkunde, Logopädie. — Dr. 0 . 
Grebe: Die funktionellen Sprachstörungen und ih re  B ehandlung in  der 
Hypnose. (Halle a. S. 1927. C. M arhold d.) — F. Gunepertz: Über SehTeib- 
stam m eln. (Zsohr. f. K inderforschung, X X X III. 1.) — E. H irt: U n ter
suchungen über das Schreiben und die Schrift. (Psych. Arbeiten, V III. 
4.) — Th. H oevfner: S to ttern  als assoziative Anhasie. (Zsehrft. f. d. geis. 
Neurologie und Psychologie. XCLY. 1. 1924.) — Dr. L. Klapes: Ausdrucks
bewegung und G estaltungskraft, (B arth, Leipzig, 1913.) — F. H. Léw y: 
D ie Lehre vom Tonus und  der Bewegung. (Springer, Berlin, 1923.) — 
W eir M itchel: M otor A taxie from  emotion. (Journal of Nervous and 
M ental deseases Felír. 26. 19.) — P iderit: M im ik und Physiognom ik, 1867.)
— Panconzelli—Calzia: D ie  experim entelle Phonetik  in  ih re r Anwendung 
in  der Sprach wissen sch a ft, — Ranschbura P.: Pathopsychologie dér S tö
rungen  des Lesens, Schreibens und Rechnens im  Schulkinderalter.
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A rendellenes fejlődésű gyermekek 
új alapokon való csoportosítása.*

Közli: HORVÁTH KÁLMÁN.

A lélektani típus röviden nem más, mint a gyermekanyagnak 
bizonyos feladat megoldása céljából, határozott szempontok szerint 
való csoportosítása, osztályozása. Ilyen pl. az az orvosi felosztás, 
mely az értelmileg fogyatékosakat hülyékre (idiótákra), gyengeel- 
méjűekre (imbecillisekre) és gyengetehetségűekre (debilisekre) osz
totta, illetve azokat ebbe a három típusba sorozta be.

Csodálatos, hogy ,a gyógypedagógia — melynek feladata nem 
azonos az orvostudományéval — mindezideig nem állított fel gyó
gyító-nevelést szolgáló típustant, bár az erre irányuló gondolat él! 
Tóth Zoltánnak az a mondása, hogy a vakság a gyógyító-nevelés 
szempontjából a gyógypedagógus számára éppoly kórokozó, mint 
pl. a gonorrhoea az orvos számára, már céloz erre.

A gyógypedagógiai típustan megoldása sürgős feladat, de 
csakis a gyógyítva-nevelői feladatok gondos szem előtt tartásával 
lehet megoldani, különben arra támaszkodni a gyógyító-nevelésben 
nem lehet. Peters azt mondja:

1. Külön gyógypedagógiai típustanra szükség van.
2. A lélektani és az elmekórtani típusok a gyógyító-nevelés 

számára csak részben alkalmasak.
3. A lélektani és az elmekórtani típusok bizonyos tekintetben 

keresztezik a gyógypedagógiai típusokat.
Alább ismertetjük Peters típusait.
Peters típus-beosztása azokra a gyermekekre és fiatalkoriakra 

vonatkozik, kiknek közös tulajdonsága, hogy normális nevelői esz
közökkel velük eredményeket elérni nem lehet, vonatkozik főként 
a kisegítő iskolás gyermekekre a gyógypedagógiai nevelő- s az 
abnormisokat, megfigyelő intézetek növendékeire, valamint az 
erkölcsi hibásságokban szenvedőkre.

I. A céltudatosság nélkül valók típusa.
A különálló gyógypedagógiai típustan szükségességére s az 

ilyen típusok megfigyelésére az ösztönözte P.-t, hogy a népiskolák 
állandóan nagy számban küldtek laboratóriumába vizsgálat cél
jából oly kisegítő iskolai oktatásra ajánlott növendékeket, kiknél 
intelligencia-vizsgálatokkal értelmi elmaradást kimutatni nem lehe
tett. Sőt egyesek közülök a Binet-módszerrel megvizsgáltatván, még
(Springer, 1924.) — Rlanschburg P.: Az emberi elme, I. köt, — Románné 
G. Klára: Írá s  és Jellem . (Budapest, Révai, 1927.) — K. C. Rothe: Das 
S tottern, die Assoziative Áphasie und ih re  B ehandlung. (Pad. Section 
im  Bundesminiisterium fiir U nterrieh t, Wien.) — Dr. Sarbó A rtúr: 
A beszéd. — E. W . Scrivture: Penm anshipstu ttering . (The Jo u rn a l of thie 
Am erican Medical Ássociation, May, 1809.) — E. W . Scrivture: Ausmes- 
sung’en dér Spraehm elodiekurse von S totterern. (K. C. Rothe: Das 
S tottern. old. 81.) — Schulm ann A dolf: A  beszédhibások és a beszéd gyógy
pedagógiai védelme. (M agyar Gyógypedagógia, 1926. 7—10.) — A dolf 
Stöhr: Psychologie, W ien. B raunm üllér, 1917.

* W . Peters: „Zűr psycho 1 ogisichen Typik de<s abnonmen K indes“ 
cím ű s a „Zeitedhriift fü r pádagogisebe Psychologie, e-xperimentelle Pada- 
gogik und jfugendlidhe F orschung“ 28. évf., 1927. 1. szám ában m egjelent 
tanu lm ánya alapján.
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az átlagintelligenciát is meghaladták. Ennek dacára a gyermekek 
csekély iskolai teljesítőképességét majdnem minden esetben meg le
hetett és meg kellett állapítani. Felmerült tehát az a kérdés, mi en
nek az eltérésnek az oka? Mi az oka annak, hogy a pedagógus ítélete 
és az intelligencia-vizsgálat eredménye között ily nagy különbségek 
állanak fenn?

Megfigyelések, tudakozódások és alaposabb vizsgálat révén ki
derült, hogy ezeknél a gyermekeknél kedvezőtlen környezethatások 
s testi betegségek kimutathatók, de kiderült az is, hogy ezek a gyer
mekek több szempontból megegyező lélektani típust képviselnek 
és hogy ezen abnormis gyermekeknél nem az intelligencia, nem az. 
értelem lefokozódottsága a legfontosabb. A kisegítő iskolai oktatás 
az intellektus képzésiére irányítja fő ténykedését, éppen ezért ezek
nél a gyermekeknél fáradozása nem igen jár eredménnyel. Ezt 
a típust Peters determinálatlannak (undeterminiert) mondja. Ma
gyarul céltudatosság nélkül valónak lehetne nevezni. E típusba 
tartozó gyermekek egy része bekerül vagy a kisegítő iskolába, vagy 
a gyengeelméjűek, vagy az erkölcsi fogyatékosak intézetébe, kisebb 
részük az elemibe jár, sőt néha feljutnak a középiskolákba is.

E gyermekeik kitűnnek élénk temperamentumukkal, mindig 
kész aktivitásukkal; állandóan nyugtalanok, higany szernek; foly
ton fecsegnek s kis szókincsük mellett különös beszédbeli ügyes
séggel rendelkeznek és beszédük tárgyát ugrásszerűen változtatják, 
beszédük éppen ezért szakadozott. Érdekes és jellemző képet kapunk 
az e típusba tartozó gyermekekről, ha a Binet-féle intelligencia- 
vizsgálat alá vesszük őket. A helyes és a hibás feleletek nagyon 
szétszórva mutatkoznak náluk. Egy nyolcéves gyermeket vizsgálva 
pl. előfordul, hogy a hétévesieknek szánt feladatok közül a gyermek 
csak egy-kettőt tud megoldani, míg a 12 éveseknek szánt fel
adatok nagy részét megoldja..Csak Biuet kiszámító eljárása folytán 
válik lehetségessé, hogy életkoruknak megfelelő, vagy azt meg 
is haladó intelligencia-kort kapunk náluk.Bármit kérdezünk tőlük, 
felelettel adósak nem maradnak; de megakadnak oly feladatoknál, 
mint pl. a hónapok felsorolása, a dátrun megjelölése, vagy ha egy 
pengőből 90 fillért kell visszaadniuk. Viszont, ha a Binet-módszer- 
rel átlagon felüli jó eredményeket kapunk is, azért megakadnak 
oly feladatoknál, amelyeknél hosszabb időn át kell figyelmüket 
koncentrálni. A Binét-vizsgálat csak pillanatokra vesizi igénybe 
a figvelmi koncentrációt, illetve oly feladatokat tartalmaz, ame
lyeket a gyermek figyelmének különösebb megerőltetése nélkül meg 
tud oldani. Ezért mutatnak az ezen típusokba tartozó gyermekek 
a vizsgálatnál sokszor meglepő jó eredményeket. E gyermekeknél 
tehát az intelligencia-próbákat tartós munkapróbákkal kell kiegé
szíteni. Írni és olvasni nem tudó gyermekekkel Peters golyókat 
rendeztet szín és nagyság szerint, idősebbekkel a munkát több 
szempont szerint megnehezíti. Írni és olvasni tudó gyermekeknél 
legalkalmasabb a Bourdon-féle eljárás, mely abból áll, hogy vala
mely szövegben pl. minden „a“ betűt ceruzával át kell húzni. Tíz
éves gyermekek ezt a feladatot csak sok hibával és csak sok sür
getésre tudják megoldani. Valamivel nehezebb feladatnál, ha pl. 
2—3 különböző betűt kell áthúzniok, még az idősebbek is csődöt 
mondanak.
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Ezek a vizsgálatok azt bizonyítják;, hogy ezeknél a gyerme
keknél főleg a figyelem hibás, ezt eddig is ismertük, de az már 
csak alaposabb megfigyelésre tűnik ki, hogy ez a figyielmi hiány 
a cselekvések sajátságos céltalanságát vonja maga után. Erős 
aktivitásuk következtében ezek a gyermekek állandóan tevékeny
kednek, de e ténykedéseikből a normális cselekvés ismertető jegye: 
a céltudatosság, a determináció hiányzik, egyáltalán nem érzik 
ilyesminek a szükségét. Ha mások végeztetnek velük olyan fel
adatokat, amelyek nyilvánvaló célokra irányulnak, majdnem min
dig hiányzik náluk a célt átérző hatás. Peters ezért nevezte el eze
ket a gyermekeket determinálatlanoknak, magyarul céltudatosság 
nélkül valóknak.

Feltűnő náluk a gyakorlati életben szerzett tapasztalatok 
hiánya. De azért -ezek rendezetlen tudásuk ellenére is többnyire gaz
dag fantáziával bírnak, csakhogy ebből hiányzik a cél. 'Fantáziájuk 
olyan, mint a tudásuk: céltalan, csapongó. Ingerlékenységük túlon
túl nagy, érzelmeik és indulataik megfékezését sohase tanulják 
meg. Nevelői behatásokkal őket befolyásolni rendkívül nehéz. 
A környezettől alig függenek, alapjában véve mindig izolált egyé
nek. Néha előfordul, hogy hasonlók társaságában vezető szerepet 
is játszanak, de ez rendesen csak ideig-óráig tart, ezt a barátságot 
is csakhamar megúnják.

Peters megállapította, hogy ezekkel a gyermekekkel csak 
akkor érhetünk el eredményt, ha az oktatásban s nevelésben a vál
tozatosságra való törekvésük kielégítést nyer.

A determinálatlan gyiimekeket kora ifjúságukban felismer
hetjük játékaikról. Szeretik a cél nélküli és olyan játékokat, ame
lyek sok játék összefüggéstelen töredékéből állanak. Szeretik a 
játékokat szétrontani, törni-zúzni. A pubertás idejében kifejezet
ten az ösztön vesz erőt rajtuk. Kiválasztott ideáljuk nincs. Min
denkihez hozzásímulnak, csókolódzni akarnak.

A Binet-féle intelligencia-vizsgálat szerint vannak köztük 
lefokozott intelligeneiájúak és normálisak, de vannak jobbak is. 
Ezen abnormitás tehát az intelligenciától független, lényegét a 
sajátságos céltalanság és emelkedett aktivitás képezi.

Végül megemlítendő, hogy nem mindegyiknél van általános 
céltalanság. Vannak, akik össze tudják szedni magukat s tudnak 
céltudatosan is cselekedni, pl. homokkal hosszú időn át, teljes 
odaadással és célra való törekvésisel játszani. Van olyan céltuda
tosság hiányában szenvedő fiatalkorú, aki a lóversenyt, vagy a 
hazárdjátékokat nagy határozottsággal játssza s arról nagy hatá
rozottsággal el is beszélget. Az ilyen eseteket Peters koncentrá
ciós, vagy determináció,s szigetnek mondja. Vannak olyan esetek 
is, amikor a lelki működésnek csak egy részén tapasztalható a 
determ inál atlainság, pl. a számolás, vagy az olvasás területén stb.

II. A lelki szegények típusa.
A determinálatlan gyermekek mellett van egy csoport, melyet 

Peters passzív vagy inaktív típusnak nevez; ezek nem nyugtala
nok, nem csapongók, a beszédben vagy a tettekben való állhatat- 
lanság tőlük távol áll.

Intelligenciahiányuk feltűnő s tésztekkel is könnyen kimutat
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ható. De abnormitásuk lényege még sem ez, hanem a lelki műkö
dések szegénysége.

A passzív csoportba tartozó gyermekeknél mindig ott talál
ható a lefokozott intelligencia. Ezzel szemben a determinálatlan 
gyermekek között a többségnek átlagos az intelligenciája, bár van
nak köztük jobbak, de vannak elmaradók is.

A passzív csoportba tartozó gyermekek Binet-vizsgálatánál 
sohasem fordul elő az, hogy, ha a jó megoldások elmaradtak, az 
idősebb korúak tesztjeiből többet helyesen megfejtsenetk. Ha a 
Bourdon-féle próba feladatát megértik, a betűk áthúzását lassan, 
de rendszeresen s aránylag kevés hibát ejtve, elvégzik, sőt mun
kájuk e téren sokszor még bizonyos precizitást is mutat.

Beszédmegértésük szegényes, beszédkészségük méginkább. 
Spontán gondolkozásra, önálló fantázia-tevékenységre, határozott 
célú tettekre nem igen képesek. Magukra hagyva ritkán játszanak, 
ha környezetük felszólítja, vagy ha játékokat mutat nekik s azt 
velük begyakoroltatja, azokat pontosan eljátsszák, de a megtanult 
játékokat nem igen variálják, sőt gyakran tétlenségbe sűlyednek, 
ha a játékra való külső buzdítás megszűnik.

A játékban megnyilvánuló viselkedésük jellemző cselekvé
seikre, szociális viselkedésükre. Külső befolyások könnyen készte
tik őket cselekvésekre s ha, egyszer valamely határozott cél felé 
való utat begyakoroltak, azt rendszerint követik is. önmaguktól 
nem igen támadnak céljaik, kivéve azokat, melyek az életszükség
letek kielégítésére szolgálnak. A. pubertás rendszerint később jelent
kezik. Ebben is, mint mindenben, környezetükhöz alkalmazkodnak, 
mások példáit követik. Általában mindent utánoznak s épp ezért,, 
ha környezetük rossz példát nyújt, könnyen erkölcstelen vagy 
kriminális utakra terelődnek.

A nevelői feladatok szempontjából hozzáférhetők. Ha a fel
szólítást megértik, akkor azt, amire intellektusuknál fogva képe
sek, megteszik. Ha tisztán ez a csoport kerülne együvé, a nevelői 
munka, mely náluk főleg szoktatásból áll, nem is lenne túlságo
san nehéz. Ellentétben a determinálatlan gyermekekkel, ezeknél 
gyakorlattal és ismétléssel — ha a feladat nem túlnehéz — mindig 
lehet eredményt elérni, csak a megtanulandó anyagot kell redu
kálni, mert különben rögtön csődöt mondanak.

összegezve elmondhatjuk, hogy a determinálatlan gyermekek 
tehát aktivitásban gazdagok, a passzívak szegények; azonkívül a 
determinálatlanok tevékenységéből hiányzik a célra való irányí
tottság, a passzívak cselekedetei pedig rendszerint célokra irá
nyítottak.

Az utóbbiakat illetőleg óriási jelentőségű az a kérdés, hogy 
az értelmi fogyatékosság s az inaktivitás (passzivitás) függetlenül 
állnak-e egymás mellett, avagy egymástól függőek-e? A determi- 
nálatlanoknál az intelligenciabeli elmaradás hiányozhatik, a pasz- 
szívoknál ellenben azt mindig megtaláljuk. Talán azt lehetne gon
dolni, hogy ai passzivitás mindig a lefokozott értelem következ
ménye. Ebben az esetben azonban azzal a tapasztalati ténnyel, 
hogy a determinálatlanoknál mindig a túlságosan fokozott aktivi
tással társul az értelmi fogyatékosság, összeütközésbe kerülnénk.
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De ez a felfogás a fejlődés lélektanával is ellentétbe kerülne, amely 
az érzelmi és az ösztönéletet a lelki organizmus alépítményének 
tekinti, az intellektuális működést pedig ezen nyugvó felső épít
ménynek. Ebből következik, bogy csakis a megfogyatkozott vagy 
hiányzó aktivitás, mint a lelki működések fundamentuma, vezet
het értelmi fogyatékosságra,, nem pediglen megfordítva.

De ettől eltekintve, valószínűbbnek látszik az a felfogás, 
mely az elégtelen aktivitás folyományaként, a tapasztalatok hiá
nyosságából! származtatja az értelmi fogyatékosságot. Az intellek
tuális és minden egyéb tevékenységre való hajlam hiányában az 
értelmi képesség le fokozott sága természetszerűleg áll elő. Hogy 
funkcionális gyakorlat nélkül, azaz passzivitás esetében (aminek 
okozói lehetnek öröklött elváltozások, különböző lezajlott vagy 
meglévő betegségek) mindig előáll bizonyos fokú szellemi elmara
dottság, — kézenfekvő. Az értelmi funkcióknak szükségük van 
arra, hogy működtessük őket, mert csak gyakorlat révén fejlőd
hetnek ki. Ezen kívül szüksége van az intelligenciának az egyén 
tapasztalataira is, mert ezeken nyugszik minden megnyilvánulása. 
Aktivitás hiányában ez a tapasztalatszerzés hiányos. A tapasz
talatokat ugyanis nem úgy szerzi az ember, hogy az ingereket, mint 
valami fényképlemez, egyszerűen csak felveszi és rögzíti, hanem 
olyképen, hogy ezeket közreműködve feldolgozza, megfigyeli, meg
érti és elraktározza. Aktív közreműködés hiányában tapasztalatok 
nem jöhetnek létre, még akkor sem, ha a benyomások szinte egy
mást érik. Az abnormis gyermekek eziem csoportjánál meg is figyel
hető, hogy az aktivitás csökkenése szellemi fogyatékosságot, illetve 
nagyobb tapasztalati szegénységet okoz. A passzív típusba tar
tozó gyermekeknél tehát nem az értelmi fogyatékosság látszik 
elsődleges bajnak, hanem a kezdettől fogva, vagy valamely beteg
ség folytán lefokozott aktivitás.

Végül megemlítendő, hogy ezen gyermekeknél is előfordul
hatnak aktivitás-szigetek, de csak akkor, ha valamely meglévő 
betegség még nem múlt el náluk. Átmeneti típusokat a determi- 
nálatlanból a passzív típusba nem talált Peters.

Legvégül megemlítendő, hogy ezen passzív típusba tartozó 
gyermekek szolgáltatják a kisegítő iskolák úgynevezett gyenge 
tehetségű (debilis), a gyógypedagógiai nevelőintézetek gyenge
elméjű (imbecillis) és hülye (idióta) növendékeinek legnagyobb 
részét, továbbá, hogy közülük sokan — mivel könnyen befolyásol
hatók — bekerülnek az erkölcsileg fogyatékosok intézeteibe.

III. Az ösztönöseit típusa.
A harmadik csoportba sorozza Peters az önmagukat aktivi

tásukban szabályozni nem tudó, gátlásgyénge ^(Hemmungs- 
schwacke) gyermekeket. A passzív típusba tartozó gyermekek 
mindig, a determinálatlanok .típusába sorozottak gyakran, az 
utóbbiba osztottak csak igen ritkán mutatnak értelmi elmaradást. 
Még ha Biliét próbáinál nehezebb tésztekkel vizsgáljuk is őket, 
akkor sem igen találunk náluk értelmi elmaradást. A Bourdon- 
próbánál is, más munkapróbáknál is, csak ritkán mutatnak el
téréseket.

Az abnormis gyermekek harmadik típusa, bár elvétve, meg
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található a kisegítő iskolában is, de leginkább a megfigyelő-, javító-, 
illetve az erkölcsileg fogyatékosok intézeteiben gyűl össze. Ez az ab- 
nonnitás gyakrabban figyelhető meg a pubertáson túl, mint a kora 
gyermekkorban. Hogy ennek a késői megnyilvánulásnak mi az oka, 
az-e, hogy ez az abnormitás a pubertás korában lép fel, vagy az, 
hogy zsenge gyermekkorban nem volt eléggé megfigyelhető? — 
egyelőre válasz nélkül hagyhatjuk.

Ha már most ebbe az utóbbi típusba tartozó gyermekek fan
táziáját figyeljük, azt látjuk, hogy ez bizonyos mértékben hasonlít 
a determinálaitlam gyermekeik fantáziájához. Ezek fantáziája is 
nyugtalan, csapongó, ha nem is annyira, mint a determinálatlan 
gyermekeké. Csapongó fantáziájuknak e közös vonása mellett 
még abban is megegyeznek, hogy fantáziájuk rendszerint szintén 
nincs célhoz kötve. A két típus elhatárolása épp ezért nem mindig 
könnyű. E két típus között vannak átmeneti típusok is. Viszont 
a passzív csoporttól a gátlásgyengéket könnyű elhatárolni, mivel 
e két típus között átmeneti formák nincsenek.

Ha a gyermek s az ifjúkorú otthon vagy máshol lopást követ 
el, ennek ----- ha a környezet kedvezőtlen befolyásától el is tekin
tünk — többféle oka lehet. Ilyen okok pl. a birtoklás ösztönös 
vágya, a kívánt tárgy különös szeretete, a veszélyes cselekedetek 
romantikus keresése, a társakon való túllövésre való törekvés, 
gyűlölt személyek megkárosítására való igyekezet, stb. Birtoklási, 
kalandozási, érvényesülési vágy, bosszú, gyűlölet stb. megvannak 
a normális emberekben is. Az ezekből eredő indulatok s ösztönzések 
a normális embereknél is oda irányulnak, hogy cselekvésekben 
végződjenek, hogy megoldásra és ezáltal megelégedésre vezessenek. 
Mindennek dacára e motívumokból fakadó cselekmények normá
lis egyéneknél sem bűntényre, sem erkölcsi kihágásra nem igen 
vezetnek. Ily deliktumok főként azoknál nyilvánulnak meg, kiknél 
a környezetnek, a nevelésnek és az iskolai oktatásnak nem sike
rült az ösztönszerű s az indulatokból fakadó abnormis aktivitást 
csökkenteni és fékentartani. A harmadik csoportba tartozó gátlás- 
gyenge gyermekek ilyenek, nálunk vagy egyáltalán nem sikerül 
a gátlás, avagy gyenge a fékező berendezés. Akár a gátlás hiány 
zik, akár a fékezés gyenge, az eredmény: erkölcsi liiba vagy bűn
tény. A gátlás mindig megköveteli a tudatos determinációt, még 
akkor is, ha az a cselekvés abbanhagyására irányul csupán.

A determinálatlan gyermekek fokozott aktivitásuk következ
tében nem tudják magukat kormányozni, éppúgy nem képeseik 
erre a harmadik típusba tartozó gyermekek sem. Á gátlásgyengék 
— bár nincsenek meg bennük sem a passzívak, sem a determiná- 
latlanok lényeges vonásai — nem tudják ösztöneikből fakadó akti
vitásukat befolyásolni. Ezek a gyermekek erősen ösztönösek, ön
magáik megfékezésében gyengék, vagyis abnormitásuk igazi alapja 
ösztönösségük rendellenességében, illetve gátlási képességük gyen
geségében rejlik. Nincs meg náluk a determinálatlan gyermekek 
céltalan aktivitása, nincs, meg a passzívak cselekvéshiánya, de 
megvan a hibás gátlásberendezés, vagy a rendellenes ösztönösség, 
minek következtében ösztöneik áldozataivá válnak.

Dr. Roftenbiller Fülöp államtitkár, Társaságunk elnöke, egyik
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előadásában igen kedves esetet mondott el. A kecskeméti bíró egy
szer lehordta a cigánygyereket: „Te csirkefogó, mikor^ tanulod 
már meg, hogy ami a másé, az nem a tied?“ — Mire a cigány azzal 
válaszolt: „Hát hogy tanuljam meg, mikor minden a másé és semmi 
sem az enyém!“ Ezzel a cigány klasszikus példáját adta a fejlődés 
körülményeinél fogva zabolátlan, a fékezést normális módon meg
tanulni nem tudó, a rendellenesen működő, ösztönös aktivitásnak. 
Mert bizonyos, hogy ily esetekben a nagy közösség érdekeinek 
megfelelő s azzal együttérző érzelmi összhang és belátás, mint 
fékezőerő, ki nem fejlődhetik. Téves a javítónevelósmek az aẑ  el
indulása, hogy a szociális nyomor a legfőbb oka-mindennek, mégis 
normál nevelői módszerekkel igyekszik befolyásolni olyan egyé
neket, kiknél a züllés és a tartós züllöttség rendellenessé fejlesz
tette az aktivitást, akik az életben csak azt tanulták meg, az vissz
hangzott lelkűkben, ami rossz, ami a közre káros.

*

Állapítsuk meg, hogy aiz itt felsorolt három alaptípusba osz
tott gyermekek abnormitásának magva a lelki aktivitás rendelle
nességében rejlik. Az egyik típusnál ez az aktivitás emelkedett, 
a másiknál lefokozott, a harmadiknál pedig az ösztönösségből folyó 
aktivitásból — bizonyos helyzetükben — hiányzik a gátlás. Mindez 
természetesen nem jelenti azt, mintha ezen alapvető ismertető- 
jegyen kívül nem volnának az elsőből eredő, egyéb ismertetőjegyek 
is. Igenis, az elsődleges zavarból más hibák is keletkeznek, a tag 
elváltozására változik meg az egyéniség is. Erre rámutat Peters 
is, amidőn a rendellenes fejlődéséi gyermekek és ifjúkornak egyé
niségének azokat a jellemvonásait ismerteti, amelyek a lelki akti
vitás abnormitásának alapvető ismertetőjegyéből másod- vagy 
harmadsorban következnek. Így mindenekelőtt a passzív és_ deter- 
minálatlan gyermekek intelligenciájának hiányára mutat reá, mint 
ami a rendellenes aktivitás következménye.

Befejezésül az aktivitás kérdéséről kell egyet-mást elmondani. 
Az utca hirtelen felhangzó lármája az: ablak előtt arra késztet, 
hogy felálljak és utána nézzek a lárma okának. Valamely türel
metlenül várt esemény arra készíttet, hogy a szobában fel és alá 
sétáljak. Az éhség arra indít, hogy az előttem lévő csokoládé után 
nyúljak. Ki akarok menni az utcára, ebben a szándékban megkere
sem a kalapomat, annak dacára, hogy jó idő van s a kalap talán 
fölösleges. Az óra éjfélt üt, befejezem munkámat, lefekszem, mert 
ezt így megszoktam.

Miért késztetnek vájjon ezek a szituációk határozott cselek
vésekre? Részben azért, merd ezekből bizonyos érzelmek és ösztö- 
nösségek keletkeznek, pl. csodálkozás, kíváncsiság, türelmetlenség, 
éhség, kényelmetlenség stb., — részben pedig azért, mert megszok
tuk, hogy bizonyos: helyzetekben ugyanazokat a cselekvéseket 
végezzük el. _

Elméletileg elgondolhatunk olyan egyént, kinél azonos érzel
mek, ösztönök és szokások vannak, de laki élete egy bizonyos sza
kától kezdve nem cselekszik úgy, mint más, bár ennek semminemű 
szervi vagy működési zavarra visszavezethető oka nincs. Elképzel
hetünk olyan embert is, kinél viszont az érzelmek nem bírnak ősz-
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tönző erővel. Az, ami mindkét embernél ezen esetekben hiány- 
zanék: az aktivitás, a cselekvés volna.

A valóságban ilyen emberek természetesien nincsenek. Ugyian- 
az, vagy megközelítően azonos helyzet aiz emberekeit különböző 
erővel készteti aktivitásra. Az egyiknél nagyobb, a másiknál cse
kélyebb az aktivitás, a harmadik pedig ugyanabban a helyzetben 
csupán belső lelki ténykedésre, a cselekmény elgondolására, meg
fontolására hajlik.

Az aktivitás — eszerint — célokra irányul. Érzelem, ösztön, 
megszokás nem csupán ingerük, hanem egyben meg is határozzák 
aktivitásunkat. Teljesen determinálatlan egyének nincsenek.

Iskolák szekunda nélkül.
í r t a :  ÉLTES MÁTYÁS.

Dr. Purébl Győző székesfőv. tanügyi tanácsnok, egyet. m. tanár 
lapunk mai számának vezetőcikkében megállapítja, hogy az elemi 
iskola normális tanulói és a gyógypedagógiai (kisegítő) iskolák 
abnormis növendékei közt van még egy jelentős számú gyermek- 
csoport, amely az elemi iskolában egy szer-két szer megbukik ugyan, 
de azért ezek lelkidet© nem abnormis, gyógypedagógiai eljárásra 
nincs szükségük.

Ugyanilyen értelemben szólt a kérdéshez lapunk ezévi 1—3. szá
mában Klug Péter orsz. szakfelügyelő is, aki az említett gyermek
csoport nevelőoktatásának gondját az elemi népoktatás keretébe 
tartozónak ítéli.

De hasonló értelemben nyilatkozott a kérdésben dr. Ranschburg 
Pál egyet. rk. tanár, egészségügyi főtanácsos is, a: II. orsz. Gyógy
pedagógiai kongresszuson tartott előadásában.

Illusztris munkatársaink véleményét teljes méri ék ben magun
kévá tesszük, mert a, tapasztalat is azt bizonyítja, hogy elég nagy 
számban vannak, akik egyik-másik osztályban megakadtak, azt 
ismételni voltak kénytelenek, anélkül, hogy ez a megakadás és 
osztályismétlés a velejáró kellemetlen érzésektől eltekintve — 
az illetők értelmi fejlődésére vagy az életben való boldogulására 
végzetes következményekkel járt volna.

Mégis, mivel az ilyen gyermekek száma elég nagy s mivel a 
megbukás szégyent, az osztályismétlés pedig időveszteséget jelent 
számukra, a tanügyi vezető körök pedagógiai és gyermeklélektani 
okokra támaszkodva sok városban különleges iskolai berendezke
désekkel igyekeznek ezeknek elejét venni. A legismertebb ezek 
között az ú. n. manheimi rendszer, ahol a nyolc osztályú elemi iskola 
s a négy osztályú kisegítő (gyógypedagógiai) iskola közé hat, illetve 
öt osztályos „Förderklasse“-kat létesítettek a normális gyenge 
tanulók számára.1

Más városokban is találunk hasonló berendezéseket, melyek 
több-kevesebb változtatással átvették Sickinger városi tanácsos

1 Ezek leírását lásd „M agyar Gyógypedagógia“ 1921. évf. 70. lap.
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maiíheimi rendszerét. A legjellegzetesebb mégis a genfi, a bázeli, 
a vallorbe-i2 stb.

Az eljárás az, hogy az elemi iskola tanítója az első negyedévi 
osztályozás előtt javaslatot tesz, hogy a gyenge tanulókat tegyék 
át a „Förderklasse“-ba. Megfelelő ellenőrzés után a gyenge tanuló 
át is kerül ugyanazon fokozatú Fördierklasse-ba (pl. a Il-ik elemi 
osztályból a Il-ik Förderklasseba).

A Förderklasse i.s az elemi iskola tantervét dolgozza fel. Neki 
most az a feladata, hogy az elemiben elmaradó növendékeit a tanév 
végéig felléptesse az elemi iskola következő fokozatú osztályába 
(pl. a Il-ik Förderklasse-ból a Ill-ik  elemibe). Erre a lehetőséget a 
Förderklasse kisszámú növendékanyaga s a kiválasztott tanító 
kitűnő pedagógiai ügyessége adja meg.

Ha pedig a tanuló a Förderklasse-ban is gyengének bizonyul, 
akkor vagy a Förderklasseban marad és ott halad előre, vagy pedig 
átmegy az abnormisok gyógypedagógiai iskolájába, a kisegítőbe.

Anélkül, hogy ezeknek a rendszereknek részletes taglalásába 
ezúttal belebocsátkoznám — talán máskor lesz rá alkalom — már 
most is meg kell állapítanunk annyit, hogy ez a rendszer az osztály- 
ismétlést, a buktatást, a szekundát akarja kiküszöbölni az iskolából; 
áz osztályismétléssel járó idöpocsékolástól és a megaláztatástól 
akarja megkímélni a gyermeket. Ennek a gondolatnak a megvaló
sítását már eleve is a legmelegebben üdvözöljük hazánkban.

Ezeknek az ú. n. kis létszámú, átmeneti, megfigyelő, — (mag*a 
az elnevezés nem fontos) — osztályoknak a szervezésénél is a székes
főváros közoktatásának vezetősége jár elől, mert itt, mint az alábbi 
„körlevél“ is bizonyítja, a kezdeményezés megtörtént már, sőt nagy 
lépést látunk a megvalósulás felé.

A tanácsi „Körlevél“ felkéri az igazgatókat: u tasítsák  a  kis létszám ú 
osztályok vezetőit, hogy növendékeiket haladéktalanul vizsgálják meg 
és annak eredménye alap ján  az alábbiak szerint jelé irtást tegyenek:

1. A  kislétszám ú osztályok azon tanulóiról, kiknél időközben lene- 
tővé vált az elemi iskolába való visszatelepítés. „Áttelepítő fap“-ot töltse- 
neknek ki, melyhez melékeljék:

a) a legrövidebb idő a la tt lefolytatandó intelligencia vizsgálat ered
ményéi ; _ —

b) az illetékes idegszak orvos véleményét. (A tanulók „Áttelepítő 
lap “-pal és az intelSIigeneiayizsg'ála.ttal felszerelve bocsájtandők ideg- 
szakorvosi vizsgálatra.)

c) Az osztály vezető vezesse rá  az „áttelepítő lap '‘-tra azt is, hogy a 
visszatelepítendő tanu ló t az elemi iskola hányad ik  osztályába való fel
vételre javasolja.

2. A kislétszám ú osztályok azon tanulóiról, k ik  súlyosabb értelm i 
fogyatkozásuk m ia tt a  tanév  elején k iado tt tananyago t elvégezni nem 
tu d ták  és a  tan ító  véleménye szerint azt még; osztályismétlés esetén sem 
volnának képesek e lsa já títan i, ugyancsak „Á ttelepítő lap“, töltendő ki. 
Ezen tanu lók ra  vonatkozólag, az intelligenciavizsgálat megejtése után, 
szintén kérn i kell az illetékes idegszakorvos véleményét.

3. Áz „Áttelepítő lap“-ok fe lira ta i k ijavítandók:
a) Az elemi iskolába való •visszatelepítésnél az „áttelepítő lap“ szó 

* helyett feltűnő betűkkel és színes trónnal „visszatelepítő“ szó írandó.
b) A súlyosabb értelm i fogyatkozásúaknál! az „áttelepítő“ szó „feliil- 

v izsgálat“-ra  javítandó.

2 Ezeket ism erteti Balmer: Les classes dites faibles (Deachaud et 
Niestlé, Neuchâtel) c. művében.
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> , A kellőképen k itö ltö tt és felszerelt lapokat, az idegszakorvos vizs- 
gfelata u taa  legkeeobhr m ájus hó 10-ig közvetlenül vitéz Gévay Károly  
szakfelügyelőhöz (IX, Lonya.y-u. 6) kell küldeni.
iri tanulókról, k ik  a .ta n é v  folyam án az elemi iskolába m ár
visszautaltattak , csupán áttelepítő  (visszatelepítő) lap  töltendő ki. 

Eddig' a körlevél.

Eszerint tehat a kisléfezámú osztályokban történik a tanulók 
megrostálása es annak eldöntése, hogy ki mehet vissza az elemibe
eu uu l- 'i val° Ta rSyogypedag’ógiai iskolába. A pedagógus mellé 
odaállítják az iskolaszakorvost, hogy a diagnózis annál biztosabb 
legyen.

Ezentúl tehát lesznek rendes elemi osztályaink, lesznek kis- 
letszamu (átmeneti vagy megfigyelő) osztályaink és lesznek gyógy
pedagógiai osztályaink, illetve intézeteink, ’de — a dolog természe
tes rendje ̂ szerint —-- buktatás vagy osztályismétlés többé nem lesz.

A gyógypedagógiai (kisegítő) iskolák pedig mentesítve lesz
nek a r a  nem szoruló, normális gyenge tanulóktól, akiket a gyógy
pedagógia eddig sem tartott odavalóknak s akik, ha a gyógypeda
gógiai iskolába valahogyan mégis bekerültek, annak'csak”jó hír
nevet rontottak.

-A? újfajta iskolai berendezkedésnek tehát hasznát látja az 
elemi iskola, melynek _ egyöntetűvé teszi növendékanyagát és ered
ményesebbé a munkáját, hasznát látja a gyógypedagógia, melybe 
csak igazan abn ormisok kerülhetnek, de legnagyobb hasznát élvezi 
majd maga a gyermek, mert ezentúl már nem buktatással (megalá
zassal), nem osztályismétléssel (i dőpazarl ássál), hanem szeretettel
jes megértessél segítik ot előre az eletre való előkészülésben.

#
... tV ^Ma.gyar Gyógypedagógia“ elejétől fogva hirdette, hogy a 
törvény, mikor _ elrendeli, hogy a 6 éves gyermek iskolába járjon, 
es a tanterv, mikor előírja, hogy 6, 7, 8 stb. éves korában fokozato- 
san nehezedő tananyagot magába fogadjon és azt tudja: csak a 
naptan evekre van tekintettel; de nem veszi figyelembe azt a fon
tos körülményt, hogy a gyermek életkorával nem halad mindig 
párhuzamosán annak testi es lelki fejlődése. Igaz ugyan, hogy az 
egykorú gyermekek nagy része eléri a korának megfelelő értelmi
fejlettséget, de jelentékeny azok száma is, akik ettől az átlagtól_
rajtuk kívül álló okokból — elmaradnak. Viszont vannak olyanok 
is. akiknél a szellemi fejlettség megelőzi, elhagyja az életkort. Ezek
től egyenlő teljesítményeket követelni nem lehet, nem szabad.

Elmondhatjuk tehát, hogy a tanulási kötelezettséget kimondó 
torvény s az elvégzendő tananyagot kiszabó tanterv, — mikor csak 
a naptárilag betöltött évekre tekint s figyelmen kívül hagyja .a 
gyermekek fejlődesbeli nagy eltéréseit: igazságtalan a gyermekek 
nagy részével szemben. A lélektani vizsgálatok megállapításai sze
rint közel 20%-tói olyasmit követel, aminek ezek a gyermekek, 
anélkül, hogy erről tehetnének, megfelelni nem tudnak,'de körül
belül ugyanilyen arányban vannak az egykorú gyermekek közt 
jobbak is.

Majd ha ezekre a fejlődésbeli eltérésekre is figyelemmel leszünk 
s szellemi képességeik szerint osztjuk be a gyermekeket az iskolai 
fokozatokba: akkor alapítottuk meg igazán a gyermekek iskoláját, 

Magyar Gyógypedagógia. 1928. 4—6. c
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Ezeknek a megállapításoknak az érvényesülését látjuk a. ta
nácsi intézkedésekben, a nyolc osztályú népiskola bevezetése előtt, 
Nyilvánvaló, hogy ezt a nagyhorderejű reformot csak gyermek- 
lélek- és fejlődéstani alapokon lehet jól megcsinálni.

Ezekután nem mulaszthatjuk el, hogy ennek a nagyszerű újí
tásnak a bevezetésekor a rászorultak nevében elismerésünket és 
meleg üdvözletünket ne küldjük dr. Purébl Győző egyetemi magán
tanár úr, a székesfőváros széles látókörű, ritka pedagógiai érzékkel 
dolgozó tanügyi tanácsnoka felé, aki annyi megértéssel, annyi 
gyermekszeretettel, a gyermekhibák és fogyatkozások iránt annyi 
szociális érzékkel viszi előre a főváros közoktatásügyét.

Végül csak annyit kívánunk még megjegyezni, hogy ezekben 
a kislétszámú (vagy más elnevezésű) osztályokban határon álló, 
nehezen megkülönböztethető elemek kerülnek össze; ezeknek fel
ismerését, helyes elkülönítését és szakszerű nevelését alapos, az 
abnormitások területére is kiterjedő, lélektani és pedagógiai isme
retek nélkül megoldani nem lehet. Az eredmény szempontjából 
igen fontos, hogy ezek a csoportok jeles pedagógusok vezetése alá 
kerüljenek.

A K É P V I S E L Ő H Á Z B Ó L  * •
(A  m ájus 64k i ülésen tá rgyalta  a t .  H áz in tézeteink  költségvdtését. A  felszólalásokat alább szószerin t közö ljük .)

V argha Gábor: Elsősorban is kifogást kell- tennem  m aga a cím 
ellen. Ez a cím „Szakiskolák és gyógyítva nevelő iskolák“ megjelölést 
viseli. E ltek in tve attól, hogy a „gyógyítva nevelő iskolák“ kifejezés 
egészen idegenül hangzik a m agyar fülnek és azelőtt inkább a  gyógy
pedagógiai iskolák elnevezést használták, h a  ezek egyálta lában  szak
iskolák, akkor felesleges őket m int külön címet felem líteni, hanem  egy
szerűen elegendő az, hogy „Szakiskolák“, ha  pedig nem  volnának szak
iskolák — am it ta lán  lehetne v ita tn i, m ert bizonyos vonatkozásban tény
leg a szakiskolák közé tartoznak, de tulajdonképen nevelő iskolák, vagy 
elemi iskolák ezek is. — akkor éppen fölösleges, hogy külön megnevez
tessenek, m iu tán  az alrovatban  ezeket úgyis felem lítik.

E rőd i-H arrach  T iham ér: T. Ház! Csak néhány szóval óhajtanék a  
gyógypedagógiai iskolák rovatához hozzászólni. Az én gyakorlati pat- 
rónázsmííködésem idejében kezdődik a kapcsolatom  a gyógypedagógiai 
iskolával és most, am ikor a  kerületem  ügyes-bajos dolgaival foglalko
zom, ott szerzett tapasz talataim  igazolják m indazokat a bajokat és h iá
nyokat, am elyeket annak idején m egism ertem .

• A legnagyobb elismeréssel) kell, hogy legyünk a m agyar gyógy
pedagógiai ügy irán t. A külföldi szakem berek előtt is elism ert m agas 
nívójuk van  ezeknek a hazai intézményeknek. E gy nagy  hibában leled
zőnek azonban, és pedig abban, hogy m ivel nagyon kevés intézet á ll ren
delkezésre, ennek következtében nagyon csekély a befogadóképességük. 
Tudjuk, hogy m a egy szellemileg visszam aradottat, siketném át vagy 
egyébként gyógypedagógiai nevelésre szoruló egyént elhelyezni nagyon 
nehéz, még akkor is, h a  a. legnagyobb jó ak a ra tta l kezelik ezt az ügyet 
és ha a legnagyobb jó ak a ra tta l igyekeznek ezeken a  fennálló bajokon 
segíteni.

Tudom, hogy a nagy  problém ák mellett ez egy re la tíve elenyésző 
probléma, de k ihatásaiban  mégis fontos, m ert ha  a mi kitűnő gyógy
pedagógusaink kezelése alá tu d ju k  bocsátani ezeket az egyéneket, ezáltal 
őhelőlii'k is k i tud juk  csiholni az isten i szikrát s  a társadalominak és az 
országnak m unkaképes tag ja iv á  tud juk  őket nevelni. Látom, hogy
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m ilyen gyönyörű, eredm ényeket érnek el ezek az, iskolák. Olyanok akik 
teljesen visszam aradottak, akkor, ha  nem éri őket az a  szerencse ’ h oe v 
ezekbe az intézetekbe belekerüljenek, a fa lu  b o l o l d j a i T  válnak  I  
szegenyalap terhere esnek, az emberi m éltóságnak szégyenére v á ln a k -  
a ín ü í l a 0 es16tben p® îg- ha bekerülnek az intézetbe, értékes vagy leg- 
s a S o m n a k  amenn71re felhasználható alanyaivá válnak a  nem zeti tár-

Tviy,u kérem  az igen t, kultuszm iniszter úrtól, hogy nagy  gondjai 
S k 'n ? ’ aZ ° nasíy energ iajavai foglalkozzék ezzel a m atériával és kérem
ú £ y o b S  S S S K i í  '  ™ ‘- 1<>ra Eond“ lK>d»  “ >” *k *

*> . t e s t  í  s r
zeteket,.am elyek azért vannak  a szakiskolákkal! együtt L e r t  a  sz^nálás- 
koi a.z volt a jelszó, hogy lehetőleg kom prim áljuk a költségvetés címeit 
W á h h  benyomást tegyen és akkori olvasztato tt össze az. ami
koiabban tényleg különálló cinre volt a budgetnek. Ennek tehát, ilken 
tebm kai oka van  és ez nem  ra jtu n k  m úlik. yen
eurÓDaf^ín'rtfek ^ áto™na^ , ezek a gyógypedagógiai intézetekeurópai niruak, es Aaray-Szabó á llam titk á r úr, aki ezeknek tulaidon-
^ e l y e k ^ k ü l l i í d ö n  -VOli- llialhat1a tlan  é r•femeket szerzett m agának — 
k to i m k á f t a ^ ^ T S  “  am ik?r  ezeket az iskolatípusokat
hp v S if á i  'r  J • 1 ki z; hogy a  gyerm ekszam m al szemben, am elyet 
be kellene fogadni ok, kevés a férőhely. Ez is élénk tanubiVrenvsá ¿a 
annak, hogy m ennyire nincs tú ldo tá lva a kultusztárca, hogy siketaém a 
f a k ,?s fy e n p e lm e ju  gyerm ekeket nagy szám m al vagyunk kénytetenek 
iskolán kívül h a g y m e s  nem fogadhatjuk be őket. Persze, am ikor a f i i

t ’J ? S+T®e nOZott valop f n °m kellett, akkor azokhoz a;z iskola- 
fajokhoz kellett nyúlnom  am elyek a gyermekek nagy tömegénél fo«va 
esősorban  szükségesek: Óvodákhoz, népiskolákhoz, term észetesen  S  
fogok e rrő l sem m egfeledkezni és am int tú l vagyunk a nagy  szü k sIS
ketelfo g Z k yeÍőreed l S !  * kultusztarcal‘a - ezen a téren  is nagy  lépése-

■*i SSfe Irg& StitSt
nemcsak h irdet, hanem  m eg is valósít. Az elemi iskolával kapcsolatosan 
azonban legyen szabad a kultuszm iniszter ú r  figyelm ét felhívni a rra  
hogy ebben az országban körülbelül 10.601 azoknak a  g y e rm lL ln e k  
szama, k iket elemi iskolába kellene já ra tn i, de nem tu d n ak  odaiár^i 
m ert .p en g e  tehetseg-gel bírnak, akiknek körülbelül csak 2-16'%-a já rh a t 
a r e n d p  iskdilaba. Ezek ott nem  tudnák  e lsa já títan i a  többiekkel együtt 
azt a feltétlenül szükséges tanulm ányt, am it az elemi iskolában m ár pT 
kell nékik sa já títan i: teh á t kirekesztetnek. A rra  kérem a kultuszm inisz 
té r  u ra t, hogy ezekről gondoskodjék, m ert lehetetlen, hogy ezek S t I! -  
ta lan  k im aradjanak . Ezeknek 80 százalékát, rendszeres tan ítá ssá ? 'é s  
neveléssel, m eg-produktív  pá lyára  is lehetne nevelni és tan ítan i. Ezek 
reszere egy külön intézetét kellene felállítani, amely az elemi iskolával 
egy m von allana, de cisak azokat a gyengetehetségű gyerm ekeket ta n í
tanak  ott, akiket a rendesekkel együtt nem lehet tan ítan i.

Tudomásom szerint egyes városok m ár a ján la to t is te ttek  a  kulli- 
tuszm iniszter ú rnak  és abban az esetben, h a  a m iniszter ú r  t e n í t t
l n m k ^ s efenn+fl^a-’' i a:|1,aaid0'nak  m utatko?llak arra , hogy az iskolát meg- ep itik  es fen n ta rtják ; csak eppen a tan ító k at kellene az állam nak fizetni.
Azt hiszem, hogy ilyen m értekben hozzá tu d n a  já ru ln i az állam  ennek 
az ügynek az elmtezesehez. Igen  fontos is lenne, hogy ezek a  gyerm ekik  
m eg legyenek m entve az életnek, hogy ne legfenek  terhére a tá raad r 
lom nak es az allém nak igen fontos lenne, h a  ezekből is olyan emberek 
\ a  nanak, hogy m eg tud ják  keresni a m aguk kenyerét. N agyon kérem  
fn ílUuUSZ1nmiSZÍeii u r,aí ’ kos?  ak a r a  gyógypedagógiával kapcsolatban
alSnban^feltéfiíJuül 1 1 S ’ killön oldja meg ezt a  kérdést, am elyuf feltétlenül szükséges, hogy megoldassók m inél rövidebb idő 
alatt. Tízezer gyermek sorsáról van szó, am i nem kis dolog, különösen
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a  m ai világban, am ikor teljesen le vagyunk szegényedve, ezeket a tá r 
sadalom  nem  tu d ja  e lta rtan i és arról kell gondoskodni, liogy ezek ön
m agukat ta rtsák  el. Ezt ajánlom  a kultuszm iniszter ú r  figyelmébe.

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

Lux Gyula: A  nyelv. N yelv lé lektan i tanulm ány. Budapest. A thenaeum  
kiadásai. Nagy 8-r. 136 oldal.
A gyógypedagógus tan á rn ak  igen nagy szüksége van  a nyelvlélek- 

tan ra . A kár az értelmes beszéd m egtanítását, ak ár a beszédhibák leszok-
ta tá sá t, ak á r a siketném ák beszédének meg
terem tését vesszük: a beszódléltektan alapos 
ism erete nélkül eredményes m unkát nem vé
gezhetünk. Ilyen  m unkákban a m agyar iro 
dalom bizony szegény, épp azért felette ö rü 
lünk. hogy egy hézagot pótló m unkára, Lux 
Gyula rendkívül alapos tanu lm ányára  h ív 
h a tju k  fel gyógypedagógus k artá rsa in k  
figyelmét. A m unka 21 fejezetben foglalkozik 
a nyelvvel. Az elsőben világosan elválasztja 
egym ástól a nyelv és a  beszéd fogalm át. 
A nyelv bizonyos lelki törvények szerint m ű
ködő energia, készség, teh á t absztrak t jellegű, 
lélektani realitás: a beszéd érzékszerveimmel 
felfogható mozgás és ezen mozgás kísérője 
a hang. A nyelv- és beszédhibát ezekután így 

definiálja; a nyélvhiba  bizonyos lelki törvényszerűségektől való eltérés; 
a beszédhiba a beszélőszervezetnek tökéletlen funkciója.

Szinte pára tlannak  m ondható áttekintéssel vág neki szerző a  2. feje
zetben „a nyelv keletkezéséről szóló elm életekének. A sok közül1 osak 
Jespersen t em lítjük fel, aki szerint a nyelv legősibb m egnyilatkozásai 
az énekben  keresendők, „A nyelvnek első m egnyilvánulásait úgy kép
zeli, m int amely középbolyét foglal el a kandúr éjjeli szerelmi éneke és 
a fülem ile édesen csengő csattogása közt.“ Ehhez az ősi éneklő hangsoro
zathoz csatlakozott azután valam i értelem , olyan elem, am it a  m ai nyelv 
m ár tagolt m ondatban fejez ki. Az emberi fa j  és az, em beri nyelv  viszo
nyáró l szólva azt mondja, hogy ez a kettő  nem mindig, sőt a  legritkább 
esetben azonos eredetű. A beszédhangok cím ű fejezetben m egállapítja, 
hogy „Az első beszédhangok a  hívó és csalogató hangok“. A hang- és 
jelentésváltozásról szóló fejezetből m egtudjuk, hogy a  nyelvet senki 
sem örökli úgy, m in t egy vagyont, azt m indenkinek ú jra  meg kell 
te rem ten ie . . .  azon kell csodálkoznunk, hogy a nyelvek mégis bizonyos 
fokú állandóságot m utatnak . K lasszikus elrendezésben tá rg y a lja  az 
igazi beszéd kezdetét a gyermeknél, v a lam in t az,t is: van-e párhuzam  
az egyén és a faj nyelvfejlődése közöttf A  nyelvi jelenségek lélektani 
v izsgála tánál ránk  nézve is igen fontos m egállapítást tesz, m ikor m eg
állap ítja , hogy a beszédközpontok és azok összekötéséről szóló sémák  
nem v á ltak  be. Pedig  — tegyük hozzá — ezeket még m a is sokan hasz
nálják. I t t  teh á t ro stá lásra  lesz szükség. A  .szóképzetet lélek tan ilag  így 
m agyarázza: „M indenekelőtt a szó hangalakja, a név m aga is két képzet
sornak, a hangképeknek és mozgáskészségeknek a kapcsolata. A  szó
komplikáció m ásik főrésze a tárgykép, az a  képzettartalom , am elyet a 
kim ondott névhez a  beszélő és a hallgató hozzákapcsol. Ehhez já rn i még 
az írn i-o lvasni tudó em bereknél a szó grafikus képe, a  hangsor jelölé
sére használt betűsor s az írómozgások emlékképei. A hangsor emlék
képeit és a  tárgyképet szoros kapcsolat fűzi össze. Ez a fejezet oly meg- 
kapőan és v ilágosan kezeli a tá rg y a t, hogy, azt hisszük, szolgálatot 
teszünk vele olvasóinknak, ha egyik részét szószerint is közöljük.
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t - 1  a ^ k é p z e tn e k  az elemeit vizsgáljuk, m indenekelőtt az tűn ik
tel, hogy a szokepzetnck három  alapeleme van, és pedig egy hangelem e 
egy fogalm i eleme és egy látható  eleme, amely m ű le lt  népiknél ífásban  
az osallapotban elő nepeknel jelb eszed ben, taglejtésben nyilvánul meg 
Lz a harcra elem egyenkm t ism ét két-két részből áll, és pedig:

1. a hangkép < kallsísi kéPzetből (h)
^bepzedizom mozgási képzetből (b m )

2. az íráskép áll< '}^?|k® Pzetbol (1)
írást ietrehozo izommozgási képzetből (im)

3. a fogalmi elem áll ^objektív képzetből ik)
az obj. képzetet kísérő érzelmi hangulatból (é).

?láW. te f l f ^ eSi i t?'Pí0h  eltíli részek .kaPcsolatban vannak egym ással, leg- 
k ü ú l t í f l  [  ,ezt a kapcsolatot, m ert az egyik tag  a m ási
kat (vagy többet) felidézheti; ez a  norm ális eset. Betegségeknél az,on-
! “ Í a^ ,ef ye,s ta g °'k közti kapcsolat vagy teljesen, vagy részlegesen m eg
szakadhat, es pedig vagy  véglegesen, vagy ideiglenesen. Az egyes tagok 
hltríf kapcsolat azon lián n e m e g y  forma erősségű; a köztük levő kapcso- 

dt •se+m a-ia1 hely et t  -Bogért rendkívül szellemes áb rá ján  szem
lélteti. E szerin t a  legerősebb kapcsolatok vannak  a h- -bm (hallási— 
beszédmozgasi) es a  bm~-h kepzetek, továbbá az é - h  (érzelmi hangu
la t—hang) es a h—e es az im —bm  közt, m íg a bm—ini közt a  k a p lló S t 
m ai igen gyenge. Ez azt jelenti, hogy m i nehezen tudunk úgy írn i hogy 
az írassá l együtt ne asszociálnék a beszédszervek m ozgásképzetét ellem 
ben szokat m inden nagyobb nehézség nélkül tudunk  a rtiku lá ln i anélkül, 
hog;y grafikus jelekre vagy írásm ozgásra g o n d o ln án k ... Az önkéntes* 
beszedne! pl rendesen a következő kapcsolat jön létre- k ^ - h - b m  
néha, pedig k—l—bm  ritk án  k—l—im— bm. Az önkéntes írásnál, fogal
m azásnál ez a kapcsolat keletkezik: k—é—h—hm—im, vagy k— l—bm  im
&  t k i i T r  f v t  r di* í  töVet&  k a „ S S  te iem ti. i bm h e ̂  A, vagy  l—k—h—b m . . .  de ez az asszociáció re n 
desen nem szukcesszív, hanem  szim ultán lelki folyam at.“
fo - i-”4 - sz:? eg/séges egészet alkotó, szim ultán lelki képlet“ című

oss.zefo1f ! al;|a a  fejezet ta rta lm át. „Egy-egy szó lelki szem- 
Z á l  k T  y  szim ultán jelenség, m int a jelentése. Az írásn á l és olva
sásnál is hasonló jelenségek játszódnák l e . . .  K ísérletek (Erdm ann és 
lJodge alapvető kísérletei) igazolták, hogy az olvasásnál nem csak a  lelki 
folyam at, hanem  az optikai folyam at, a szó m eglátása és felfogása is 
szim ultán folyam at. A m ondat is egységet alkotó szim ultán lelki képlet 
de ez egyúttal szukcesszív egyseg is. — A könyv legmélyebben já ró '
t t r ^ OSahh +ejezcite1i a?ok’ aho1 a  szót> m int a m ondat alkotóelo-’ 
^ ! L t r ab,bar im ilt a kolcs° í 10? érintkezés eszközét, a kölcsönös meg- 
^r fléSr+targ y a l‘|a  ~ ' A  be,széd érzelmi vonatkozásai című fejezet
re ektorszeruen v ilág it ra  a beszéd mozgató m ehanizm usára, — A m on
dat lélektani v izsgála tánál la tjuk , m ennyi gondot okozott annak meg- 
hatarozasa a  nyelvkutatoknak. Szerzőnk a W undt-féle m eghatározást 

• í- ']a ”% mo,nf at ‘valamely teljes képzet szándékos elemzésének ét
í é s e ^ r aUv  alko,tórf szekrf  bontásának m jelvbeli k ife je - zese ), de cvak azért fogadja ezt el, m ert egyelőre ennél jobb meírhatá- 
rozas nincs. H a elgondoljuk, hogy a nagy W undt sem tu d ja  a m ondatot 
í ! l T nV” iSf dlíat0 m!° ? on m egm agyarázni, felm erül az a jogos kérdés 
közéi ln T |te  '|IUk- aninaKi. nleífbatarozását oly szigorú precizitással a 
közép- vagy elemi iskolába jaro gyerm ekeinktől? A lá to tt szó lélektani 
\iz sg a la tan a l előbb az iraskeprő l és írásm ozgásról, m ajd az íráskép fel
fogásáról, azaz olvasásról szól. M egállapítja — nagyon találóan  — hogy 
f ! w + VüSíf" nem villám gyors betűzés, hanem  a szem á lta l egyszerre fel
fogott betűsornak, m in t valam i szóképneik egyszerre való felism erése“ 
f f f  a régl ff lf°8'ás, hogy az olvasás szin tetikus lelki 
ío lyam at K ar, hogy az olvasastanitásnak szukcesszív fo lyam atára 
m utat ra  es nem em líti azt az egyre jobban té rt hódító i r á n y t t T r S ?
az cüva^lst.0 7'1 “  elen ~  osszekaPcsolt tárgy- és szóképeken ta n í t j l
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L ux Gyula könyve a nyelvlélektan szem pontjából felöleli m indazt, 
am it a legkiválóbb kutatók ezen a  téren nap ja ink ig  m egállapítottak. 
Ism eri a hazai és a külföldi tudom ányos irodalom  term ékeit, azokat sok
szor idézi, de m egállap ításaikat csak k ritik a i m egvilágítás u tán  fogadja 
vagy veti el. Sok helyen érintkezik a gyógypedagógiával, a beszéd
hibákra, a  siketném ák beszédére többször kitér.

Világos gondolatm enet, tiszta  m agyaros nyelvezet jellemzik a m un
kát. Ka kell emelnünk az idegen szók írásánál alkalm azott s példátadóan 
szigorú következetességét. Nyelvlélektani m unkában ez szinte term észe
tes dolog, de rá  kell m utatnunk, hogy okuljunk belőle s végre szűnjék 
meg az e téren  tapasztalható  sok ingadozás és zavar. Fejezetei általában  
rövidek, tá rgya lásának  menete lebilincseli az olvasót. A m agam  részéről 
ezt fontos körülm énynek tartom , m ert ebben a form ában még azok is 
élvezettel fogják forgatni, akik nem nyelvtudósok ugyan, de akikre 
nézve igen fontos, hogy a  nyelvkutatók m egállap ításait m unkájuk  köz
ben felhasználják. (ém.)
Bardóez P ál: A  m agyar kisdednevelés vezérkönyve. A  foglalkoztatás 

anyagának felosztásával!, fokozatos m enetekkel és a, k iv ite le  vonat
kozó módszeres útm utatásokkal. A  tartalomban m egnevezettek  
közreműködésével. Budapest, 1928. Szfőv. házinyomda. 1928. N agy 8. 
260 lap és egy foglalkoztató terv.
A szerző a m agyar kisdednevelésnek régi, jeles ¡művelője, ezt a 

m űvét nyngalom bavonnlása u tán  ír ta  meg. jeléül annak, hogy a kis- 
dednevelés ügyét m a is változatlanul szereti és lelkesedéssel tám ogatja. 
Igen  találóan  jellem zi a m unkát Mosidússy Im re m iniszteri tanácsos, a 
székesfőváros kir. tanfelügyelője, miikor előszavában azt mondja, hogy 
hosszú tanfelügyelői pá lyá ján  a kisdedóvás intenzív fejlesztésének éis 
el'őbbrevitelének kevés olyan m ozzanatával találkozott, m in t am inőt 
jelen t ennek a műnek, a  kisdedóvás egész módszeres és d idaktikai m un
k á já t irán y ítan i h iv a to tt k itűnő vezérkönyvnek a m egalkotása. Ben
nünket gyógypedagógusokat a könyvnek főleg azok a fejezetei érdekel
nek, ahol a gyerm ek fejlődésében m utatkozó rendellenességekről szól 
(27. 1.) „Főként a  testi fejlődés rendellenességeinek megfigyelésére kell 
törekednünk, m ert .ennek v isszahatása rendszerin t a kisebb-nagyobb 
m értékű szellemi terheltség  jelenléte is.“ Felem líti a fogyatékos érzék- 
szervű. a  testi h ibában szenvedő, az öröklött terheltséggel érkező kis 
gyerm ekeket s azt mondja, hogy ezek türelm ünkre, szeretetünkre a leg
jobban r á  vannak u talva.

K önnyen érthető módon tá rg y a lja  a hangoztató és beszédgyakor
latokat, a hangok képzésénél módszeres gyakorlatokat ad, b ár azt nem 
értjük , hogy a m agánhangzók képzését m iért kezdik az óvóban az „é“-vel 
és m iért nem  az „á“-vial!

Különösen értékesek rán k  nézve a m ásodik részben felsorolt fog
lalkoztatások:: a beszélgetés, a mese, a vers, az ének, a játék, főleg pedig 
a  m unkaszerű foglalkoztatások. Az értelm ileg fogyatékos gyerm ek isko
láiban. ahol sok gyerm ek m agasabb életkorban is az óvodáskorúak 
értelm i képességeivel rendelkezik, m ajdnem  minden gyakorla tá t hasz
nálhatjuk . Ilyen  a játékos ra jz  és a játékos testgyakorlásró l szóló rész is.

Bardóez P. a, kisdednevelés m inden részletére kiterjedő, minden 
kérdést felölelő, gyönyörű kiállítású , értékes m unkával gazdagíto tta 
tanügy i irodalmiunkat s ezzel á llíto tta  legszebb em léket a nemesszívű 
grófnőnek, B runszvik Teréziának, ak i most száz éve n y ito tta  m eg az 
első „angyalkertet“ (kisdedóvót) hazánkban.

K ár, hogy D eerolyról és a  genfiekről nem  szól. Szerző, aki a  ném et
országi intézeteket bejárta , azokat alaposan ism eri, ak i dr. Mon- 
tessori M áriának és működésének szintén egyik legalaposabb ism erője 
hazánkban; még értékesebbé tehette  volna jeles művét, h a  benéz 
dr. Decrolyhoz Brüsszelben és a Rousseau-intézetbe Genfben. M ert az 
i t t  használatos érzékszervi gyakorlatok és nevelő játékok  versenyre 
kelnek a M ontessori-féle gyakorlatokkal, sőt sok tek in tetben  felülm úl
ják  azokat. (ém.)
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E rich  H ylla: T estprüfungen dér Intelligenz. Bevezetés pedagógusok
szamara. 300 lap. 8. Egészvászonkötésben 8 márka. Georg W ester-
mann s Verlag in Braunsch weig, Berlin, Hamburg.
Ez a könyv összefogható ism ertetése az eddig felszínre került összes 

iiitelligfiTiciavizsgálő módszereknek. Azokat tá rg y a lja  behatóbban, ame
lyek .elsősorban a tan ítóra, ta n á r ra  nézve fontosak és amelyek az órtel- 
rnesség fokának â  megmérését tűzik célul m aguk elé. A szerző a külön
böző vizsgálati eljárások m egértésére és helyes értékeléséire nagy  gon
dot fordít. Különösen ki kell emelnünk azt a jól' m egválasztott rendszert 
am it az in telligencia vizsgált történeti fejlődésének tá rg y a lásán ál követ: 
igen változatos szemléltetési anyagon, jellemző példák felsorakoztatásá
val m utatja . be az eddig alkalm azott e ljárási módokat, m iálta l az olva- 
sót önálló v izsgála tra  és értékelő állásfoglalásra ösztönzi. Méig az is aki 
az intelligenciavizsgálatokkal szemben kételkedő vagy várakozó állás- 
pon to t fogta! el, sok érdekes feladatot talál a könyvben, am elyeknek 
legnagyobb része a szó szoros értelm ében v e tt vizsgálatok nélkül, az 
iskolai feladatok keretében jól felhasználható s a tan ító , tan á r elé egé
szen ú j megfigyelési lehetőségeket tár. Á ltalában a tanuló gondos m eg
figyelésének szükségességét a szerző i t t  éppoly erősen hangoztatja, m int 
összes egyéb, a nevelési _ tanácsadást és irán y ítá s t célzó írásaiban. 
A  könyvben nemcsak a  ném et nyelvterületeken használatos módszerek- 
rol van szó, hanem  a  külföldieket, különösen pedig az am erikaiakat is 
részletesen tá rgya lja . Ez értékessé teszi a könyvet olyanoknak is, akik 
nincsenek abban a helyzetben, hogy az egyes elszórtan m egjelent, ide
vágó jelentéseket elolvashassák. Szerző nagy didaktikai ügyességére 

.vall', hogy még a nehezebb fejezetek, a lélektani staatisztikák  stb. le írá 
sát is egyenesen élvezhetővé tu d ja  tenni. Tanítónak, tanárnak , aki ennek 
a  jelentőségében gyorsan növekvő területnek a kérdéseibe be akar 
hatolni, ezidőszerint Hylláénál jobb könyvet nem is ajánlhatunk. (+)

H ans Koch: Dei neue B erufsbildung dér Taubstum m enlehrer. T ils it
1927. 39 lap.
A német siketek tan ára in ak  1925-ben, Heidelbergben, a négyévi egye

tem i előkészítés szükségességét hangoztató h a táro za tá t törekszik konkrét 
m egvalósítási lehetőségekkel alátám asztani.

, A német tanárképzés tö rténeti tanu lságai u tán  a tudom ányos, mélyre- 
ífcö-tó. a kor n ívó jának  megfelelő előkészülés szükségességét indokolja. 
A nélkülözhetetlen diszciplínák elősorolása n tán  azóta egyetem i elvég*- 
zésének lehetőségeit, m ajd a gyakorla ti kiképzés form áit tárgyalja .

• (Michels.)
H ans Koeh: Z'ur A usgestaltung unserer neuen B erufsbildung. T ilsit,

1928. 23 lap.
Ebben a m unkában a ném et tanárképzés egyetem i tan te rv é t kapjuk 

részletes form ájában. (M.)

L A P S Z E M L E
Siketném ák és vakok oktatásügye. Szerkeszti Schulm ann Adolf, Buda

pest, V i l i ,  Festetits-u. 3. 1928. évi 30. évf. 1—1. szám.
Lapunk megelőző szám ának „A szaktanácsból“ című rovatában  rá 

m u ta ttu n k  azokra a tervezett reform okra, amelyek a m agyar siketnéma- 
o k ta tást nagy lépéssel fogják előrevinni. E rrő l szól K lug  Péter országos 
szakfelügyelőnek „A siketném a növendékek tehetség, hallási és beszéd- 
m aradvány  szerinti elkülönítése“ cím ű cikke.

TTgy látszik a  siketném aoktatás módszerében is fordulóponthoz 
ju to tt. Ez csendül k i Puha Lászlónak „Gondolatok a tan te rv  revíziója 
elő tt“ cím ű felette érdekes cikkéből, aki többek közt azt m ondja „ .. .a  
hangok egyenkénti kifejlesztése tú lhalado tt áláspont“. "Eddig t. i. a  han 
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g’ok egyenkm t való kifejlesztésével kezdték a siketném ák beszédtanítá- 
sat, ezentúl kezdettől fogva lehetőleg értelm es szókat tan ítan ak  nekik.

De Szen tgyorgyi Gusztáv és E hling Jakab  is igen érdekes áldjátok 
ielsorakoz,tatasavai szolnak a kérdéshez. M ilassin Gyula pedig a siket- 
nem ak szam tan tan ítása köréből vet fel érdekes gondolatokat.

A továbbiakba,!! dr. Kovács László a Nyíregyházán ta rto tt, h ibás 
d i - f  • javító , m últ évi tanfolyam ról számol be s annak a rem ény ének 

ad kifejezést, hogy nem sokára eljön az az idő, m ikor m inden nagyobb 
városban pállandó tanfolyam ok létesülnek a beszédhibában szenvedők 
m eggyogyitására. Éhnek m egvalósítását m agunk is szükségesnek ta rtju k .

K i s e g í t ő  i s k o l á t  a z  a n a l f a b e t i z m u s  m e g s z ü n t e t é s é r e . Váci Hírlap 1928 
évi 27. szám , m egjelent április 15-én. Felelős szerkesztő Bercsényi 
Dezső.-
A szerkesztő felkérésére N agy Péteo* siketném a-intézeti igazgató 

meleg hangon, igaz megértéssel nyilatkozott a kisegítőiskoláról. Azt 
m ondja többek közt . . .  „bárm ily tökéletes is a beiskoláztatás, a város 
(Vác) m ai iskolai berendezkedése m ellett még m indig fognak akadni 
olyanok, ak ik  szellemi korláto ltságuknál fogva írn i és olvasni meg nem 
tanu lhatnak , tehát továbbra is analfabéták m aradnak. És i t t  kapcsoló- 
dik be a kérdés m egoldásánál a  gyógypedagógia. A tudom ányos bú- 
varkodas és az évekre visszamenő gyakorla t m egm utatta, hogy a ke- 
vesbbe értelmes, gyengetehetségű tanulók és akik eddig a norm ális lét
számú elemi, osztályokban, rendes pedagógiai eljárás -mellett m egakad
tak, anélkül,^ hogy írn i és olvasni m egtanultak  volna, azok m a a, szá- 
m nkra  fe lá llíto tt külön, ú  n. kisebb létszámú osztályokban, illetve kise
gítőiskolákban, szakszerű oktatás és vezetés m ellett nemcsak hogy írn i 
és olvasni m egtanultak, hanem  a többi tan tárgyban  is jórészt ugyan
azokat az eredm ényeket érik  el, m int norm ális társa ik . A  kisegítő- 
iskola létjogosultsága, illetve szükségessége teh á t v itán  felül áll. Nem
csak az analfabéták  szamát csökkenti, esetleg- teljesen meg is szünteti, 
hanem  a népoktatás általános színvonalát is emeli azáltal, hogy az elemi 
iskola, m egszabadulva az oda nem  való elemiektől, sokkal eredm énye
sebben fogja h iv a tásá t betölthetni, m in t annak  ehitte. Ezenkívül gazda
sági és szociális szempontok is sürgetik  a kisegítőiskolák fe lá llítását.“ 
Ilyen  hangnem ben fo ly ta tja  tovább a kisegítőiskola ism ertetését N agy 
P é te r igazgató. E zu tán  rem éljük, hogy rövidesen beszám olhatunk a 
váci kisegítőiskola m egnyitásáról is. K ísérje  siker' a nemes törekvést!

N i n c s  t ö b b é  s ik e ts é g ?  (B lä tter fü r  Taubstum m enbildung, 1928. Nr. 3. 
pag. 68.)
Dr. Skrizki, a  siketek len ingrad i intézetének fülorvosa egy aktiva- 

to rnak  elnevezett készüléket szerkesztett, am elynek vibrációs a  halló
idegre masszásképen h atnak  és ú j nrűfcöldlésre serkentik. „A hallóideg 
éppúgy törekszik hangbenyom asok felé, m int a növény a napsugár 
u tán .“ íg y  m agyarázható, hogy az így alkalm azott masszás következté
ben a  siketek hallási szigeteit ki lehet építeni és rendszeres nevelési 
gyakorlatokkal a h a llás t újra, kifejleszteni. Nemcsak a veleszületett 
siketséget. hanem  a m eningitis, sarlach, d iftéria , reum atikus zavarok 
stb. következtében beállott m egsiketüléseket is meg lehet gyógyítani, 
A len ingrad i siketek intézetének nem  -egy növendéke 10 évi siketség 
u tán  m ár néhány aktivator-m asszázs u tán  visszakapta a hallását, amely 
egy hav i kezelés u tán  teljes norm ális hallássá fejlődött ki. (Michels'.)

Schulm ann Adolf: A  beszéd védelme. „A. Gyermekvédelem L apja“, 1928. 
évi március' havi szám, 76—78. lap.
„A legfontosabb tanács, am ely m inden fellépő beszédhiba leküzdé

sénél a legnagyobb szerepet viszi, az: hogy a gyerm eknek m indig tiszta  
és jó b'eszédpeldát adjunk.“ A dadogás leküzdésére is közérdekű, köny- 
nyen érthető tanácsokat ad. A Faragó-féle képeskönyv m ellett azonban 
valam i miás megfelelő m űvet is kellene ajánlani, m ert a F aragóét m ár 
évek óta csak igqp nehezen vagy  egyálta lán  nem lehet megkapni.

( é m . )
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E G Y E g  Ü L E T I É L E T
MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG.

. . A Mfig-yax Gyógypedagógiai T ársaság  1928. évi -január hó 26-i 
szakulesenek napirendien Herodes K árolym út a Vakok József Nádor 

? iT Zú 'InteZet,6 tójának szem!eltelő bem utatásokkal kapcso-
tos eloadasa, szerepelt, aki „A vak-siketném a gyermekek névelés-oktaL

adol-V p í|th AVT ?S1 p,aly,a k r a . val° képzése és gyám olítási ügye“ címen 
adott elő. A  T arsasag  tag ja i a renidíkivüli érdekes és tanulságos előadá
s i 1 igen nagy  szambán jelentek meg. de részivé!!, azon igen sok ven- 
deg rs Egészén m egtoRottek a -n ag y  tornaterm et. Az előadás anny ifa  
a szivekhez szolt, hogy sokan távozták könnybelábadt szemekkel. Az elő
adás külön is megjelenik.

. A T ársaság  1928. évi február hó 16-án a m. kir. Gyógypedagógiai
R o « ^ 0l0'SrÍn1/5J®b fcra t '<̂ í 1ím  elöa4 ó term ében ta r to tta  szakülését, melyen hom anne Gpldzieher K iara  úrnő a  hibás beszédűek írásáró l ta r to tt
i f k ö z í i11 0rdekes eloadast- Az előadást egész terjedelm ében lapunk

A T ársaság  1928. évi m árcius hó 22-i szakülésén dr. Gurszkij Ernő  
orvos, a gyógypedagógiai tanárképző előadó tan á ra  „A gyengeelméiű- 
seg okainak feerdes eh ez címen ta r to tt  grafikonokkal illusz trá lt felolva
sást. Az eloalclashoz dr. H  Révész M argit és dr. Szondi Lipót szólt hozzá.

Az április  26-i szűkülésén Honvéd József „K onstruktív  tan ítás és 
neveles alapelvei gyógypedagógiai vonatkozásokkal“ címen adlott elő 
Az eloadast élénk v ita  követte, amelyben Ákos István , dr. Tóth Zoltán és 
Bertok A ndor vettek  részt.

Ugyanezen ülésen dr. Szondi 'Lipót főorvos előadása, ..A ni. kir. 
ailam i gyógypedagógiai kórtan i és gyógytani laboratórium  ism ertetése 
es bem utatása követbeizett. A szabülés u tán  a jelenlevők a  laborató
rium ot meg is tekintették.

Ig’en lá togato tt szakülést ta r to tt  a M agyar Gyógypedagógiai Tár- 
saság 1928. évi m ájus hó 24-én a Gyógypedagógiai Tanárképző. Intézet 
előadótermében. A _ szakülés tá rg y a  volt N agy Lászlónak, a M agyar 
G yerm ektanulm ányi és Gyakorlati Lélektani Társaság- k itűnő elnöké
nek „Adatok a siketméma tanulók lélektanához“ cím ű előadása. A  jelen- 
voltak m indvégig nagy figyelemmel k ísérték az előadó fejtegetéseit s 
ahoz Michels Pülöp, dr. Tóth Zoltán és Ákos István  szóltak hozzá.

A T ársaság  a  vidéki városokban megkezdett tudományos, és nép
szerű előadásait áp rilis  hó 13-án, 14-én, 15-én, 16-án Szentesen és Oros
házán folytatta. A T ársaság  ezeknek az előadásoknak a m eg tartására  
dr. Gurszky E rnőt, Michels Fülöpöt és Bertók A ndort küldte le a két 
vidéki városba, akikkel együtt Ja.rm.er K ároly vak  zenetanár, R iedl 
M argit és Gebauer M argit vak énekművészek is elutaztak, hogy az elő
adásokon m egjelent hallgatóságot művészi számokkal szórakoztassák, 
m ásrészt, hogy bizonyságot tegyenek az érzéki fogyatékosok k u ltú rá já 
ról. A kiküldött tagok körülbelül 1800—2000 tanulónak  s m integy 900—1000 
felnőttnek összesen tíz előadást ta rto ttak .

GYÓGYPEDAGÓGIA OLASZORSZÁGBAN.
Á prilis 12-én az U rán ia  tudom ányos színházban gyűltek össze a 

M agyar Paedagogiai T ársaság tag ja i, akikhez sok érdeklődői is csa tla
kozott, hogy m eghallgassák az olasz anya- és gyermekvédelem  ism er
tetését és m egtekintsék az ott lepergetett filmeket.

Az előadást dr. K ornis Gyula á llam titkár, egyetemi tanár, a  T ár
saság elnöke üdvözlő szavai vezették be. aki előbb m agyar nyelven, 
aztán  olaszul köszöntötte a m egjelenteket s az olasz nemzet képviselőit.

M ajd W aerm er Erzsébet (Róma) ta r to tt  felolvasást „Az Üj-Olasz- 
ország és. Róm a a  gyerm ekekért“ címen. A felolvasást követően bem utat
ták  Róm a korm ányzóságának cineteka mozgóképeit.
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Az előadás maga, de a mozgóképek is élénken szemünk elé tá r tá k  
az olaszok gyógypedagógiáját. A siketném ák beszédtanítása, a vakok 
nevelése, az értelm ileg fogyatékosak foglalkoztatása megkapó mozgó
képeken tá ru lt  a nézők szeme elé .

A nézők közül sokan nyilatkoztak úgy, hogy sohasem tud ták , hogy 
a hibás gyerm ekekkel ilyen „csodával határos“ eredm ényeket lehet 
elérni.

A gyógypedagógiai mozgóképek felvételét és propagálását a ján l
ju k  intézőköreink és a M agyar Gyógypedagógiai T ársaság  figyelmébe.

AZ ORSZÁGOS GYERMEKVÉDŐ LIGA
áp rilis  29-én ta r to tta  évi rendes közgyűlését. Az igazgatóság jelentésé
ből m egtudtuk, hogy a L iga három  had iárvaházat (Makó, Cegléd, Buda
pest), szigorúbb nevelésre u ta ltak  részére négy Intézetet (Sopron, Szeged, 
Ecser, Rákoshegy), iparostanulóknák két otthont (Szeged. N yíregyháza), 
gyerm eküdülőtelepeket, anya- és csecsemőotthonokat, orvosi rendelőket, 
napközi otthonokat ta r t  fenn: foglalkozik patronázsügyekkel, gyermek- 
jogvédelammel, p róbára  bocsátott fiatalkorúak felruházásával, tám oga
tá s ra  szoruló fiatalkorúak, gyermekvédelemmel foglalkozó egyesületek, 
intézetek és magánosok segélyezésével; k iad ja  a rnaga-s színvonalon álló 
„Gyermekvédelem L ap já“-t. Röviden elsorolva ezek a  címei a Liga. intéz
m ényeinek. De hogy m ennyi szociális m unka van ezekbe beletömörítve, 
hogy m ennyi nyom ort és fá jda lm at enyh ített a L iga különösen a háború 
a la tt és az azt követő időkben: azt le írn i nem lehet. A nnyi m indenki 
elő tt világos, hogy a L iga vezetősége pótolhatatlan, nemes és önzetlen 
m unkát tö lt be a m agyar gyermekvédelem  terén  s ezért m inden m agyar 
em ber hálásan  g'ondöl annak intézőire.

II I .  EGYETEM ES TANÜGYI KONGRESSZUS.
(Készülődés a II I . Egyetem es T anügyi K ongresszusra és a kiállításira.)

A tanügy i kongresszus rendező,bizottsága beszámol azokról a,z elő
készületekről, m elyeket a jú lius 2—5. nap ja iban  lefolyó kongresszus 
sikere érdekében tett. Az előkészítő bizottsággal tö rtén t m egállapodása 
szerint jú lius 2-án este előkészítő ülés, ism erkedés lesz,. 3-án reggel a 
V igadóban ünnepélyes m egnyitás, üdvözlések és a „M agyar nem zeti kultúr- 
jav ak  oktatásunkban, nevelésünkben“ c. tétel tá rg y a lása  következik. Jú liu s  
4-én a 24 szakosztály ülésezik, 5-én pedig záróülés, m elyen a „Tanügyi köz- 
igazgatás egységes szervezete“, továbbá a „Tanítói m unka értékelése“ c. 
té telek  tá rg y a lása  kerü l sorra. Ezen az ülésen terjesztik  be a szak osztályok 
az elfogadott h atározati javasla toka t is. A  kongresszussal kapcsolatban 
országos tanügy i k iá llítá st is rendeznek. Ez a  k iá llítás eltér az eddig 
rendezett kiállításoktól, m ert m agát a tan ítást, a m ódszert m u ta tja  be 
az érdeklődőknek. T anulm ányi k irándulások rendezése egészíti k i a 
nagy  program m ot. Az egész oktatóvilágot érdeklő kongresszus lebonyo
lítá sá ra  fogadó-, elszállásoló-, étkeztető-, szórakoztató-bizottság'ok a laku l
tak. A  kongresszus irá n t m ár eddig is óriási érdeklődés m utatkozik. 
A különböző iskolafajok oktatói közül m integy 4000-en jelentkeztek. 
A rendezőség 5—6 ezer oktató megjelenésére számít. Jelentkezni a 
3 pengő tagság i díj beküldésével a tan ü g y i kongresszus központi irodá
jában  (V III, M ária Terézia-tér 8.) lehet.

A kongresszussal kapcsolatban k iállítás is les,z- A k iá llítá s  gyógy
pedagógiai csoportjának Simon József h. szakfelügyelő az elnöke, mel
lette a siketném a intézetek m unkáit Istenes K áro ly  ig’azg'ató és B ründl 
Ödön ra jz tanár, a  vakok intézeteinek készítm ényeit Schannen Péter 
igazgató, a gyógypedagógiai intézetek tá rg y a it Szabó K áro ly  igazgató 
és Füzesy Á rpád gyógypedagógiai tanár, az állam i kisegítő iskolák k i
állítási tá rg y a it Éltes M átyás igazgató, Iv án y  József és B aranyay  Géza 
gyógypedagógiai tanárok  rendezik.
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GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK ORSZÁGOS 
EGYESÜLETE.

Hosszas szünetelés után, f. évi m ájus hó 25-én életjelt adott m agáról 
ez az egyesület is, m eg tarto tta  évi rendes közgyűlését és m egválasztotta 
tisz tika rá t.

A korábbi elnöknek, b. e. S ku lté ty  Lajosnak, egyrészt betegsége, 
m ásrészt a tagoknak a kisegítőisikiola ügyéiben elfoglalt, erősen eltérő 
állásfoglalása m iatt nem  sikerü lt az egyesületbe életet öntenie.

A m ostani közgyűlést Szabó K áro ly  alelnök n y ito tta  .meg. E lparen- 
tá lta  S kultéty  Lajost s vázolta az okokat, am elyek az egyesület műkö
dését szükségessé teszik.

Tóth Zoltán dr. üdvözölte és tám ogatásáról b iztosíto tta a,z egyesületet.
Y ándory Dezső a szfőv. gyógyp. tanárok  egyesületének csatlakozá

sát jelentette be.
Éltes M. lapunk nevében tám ogatást íg ért és a fogyatékosok m un

kához való jogának elism erésére és b iztosítására h ív ta  fel az egyesület 
közreműködését.

A form aságok u tán  Szabó K áro ly  beszámolt svájci tanulm ány- 
ú tján , a burgdorfi gyengeelm éjűek nevelőintézetében és a R üti-hegyen 
levő epileptikus-intézetben szerzett tapasztalatairó l. Az előadás u tán  az 
volt a benyomásunk, hogy hazai in tézeteink m inden tek in tetben  k iá ll
ják  a versenyt a svájciakkal.

A  tisz tika r a következőképp a lak u lt meg. Elnök: Szabó K ároly, 
alelnök: Y ándory Dezső, titk á r: U ngerm ann József, jegyző: K rieger 
György, pénztáros: V ajda Lajos, szerkesztő: U ngerm ann József, ellenőr: 
Csányi Lipót. választm ányi tagok: Éltes M átyás, K ádas György, 
K a rn ay  Árpád, Pánczél Im re, dr. Tóth Zoltán.

A közgyűlésen ú j gyógypedagógiai szaklap  a lap ításáró l is beszéltek.

A MAGYAR PSZIHOLÓGTAI TÁRSASÁG
első előadó ülése ápr. 26-án a Tudom ányegyetem  bölcsészeti karának  
nagy  előadóterm ében igen előkelő és tudom ányos üléseken szokatlan 
n agy  számú közönség elő tt folyt le. Az ülésnek azonban az n y ú jto tt 
igazi ünnepélyességet, hogy két olyan kutató  ta r to tta  meg székfoglaló 
előadását, m int R anschburg P á l és P au le r Ákos.

R anschburg  elnöki m egnyitója u tán  nyom ban m eg tarto tta  szék
foglalóiát „Pszihológia_ és Term észettudom ány“ címen. Az objektivisz- 
tik u s lélektan, mely teljes kifejlődésre a m últ század utolsó negyedének 
kísérleti ku ta tása i révén ju to tt, m indig sok tám adásnak  volt kitéve. E g y 
felől a szubjektivisztikus lélektan részéről1 azzal tám adták. hogy túlnyo- 
m ólag term észettudom ány, vagyis lélektan lélék nélkül. Másfelől a te r 
m észettudom ányok azt hozták fel ellene, hogy az ak ara t elismerésével 
olyan m etafizikai elvet csempész be, mely. nem  egyeztethető össze az 
energia m egm aradásának elvével és ezzel fe lfo rg a tja  m inden term észet
tudom ányi ku tatás a lap já t: az ok és okozat elvét. ífanschburg  rám u ta t 
arra , hogy W undt, az ő sa já t és mások m unkássága tú lh a lad ta  azt az 
álláspontot, m ely a lelket érzetekből, képzetekből stb., m ozaikszerben 
törekszik összerakni, hanem  e helyett m ár kifejlődött a „totalitás-pszi- 
liológia“, mely az egészből indult iki. az egyéniségből, típusból — azt az 
elvet vallván, hogy az egész több, m int a részeknek puszta összege. 
A lélektani ku ta tásnak  ez irán y a  m ellett azonban kifejlődött a  lélek- 
elemzéses iskola, mely a lelki nem tudatos jelenségeinek fe ltá rására  
v ete tte  m agát. A lélektan m ás fontos irán y a in ak  jellemzése u tán  
rá m u ta t arra , hogy ezek nem  zárják  ki. hanem  kellő k ritik áv al kiegészí
tik  egym ást és ezzel biztosítják a  k u ta tás haladását.

A lélek re jté lyé t azonban egyik sem fedi fel, éppen úgy, ahogyan 
a  fizika sem tud  tisztába jönni az élettelen anyag, vagy a biológia sem 
az élőanyag és éltet lényegével. Ezeknek tisztázása a  nem régen még 
an n y ira  m egvetett m etafizika fe ladatai közé tartozik.
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Ransch burgnak e nagy  tetszéssel fogadott előadása u tán , mely a 
k r itik a  folytonos alkalm azása m ellett a részleltektől a legemetkedetteb.b 
filozófiai m agasla tig  vezetett., felkérte P au le r Ákost székfoglalójának 
m eg tartására  „Pszihológia és. I  ilozófia“ eimen.

. Az. objektivisztikus é-s szubjektivisztikus lélektan jellemzése u tán  
rám u ta to tt m indkettőnek jogosultságára, m ert a lélek valósán  és m ert 
az önismeret a bölcseletre propecLeutikus jelentőséggel bír. Azonban, 
nyom ban k ife jti a  yszihologizm us-bán rejlő  tévedést, m ely szerint gon
dolkodás, cselekvés stb. lelkifolyam atok lévén, a logika, e tika stb., azaz 
az egész filozófia is csupán pszifiológia volna. A tévedés oka azH liogy a 
lelk i folyam atok ism erete  és azok értékelése össze van zavarva. Tisztá- 
zaádó a lélektannak a szellemtudományokhoz való viszonya is. Szellem  
az egyéni lelkek kölcsönhatásából eredő folyam at. K ultú ra, vallás, stb. 
a  vezérlelkek találm ánya, m ely a többi - lélekben v isszhangra talál- 
A lélektan és szellem tudom ány közötti különbség abban re jlik , hogy a 
lélek szubsztancia , a  szellem pedig reláció.

A  lélektan olyan szaktudom ány, mely a többi közül kiemelkedik, 
de nem  szabad tőlük elszakadnia, m ert a  kölcsönhatás valam ennyit meg
term ékenyíti. S a já t k u ta tása  köréből illu sz trá lja  a logikának a lélek
tanira való hatásá t. Az ítéletek K ant-féle osztályozásának kiegészítése 
révén a ráébredésnek nevezhető lelki fo lyam atot fedezi fel, mely bizo
nyos (autotheticus) ítéletek logikai háttérének  hirtelen  és közvetlen  fel
ism erésében áll. E  ráébredés nem  téveszthető össze sem az intencióval, 
sem az ítéléssel, sem az appercepcióval, sem a N, Ach-féle „Bew usstheit“- 
tal, hanem  a lelki folyam atoknak egy különálló fa jtá ja , m elynek felfe
dezése a logikának köszönhető és kellő tanulm ányozása a  lélektan szá
m ára új problém át jelent. Ez a példa m utatja , hogy a pszihológia és 
filozófia ugyan  elhatárolandó egymástól, de egym ástól el nem  szakítható.

ítanschburg  nehány töm ör szóval m éltatván  az előadás kiváló
ság a it és kifejezve a fölött való örömét, hogy P au lernek  ezek az új gon
dolatai a Pszihológiai T ársaság  Szemléjében fognak először m egjelenni, 
köszönetét fejezte ki a  hallgató közönségnek nagy  számban való m eg
jelenéséért.*

A m ájus 23-iki illésen dr. Juhász  Anldior ta r to tt  előadást „A lelki 
folyam atok megjelenési form ái a tud a tb an “ címen, m elyet legközelebbi 
szám unkban fogunk ism ertetn i.

IY. MAGYAR GYERMEKORVOSI ÉRTEKEZLET.
Az értekezlet m ájus 14—15-én lezajlo tt értékes előadásai jellemzően 

ju tta ttá k  m egnyilvánulásra a kiváló m agyar gyermekorvosok azon 
ku ta tása it, m elyeket a felnövő új nemzedék érdekében különböző irá 
nyokban végeztek. Az előadások egyik  része a csecsemő észszerű, az 
Illető alkatához m ért táplálkozási módok m egállap ítására  vonatkozott; 
m ások a vüágrahozott vérbaj vizsgálatával1 foglalkoztak; sok új szem
pont m erü lt fel a fertőző betegségek elleni védelemmel kapcsolatban 
ak tív  védőoltások form ájában, melyek a gyerm eket élete egész ta r ta 
m ára  m entesítik  az illető betegségtől.

Ml gyógypedagógusok különös örömmel üdvözöljük ezen k u ta tá 
sokat. m ert hisz tudvalevő, hogy a gyógypedagógiai gyerm ekanyag 
létre jö tténél az öröklésen kívül a  veleszületett vérbajnak , a  csecsemő- 
kori helytelen táplálásnak, s az ezt követő angolkórnak, valam in t a 
fertőző betegségeknek  ju t  lényege® előidéző szerep.

(Dr. H. Révész M argit.)

* Mindkét előadást egész terjedelmében hozza a Magyar Psychologiai Szemlének a 
napokban megjelenő első száma, mely ezeken kívül is több nagyhorderejű tanulmányt 
tartalmaz.



93

V E G Y E S  K Ö Z L E M É N Y E K
Dr. R ottenbiller Fülöp állam titkár, T ársaságunk elnöke, m ájus lió 

4-én délután a  Pedagógiai Szem inárium  nagy előadótermében „Az ok
tatószemélyzet szerepe a  F ia ta lko rúak  Felügyelő H atósága kötelékében“ 
cím en előadást ta r to tt  a székesfővárosi tan testü letek  gyermekvédelm i 
ügyeinek irán y ításáv al megbízott tag ja i részére. A tanács elrendelte, 
hogy a  nevezettek tapasz ta la ta ik ró l a  testü leti ülés keretében beszámolni 
tartoznak.

Dr. Deutsch Ernő. Az izr. siketném ák Országos Intézete Vezérlő 
B izottságának elnökévé dr. Deutsch Ernőt, az eddigi alenököt válasz
to tták  meg.

A nagyothallók dr. Török Béláról elnevezett székesfővárosi intézete
folyó évi áp rilis  hó 23-án díszes keretek közt ünnepelte az alapító név
nap ját. (Az ünnep lefolyásáról részletesen is beszámolunk.)

Az izraelita  siketném ák Országos Intézete folyó 'évi m ájus hó 20-án 
ta r to tta  az intézet fennállásának ötvenéves jubileum i ünnepét, melyből 
nagy  rész ju to tt Tolnai J . Béla igazgatónak is, aki ugyanakkor tö ltö tte 
be szolgálatának 50-ik évét. (Részletes beszámolót lapunk legközelebbi 
szám ában hozmuk.)

Új kisegítő iskola N yíregyházán. N yíregyházán az o ttan i városi és 
egyházi hatóságok tám ogatása m ellett kisegítő iskola létesült. Az iskola 
az ágostai evangélikus egyház központi elemi népiskolájában nyert el
helyezést. Kezdő felszereléséről és minden dologi k iadásáró l a város 
nagy áldozatkészséggel gondoskodik. Növendékei ezidőszerint az ágostai 
evangélikus központi elemi népiskola növendékeiből kerültek ki. Az 
iskola h ivatalos m egnyitása a  városi tanács, az ágostai evangélikus egy
ház vezetősége és Szabolcs várm egye k i r . . tanfelügyelőjének jelenlété
ben folyó évi m árcius 23-án történ t, am ikor is Simon József h. szakfel
ügyelő 16 növendéket a kisegítő iskola I. osztályában, Benkő A ndrás kir. 
tanfelügyelő', P au lik  János igazgató-lelkész, iskolaszéki elnök, dr. Kovács 
László orvos és F ark as János iskolaigazgató jelenlétében és részvétele 
m ellett áttelep ített. Az iskolát ezidőszerint Czimbolinetz Jenő vezeti. 
A nyíregyházi róm ai katholikus, reform átus felekezetek és az o ttan i 
izraelita  hitközség elemi népiskoláiban található  gyengetehetségű tan 
kötelesek részére szintén tervbe vétete tt egy-egy kisegítő osztály. Az 
iskolák létesítése tekintetében a városi tanács, különösen pedig- K ardos 
Is tv án  kultúrtanácsnok és az ág. ev. egyház, valam int a kir. tan felügye
lőség szerzett különös érdemeket.

K isegítő iskola Miskolcon. Miskolc város polgárm estere és Kolum- 
bán Lajos, Borsod várm egye kir. tanfelügyelője, javasla to t te tt  M segítő 
iskola létesítése tárgyában . A. k im u ta to tt gyengetehetségű tankötelesek 
helyi felülvizsgálatát Simon József h. szakfelügyelő e jte tte  meg. H ely
színi tá rgya lása inak  eredménye az, hogy a kisegítő iskola fe lállítása 
m indenképen indoko lt

Üj gyógypedagógiai intézet K isújszálláson. A népjóléti m. kir. 
m inisztérium  a gyengeelm éjűek szakoktatásához fűződő szociális és kuk 
tu rá lis  nagy  érdekekre való tekintettel, a gyermekm enhelyek kötelékébe 
tartozó gyengeelm éjű leány tanköt el esek részére K isújszálláson m eg
vásáro lta  a Kuncz József-féle in g a tlan t a ra jta  levő épületekkel egye
temben. ^Ezeket az épületeket hatalm as anyagi áldozattal éppen most 
a la k ítta tja  á t és rendezteti be a gyógypedagógiai intézet céljaira. Az 
intézet vezetésére K ádas György gyógypedagógiai intézeti igazgató 
Békésgyuláról helyeztetett á t, aki a berendezés m unkála ta it m ár most 
ellenőrzi. A békésgyulai ‘intézet élére Pánczél Im re gyógypedagógiai 
tanár, lapunk belső m unkatársa  került.

V itá r Rezső-emlékserleg. A V akokat Gyámolító Országos Egyesület 
tisztviselői és alkalm azottai az E gyesület b. e. t i tk á rán ak  emlékére ser
leget készíttettek, m elynek fe lavatását az alapítólevél rendelkezései
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szerint folyó évi április 25-én ta rto tták  meg. A m agasszárnyalású  első 
emlékbeszédet dr. Tóth Zoltán igazgató ta rto tta .

T anulm ányi kiküldetés. A leipzigi IV . gyógypedagógiai kongresz- 
szusra a székesfővárosi intézetek képviseletében V ida Lajos igazgató t 
és Magyar- László gyógypedagógiai ta n á r t küldte ki a tanács.

A németek ebben az évben ünnepük Heinieke Sám uel 200-ik születési 
évfordulóját s a leipzigi siketném a intézet alap ításának  150 éves jubileum át. 
A  németek barátságos m eghívásának engedve, k a rtá rsa in k  közül többen 
személyesen resztvettek az ünnepélyeken. K iu taztak : a szakfelügyelőség 
részéről K lug  P é te r és Simon József, a Gyógypedagógiai tanárképző 
nevében Schreiner Ferenc, lapunk társszerkesztője, a Siketném ák és 
Vakok T anárai Országos Egyesületének képviseletében Herodek K ároly 
elnök. N agy Péter. Völker József, Istenes K ároly, V a tte r Ferenc, L ett 
József, Leopold Lajos, H rib ik  A ladár, Szikszai Szabó László egyesületi 
tagok. K artársainik az alkalm at felhasználva, betekintettek  több jeles 
német intézetbe, hogy azok háborúi u tán i működését tanulm ányozzák.

K rüzselyi Erzsébet, trag ik u s sorsú erdélyi költőnő (vak, részben 
süket) „Csendország dalai“ országszerte ism ert verses m ű szerzője, m ár
cius hó 27-én este a budapesti Zeneművészeti Főiskola nagyterm ében 
ta r to tta  30 éves jubileum i estjét. A nagyszám ban m egjelent közönség 
zajosan ünnepelte az írónőt. Jubileum ához mi is kész örömmel csatlako
zunk s üdvözölve a jeles írónőt, továbbra is sikert kívánunk neki.

K iss Illés vak  fiú hőstette. M indkét szemlére vak  fiú csodálatos hős
te tté t ünnepelték m árcius 25^én a  Valkok József nádor K irá ly i Országos 
Intézetének dísztermében.

M últ év n y arán  tö rtén t a Fehér-K örös p a rtján , G yulavár h a tá rá 
ban. Izzóit a nap  és a Fehér-K örös bűvös habjaiban  v ígan  lubickolt a 
fa lu  ifjú sága. I t t  fü rd ö tt E rdőd! Zsuzsika is, és ahogy egyre beljebb 
m erészkedett a víz sodrába, egyszerre csiak juj! M intha m egnyílt volna 
lába a la tt  a folyó feneke, bellelépett egy m ély gödörbe. E gy  p illan a t a la tt 
elm erült. Segítség'!

A  p a r t fövenyén legények, hajadonok heverésztek és ijed ten  u g rá l
tak  fel, am ikor a segélykiá ltást m eghallották. A  v íz szélén lubickolt 
E rdődi Zsuzsika k is húga. aki kétségbeesetten kezdett kiáltozni, am ikor 
lá tta , hogy nővére elm erül a z  örvényben. De a  partom állók közül senki 
sem  m ert a fuldokló segítségére menni. De mégis!

K iss Illés, m indkét szemére vak fiú, a kétségbeesett segélykiá.ltá- 
sok h a lla tá ra  belevetette m agát ¡a vízbe, hogy  ia fuldoklót ¡kimentse.

A  vak fiú az  ő h an g ja  irán y áb a  m ent. íg y  é r t  el a fuldokló leány 
húgához.

— Ne engem m ents M! — ¡sifcoltott a kisleány, am ikor a  vak  fiú 
tapogatózva átnyalábolta. — A nővérem et, ő fuldoMük.

K is Illés, a  m indkét szemére vak fiú e r re  befelé indu lt a  v íz sod
rába, H irte len  eszébe ju to tt, hogy a víz k itünően vezeti a  hangot, le
bukott teh á t a víz a lá  és így  úszott az örvényben fuldokló E rdődi 
Zsuzsika megm entésére. N éhány hatalm as tem póval el is érte, m eg
ragadta. És m ost irtózatos küzdelem  ¡kezdődött az örvénylő babokban. 
A vak  fiú m egragad ta  a  m ár á lé it leány t és em berfölötti erőfeszítéssel 
kieipelte a p artra .

Az életm entésnek ezt a mesébe illő csodálatos tö rténe té t m ondta el 
az ünnepségen a  v ilág ta lan  'gyermekek előtt H  eredek K áro ly  igazgató, 
ak i ezután feltűzte a hős fiú m ellére a korm ányzó ezüst érdeomkeresztjét.

E zután  következett a m egható ünnepség. Az intézet v ilág ta lan  
növendékeinek négyszólam ú énekkara  elénekelte „C arm en“ győzelmi 
induló já t, m ajd egy 14 esztendős kis vak  leány zongorázott, egy v ilág 
ta lan  kis fiúcska és leányka szavalt, végül az  intézet növendékeinek 
zenekara játszott. Lélekbemarfcolóan széip volt, am it ezek a vak kis 
művészek. Sohnitzl Gusztáv ta n ítv án y a i_ produkáltak. A  k is  v ilág talan  
hős m ost 17 éves, a  harm adik  osztályba jár, ezenkívül kosárfonást tanul 
és nem régiben fogott hozzá a hegediiléshez. (A z E si nyomán.)
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H á z a s s á g i  t a n á c s a d ó t  lé te s ít  a  f ő v á r o s . A tanács a  főváros köz
egészségügyi intézm ényeit nagyszabású népegészségóvó-intézettel kí
v án ja  szaporítani a  V II. kerületben. Ebben az intézetben tüdőbeteg- 
gondozó, orvosi tanácsadó és házassági tanácsadó lesz. Ez vo lna az. első 
ilyen intézet, am elyet orvosi tanácsadó néven á llítanak  a váriban ellen 
fo ly ta to tt küzdelem szolgálatába. A  házassági tanácsadó ugyancsak új 
intézm énye volna a  fővárosnak. Egészségügyi prevenció szempontjából 
tudvalévőén rendkívül fontos a házasságkötés elő tti orvosi v izsgálat, 
am int azt m ár a v ilág  ku ltú rállam aiban  intézményesen rendszeresítet
ték  is. A házassági tanácsadás megszervezését a  M agyar Gyógypeda
gógiai Társaság  kezdettől fogva egyik sarkalatos prograrám ijának tekin
te tte  s annak  m egvalósítását m inden kongresszusán, m inded propa
gandaelőadásán sürgette. Tudvalevő ugyanis, hogy az értelm i fogyaté
kosok számát erősen lehetne csökkenteni, ha  a leendő szülők a rá juk  
váró nagy feladatok tekintetében kellő ú tm u ta tá st nyerhetnének. A leg
melegebben üdvözöljük a  székesfőváros ebbell kezdeményezését, am ely 
bizonyosan meghozza a rá fo rd íto tt költség és fá radság  kam ata it a 
fogyatékos gyermekek szám ának csökkenésévé]' és az egészséges gyer
m ekek szám ának emelkedésével.

A z  is k o l a o r v o s o k  m ű k ö d é s e . Csordás Elemér dr. tisz ti főorvos most 
te tte  közzé az iskolaorvosi intézm ény utolsó félévéről szóló jelentését. 
A  jelentés szerint most m ár a kisdedóvótól kezdve a középiskolákon á t 
az iparcisinasiskolákig m inden tan u ló ra  k iterjed  az iskolaorvosok hatás
köre. Az iskolaorvosok és az iskolaorvosi körzetek száma 62, m inden 
iskolaorvos mellé iskolanővért is alkalm aztak. Az iskolaorvosok heti 
18 órát töltenek az iskolai körzetekben, ahol a  gyerm ekeket állandóan 
v izsgálják  és ellenőrzik.

N agyjelentőségű m unkát végeznek a te jtáp lá lási kísérletekkel Is. 
Tíz iskolában végeznek ilyen kísérleteket. A gyerm ekeket tíz héten, h a t
van  napon á t rendszeresen táp lá lják  tejje l és ellenőrzik tes ti gyarapo
dásukat, egészségi állapotukat. A te jtáp lá lási k ísérletre szegénysorsú, 
beteges tanu lókat választo ttak  ki. A kísérletek m ár eddig igen szép 
eredm ényt m utatnak  és az év végéig folynak.

A m egvizsgált 82.000 tanuló  közül 29.610 volt beteg, de a többi sem 
volt teljesen  egészséges. 5487-nek szembaja, 2131-nek fülbaja, 2672-nek 
orr-, torok- és gégebaja, 1544-nek bőrba ja  1046-nak idegbaja, 2949-nek 
pedig egyéb tes ti fogyatékossága van. T üdőbaja 7118 tanulónak volt, ebből 
134-nek egészen súlyos ny ílt tuberkulózisa. 2187 tanulónak  volt szívbaja, 
H ibás beszédű volt 1406. rosszul táp lá lt és vérszegény 22.083. férges 
2805. A  fogászati intézetben első ízben jelentkezett 9077 beteg tanuló, 
ism ételten 10.525. Fogtöm ésben részesült 9619, fogeltávolításban 3280, 
fogm űtétet 49 esetben végeztek. Az összes tömések száma 15.047.

Az iskolaorvosok felügyelete a la tt m űködnek ú jabban  a  gyógyító 
tornatanfolyam ok is, ahol a nagyfokú tes ti gyöngeségben és gerinc- 
elferdülésben szenvedő vagy a rra  hajlam os gyerm ekeket kezelnek. 
A  gyógyító tornafolyam ok irán y ítá sá ra  Dollinger Béla  dr. egyetemi 
professzort kérte fel a főváros vezetősége.

A  g y ó g y p e d a g ó g i a  fe jlő d é s e  és magíasbatörése ju t  kifejezésre a 
Cári Marhold hallei könyvlkialdóoégnek lapunk m ai számához mellékelt 
könyvjegyzékéből. A  könyvjegyzék első k iadása néhány oldalra terjed t, 
a mai prospektus pedig kétívny i ta rta lm áv a l m ár jelentős füzetté nőtt. 
De nem csak terjedelm ében gyarapodott a  gyógypedagógiai m űvek k a ta 
lógusa. hanem  főleg a ta rta lm a  késztet a legnagyobb elism erésre ben
nünket, N incs a gyógypedagógiának olyan ága, am elyet egy-egy kiváló 
lélekbúvár, jeles gyakorla ti pedagógus, vagy  orvos ne képviselne. 
Hazánkból dr. Ranschburg- P á l egyet, ta n á r több m űvével is szerepel 
a jegyzékben. Ezekben a m űvekben a ném etül értő  k a r tá rsak  sok és 
nagy  segítséget ta lá lnak  nehéz m unkájuk közepette, azért a cég kéré
sére készséggel csatoltuk lapunk m ai számához a  M arhold-féle gyógy
pedagógiai katalógust.
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G Y A S R O V A T .
. .* -Bielek A ladár dr. I) ez,seri B ielek  A ladár dr. nyugalm azott ikuiltusz- 

m ím szten  tanácsos, a  V akokat Gyámolító Országos Egyesület elnöke 
osztendos korában m árcins 14-én meghalt. M árcius 16-án 

f Z a i í l L i  'Í rü f t€ ]lun.-yí hosszabb ideig dolgozott az ügyosztályban s a 
í s  ^  ? tann ¥ ru lt. a gyógypedagógiai ügyosztályeleie es a Szaktanács elnöki szekebe. Az ország a háború elvesztése és 

« T fS  l^ o n ü a s a  idején nem  áldozhatott a gyógypedagógiai ügyekre. 
G r. fiielek uj célkitűzéséi jött; sa ja t keresm ényükből ak a rta  biztosítani 
az intézetek fenm aradasat M ielőtt azonban céiját bővebben k ifejthette  
es m egvalósítani tuldlta volna, m ás ügykörbe m ent át. Ő volt elnöke az 
igazoltató bizottságoknak am elyek az intézeti alkalm azottak  fo rra 
dalm i m ag a ta rtása i b írá lták  felül. Különös szeretettel foglalkozott a 
vakok gyam ohtasava1; ebben az ügykörben még nyugdíjba vonulása 
n tan  is sokat fáradozott. A sírnál H eredek K áro ly  igazgató könnyekig 
m egható szavakban ve tt búcsút a V akokat Gyámolító Országos Egye 
sutét einoketoi, a vakok énekkara pedig gyönyörű gyászéneket adott elő.

f  J u h a  A d o l f  d r .  egyetem i rk. tan ár, egészségügyi m. k ir íőtaná- 
csos a m agyar iskolaorvosi intézm ény lelkes apostola, folyó évi április 
bo 10-en, 63 eves korában B udapesten m eghalt. Működése közben sokat 
es szeretettel foglalkozott a gyógypedagógiával. Legutóbb „Az egészsé- 

,T1Y!? /am u  müvében is részletesen í r t  intézm ényeinkről A kise- 
gntoiskolak érdekében korábban erős agítácdót fe jte tt ki, de ő az iskola- 
len t a rt okát ak a rta  ilyen iskolák felállít áis á ra  kötelezni, csakhogy itt  
beleütközött az 1868. évi X X X V III. törvénycikkbe, am elynek alapján 
az iskolaientartok, B udapest székesfőváros kivételével, elu tasíto tták  
javasla ta it. Külföldön is tanulm ányozta a  kisegítőiskolákat. E rrő l ta r 
to tt székfoglalót a  M agyar Pedagógiai T ársaságban (1900). B ár sok 
olyan igaz b ara ti a lenne ügyünknek, m in t am ilyen Ju b a  Adolf dr volt 
N yugodjanak békében!

A KIADÓHIVATAL KÖZLEMÉNYEI.
. T isztelettel kérjük  a hátra lékban  levő igen tisz te it előfizetőinket a 

mellékelt csekklap felhasználásával az előfizetési díj beküldésére. Az elő
fizetési és tagsági díj a Társaság* tag ja in ak  5 pengő, nem tagoknak in té
zeteknek, iskolakna* 10 pengő.

H ivatalos nyugtázás.
r. Előfizettek pótlólag 1927. évre: Ákos Is tv án  5, Borbély Sándor 5, 
Dernjen M aria 5, Eder Ilona 5, H linák  János 5, Leopold Rezső 5, Mar- 
k o v ics  Á rpád o, dr X am enyi L ajos 5, dr. Szórády Is tv án  5, Supka K á- 
vo\y 5, Seheffier M átyás 5, T iffert György 5, Vágó K ároly  5, W ernitz 
József 5, W irtb  Ilona 5, B aar M adas ref. leánylíceum  10, All. fiúnevelő- 
ottbon Székesfehérvár 10, S iketném a fiúk. foglalkoztatója. Vác, 5 pengő.

Előfizettek 1928. evre: B ernâ t Is tv án  5, É der Ilona 5, E rnyei Jo lán  5, 
1 fjzary Bodog 5, Galdy Andor 5, Gallné H arsány  Erzsébet 5, Gócs Ottó 2 
vrtez Gevay K aro ly  .5, ly án y  József 5, K ardos Géza 5, K áplán Gyula 5 
K irscbenheuter Ferenc 5 K onrád György 5, Lengyel G yula 2. M ayer 
A ndrás 5, dr. P an d y  K álm án 10, Salam on A nna 5, Schannen P é te r 5 
Sándor Lajos 5, Stoll E rnő 2*50, Tóth Á rpád 5, V a tte r Ferenc 7*80 Voll- 
m ann Ján o s 5, All. gyógyped. intézet Gyula 10. Áll. kisegítőisk. H alas 10, 
All. jkasegitoisk. Pesterzsebet 10. All. kisegítőiskola B udapest 20 Siket- 
nem ak orsz, int, Vác, 10, Vakok József N ádor orsz. intézete 10 pengő.

Zsenaty Dezső. 
a kiadóhiv. vezetője.

Kir. M. Egyetemi Nyomda. 1928. Budapest, VIII, Múzeum-körűt 6. (Dr. Czakó Elemér.)


