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SEGÍTSÉG!
Irta: K LE ITSC H JÁNOS.

A gyógypedagógiai intézetek szakfelügyelőségének 1928__ 29
evx jelentése kívánalmaink és panaszainknak valóságos leltára, s bár
elég gazdag ez a leltár, még távolról sem mondható teljesnek, annál
kevésbbé, minthogy egy-egy leltári tétel a bajok tömegének foglalata,
s vannak olyanok is, amelyek teljes egészükben kimaradtak.
Ilyen pl. a tuberkulózis elleni küzdelem , főképen a vakok oktatasaval kapcsolatosan. Közismert tény a tuberkulózis pusztítása a va
kok körében, s aki figyelemmel kíséri ezt a kérdést a vakokkal kapcso
latosan, annak azt is meg kell állapítania, hogy a tuberkulózis áldo
zatai még egyre emelkedőben vannak. A typhlopaedagogusoknak
huszonöt év előtti megállapítása az, hogy a vakok közt pusztító tuber
kulózisnak elsőrendű terjesztői a vakok könyvei és egyéb tanszerei.
Hisz a bacillushordozó beteges egyéneknek csak egyetlen végigtapíntása a könyvnek, térképnek, vagy más tanszernek untig elegendő ah
hoz, hogy az utána következő egészséges egyén bőséges anyagot talál
hasson a megfertőzésére. Hát még az éveken, sőt évtizedeken át hasz
nált könyvek, térképek és más tanszerek, mily nagyszerű melegágyai
a betegség csíráinak! Ismerjük tehát a tuberkulózis csíráinak melegágyait. De ismerjük a csíratelepek kípusztításának lehetőségeit, a féríőtlenítés különböző eljárásait és mégis kénytelenek vagyunk tétlenül
végig nézni, hogy miként szedi áldozatait ez a rettenetes kór,'mert
nincs anyagi erőnk a tanszereknek megfelelő fertőtlenítésére, kiselejte
zésére, megsemmisítésére. M eddig lesz ez még így? Hol késik a segít
ség, amelyre oktatásügyünk nemcsak egészségügyi szempontból, ha
nem a tanítás taneredménye szempontjából is rászorul, mert hisz mon
danom sem kell, hogy az éveken át végigszántott pontnyomás nem
csak növendékeink és kartársaínk egészségét, hanem fáradságos mun
kánkat, tanításunk eredményét is kétessé teszi.

i j -1 2,5 .évVel ezelőtt a vakok oktatói igen sokat foglalkoztak a vakok
kedélyképzésével. Ez lett volna az egyetlen kérdés, amely nagyon
rövid idő alatt végleges megoldást nyerhetett volna, ha a zenei kér
désnek nem lettek volna szélsőséges túlzói és pedig a zenei oktatás
teljes eltörlésének, s a zenei oktatásnak, mint kenyérkereseti foglalkczás fenntartásának harcosaiban. Kemény és hosszas viták után a
zeneoktatásnak, mint kedélyképző tantárgynak a fönntartói kerültek ki
győztesen, annak hangsúlyozásával, hogy kedélyképzés szempontjából
is az ének tanítására fektetendő a fősúly.
Ének- és zeneoktatásunk mai formája a kedélyképzés általános
követelményeivel alig-alíg számol. Mert amíg egyrészt az igazi mű
vészet színvonalára emeljük növendékeinket, addig másrészről olyan
növendékeink vannak, akikkel a hang- és halláspróbán kívül alig tör
tént valami a zene- és az énektanítás terén.
Magyar Gyógypedagógia 1930. 1— 2, szám.
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Távol áll tőlem a művészeti színvonal ledöntésének szándéka,
de nem titkolom, hogy inkább látnám a magas színvonal lehanyatlását,
mint a kedélyképzés szempontjából eléggé el nem Ítélhető helytelen
irányzat továbbvitelét.
Anélkül, hogy a dal zenéjének és a szövegnek kedélyképző hatásá
nak, valamint a zenei hallás fejleszthetőségének fejtegetésébe bocsát
koznám, csak rá akarok arra mutatni, hogy rossz zenei hallású gyer
mekek a jelen rossz szokásai szerint teljes fölmentést is nyerhetnek
az énekóra alól, hogy ne hátráltassák a jó zenei hallásúak haladását.
A zt hiszem itt is fölösleges a részletes fejtegetés és elegendő lesz, ha
röviden rámutatok a tehetség szerinti csoportosításra, a haladók és
maradók csoportosításának követelésére azért, hogy az énektanítás
első és legfőbb követelményének, a kedélyképzés céljának megfelel
hessen,
*

Ha visszapillantok a 25— 30 év előtti időkre és összehasonlítom
a vakok intézeteinek akkori testgyakorlását a maival, tagadhatatlan,
hogy a mai eredmények magasan fölötte állanak az akkoriaknak, s
bár ez fölötte jól eső érzéssel tölt el, mégsem hallgathatom el, hogy az
alaposság elvénél fogva itt is elég kívánni valót találunk még ma is,
így elsősorban, hibája a tornatanításunknak a testgyakorlás egységes
ségének a hiánya, aminek egyik szomorú következménye az, hogy
amíg vak növendékeink egyesei sokszor nemcsak megközelítik a látó
kat testi ügyességükkel, tornagyakorlataíkkal, hanem a szó komoly
értelmében komoly gimnasztikái eredményeket érnek el, addig ugyan
annál az intézetnél olyan növendékekre is akadunk, akiknek a járása
is csak a legmélyebb sajnálkozást válthatja ki a szemlélőből. Igaz,
hogy az itt szembeötlő gyámoltalanság többnyire annak az eredménye,
hogy a tornatanár nagy buzgóságában túllő a célon, s a fényes ered
ményekre való törekvésében az ügyesebbekkel való nagy elfoglaltsága
miatt nem szentelhet azoknak a gyámoltalanabbaknak annyi időt,
hogy kellő testgyakorlás által legalább attól az annyira kellemetlen
látványt nyújtó gyámoltalanságtól megszabadítaná őket.
Tagadhatatlan, hogy valamely intézet testgyakorlásí eredményei
annál értékesebbek, minél kisebbek a leggyengébbek és a legügye
sebbek közti különbségek, amit más szóval úgy is ki lehetne fejezni,
hogy a testgyakorlás alaposságának a fokm érője a végletek közti kü
lönbség. Oktatásunk alaposságának szempontjából tehát ne tűrjük to
vább ezeket az aránylag nagy különbségeket.
*

Miután ez alkalommal a legszembeötlőbb, legsürgősebb kérdé
sekre kívántam a figyelmet ráterelni, nem mulaszthatom el, hogy a
gyógypedagógiai tankötelezettségről néhány szót szóljak, mert itt van
a legfőbb ideje a tankötelezettség megvalósításának is. Közismert tény,
hogy a fogyatékosak fölvétele az ellátási díjakra való tekintet nélkül
történik, s csak a fölvétel megtörténte után kell az intézet vezetőségé
nek a tartásdíjak fizetőjét kikutatni, ami a legtöbb esetben teljes ered
ménytelenséggel végződik, s vagy az intézetre zúdít súlyos anyagi
gondokat, vagy a növendék kilépésére vezet, mert az illetőségi hely a
fizetési kötelezettség aluli kibúvás minden lehetőségét kipróbálván, ki
jelenti, hogy fizetni nem fog, mert nem tud, s azzal a kijelentéssel,
hogy sem a múltra, sem a jövőre nézve semmiféle kötelezettséget nem
vállal, követeli a növendék hazaszállítását.
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A vakoknak a társadalom hasznos tagjaivá való tételének ma
már meg van minden lehetősége, az anyagi föltételek kivételével.
Minthogy a vakok többnyire a legszegényebb néposztály gyermekei, s
a vakok kiképzésének időtartamára az eltartási költségek előteremtése
a társadalom nyakába szakad, a társadalom többnyire a megoldás
könnyebb oldalát választva, botot nyom a vak kezébe, tarisznyát akaszt
a nyakába és oda állítja a templom bejáratához, ahol ma is, mint a rég
múltban, csakhamar koldustekíntélyre vergődik. így volt és így lesz ez
mindaddig, amíg a vakok nevelési költségeinek előteremtését az állam
a társadalom válláról le nem veszi.
*

Általános tapasztalat igazolja, hogy a szellemi fogyatékosok in
tézeteit szüntelenül ostromolják fölvételért, s ez nemcsak azért van,
mert meglévő intézeteink a szellemi fogyatékosoknak csak csekély
%~át képesek befogadni, hanem család és társadalom karöltve keres
nek elhelyezést a szellemi fogyatékosok részére, s különösen akkor
folyik a keresés-kutatás nagy lázasan, mikor a nemi érettség bekövet
keztével a botrányok mind sűrűbbekké és nagyobbakká válnak. De
sajnos a magyar gyógypedagógia az előhaladottabb korúak esetében
egyáltalán nem nyújthat segédkezet, mert a fogyatékos szellemű fel
nőttek részére föltétlenül szükséges foglalkoztató intézetünk nincsen,
úgy hogy akár a szülők, akár a község áldozatkészsége — szegénység
esetén — teljesen hiába való, az ilyen szerencsétlen részére a züllés
lejtőjén nincs többé megállás, menthetetlen.
Sok-sok ilyen eset van, szégyenére a mai társadalomnak, amely
pedig szeret magának holmi kulturfőlénnyel tetszelegni. Pedig addig,
amíg ezeknek a szerencsétleneknek emberi életet nem biztosíthatunk,
nincs mit fölényeskednünk. Mert ez még csak az abc-je az igazi kul
túrának.
-------------------- 9 ---------------------

A t. cikkíró úr érdekes fejtegetéseit legyen szabad eggyel megtoldanom.
TJj abban nagy népszerűségnek örvendenek a középiskolai tanul
mányi versenyek, amelyeknek eredményei iránt élénk érdeklődés ta
pasztalható a szülők, a tanulók, az intézetek és a nagyközönség
részéről.
Kétségtelen, hogy intézményeink keretében is felette kívánatos
lenne ilyen versenyek meghonosítása. H a a siketnéma intézetek házi
versenyek keretében kiválogatnák a hangos beszédet legjobban megta
nult siketeket és pl. országos szavaló versenyre küldenék őket a fő
városba; — ha a vakok intézetei hasonlóképen kiválogatnák legügye
sebb munkásaikat, olvasóikat stb. és készültségüket országos verse
nyeken mutatnák be; ha az értelmi fejlődésükben korlátolt gyermekek
iskolái versenyre küdenék a legjobb fejlődést mutató tanulóikat: mily
nagy propaganda lenne ez az évenkint megtartandó verseny a gyógype
dagógiai intézeteknek, amelyeken a fejlődésükben a siketség, a vakság,
az értelmi korlátozottság által gátoltak nemcsak a szülők, de a nagyközönség, az iparos mesterek és munkaadók előtt bemutathatnák az
iskolában elért eredményeket; országos zsűri ítélkezne felettük, jutal
mat kapnának stb. Intézeteinknek ennél jobb, ennél igazabb, ennél
reálisabb propagandát el sem tudok képzelni. Mérhetetlen haszon háramlanék ebből a gyógypedagógiai intézményekre s a versenyekre for

1*

4
dított költség, amelyet a szülők és az intézetek közösen teremthetnének
elő, sokszoros kamatot hozna s az intézetek között is nemes versenyt:
teremtene. Ez olyan újítás lenne, amelyre méltán hivatkoznának a kül
földön is és meg vagyok győződve, hogy ott is követőkre találna, (ém .)i

SZABADLEVEGŐS ISKOLÁK A GYENGESZERVEZETÜ TANULÓK RÉSZÉRE.
Irta: G Y U L A I A L A D Á R tanítóképző int. tanár,

A mannheimí iskolának szeptember végén tartott egészségügyi
kongresszusának egyik főtárgya a gyengeszervezetű gyermekek szabad
levegős iskolája volt. A z erdei iskolák tanszemélyzetének és vezetői
nek ezzel egyídobén tartott értekezlete teljes fényt derített arra a nagy
arányú munkára, mely e téren Németországban folyik.
A jelentős mozgalom hazánkban is mindjobban megerősödik és'
annak a közel jövőben megnyíló első székesfővárosi erdei iskola bi
zonyára új erőt fog adni.
A fiatalkorúak tuberkulózisa Németországot is nagyarányú véde
kezésre szorítja, amelybe a tanítóság és az iskola mind aktívabban kap
csolódik bele. Több mint 40 erdei iskola, 180 iskola-otthon működik
az egyes német városokban. A z egészség szanálásának egyetlen módja
az egészségre nevelés, a szoktatás, amelyre az erdei iskola kiváló al
kalmat nyújt.
Ennek a nevelésügyi világmozgalomnak végső célja az orvos és a
pedagógus közös meglátásán alapuló nevelési és oktatási feltételek
megteremtésével az emberi élet munkabírását és kutúrértékét fokozni
s időtartamát meghosszabbítani, a háborús évek és a háború utáni
idők nyomorúságában született generációk tuberkulózis veszélyének
nemzedékről nemzedékre való tovább hurcolását hatályos rendsza
bállyal megállítani.
A z erdei iskola a leghatásosabb rendszabálynak bizonyult a tü
dővész elleni küzdelemben, amelyet egyszerű formában, csekély költ
séggel, minden község a maga erdejében, vagy a szabad mezőn tavaszszal és ősszel megvalósíthat, mint ahogy két magyar város, Sopron és
Szombathely már megvalósította. Előttünk a legilletékesebb tényező
nek, a tuberkulózis elleni küzdelem kormánybiztosának szívbe markoló
megállapítása: Csonka-Magyarországon egy húszezer lelket számláló

virágzó város egész lakosságát viszi évente korai sírba a tüdőbaj.
Eszünkbe jut az a siralmas kép, mely a szünidei üdülőtelepekre való
sorozásnál előttünk feltárulni szokott. Görnyedt testtartású, beesett
mellű, sápadt arcú, angolkóros, tüdő- szívbeteg-gyanús tanulók, akik
majdan a megdöbbentő adat jelentékeny százalékszámát fogják ki
tenni. Ebből a praetuberkulózisból, amely az orvosi tudomány szerint
jóindulatú, gyógyítható betegség, kiragadni a veszélyeztetett gyerme
ket nemcsak az emberszeretet dolga, hanem egyúttal az önvédelemé is.
Elsősorban a székesfővárosi tanuló részére állítsunk fel minél
több erdei iskolát azért, hogy a főváros egészséges környékén, barakképületekben vérszegény, fejlődésben visszamaradt, görvélykóros, szív
ós tüdőbeteggyanús, súlyos betegségből felépülő (reconvalescens]
gyermekek részére a tanév folyamán szabadlevegős tanítást nyújt
hassunk.
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Utánzásra méltó példa Charlottenburg városa, mely a gyermek
ikori vérszegénység, idegesség, a tuberkulózis ikertestvérei, a görvélykór, az angolkór gyógyítására már a múlt században ezrével küldte a
gyermekeket a tengerpartra, a hegyvidéki szünidei telepekre. Ám az
(eredmények nem mindig voltak kielégítőek. 1904-ben a jelenlegi
iskolaügyi tanácsnok indítványára tavasztól őszig a közeli grunewaldí
erdőben, teljes napi ellátással kapcsolatban augusztus elején az iskola
orvosok által kiválasztott 95 tanuló nyer elhelyezést.
1910-ben helyezték át a charlottenburgí erdei iskolát jelenlegi
Ihelyére , a Grunewaldba, amely rövid néhány perc alatt vonaton el
érhető. A z iskola két és fél hektár területet foglal el a fenyvesben.
Hatalmas fedett, minden oldalról nyitott csarnokban 300 lány és fiú
részére terítenek naponta ötször. Egy kétemeletes egyszerű faépület
nek, mely valaha kávéháznak épült, a földszintje konyhául és nappali
tartózkodási helyül szolgál, míg az emeleteken az éjtszakára is vissza
maradó gyermekek háló-mosdóhelyiségeí vannak. A z osztálytermek,
amelyeket éppenúgy, mint a nappali szobákat, csak rossz idő esetén
használnak, Döcker-féle barakképületekben nyernek elhelyezést. Is
kolai. szertárak, tantestületi szobák, orvosi- és betegszoba, iskolanővé
rek szobái és személyzeti lakások egészítik ki az iskolát, amelynek lényeges részét képezi a két nagy délnek fordult fekvőcsarnok, rossz
időben az ebédutání szieszta helye. A z iskolakert, amelyet a tanulók
a tanítókkal együtt művelnek, virággal, zöldségfélével van bevetve.
Minden gyermek megkapja a maga földecskéjét, ahol maga gazdálko
dik. Nem hiányoznak a kertben a gyümölcsfák sem. M agas deszkakerí
téssel elválasztva két légfürdő szolgál napozásra — orvosi előírás sze
rint. Gimnasztika, ortopédtorna, fürdőmedence és gyógyfürdőberen
dezés egészíti ki az erdei iskolát, amely ezenfelül szabad, nagy terü
lettel rendelkezik szabadgyakorlatok, szertornázás és játék részére.
A z összejövetelre kijelölt állomásokon a kirendelt tanszemélyzet
átveszi a kísérőktől a gyermekeket és pontosan elindul a vonat a külön
kocsikban elhelyezett 300 tanulóval reggel 8 órakor az erdei iskolába,
Néhány percnyi utazás és séta után felhangzik már a megérkezett ta
nulók reggeli imája és a tanítók néhány bíztató szava után kikí elkölti
reggelijét. Ezután a szabadban felállított padokban foglalnak helyet
a tanulók. A z órák 35 percesek, köztük kellő pihenés van, m ajd a fél
órás szünetben egy második reggeli (tízórai) következik. A tanítás be
fejeztével 1 órakor ebéd. Tej, vaj, gyümölcs, főzelékek, naponta hús
és tésztából áll a változatos étrend. Ebédután kétórás pihenés kö
vetkezik. a szabadban felállított nyugágyakban. Kertészkedés, vidám
játékok után ozsonna és azután újból társasjátékokkal, sétákkal telik
el a délután. Vacsorára tejes ételt kapnak a gyermekek. Este 6 órakor
indulnak vissza a városba. A z erdei iskolának külön orvosa és kivá
lasztott tanszemélyzete van, akiknek működésébe harmonikusan illesz
kedik be a gazdasági személyzet is. Charlottenburg városa rendelkezik
egy erdei középiskolával is, amely az elemi iskola közvetlen közelé
ben van.
A charlottenburgí iskola mintájára a székesfőváros erdőövében
tíz-tizenkét erdei iskola felállítását lehet programmszerűleg tervbe
venni és megvalósítani. így a szünidei gyermeknyaral tatásnak lénye
ges alkotórészévé válhatik az erdei iskola, ahová azokat a tanulókat
lehet elhelyezni, akiknek hosszabb, az iskolai szorgalmi időbe be
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nyúló üdülésre van szükségük, vagy akiknek egészségi állapota nem
engedi meg, hogy néhány hónapig várjanak a szünidei gyermeküdül
tetési akció megindulásáig. Nagyon fontos szerep vár ezenkívül az erdei
iskolára a gyógypedagógiában. Csodával határosak azok az eredmé^
nyék, amelyekről az erdei kisegítő iskolák beszámolnak. Igen számos
esetben sikerül egész normális tanulókat nevelni az erdei iskolákban
azokból a gyermekekből, akiket testi, szellemi állapotuk a normál is
kolára alkalmatlanná tett.
Emeljünk tehát minél több erdei iskolát, mert ezekben biztosít
juk leginkább a gyermekek három életelemét: a napfényt, levegőt és
szabad mozgást.

S Z A K I R O D A L O M
Klug Péter— Simon József; A magyarországi gyógypedagógiai
intézetek működése az 1928— 29. tanítási évben. A z intézetek igaz
gatóságainak jelentései alapján. Budapest, 1929. 186 l.
A gyógypedagógiai intézetek működéséről szóló jelentés alakjá
ban a régi ugyan, de tartalmában az eddigieknél gazdagabb anyagot
tár elénk. Megjelenik előttünk írásban és képben a díszes palotában
elhelyezett intézet éppenúgy, mint a szerény viszonyok közt működő
kis kisegítő-iskola. A sorok közül felénk sugárzik; az a meleg szeretet,
amellyel ügyünk vezetői a veszendőbe induló gyermeksereg megmen
tésén fáradoznak. Új intézmény ebben az évben a Miskolcon létesített
kísegítőiskola és a Kisújszálláson megnyilt nevelőintézet értelmi fej
lődésükben korlátolt gyermekek számára. Gyönyörű szép az egri síketnémaíntézet új épülete is, felette praktikus a váci intézetben végzett
átalakítás. A csongrádi és a kispesti kisegítő-iskolák önálló hajlékot
kaptak. Szakembernek, laikusnak egyaránt élvezetessé teszi a művet
az intézetek belső életét ábrázoló sok fénykép.
Bár nagyon örültünk volna, ha a III, orsz. gyógypedagógiai ér
tekezlet tárgyalásainak, a magyar művelt társadalom ügyünk mellett
való eme szép tanúságtételének, több hely jutott volna a „Jelentés“ben: ez a reményünk ezúttal csak kis mértékben teljesült. Reméljük,
hogy a jövőben több hely jut neki.
Nem egy érdekes dolog ragadja meg az embert olvasás közben.
Ilyen pl. a szegedi intézetről szóló jelentés első bekezdésének a sab
lontól elütő, megragadó szavakban kifejezett tanúságtétele a siketnéma oktatásügy magasztossága mellett. M i is hirdetjük ezt és az ott
elmondottakat az egész gyógypedagógiára is vonatkoztathatjuk.
A sok érdekes dolog közül legyen szabad aztán kiemelni a nyír
egyházi kisegítő-iskoláról szóló jelentést. Nyíregyházán az általános
statisztika szerint (1. „A Gyermek“ 1915. évf, 107. 1.) a tanköteles
korúak közt kb. 45— 50 kisegítő iskolába való „gyengeelméjű“, illetve
gyengetehetségü gyermekre lehet számítani. M ás szóval ez annyit tesz,
hogy évente 6— 7 korlátolt gyermek éri el az iskolaköteles kort N y ír
egyházán.. A „Jelentés“ szerint pedig csak a kisegítő-iskola I. osztá
lyába 49 gyermeket vettek fel, a második osztályosokkal együtt ez a
szám 76. A z értelmi fejlődésükben korlátozott gyermekeknek ez á
nagy száma kedvezőtlen színben tárja elénk a város lakóinak életmód-

7
jáí és egészségi viszonyait. Viszont, ha a kisegítő-iskolába felvett nö
vendékek életkorát vesszük, ez a szám más világításban tűnik elénk,
A „Jelentés“ szerint 8 hatéves gyermeket vettek fel a kisegítő-iskola
első osztályába, vagyis olyant, akiről ískolábajárás nélkül is megálla
pítható volt a súlyosabb értelmi defektus. Ez a szám az átlagot ugyan
megközelíti, de meg kell állapítani azt is, hogy ez a 8 gyermek a nép
iskola első osztályába nem járhatott, nem próbálhatta ki erejét a nor
málisok közt s a normálisok osztályát sem ismételhette meg, pedig ki
tudja, hátha így is boldogult volna. Elemi iskolába még nem járt, 6— 7
éves gyermeket, működése elején levő kisegítő-iskolába egyáltalán nem
vennék fel, csak idősebbeket. De tény, hogy a 8 hatéves gyermekről
megállapíttatott a súlyosabb értelmi fogyatkozás. El kell tehát fogad
nunk, hogy Nyíregyházán évente 6, vagy 8 gyermek súlyosabb értelmi
fogyatkozással éri el az iskolaköteles kort. De ha a dolog így áll, akkor
magától értetődően ugyanennyi, vagy legalább is megközelítőleg
ennyi hibás gyermeket kell találnunk a többi korosztályokban, a 7, a
8, a 9, a 10, a 11 és a 12 évesek közt is. Csakhogy a jelentés adatai itt
mást mondanak. A zt mondja a jelentés, hogy Nyíregyházán
a 6 évesek közt volt 8 gyengeelméjű, a 7 évesek közt 25, a 8 évesek közt 22,
a 9 évesek közt 16, a 10 évesek közt 2, a 11 évesek közt 3, a 12— 14 évesek közt
egy sem.

Kérdés: hogy van az, hogy a 7 és 8 évesek közt 3-szor, 4-szer
annyi a gyengeelméjű, mint a 6 évesek közt, a 9 évesek közt kétszer
annyi, a 1 0— 11 évesek közt sokkal kevesebb, az átlagnak még fele
sincs, a 12— 15 évesek közt pedig egyáltalán nem akad gyengeelméjű?
Hogyan magyarázzák meg ezt a feltűnőséget? Ha az idősebbek, a 10-12
évesek közt nincs, vagy csak kevés a gyengeelméjű, akkor az elemi is
kola. csodát művelt velük: normálisakká tette őket, de akkor minek
oda kisegítő iskola? És minek négy különálló kisegítő osztály?
Hasonló, vagy talán még rosszabb a helyzet Miskolcon. Mindez
élénk bizonyság arra, hogy a kisegítő iskolák ügye mielőbb alapos reví
zióra szorul. Igen szép adata a jelentésnek, hogy 1927— 28-ban 4150,
1928— 29-ben 4636, tehát 486-tal több rászorult gyermek részesült a
gyógypedagógia áldásában.
(é m .)
Dr, Szondi Lípót: A z iskolás gyermek testi méretei.
Anthropom etriai Normák. Budapest, 1929. 69 o.

Magyar

A. „normák , az átlagok megállapítása állandó törekvése orvos
nak, gyógypedagógusnak egyaránt. Meghatározására különböző méré
seket végeztek nagyszámú, különböző korú gyermekeken és az így
talált számok középértékét nevezték el ,,normá“-nak. A gyakorlatban
azonban mindinkább nyilvánvalóvá lett ezen módszer meg nem felelő
volta, mert az egyéni változatok oly nagy számát nem lehetett abnormísnak tartani. A z újabb embertani kutatások a normát szám helyett
norma-övvel határozzák meg. Ilyen norma-öveket külföldön többen
készítettek. Magyarországon vidéki gyermekeken Bartucz Lajos vég
zett vizsgálatokat; Budapesten szerző végezte az első ily irányú kuta
tásokat.*)
A. normalitás övét különböző kutatók (H. Günther, H. Rautmann,
J, Bauer) más-más módszerekkel határozták meg. Szerző J. Bauer
eljárását használta fel, kinek módszere szerint a gyermekek 95%-a jut
be a normálitás övébe. Célja volt a budapesti szegénysorsú gyerme
kek alkatának megállapítása és az „alkatindex“ kiszámítása. A vizs*) Lukácsné Szász Irén testmagasság-vizsgálatairól lásd M. Gy, 1927. évf. 140. 1.
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gálát első fázisa annak a megállapítására irányult, vájjon a budapesti
gyermekek testmagasságának növekedése megfelel-e a növekedés ál
talános törvényének. Ezt a Pfaundler törvénye szerint kiszámított
ideális értékkel és Bartucz adataival való összehasonlítás útján
igazolta.
A z alkatindexek különböző módon jöttek létre. Egy részük a
geometriai hasonlóság elvén, más részük a biológiai korrelációk elvén
alapszik. A z ideális index az volna, mely egyszerű matematikai képlet
alakjában tudná kifejezni a test formai szerkezetét. Szerző adatai
alapján megszerkesztette a budapesti iskolásgyermekek alkat-indexei
nek normális zónáit, külön a geometriai hasonlóság elvére épített
Rohrer és Livi indexekre, és külön a biológiai korrelációk elvén álló
Kaup s Pelidisi indexek számára.
Kereste ezenkívül a növési és érési folyamatok kölcsönös kap
csolatát. Megállapította, hogy a második gyermekkorban (6— 13 év]
a hossznövekedés és a vízszintes fejkerület évi variációs koefficiensei
érdemleges változást nem mutatnak. Ellenben mindkét nemnél megnő
a serdülés előtti korban a testsúly variációs koefficiense. (Ez lányok
nál 11, fiúknál 12 éves korban kezdődik].
Ezenkívül fiúknál a testsúly mellett a relatív koponya-körfogat,
lányoknál pedig a relativ ülőhossz variációs koefficiense nő meg. Tehát
a közelgő pubertást (serdülést) mindkét nemnél a testsúly, ezenkívül

fiúknál a relativ koponya körfogat, lányoknál a relativ ülőhossz válto
zása jelzi.
A z alkatíndexek közül úgy a geometriai, mint a biológiai indexek
egyformán jelezték a gyermek közelgő élettani nagy átalakulását.
Megállapíthatta szerző azt is, hogy a második gyermekkorban a kü
lönböző indexek között még nem mutatható ki az a mély eltérés, mely
a felnőtt kor alkataira jellemző. Kiegészítik a könyvet a megfelelő
pontos alkati táblázatok.
Szerző ezen nagyjelentőségű, hézagpótló vizsgálataival nagy
szolgálatot tett úgy a gyermekorvosnak, mint a gyógypedagógusnak.
Adatai a pontos összehasonlító alkati vizsgálatoknál nélkülözhetetle
nek, de különösen fontosak azok a gyógypedagógiában, ahol legna
gyobb a ,,szóródás“ és ahol legkönnyebben vezettek tévútra a régi
módszerű ,,norma“ méretek.

R. Dr. F'érber Zelma.
Dr. Lakatos Pál: A lelki élet vitaminjai. A Pedagógiai pszihológiai könyvtár [Szerk
Vértes O. József dr.) 8. szám. Kókai Lajos kiadása Bpest, 1929. Ára 3 pengő.
Négy kis tanulmány. Nem is tanulmány, hanem egyik színe-javából való
pedagógusunknak fejezetekbe foglalt tanítói hitvallása, melyben minden sor csupa
ötlet, csupa eredeti, kolumbuszi meglátás és érdekes megállapítás a tanítás eredmé
nyessége, a tanuló megértése, a gyermek boldogulása érdekében.
A négy tanulmány közül különösen az első kettő érdekelhet közelebbről ben
nünket: „A lelki élet vitaminjai és „Ideges középiskolai tanulók", mivel az álta
lános pedagógiai vonatkozásokon túl még rendkívüli érdekes és fontos gyógypeda
gógiai megállapításokat is tartalmaznak.
A z előbbeniben nyilvánul meg legélesebben szerző vezérlő motívuma: hatni
a tanulók lelki világára. Ezzel kívánja a sok egymástól elütő lelki és elmebeli kü
lönbséget közös nevezőre hozni annyival is inkább, mivel a pedagógia feladata a
lelki képzés, holott is nemcsak az a fontos, hogy mit tanulunk, hanem az is, hogy
hogyan tanulunk. Természetszerűleg következik ebből, hogy a tanár nem lehet
pusztán a tananyag elvégzője, hanem a tanuló agyi képességének rendszeres műve
lője. Elítéli azt az igen népszerű elvet, mely félrelöki az elméletet és mindent a
praxis érdekébe állít. Pedig éppen az elmélet engrammái olyan nyomok, melyek

9
a praktikus tevékenységnek is útcsinálói. Azért az általános művelődést adó isko
lák az életpályákra való előkészítés szolgálatában állanak akaratlanul is. És az
ifjúságnak mindenoldalú tervszerű fejlesztése egyúttal minden életpályának alap
vetését jelenti. Ezek alapján az iskolának elsődleges feladata nem a „tananya^“
elvégzése, hanem a logikus gondolkozás és az Ítélőképesség fejlesztése.
Minden szellemi munkának fontos tényezője: az idő. S mivel a’ túlságos sok
praktikum nem ad időt az agynak a megfelelő előkészítő elméleti rétegeknek leüle
pedésére, azért rosszabbak a szakiskolák az általános művelődést adó iskoláknál,
.rí hiba az elmélet hamis megítélésében, a túlzsúfolt anyagban és a gyorsaságban rejlik.
De nemcsak a mennyinek, hanem a milyennek is erősen szemébe kell néznie
a pedagógiának.
A tanulás ekvivalense a testi táplálkozásnak; a tanulás: szellemi táplálék,
E téren is kétségkívül olyan „tápanyagok -ra van szükségünk, amelyeknek döntő
fontosságuk van a lelki életben. A rra kell gondolnunk, hogy a tanításban és a taní
tás anyagában is lehetnek vítamindús és vitaminszegény szellemi táplálékok.
És miként a testi táplálásra szükséges vitaminok nem mindig jóízűek, nem
mindig kívánatosak, épp úgy a szellemi táplálkozás terén is kérdéses, vájjon az-e
a megfelelő tápláló anyag, amely tetszetős, kívánatos, vagy az, amely — ha esetleg
nem is kívánatos, vagy jóízű, — mégis olyan, hogy arra feltétlenül szüksége van
a szellemileg táplálkozónak.
Dr. Lakatos ötféle vitamintartalmú tanítási tényezőt állapít meg: az első az
átadott és átvett anyagban van; a második a tanuló belső szellemi felfogó képessé
gében rejlik; a harmadik az oktatóban van meg és belőle árad a tanulóra; a negye
dik az időben rejlő érlelő képesség és az ötödik az akaraton kívül lévő, eddig még
nem ismert elem, mely a tanulás eredményességét vagy eredménytelenségét előidézi.
Ez lenne az u, n. rejtett pedagógiai vitamin, mely főként a nevelő egyéniségében
lenne felkutatható. Utóbbi vitamin, bár a nevelővel születik, mégis fejleszthető.
Legszebb példa erre a Szent Benedek-rend pannonhalmi tanárképző főiskolája,
hol a tárgyismerettel a pedagógus nevelése is együtt halad. A rend iskoláinak éppen
azért van oly sok kiváló tanára, mert nemcsak a szakismeretek elsajátítását tartja
egyedüli hivatásának, hanem a lelki nevelést is, az út megkeresését, mely lélektől
lélekhez vezet.
Ezekben a pedagógiai vitaminokban látja szerző azt az erőt, mely az elméletet
sikeresen alakítja át praktikummá, mely megvédi az agyat minden egyoldalúsággal
szemben, miután praktikus munkára való agyakat ma csak az elméleti iskola nevel.
Ideges középiskolai tanulók című tanulmányában szerző kiindul azon tényből,
hogy a mai tőmegtanításban az ideges gyermek nem tud engedelmeskedni a minden
tanulóra egyformán kiszabott iskolai rendszabályoknak, nem tudja követni a tömeg
tanítás gyors tempóját. Sorsuk sajnálatos, a tanárnak sok bajt okoznak anélkül,
hogy nekik az iskolából, az iskolának pedig belőlük sok hasznuk lenne.
A z ideges gyermeknek értelmi és érzelmi világát véve figyelembe, két típust
különböztetünk meg, melyek feltűnően eltérnek egymástól. A z egyik a tehetséges,
a másik a tehetségtelen, de nem gyengetehetségű (!) típus. Ezeket a normálisokkal
együvé terelni csak azért, mert a mai iskoláztatás mellett a korhatár a döntő, igen
nagy bűn. Ne a korhatár, hanem a kórhatár adjon irányítást ebben a kérdésben.
A középiskola a normális tanítás keretén belül nem boldogul sem az egyik,
sem a másik típussal. Megérdemlik-e ezek az ideges tanulók, hogy egyszerűen ki
selejtezzük őket és ne törődjünk velük? Nem, mert nagy kár volna ezeket a, bár
nehezen nevelhető, mégis használható, elemeket elvonni a művelődés forrásaitól.
Értékeket nyerünk általuk, mert majdnem minden pályára nevelhetők. És amennyi
ben valaki azzal érvelne, hogy ma a normálisokkal kell foglalkoznunk, az ő jövő
jüket kell megalapoznunk, akkor ugyanilyen jogcímmel becsukhatjuk a kórházakat
és szanatóriumokat is, mert ezek sem a normális élet tartozékai.
M ire van szüksége ennek a mai iskolaszervezetünkben helyét nem találó tanuló
típusnak? Időre, türelemre és szakszerű gyógyító pedagógiai vezetésre. Hogy időnk
legyen velük foglalkozni, első és komoly érdeke a középiskolának a csekély lét
számú, 10— 15 tanulóból álló, külön gyógyító pedagógiai osztályok szervezése, a
rendes osztályokkal párhuzamosan. Ezekben semmi szín alatt ne legyen külön taní
tási terv, nem kell „könnyebb anyag” és kevesebb „lecke“ , ám legyen a hebegők és
dadogok számára még külön, a rendes tárgy erejével kötelező beszédjavító tanfo
lyam. Természetesen az ily törekvésekkel párhuzamosan kell a középiskolai tanár
gyógyító pedagógiai és gyakorlati képzésének is haladnia.
A tehetségesek tanításáról szóló fejezetben pálcát tör szerző amellett, hogy
az általánosságban hangoztatott külön oktatásuk helyett taníttassanak a rendes
tanulókkal együtt, mert a tisztán „csak tehetséges" tanulók között való tartózkodás
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megfosztaná a. tehetséges ifjút éppen attól, amire tehetséges embernek leginkább
szüksége van, a környezet és így az emberek öntudatlan és tudatos megfigyelésétől.
Ezért hasznosabb és tanulságosabb, ha a tehetséges is a vegyes elemekkel egy sor
ban küzd, izzad és harcolva érvényesül. Ezzel belehelyezzük őt az élet adottságaiba,
melynek valóságában nem fog elveszni, csak legyen tere az érvényesülésre. Ámde
éppen ahhoz nem elég egy röpke reform, ahhoz a mai viszonyok megváltozása: a
régi haza új kultúrája kell.
Szerző utolsó tanulmánya e kérdéssel foglalkozik: hivatalnok- vagy művész-e
a tanár? A tanítás nem közönséges mesterség vagy ipar, hanem művészet: az elő
adó művészet egyik fajtája. Célja hasonló a komoly színművészet céljához, mert
feladata a tudásban rejlő szépnél fogva hatni, oktatni. De míg a színművészet meg
becsüli jeleseit, addig a tanár szürke tisztviselőnek számít, akár elsőrangú művész,
akár harmadrangú. Ez nyomasztóan hat reá, mi igen nagy kárára van az egész
nemzeti nevelésnek,
A tanárt az is elkeseríti, hogy túlsókat ellenőrzik bizonyos adminisztrativ
teendőkben, de különösképpen a tanítási terv túlzott pontossággal követelt betar
tásában, A z ilyen ellenőrzés szándéka maradi és hibás, mert fontos a végeredmény,
az egész munka hatása, E szempontból igaz értékű megoldást úgy nyerhetünk, ha
az ellenőrzők nagy tanármeseterek lennének, kik nemcsak elméletben, hanem
gyakorlatban is megmutatnák, hogyan kell helyesen oktatni, ismertetni, előadni.
Mintatanításokat tartanának a tanárok szeme láttára, füle hallatára, melyeken nagy
tanítói művészetük keretében meggyőznék a náluk kisebb tehetségű tanerőket min
taszerű előadásuk helyességéről. íg y a tanár ellenőrzése mintegy művészi vezetéssé
alakulna át és megteremné a legharmonikusabb kapcsolatot ellenőrző és ellen
őrzött között. A z ellenőr előadás után összehívná a tanárokat véleményük, bírála
tuk elmondására, hogy a sok tapasztalati tudás azután egy nagy tanulsággá növe
kedjék valamennyi tanár elméjében,
( —r— )
Laube und Lesemann: Schwarzweiszkunst in dér Hilfsschule. Schattenspiele nach
M&rchen und verwandten Stoffen. Eine M öglichkeit bühnenmássigen Gestaltens
für Hilfsschulen. 36 l. C. Marhold Halle a. S. 1929. Ára 1.30 R. M . A rchív l.
Hilfsschulpraxis N r. 5.
A színdarabok előadása nagy nehézséggel jár a kisegítő-iskolában, aminek a
gyermekek sok beszédhibája az oka. A szerzők most árnyképekkel kísérleteznek és
ezekkel teszik a tanítást érdekesebbé. Ennek az az előnye, hogy a beszédet a tanár
olvassa, vagy mondja, a szöveg tehát érthető, a gyermekeknek pedig csak az árnyéka
jelenik meg a vásznon. A színdarabok változatosak, könnyen érthetők. 10 mese van
szószerínt leírva a könyvben: „ A z okos kovács," „ A fogadós," „Lassú Jankó."
„ A z óriások kincse.“ „Három kérdés.” „A z erős Jankó." „ A nehéz feladat," „ A
varázsgyűrű," „ A legjobb kívánság." „ A kérő levél,“ Ez a könyv is élénkén bizo
nyítja a német kisegítő-iskolái tanítóság elmélyedő, céltudatos munkáját az értelmi
fejlődésükben tartósan korlátozott gyermekek megmentésére.
(ém .)
Straub Wílhelm: Mahlendes Zeichnen im Religionsunterricht dér Grundschule. M it
58 Tafeln. N. 8. (X II. és 116 lap.) Freiburg im Breisgau. 1929. Herder. Kemény
kötés. Ára 2.50 Márka.
Ilyen rajzok hiányát a hitoktatás keretében már régen érezzük: az eddigivel
szemben új módszeres eljárásokat hoz ez a kis könyv. 58 képen a legfontosabb
bibliai történeteket, egyházi eseményeket és tárgyakat mutatja be a szerző tanítói
rajzokban. Straub olyan kifejezési formákat választott, amelyek a gyermek meg
látását, ábrázoló képességét és amellett szépérzékét a legmesszebbmenöen tekintetbe
veszik. Minden vonala egyszerűséget és világosságot mutat, A rajzokat még a gya
korlatlanabb kezű gyermekek is könnyen utána rajzolhatják. Azonkívül, ami nagyon
fontos, mert kerülendő szempont: a karikatúrát, a játékká-válást Straub lehetetlenné
teszi. Bevezetőjében a szerző nehány lapon az illusztráló rajzról, erről a fontos
pedagógiai segítő eszközről ír és gyakorlatból vett ügyes útmutatást ad a táblai raj
zokhoz. Aki ezeket követi, nem fél majd a krétától és nem engedi el a rajzokat a
hitoktatás keretében. A z egész könyv üdítően hat, hatása igen nagy lesz; kiállítása
a célnak megfelelően komoly és jó. — Már a fedőlapja is igen hatásos. A siket
néma és értelmi fejlődésükben korlátozott gyermekek hitoktatói igen értékes segéd
eszközt kapnak ebben a könyvben.
( ém.)
Regensberg; ( bei Zürich). 46. Jahresbericht über die Erziehungs- Ánstalt vöm
1 Janner bis 31 Dezember 1928. Erstattet von dér Aufsichtskommission dér
Anstalt. 36 lap. Lehmann et Co. Zürich 1929.
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Egyik legrégibb svájci nevelő-intézet 46-ik évi jelentése e?
ai ,
W e n e k vissza az 1928. évre, mert az i s k o l á b a n ^ e r t d m é S l ' h l ^ u l ^ e l
a korlátozásokat, amelyek tanulóik értelmét fopva farfíálr A t a + i • r .i,,*,
kr U ‘ ; 11
fogoly, .kinek .
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tes i megeros,teset szolgálta az új ebédlő és konyha építése. A z építés alattTzünet
r
ő W , \ gr rn:e : eV nr
mA
enE k haza- hane™ önként ajánlkozó jólelkű nevelő-szuloknel helyeztek el okét A jelentés szerint ez a megoldás jobbnak bizonyult a
«u lo r hazba való visszaküldésnél. Nem tud az igazgatóság a zürichi gyógypeda
.gogiai szemináriumnak eleget hálálkodni azért hnőv
.. , - §ypeoatudnak ahhoz értő gyógypedagógusokat kapni az intlzetbe,
& ° ^ onnye ben
H. Plü er int. igazgató jelentése szerint 82 (52 f. 30 1.) bentlakó és 3 beiáró
növendéke volt az intézetnek, a foglalkoztatóban 12-en voltak. Érdekes levelek szá
mólnak be a kilépett növendékek további életéről.
került ? 928PhanadEÍQ97aLkaPUnka számadas° kbó1: egy-egy növendék 1062.81 frankba
Q? 21S 7n ' f 8' btk 1? 27‘ nen
az összeg 991.30 frankot tett ki. A z egész intézet
?2;318:™ fán k b a került, ebből a tartásdíjak címén befolyt 57.277,30 frank az
™tezf , tebaí niinden növendékre ráfizetett 403.20 frankot, (1927-ben 352.73 fr.-t.)
x\z eiet ott is clraga,
., .
( em-J
Karl r<r°,r“ elius Rothe:. Die Umerziehung. Die heilpádagogische Behandlung schwerern ű r /
f “i
stotternder Kinder und Jugendlicher, von K. C. R„
Wren. C. M M H a ü T l 9 2 9

S’,rach* estörte Schulkinder in

A,Z ..Unierziehung“ , vagyis az átnevelés - Rothel szerint - az egyénnek igen
mélyreható kifejtesere, körülhatárolására, kidomborítására törekszik A z egés^
embert alapvető tu újdonságainál próbálja megfogni és megváltoztatni. Ennek Jegfe eloen az atneveles feladata kettős: le kell építeni, rombolni, ami az eddigi nem 
esben rossz volt, a leromboltat ujjal pótolni, jobbal helyettesíteni. Átnevelés, az
ember szemelyisegenek minden oldalról való kifejtése és kifejlesztése. E cél elérésén
y
at neveI ö" y ha speciálisan foglalkozik is valamivel, a gyógypedagogm különböze agait ismerje, képzett legyen a biológiában és pszihológíában
Nagy fontosságot tulajdonit a fajpszihológia és fajfejlődéstan ismeréseinek. Hangsúlyozza azonban, hogy a pedagógiai érzék hiányát tanulás nem pótolja.
inden gyermekről anamnézís felvételét tanácsolja. A z orvos és pedagógus
szoros egyuttmukodese elengedhetetlen. Elismeri a pszíhoanalizis és indivíduálpszihologia jelentőseget, de óva int mindkettőnek túlzásaitól. Nem lehet jó pedaöógus az, aki csak egy szemszögből látja a dolgokat.
ö
MétfisA * f ^ eyelésnél
te r e p e van a leépítésnek, módja egyénenként változó,
Mégis a főcél szem előtt tartasaval reszletcélokat kell felállítani, melyek három
csoportba oszthatok, u m.: 1) testi részcél (kisebb vagy jelentékenyebb testi sérüé r i n H r e z I ^ r ’ t S ak ° aSj ta®ttarí as; ,2) civilizáció részcélja: a ruházat tisztasága,
érintkezési forrnak, beszed; 3) a karakterképzés részcélja; a személyi rossz tulaj
donságok leszoktatasa, az erkölcsi személyiség emelése, kiképzése és egységes fórmazasa az erkölcsös karakternek és a szociális beállítottság.
Itt sok többnyire már ismert, de eléggé sokszor nem ismételhető tanácsot ad*
„N e akarjunk egyszerre sokat elérni. Egyiket a másik után. A könnyebbről a nehe
zebbre. A z atneveles ne legyen erőszakos. A nevelő első sorban a gyermek bizal
mat nyerje meg A gyermekkel való bizalmas beszélgetés, „kibeszélés" történjék
komoly, nyugodt hangon. A nevelő ne szidja a gyermeket, jóíndulatúlag kritizáljon,
Kemtenskedo gyermek téves vagy rossz nevelés jele. A gyermekkel szabad idejét
is úgy kell eltoltetm, hogy az átnevelést segítse. Ebből a szempontból kell á t v á l o 
gatni olvasmányait, társaságát, játékát és foglalatoskodását.
A dadogok átnevelésére helyesnek tartja a „külön osztályok" felállítását, ahol
szakképzett pedagógus kis létszámú osztályban tanítja őket. íg y nemcsak a be
szédhibát javítnatja, hanem a kezelés mellett még az előírt tananyagot is elvégezf? .,1.: , kl, tszámú osztályokból az átutalás a normálosztályba óvatosan történjék,
különben hamar visszaesés következhetik be.
• i i ff®áfafkozik a beszédhibások oktatásának megoldásával az elemi és magasabb
iskolai tokon. A beszédhibások intézeteiben a nevelés előnyeit és hátrányait mutatja
meg. Jónak és szükségesnek tartja az „anyák napja“ tartását. Ez jó alkalom arra,
z arv5-; va§y szülőikkel meghasonlott gyermekekkel is megszerettesse a csaladi eletet. Ehhez sok szeretet és tapintat kell, mert különben többet ront a tanító,
mint hasznai.
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Átnevelésre legkedvezőbb helyek az intézetek. A z intézet ne legyen börtön,,
vagy fegyelmező hely, hanem igazi nevelőotthon, de ma ezt a nevet csak a modern
intézetek érdemlik meg. Kívánja, hogy az intézetekben ne csak az egészségről,
tisztaságról, rendről, pontosságról gondoskodjanak, hanem érezhető legyen a szere
tet, a kedvesség az ízlés és a csín formájában is,
A testi büntetés nem nevelő eszköz. „A k i meg tudja találni az útat a növendék
leikéhez, az nélkülözheti az erőszakos eszközöket." A kedélyes hang, jól alkalma
zott humor sok kényes dolgot elsimít.
A z átnevelőnek, hogy igazi átnevelő lehessen, elsősorban önmagát kell átne
velnie, Minden szak végtelen szeretetet, türelmet és tudást kíván. Átnevelő csak az
lehet, aki türelmes, szeretetteljes, önmagát megfigyelő, önuralommal rendelkező,
magát nem túlbecsülő s alapos előképzettséggel rendelkező nevelői egyéniség.
Rothe munkája főleg a beszédhibásokkal és az erkölcsi hibákban szenvedők
kel foglalkozik. Sok dolgot csak azok szempontjából néz. Munkája nem elég egy
séges. Sok érdekes gyakorlati tanácsot ad minden pedagógusnak. Kár, -hogy a
gyengeelméjűekkel keveset, vakokkal és siketnémákkal jóformán semmit sem
foglalkozik,
Gansel Irén.
Budapest Székesfőváros ískolaegészségügyí Intézménye. Összeállította Budapest
Székesfőváros Tiszti Főorvosi Hivatala. Megjelent magyar, angol és német
nyelven. Előszóval ellátta dr. Csordás Elemér, Budapest Székesfőváros tiszti
főorvosa.
A modern gyógyászat legfőbb elve, a prevenció gondolata teremtette meg az
iskolaorvosi intézményt, melynek célja „az iskolaegészségügyi és iskolai gyemekvédelmi szolgálat." Hazánkban az 1876-ban alkotott közegészségügyi törvény ható
sági feladattá tette az iskolák és mindennemű tanintézetek egészségügyi felügye
letét. Ezt a feladatot a kerületi tisztiorvosok látták el. Már a háború előtt azonban
nyilvánvalóvá lett, hogy a tiszti orvosok, tekintettel a közegészségügy minden ágára
kiterjedő tevékenységükre, az iskolás gyermekek egészségének megvédésére szüksé
ges korszerű igényeket maguk egyedül nem tudják kielégíteni. Ezért vált szüksé-gessé az iskolaorvosi intézmény megteremtése. A kivitelre már csak a háború után
kerülhetett sor. A z intézmény szervezete a főváros községi iskoláinak túlnyomó
részét 62 körzetbe osztotta be, egy-egy iskolaorvos és iskolanővér alkalmaztatásá
val, kiegészítvén a megfelelő szakorvosi rendelőintézetekkel. A z ellenőrzést orvosi
szempontból a tisztifőorvos gyakorolja.
A z iskolaorvos munkaköre: minden év elején az iskolákban felvett minden ta
nulónál részletes orvosi vizsgálat, melynek eredményét egyéni törzslapra jegyzik fel.
Ezt a törzslapot az iskalaorvos évröl-évre kiegészíti. Ha az orvos a vizsgálatnál
valamely betegséget, vagy fogyatékosságot állapít meg, a szülőt felhívja a megfelelő
gyógykezelésre és annak végrehajtását ellenőrizteti. Évközben is állandó felügye
letet gyakorol a tanulókat érintő mindennemű egészségügyi kérdésekben (iskola
higiéné, fertőző betegségek, egészségtani tanítás, gyermeknyaraltatás stb.)
A szakorvosi rendelők az igazolt szegénysorsú szülők gyermekeit kezelésben
is részesítik, Fontos az iskolaorvosoknak a főváros tüdőbeteggondozó intézeteivel
való együttműködése, mely lehetővé teszi, hogy a gümőkór-gyanús vagy beteg tanu
lókat és azok családjait a tüdőbeteggondozó intézetek rendeltetésszerű tevékenységi,
körébe vonhassák. így a tanulók révén a gümőkóros betegek egy olyan rétege is gon
dozás alá jut, akik az iskolaorvosi vizsgálat nélkül ezt nem érték volna el.
Természetszerűen ez az együttműködés vonatkozik a székesfőváros vala
mennyi egészségügyi intézményére, (bakteriológiai, szerológiai vizsgálatok, fertőt
lenítés stb.)
,
A közölt statisztikai adatok némi fogalmat adnak arról, mily nagyarányú
munkát végeznek iskolaorvosaink.
Remélhető, hogy ez a szép fejlődést mutató intézmény is nagyban hozzájárul
mindnyájunk törekvéséhez, egészségesebbé, erősebbé alakítani a jövő nemzedéket,
R. Dr. F'árber Zelma.
Molnár Oszkár: Neveléstörténelem. Segédkönyv tanító- és tanítónöképzö-intézetekr
V. osztálya számára és a tanítói továbbképzés céljaira. Budapest, 1929.
Dunántúl egyetemi nyomdája Pécsett. Ára\ 4.50 P . Nagy 8. 208. I.
Régóta nélkülözött, hézagpótló könyv ez, mellyel a szerző megajándékozta
tanügyi irodalmunkat. Ő ugyan pontosan körülírja a kört, kiknek könyvét szánta,
de meg vagyok győződve, hogy a munkát, mint hasznos és nélkülözhetetlen kalauzt,
sokkal szélesebb körben használják majd: elolvassa mindenki, aki pedagógiával akar
foglalkozni. Szerző nemcsak abban tűnik ki, hogy tökéletesen tisztában van a neve-

13
lé ® történeti anyagával, hanem főleg abban, hogy azt a legkiválóbb tankönyvírók
módjára, élvezetes módon adja elő, úgyhogy az ember, ha belekezd, nem tudja le‘ f™ /; , l 5n5sen szerencsés gondolata, hogy a történeti anyagon kívül minden jelen
tősebb fejezet után „Megbeszélésre alkalmas anyagot“ jelöl meg, ami rendszeres
gondolkozásra és elmélyedésre ösztönzi az ifjúságot. Páratlan irodalmi repertórium
egészíti a művet. Igen jó beosztása a könyvnek, hogy a magyar neveléstörténeti vo 
natkozásokat mindig a megfelelő fejezetekkel kapcsolatban ismerteti. Különös sze
retettel mélyed el a Ratio és a külföldiek közül Pestalozzi működésének ismerteté
sébe tömören jellemzi Fröbelt, Montessorit. Sajnos, a fejlődésükben korlátolt gyer
mekek nevelésének — a gyógypedagógiának — nem jutott hely a könyvben- illetve
csak Rém rendszerénél történik róla említés, aki a „Tömegnevelés“ alá sorozza azt.
Véleményünk szerint az „Egyéni nevelés“ alá tartozik.
fém .)
Dr. Kenyeres Elemér: A- gyermek beszédének fejlődése. Szülők könyvtára.
Tanulságos, érdekes, tudományosan megalapozott és hézagpótló könyv ez
mely biztosan nagyon hasznos és kedvelt olvasmánya minden kis gyermekkel fog
lalkozónak, tehát a tanítónak, óvónőnek, nevelőnek, szülőnek, akiknek ezídeig a
gyeimek beszédének fejlődésére vonatkozólag a magyar irodalomban még, sajnos,
csak kevés munka állott rendelkezésükre. A szerző könyvének első fejezetében
általánosságban a fejlődésről ír, melynek a beszédfejlődés csak részlet-folyamata,
s annak gyorsasága és foka nemcsak a gyermek magával hozott finomodni és töké
letesedni tudó képességeitől függ, hanem függ nagyrészben a külső tényezőktől, a
környezettől, a bánásmódtól, eltanult szokásoktól. Legnagyobb befolyással és hatássál van a környezet a gyermek beszédének fejlődésére, éppen azért könyvének több
helyén rámutat az író arra, milyen rendkívüli fontossággal bír az, hogy gyerme
künkkel mindig helyes kiejtéssel,' helyes magyarsággal beszéljünk, kérdéseire mínchg helyes és értelmi fokának megfelelő válaszokat adjunk. Különösen értékesek
es figyelemreméltók a 20. fejezetében foglalt tanácsai. A bevezetés után végigvezet
bennünket a gyermek beszédének fejlődéstörténetén, melyhez részben a külföldi
szakirodalmat, de legfőképen saját gyermekén észlelt tapasztalatait használta fel.
A z egész könyvén végig a beszédfejlődés egyes fázisainak illusztrálására roppant
kedves és érdekes példákat sorol fel kislányán végzett megfigyelései alapján. ElvoJ1?1 főttü n k sorrendben a kisgyermek értelmének kibontakozása, kezdve az első
kifejező mozgásoktól, a könnytelen, majd könnyes sírás, mosolygás, a beszéd leg■első_ foka, a gőgicsélésíg, mely mindig tudatosabb lesz, mellyel később érzelmi álla
potát is kifejezi, majd környezetének száj mozdulatait figyelve a hangokat, a hang
súlyt utánozza,
A beszéd fejlődése természetesen minden gyermeknél másként indul meg, de
az eddigi tapasztalatok szerint, amennyire nagy általánosságban megállapíthatjuk,
az utánzásban legelső helyen állanak a magánhangzók, aztán a fog-(t-d), ajak- és
részben orrhangok (p, b, m), később az ó, ő, ü és 1, ty, g, gy, k, s, r, zs hangok kö
vetkeznek és kb. — természetesen megint általánosságban — a két éves kort kell a
gyermeknek elérnie, hogy minden hangot tisztán ki tudjon ejteni.
A z első, tudatosan kiejtett szavak, melyeknek értelmével a gyermek tisztában
van, kb. az első év körül jelennek meg, holott gyakran a szó jelentését már régebben
tudta, rámutatott, odafordította fejét, de kiejteni a nevét még nem volt képes. A z
első szavak leggyakrabban főnevek, s legtöbbször egy szóból álló, többértelmű mon
datok, melyek sokszor a gyermek kívánságainak egész sorozatát fejezik ki. Rendszehónapig használja a gyermek az egy szóból álló mondatokat, melyek lassan
mindinkább szaporodnak, mindig határozottabb értelmet kapnak, majd ragokat
vesznek fel és mindig tökéletesebben viszonyítva jelennek meg a gyermek beszédé
ben. Később a főneveket követik az ígék;s eleinte csak főnévi igenév alakban, és
egyes szám harmadik személyben, eleinte csak jelen és múlt időben, a jövő idővel
és igekötőkkel csak jóval később tud a gyermek bánni. A melléknevek használata
már bizonyos fokú érettséget kíván, amikor képes már a gyermek a tulajdonságok
megkülönböztetésére. A színeket aránylag későn tanulja meg a gyermek, Binet
francia pszihológus, valamint nálunk Éltes Mátyás vizsgálatai szerint a színek
.helyes ismerete kb. a 7 éves korra tehető.
A határozó szók közül rendszerint a „nem" jelenik meg legkorábban, már egy
éves kor körül, mint visszautasítás, tagadás; a többiek jóval később. A „talán" szó
tudatos fellépése nagy fontossággal bír, mert jelzi, hogy a gyermek különbséget
kezd tenni a való és képzelt között, mely eddig gondolkodásában teljesen egybe
olvadt. Szerző a „talán szó fellépését a 2— 3 éves korban tapasztalta. A z idő iránt
csak kb. két éves "kor körül mutatkozik érdeklődés. A „tegnap", „ma", „holnap" stb.
szavak jelentőségével nagyon nehezen jön tisztába a kisgyermek, mert ezek viszony
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lagosak és a folyton eltolódó jelennel változnak. A pontosabb időszámítás, órabeoszíás ismerete csak már az iskolás, 7'•— 8 éves korra tehető. A névutók közül a könnyeb
bek (mellé, alatt, alá, után) a második év utolsó negyedében jelentkezhetnek,
míg a komplikáltabbakat sokszor még 6— 7 éves korában sem tudja a gyermek
helyesen használni. A névmások közül a mutató névmást már egy éves kor körül"
rendszerint használja a gyermek, a birtokos-, személyes névmást jóval később,
jóllehet, hogy a birtokviszonnyal már sokkal hamarabb tisztában volt. A számnevek
tudatos használata rendszerint későn lép fel a gyermeknél, dacára annak, hogy a
számokat egymásután gépiesen el tudja sorolni, azok teljes megértése eltart az
iskolás korig.
A gyermek kis egyszerű mondatai mindig összetettebbek lesznek, szókincse
bővül, kérdései mindig gyakoribbak, mindig több értelmet kapnak, míg végre, álta
lánosságban 8— 9 éves kora körül, jól beszél már, az átvitt értelmű szavakkal ésmondatokkal is kezd tisztába jönni, melyeket eddig csupán eredeti jelentőségükben
volt képes megérteni.
A gyermek beszédének fejlődésében nagy szerepet játszanak a helyesen meg
választott, s megfelelő időben használt dalok, ritmikus gyermekversek, mesék, majd
képeskönyvek, melyek a gyermek kis világából már ismert képeket, jeleneteket áb
rázolnak, Eleinte csak a ritmus, a dallam érdekli' a gyermeket, később, mikor m ár
a szavak, a szöveg értelme iránt is kezd érdeklődése felébredni, nagy súly helye
zendő arra, hogy csak az általa ismert, értelmi nívójának megfelelő, könnyen ért
hető szöveget használjunk.
Könyvének utolsó fejezetében — sajnos nagyon röviden — az idegen nyelv
tanulásáról ír a szerző. Szerinte az idegen nyelv sikeres megtanulásához legfonto
sabb az, hogy a gyermek idegen környezetbe kerüljön, hol az idegen nyelv elsajá
tításának legfőbb feltételei megvannak u, m. az érdek, a ráutaltság, hogy új környe
zetével kapcsolatba lépjen, továbbá alkalom és elegendő idő a beszélésre és gya
korlásra, Hogyha a gyermeket nem áll módunkban idegen környezetbe juttatni, az:
iskolai idegen-nyelv tanításnál mindenesetre sokkal eredményesebb az idegen
nyelvű nevelő (nő) tanítása. Mindkét esetben nagyon fontos azonban, hogy a tanul
takat a gyermek, az idegen környezetből kikerülve, vagy az idegen nevelő távozása',
után is megfelelőképen gyakorolja, olvasás, beszélgetés által. Ha a szülők külön
böző anyanyelvűek, s mindkét nyelvet egyszerre akarják gyermekükkel elsajátít
tatni, úgy fontos, hogy beszédükben mindig következetesek legyenek s mindig
ugyanazon nyelven szóljanak gyermekükhöz, A két nyelven veszélő gyermek is,
helyes nevelés mellett, ugyanazon fejlődési fokozatokon megy át, melyeket m ár
eddig megismertünk. Normális körülmények között csak akkor kezdjük gyerme
künket idegen nyelvre taníttatni, ha anyanyelvét már legfőbb vonásaiban elsajá
tította, tehát legkorábban 4— 5 éves kora körül.
Dr. Kenyeres könyvének sok más fontossága mellett még rendkívül nagy
haszna az is, hogy minduntalan rámutat a magyar gyermek beszédfejlődésére
vonatkozó ismereteink hiányosságára, adatszegénységére, azokra a pontokra, melyek
még kutatásokra, pótlásokra szorulnak. Köszönet illeti őt azért, hogy értékes kis'
könyvével ezen a téren az úttörő munkát megkezdte. A további kutatások érdekében,
véleményünk szerint, propagandát kellene indítani olyan irányban, hogy minél több
szülő, illetve anya, kinek gondos és szerető szemét nem kerüli el gyermeke életének
úgyszólván egyetlen pillanata sem, pontos és a kis életnek minden megnyilvánu
lását, minden változását feltüntető naplót vezessen. Ezen napló adatait meghatá
rozott helyen (pl. valamely gyermeklélekkutató társaságban) rendelkezésre bocsájtanák, hol azok rendszeres és tudományos feldolgozás után, a további kutatás
anyagául szolgálnának. Biztosan reméljük, hogy ezután minél több anya és nevelő'
részletes és tudományosan is felhasználható feljegyzésekkel, gyermeknaplókkal
minél nagyobb mértékben igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy a magyar gyermek
beszédfejlődésének kutatása a külföldiekéhez hasonlóan, minél nagyobb mértékben
előrehaladhasson,
Dr. Sch. J.-né.
Fröbel Frigyes műveiből: Embernevelés: A gyermekkert foglalkoztató eszközei. —
A gyermek alkotó kedve. — A közvetítő iskola. — Fordította dr. Petrieh
Béla, előszóval ellátta dr. Kenyeres Elemér. A „Kisdednevelés“ kiadása.
Budapest, 1928. X V . 149. I.
Dr. Kenyeres Elemér a könyvhöz írt előszavában igen figyelemre méltó tanul
mányt ír arról, micsoda körülmények tették szükségessé e fordítást, mikor a magyar
kisdedóvás már régen átesett azon a határon, amit Fröbel nevelő-rendszere gyako
rolt rá. Szerinte Fröbel, a kisdednevelés korszakalkotó pedagógusa erősen foglal
koztatja a nevelők gondolkozását, főképpen a modern munka-iskolával kapcsola-
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tosan Clapciréde megállapítása szerint a múlt tíz legnagyobb pedagógusa közül
Pestalczzi, Rousseau és Herbart után Frőbelnek szentelnek legtöbb sort a világ
legnagyobb és leggyakrabban forgatott pedagógiai lexíkonaí. Frőbel legegyénibb sa
játossága a játék és foglalkozási eszköz, mely bár igen gondos, de nem lezárt valami
hanem olyan, mint a mag, fölhasad és kícsírázva megnő az ember lelkében. A
F rőb el.féle anyag minden irányban fejleszthető! a végtelenségig. Sehol sem szab
határt a teremtő képzeletnek s alakító erőnek. Mindig új formákat lehet belőle
kifejleszteni. Nemcsak a gyermek tevékenységi ösztönét elégíti ki, hanem lángra
lobbantja és növeli az ember tulajdonképeni ős erejét, képességét és akaratát^ a
formátlan anyagot formába önteni, a holt anyagot feleleveníteni. De Frőbel művei
nemcsak a pedagógusokat érdeklik, hanem a pszihológusokat is; felfogása a gyer
mek szellemi életéről több ponton egyezik a jelenkori legkiválóbb gyermek-pszihológusok megállapításaival. A „Kísdednevelés" értékes sorozatos kiadványai között
is első helyre kell tennünk ezt a vaskos kötetet, mely valóságos gyöngyszeme peda
gógiai irodalmunknak,
(é m )
Ottó la u b e: Schau und lies von klemen und grossen Tieren und kleinen Menschen.
Bildschmuck von Carus. 2. B'ándchen. Berlin 1929.
A szerző a^ gyermeki lélek szükségleteit megismerve, azokat gyermekíesen
kedves és beszédes, esztétikai értékű árnyképekkel igyekszik kielégíteni, most már
egy második kötetecskében. A 16 árnykép négyes csoportosítással négy kedves
gyermeki történést illusztrál: a koránkelés örömeit, az állatszeretetet, a természet
titkait, a víziélet örömeit.
A képeskönyvecske német szöveg nélkül is kapható a szerzőnél; Direktor
Ottó Taube, Landestaubstummenanstalt in Schleswig. Legalább 30 darab rendelése
esetén ára 50 P f„ azonfelüli rendeléseknél 40 Pf-ért és a postaköltség.
(M ich els.)
Fábrí K ároly Lajos; A z értelem vizsgálatának módszerei. Közlemények a pécsi m.
kir. Erzsébet-tudományegyetem pedagógiai intézetéből. Dunántúli egyet, könyvkereskedés. Pécs, 1927. 28 l. Á ra 1 P.
. Szerző úgy látja, hogy az értelem vizsgálatára ma már sok a módszer és a
variáció, tehát a selejtezést és a rendszerezést kell célul tűznünk magunk elé.
Teljes mértékben aláírjuk a szerző megállapítását, csak szeretnők, ha konkrétumo
kat is adna,
j
Gyeimeknaptár. A z
megjelent már.

Országos

Állatvédő

Egyesület

1930.

évi

Gyermeknaptára

Ezt a X X X II. évfolyamot Horthy Miklósné kormányzónénak, az egyesület
fővédnökének szeretetteljes előszava nyitja meg. A naptárt szép állatképek, Vezényi
Elemér rajzolóművész képei díszítik. Színdarab van a naptári rész után a madarak
és fák napjára. Mesék, ismertetések és versek következnek jeles íróink tollából,
úzt az évfolyamot is Fodor Árpád szerkesztette. Megérdemli a kiadvány az eddigi
hez hasonló meleg pártolást, mert erkölcsnemesítő és szórakoztató könyvecske.
Egy példány ára 24 fillér és minden 10 példány után 1 tiszteletpéldány jár. Kiadóhivatal; Budapest, IX., Ernő-utca 11— 13.
A. Magyar Anyák Naptára az 1930. közönséges évre, kiadja az ,,Országos StefániaSzövetség" anyák és csecsemők védelmére. Budapest, V ili., Vas-u. 10. 208 l.
Ára 1 pengő. Kapható az összes anya- és csecsemővédő intézetekben és a
Szövetségben.
A ..Magyar Anyák Naptára“ már hetedik éve jelenik meg s tartalma évrőlévre gazdagabb. A Naptár élén gr. Bethlen István m, kir, miniszterelnök üzen a
magyar anyáknak, rámutatva arra, hogy az igazi nemzetmentő munkának első fe l
adata a családmentés. Ezt az eszmét szolgálja a Naptár minden sorával. Dr. Fekete
Sándor főorvos tartalmas és képekkel gazdagon illusztrált „Anyák Iskolája" köz
vetlen hangon s minden részletre kiterjedő figyelemmel tárgyalja a csecsemő táp
lálásának, gondozásának kérdéseit. Cikkét élvezettel fogja olvasgatni minden anya,
de emellett kiválóan alkalmas arra is, hogy népszerű előadások vezérfonalául szol
gáljon, A Naptár gazdag tartalmából ki kell emelnünk még Dréhr Imre államtitkár:
,,A mi kötelességünkről , dr. Cságoly Sándor: „A z étvágytalan gyermekről",
dr. Bangha Béla: „ A családmentés Etikai A lapjairól", dr. Kovács Józsefné:
„ A z emberi táplálkozásról , dr. Okolicsányi-Kuthy Dezső: „A z egyes ember teen
dőiről a tuberkulózis ellen való védekezésben", dr. Sz. Liebermann Leó: „ A hibás
és helyes testtartásról", dr. Donát Gy.: „A z alvásról", dr. Bród Miklós „ A z angol
kórról írt oktató cikkeit. De bőven találunk a Naptárban gazdasági kérdésekkel
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foglalkozó cikkeket is. így Németh József: „ A konyhakert berendezéséről és kihasz
nálásáról", Gráhner Emil: „ A gyomok kártételéről és azok irtásáról" írt. — „ A
szórakoztatásról" Mécs László, dr. Váradt Sándor, A jta y Kálmán, dr. Horváthné
Buríán Nándin, Radoné Kenessey Ilona stb., stb, gondoskodnak verseikkel és kis
elbeszéléseikkel, A fentiekben csak a cikkek egy részéről emlékeztünk meg név
szerinti felsorolással, a Naptár olvasói még közhasznú cikket és érdekes szórakoz
tatót fognak találni, a Naptárban, ha azt végig lapozzák. Mindezeken felül teljes
naptári rész, postai díjszabás, névnapok jegyzéke, országos vásárok jegyzéke egé
szítik. ki a több mint 100 szép képpel díszített Naptárt,
Beküldött könyvek:
Herodek Károlyi A vakok jelentősebb németországi intézetei. (Tanulmányúti ta
pasztalatok.) Különlenyomat a „Siketnémák és Vakok Oktatásügye'' XXX.
évfolyamából. 13 l.
Dr. Máday István: A z individualpszihológia orvosi és pedagógiai törekvései. K ülön
lenyomat a „Budapesti Orvosi Újság“ 1929. (X X V I I .) évfolyamából. 8 l.
Dr, Máday István: A tanulók idegrendszere
lelki egészségügye. A I II. Egyete
mes Tanügyi Kongresszus iskolaegészségügyi szakosztályában 1928. július 4-én
tartott előadás. Különlenyomat „ A jövő útjain" 1928. évi ( I I I . ) évf. 4 l.
A. tanárok és szülők összeműködéséről. Különlenyomat „ A jövő útjain" 1929.
(IV . évfolyamából. 4 1.
Krén Margit: A z iskolával kapcsolatos gyermekvédelemről. Kiadja a székesfőváros
Tanácsának közoktatási ügyosztálya. 4 l.
Nagy László: Pedagógiai-pszihológiai vizsgálatok célja és módszere. K ülönle
nyomat a Ranschburg-emlékkönyvből. 12 l.
Nagy László: Pedagógiai biológia „Paedagogische Biologie". Különlenyomat „A
Gyerm ek" 1928. évfolyamából. 7 /.
K arl Röthy; Zum Andenken Frh. v. Schrenck-Notzing. Sonderabdruck aus d.
Fachzeitschrift „Das neue Lich t“ Purkersdorf bei Wien. 4 l.
Dr. Szokola Leó: Az! árvaszék és az iskola kapcsolatáról. Kiadja a székesfőváros
tanácsának közoktatási ügyosztálya. 4 l.
Dr. Naményí Lajos: A házassági tanácsadás lényege és feladatai. Budapest, 1929.
Különlenyomat a „Népegészségügy“ 1929. évi 23. számából. Ngy. 8. 11 l.
Dr. Ludwig Keller: Der Ausbau der ungarischen Reichsorganisation für M utter- und
Sänglingsfürsorge. Sonderabdruck aus „Gesundheitsfürsorge für das KindesA lter" IV. B. Heft 2 u 4. 1929. 9 1.
Dr. W ladimir Eliasberg: Psyhologie des Abnormen. Separatabdr. aus der Zeitsch.
f. Kinderforschung B. 33. 4. Heft. 20 l.
Dr. W ladim ir Eliasberg: W ie enstehen und verlaufen aufgabefreie „natürliche
Beachtungsvorgänge. Sonderabdr. aus Bd. 29. H eft 3. der Zeitschrift f. K inder
forschung.
Dr. W ladim ir Eliasberg: Denkschrift betreffend Schaffung heilpädagogischer E in 
richtungen (Ambulanz und Station) an einer Universitäts-Kinderklinik: Sepa
ratabdr- aus d. Zeitschr. f. Kinderforschg. Bd. 34. H. 5— 6. 1928. 5 l.

L A P S Z E M L E
Die Hílfsschule. Organ des Verbandes dér Hilfsschulen Deutschlands. Herausgegeben vöm Standt-Schulrat A. Henze. 1929. X X II. Jahrg. 1 Heft.
A cseh törvényhozás által 1928. nov, 12-én elfogadott kisegítő iskolai tör
vény főbb rendelkezései:
A kisegítő-iskola célja oly tanköteleskorú gyermekek befogadása, nevelése és
oktatása, akik szellemi elmaradottságuk folytán az elemi iskolában eredményesen
nem oktathatók. (1 §.). E törvény alapján egészben vagy részben az állam vagy a
község terhére létesített és fenntartott kisegítő-iskolák nyilvánosak és vallásra való
tekintet nélkül mindenkinek hozzáférhetők. Más módon létesített és fenntartott
iskolák magániskolák. A kisegítő-iskolák rendszerint önálló iskolák, saját igazgatás
sal és ha lehetséges saját épülettel. Műhelyek, kert és játéktér lényeges kellekei a
kisegítő-iskolának. Ahol a helyi viszonyok nem engedik meg az önálló iskola fel-
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állítását, kisegítő-osztályok szervezendők az elemi iskolával kapcsolatosan, ( 2. §.).
A kisegítő-iskolák tantervét és szervezeti szabályzatát a közoktatásügyi minisztérium
állapítja meg az egészségügyi és a népjóléti minisztérium, valamint szakemberek
közbenjöttével. (3, §,), A növendékek legmagasabb létszáma egy-egy osztályban 20.
Ha a tanulók száma 20-nál több, akkor új osztály és egyúttal új tanítói állás is
szervezendő és ez folytatódik így minden további 20 növendéknél. A z olyan kisegítőiskolát, amelyiknél három egymást követő évben 8-nál több osztály van, azonnal
két önálló iskolára kell szétosztani. (5. §). A z elemi iskolában nem boldoguló, de
képezhető gyermekek kötelesek a kisegítő-iskolába beiratkozni és azt látogatni. A
beutalás a szülők kérésére, vagy az elemi iskola tantestületének a javaslatára
történik. A beutalandőkat hivatalos bizottság vizsgálja meg, melynek tagjai az
elnöklő hatósági (iskola) orvoson kívül, egy elemi iskolai és egy kisegítő-iskolái
tanító s amennyiben lehetséges, a gyermekvédő szervezet megbízottja. A gyermekek
törvényes képviselőit is meghallgatják és módot adnak nekik, hogy a gyermekük
érdekeit szolgáló észrevételeiket a bizottság előtt elmondhassák. A bizottság hatá
rozata 15 napon belül a szülők által megfellebbezhető, ( 6. §.), A kisegítő-iskola
körzete az a község, melyben az iskola van. Nagyobb községek több körzetre oszt
hatók, de csak akkor, ha több kisegítő-iskola van a községben, A körzeten kívül
lakó csak abban az esetben vehető fel, ha az osztálylétszám a 20-at nem haladja
meg; ellenkező esetben csak az iskolafenntartó beleegyezésével vehetők fel. (7. §.).
A kisegítő-iskolái tankötelezettség tartama megegyezik a népiskoláéval. Felmentést
nyernek azok a gyermekek, akik testi vagy szellemi tőrődöttségüknél fogva minden
iskolai nevelésre és oktatásra alkalmatlanok. ( 8. §.). A kisegítő-iskoláknál csak
olyan elemi vagy polgári iskolai tanitók alkalmazhatók, akik a kisegítő-iskolákban
való tanításra képesítő szakvizsgát sikerrel letették. M egfelelő szakemberek hiá
nyában, kivételesen, szakképesítés nélküli tanítók is alkalmazhatók. (10. §.). A tan
erők részére ídőnkint állami továbbképző tanfolyamok tartatnak. A z elemi iskolákra
vonatkozó szolgálati és fegyelmi szabályzat a kisegítő-iskolákra is érvényes, ha
a törvény másképen nem intézkedik.
A nyilvános kisegítő-iskoláknál működő szakképesített tanítók fizetés és előlépés tekintetében egyenlő elbírálás alá esnek az elemi, illetőleg a polgári iskolai
tanítókkal. Előbbiek azonban fizetésükön felül a szolgálati idő első 10 évében évi
1500 cs. korona és a 10 évnél több szolgálati idővel bírók pedig évi 2100 cs. korona
működési pótlékot kapnak. A véglegesített tanítók pótléka a nyugdíjba is beszá
mítódik. A törvény 1929. év január 1-én lépett életbe.
(Haberstroh József.)
Protestáns Tanügyi Szemle. Dr. Mezey Károly: „Szuggesztió a nevelés szolgálatá
ban." 1929. évfolyam 4. szám.
Szuggesztió alatt képzeteknek, érzelmeknek tudatunkba kritika nélkül való
befogadását értjük.
Szuggeráláskor az idegen személy akaratlagosan vagv akaratlanul ítéletet al
kottat velünk anélkül, hogy mérlegelnénk. Ha a szuggerált képzet, érzelem, ítélet
a saját lelki működésem eredménye, akkor autószuggesztió áll elő. Hipnózis alkal
mával könnyebben vétetnek fel a szuggesztiók. A divat, a politika stb, mind szug
gesztiók útján hat. A nevelés is teljes egészében szuggesztiókon alapul. Ezzel dolgo
zik a család, a társadalom, az iskola; de öntudatlanul. Igen előnyös volna, ha a
pedagógiával foglalkozók rendszeresen tanulnák a szuggesztiók tanát.
A tanár szuggesztió-hatása meglátszik a növendéken. A z egyik az érdek
telen tárgy iránt is tud figyelmet ébreszteni, a másik a legvonzóbb tárgynál sem
ébreszt figyelmet. A szuggesztió-hatás érvényesül az erkölcsi nevelés szolgálatában is.
A z erkölcsi nevelés célja oly egyéniség kialakítása, a mely a nagy erkölcsi igaz
ságok megvalósítására törekszik. Ha az értelem kifejlődése előtt a gyermek vala
mely elvet magáévá tesz, az csak szuggesztió útján lehetséges. A z erkölcsi nevelés
az akarat nevelése és helyes irányba való terelése. Itt az iskolai rend az első lépés.
A tanuló nem meggyőződésből ül be a padba, sem logikus következtetések folytán,
hanem a nevelő szuggerálja hivatalos és egyéni tekintélyével, A többi gyermek is
ül, tehát innét is kap szuggesztiót. Ha több egyed ugyanazt a dolgot cselekszi, az
szuggesztiv erővel hat.
Ha azonban egy-két rendetlenkedő nem eléggé szuggeráltatott: felborulhat a
rend. A fegyelmezésnél a szereteten, büntetésen és jutalmazáson kívül legfontosabb a
tanári tekintély, mely szuggesztiv képességen nyugszik. Nem elég a műveltség, a
szaktudás, hanem tudjon szuggerálni.
A szuggesztió tanának törvénye, hogy ha valakinél egy-két szuggesztió sike
rült, az illető alkalmassá válik további felvételekre is. Innét van a nagy fontossága
az iskolai rendnek. A jó fegyelmező úgy állítja parancsait a gyermek elé, hogy
azok megfellebbezhetetlenek, másként nem is történhetnek. Régi pedagógiai köveMagyar Gvógypedagógia 1930, 1— 2, szám.
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telmény, hogy az a jó tanár, akinek élete, cselekedetei példaképen szolgálhatnak,.
De a rossznak nagyobb hatása van, mert eleinte örömet okoz. A gyermek a rossztól
távoltartandó, erős szuggesztiv hatással küzdünk a rossz szuggesztiók ellen. Sok
szor, sokoldalúan s erősen hatunk a gyermek lelkére. Minél erősebb a nevelőben
az autószuggesztió, hogy ő erre képes, elhivatott: annál jobban tud hatni növen
dékére. A tömegnevelés jobb, mint az egyéni, mert a gyermek szuggesztibílitása
fokozódik. A z oktatás {az elme kiművelése) szintén az erkölcsi nevelés szolgálatá
ban áll. Vizsgáljuk meg, milyen szerepe van a szuggesztiónak az oktatás szol
gálatában.
A tantárgy a tanulónak érdekesség nélkül való. A z érdeklődést és. figyelmet
az oktató akarata kelti fel. Annál jobb tanító vagyok, minél jobban érvényesítem az
én agyi dinamikám szuggesztiv működését a tanuló agydinamíkájára. Ha a tanuló
val megértetem az új fogalmat, nyert ügyem van, mert a megértés elősegíti az én.
hatásom nélkül is az asszociációs utak begyakorlását — a megtanulást.
A tanuló könnyen szuggerálható, mert agyának alapállapota: a szétforgácsoiódottság és tudata is laza asszociációkból áll. A figyelemnél egy képzet foglal helyet
a tudatban. A figyelmet gátló tulajdonságok elősegítik a szuggesztiót. Nehéz a.
figyelmet fenntartani, mert a gyermek tudata játéktere az akarattól független, csa
pongó asszociációknak. A figyelem fenntartására a figyelmet akadályozó gyenge
séget használjuk fel. A kóbor képzeteket a mi erősen: szuggerált képzeteinkkel ki
szorítjuk a gyermek tudatának központjából és az megmarad az elfáradási időbekövetkeztéig. ,,Nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk“ ezt csak a nevelő
látja be. Itt tudományos megvilágításban látjuk bemutatva azt, amit gyakorlatbanaddig is csináltunk.
(Káplán.)
Egészségvédelem. A „M. Vöröskereszt Egylet“ hivatalos lapja. 1929. V. évfolyam
20— 21. szám.
Ez a lap többször foglalkozik gyógypedagógiai kérdésekkel. Ezúttal dr.
Krcpuska Géza egyet, tanár „ A síketnémákról“ ír, a siketség, a némaság, a siket
némaság és nagyothallás meghatározásával foglalkozik igen világos formában, A
siketnémaság kórokozóit Bezold nyomán közli, azok számát dr, VóZy adataiból vette.,
Két társadalmi feladatot említ a siketnémákkal szemben: azok számának csökken
tését és kötelező szakoktatását. — Dr. Hajós Lajos egyet, m, tanár „Munka és
idegrendszer“ címen cikksorozatot kezd meg, melyben azt magyarázza meg, mi a
szerepe az idegrendszer működésének és egészségi állapotának a kenyérkereső
munkában, — P. M. „ A képességvizsgálatok fontossága" cím alatt a B E SZK Á R Tnál használatba vett pszihotehnikaí vizsgálatokról szól és azokat elsőrendűeknek
minősíti.
( ém.)
Rudolf Píntner, Speech and speech-reading tests fór the Deaf. American Annals of
the Deaf. Vol. LXX1V, No. 5. 1929.
A szerző a siketek szájról olvasási képességét vizsgálja, az idevonatkozó tel
jesítményeket pedig, korrelációt keresve, vonatkozásba hozza egyéb növendékteljesítményekkel. Eredményei: 1. A siketek beszédképessége és a néma tesztekkel
végzett vizsgálatok eredményei között nincs korreláció. 2. Nem mutatható ki korre
láció az intelligencia és a beszélés érthetősége között sem. 3. A szájról-olvasás
képessége és az intelligencia között sincs korreláció,*) 4. A bejáró siket növendékek
beszéd és szájról-olvasási képessége felülmúlja az internátusi növendékekét, utób
biak azonban a reáliák terén vannak némileg előnyösebb helyzetben. 5. A beszédés szájról-olvasási, valamint az általános pedagógiai előrehaladás között kifejezett
a korreláció. 6. A beszéd érthetősége függ a hallás fokától, illetőleg a megsiketülés
korától.
(M ich els.)
Frederick Tílney, M. D.: A Comparative Sensory Analysis of Heten K eller and
Laura Bridgman. Chicago 1929. Különlenyomat az Archives of Neurology
and Psyhiatry 1929. évf.
I. A z érzékelés mehanizmusának fejezete alatt, a Head-féle elméletet ismerteti,
amely az érzékelés „protopathic” és „epicrític" területeit különbözteti meg. Ezzel
szemben a szerző 1., a testről tájékoztató és 2., a külvilágról tájékoztató érzékelési
területeket különböztet meg. A testről tájékoztató érzékszervek: a mozgást,- a hely
zetet- és az egyensúlyozottságot érzékelő szervek. A külvilágról tájékoztató érzék
szervek: I. A .) fizikaiak: a tapintás, a nyomás, a vibráció és a temperatura érzék
szervei, B.) kémiaiak: a szaglás és az ízlelés szervei és II., a távolságot közvetítő
szervek: a látás és a hallás.
A II. fejezetben K eller Hetén meglévő érzékszerveinek érzékenységét vízs*) Lásd dr. S. Krenberger megállapításait M. Gyp. 1929. évf, .123, 1.

( Szerk.f

19
gálja, a hallók normáival való összehasonlításban, Igen érdekes K eller Helértnek(
egy közreadott levele, amelyben saját szaglóképességének psziholó¿iáját, sőt filozó
fiáját adja. Egy további fejezetben Bridgman Laura érzékelési lehetőségeit ismer
teti és összehasonlítja a K eller Helén vizsgálatából kapott számszerű adatokkal.
A z érzékszervek fejlődéséről és szolgálmányaíknak feldolgozásáról szóló feje
zettel végződik az előttünk fekvő tanulmány.
(M ich els.)
Blätter für Heilerziehung. Dr. Otto Haase: Ausbau und Festigung. 1929. Nr. 5, 6, 7. C.
Marholds Verlag Halle a S.
Ez a cikk a Trüper alapította jena-sophienhöheí nevelőotthonnak tovább-fejlesztéséről, kiépítéséről ad számot, s emellett a német szellem bámulatra méltó
részletező és minden apró momentumra kiterjedő szakpedagógiai munkájába nyújt
betekintést. A z intézet gyógypedagógiai nevelésre, gondozásra szoruló gyengetehet
ségű, visszamardf, ideges, pszíhopata, nehezen nevelhető gyermekek nevelését szol
gálja; tudás, szakszerűség, hívatásszeretet és aprólékosan gondoskodó gyermekszeretet uralkodik benne. A gyermek megmentésére mindent meg kell tenni. M ini
mális céljuk; életrevalóság, munkakészség. H ogy céljukat elérhessék, figyelembe
veszik a tudomány vonatkoztatható összes tényeit. A környezet szépsége, feltétlen
tisztasága, célszerűsége, megfelelő játszóterek, tornacsarnok, műhelyek, munkakert,
szabad,- zárt,- víz-, hő- és légfürdők mind ezt a célt szolgálják; még az iskolapadok
kiképzésével is kisérleteznek s az élelmezésnél is tekintettel vannak az egyéniségre,
A munkáltatás célja a munkára nevelés és képesítés, a haszonra dolgoztatás mellé
kes momentum.
A testi nevelésnek kell a szellem és jellem kifejlesztésének alapjait lerakni,
az edzés, a gyógygimnasztika és ortopédia nevelésük eredményeinek emeléséheznagyban hozzájárul. Kezelést nyújtottak; rahitíkus eredetű gerinc-, mellkas- és
lúdtalp, majd keskenymellűség, merev mellkas, anyagcsere zavarok (elhártyásodás,
furunkulusok, hipoplázia) a cereblárís és perifériális idegek zavarai esetében is és
akut megbetegedéseknél, összesen: 84 esetben. A testkultúra javára írható a megbe
tegedések csekély száma. A gyógyszeres kezelésnél az erősítő szerek mellett luminál, tireoidin-kúrákat tartottak és szervi preparátumokat is adagoltak. A gyógy
szeres adagolásokkal a kisebb gyermekeknél értek el bámulatraméltó eredményeket,
míg a pubertás utáni korban kezeiteknél az eredmény úgyszólván semmi. A mirigy
készítmények adagolásánál tapasztalatuk az, hogy az életíntenzítást növeli, de
pedagógiai kihatása nem igen van, inkább az alacsony ösztönéletet mozgatja meg.
Napirendjük is az egyéniesítés tekintetbevételével készül, A kisegítő osztá
lyokban a délelőtti és délutáni munkabeosztás vált be. A délutáni pihenő után,
gyakorlati munkák következnek a kertben és műhelyekben. A napi munkát felol
vasási- és zene-esték zárják be. A növendékek csoportosítását nagy gonddal végzik.
Tanítás: a) A kisgyermekek csoportjában, kiknél nyilvános iskolák tekin
tetbe nem is jöhetnek, az orvosi kezelés és a pedagógiai képzés párhuzamosan ha
lad előre, A tanítás ezen fokon tisztán egyéni. Külön tananyag, tanterv nincs, itt
főleg a beteges jelenségek leküzdése, az életfunkciók iskolázása, az életrevalóság
kiépítése a feladat. A beszédgyógyítást ők a gyógygimnasztikával kapcsolják össze,
mit a motorikus és szenzorikus folyamatok közeli kapcsolata tesz érthetővé. A z
érzékszervek gyakorlásával tiszta szemléleteket nyújtanak. A z oktató aktivitása
képezi a tanítás középpontját. A z állandó foglalkozási anyag biztosítására, annak
képzeletdús feltalálása és ügyes beállítására nagy gondot fordítanak. Már ezen fo 
kon is megkezdődik az írás, olvasás és számolás alapjainak lerakása.
b) Tanítás a kisegítő osztályokban: A tanítás alakjának módszeres megálla
pítását ezen csoportnál nem tartják oly fontosnak, hanem annál lényegesebb a tan
anyag rendszeres felépítése. A z anyag következőleg koncentrált csoportjait állítják
be: 1. a szülőföld ismertetése, 2. anyanyelv, 3. számtan. A tanítás és a nevelés egy
kézbe van letéve s így annak minden viszonylatában való szerves feldolgozása,
összekapcsolása megvalósítható. A szülőföld ismertetéséhez, mint szemlélhető, ér
dekkeltő középponthoz koncentrikusan csoportosulnak a természetrajz, élettan, a
történelem, mint művelődéstan, a műhely és rajztanítások.
A természetrajz vázlatos terve. 1. Szemléletterületek, a) Gondozás, megfigye
lés, kisérlet. — Télen: hüvelyes vagy gabonafélék (bab) cserépben való csíráztatása.
Jácint üvegben való haj tatása, gyökérmegfigy elések. Vetített képben a csirke, béka,
rovar kifejlődése. Madáretetés. Mikroszkopikus megfigyelések: baktériumok, nö
vényrészek és a vér. Boncolása kis állatoknak és rovaroknak, — Tavasszal: tavaszi
virágok gyűjtése, a termékenyítés megértetése. A z iskolakert előkészítése, ültetési
terv. Árjegyzékek bekérése, magok megrendelése. Piac látogatása, főzelékfélék.
Kirándulás a növénykertbe, — Nyáron: A középpont az iskolakert. Állatgondozás:
o*
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birka, szárnyasok, nyulak. Akvárium. Madármegfigyelések: az egész telepen műreszkek vannak. Megfigyelése a mezőgazdasági növények fejlődésének. Hasznos és
karos altatok az iskolakertben: lepkék, szöcske, darázs, poszméh, méh ,egér, ürtfe
hörcsög, menyet, szarvasmarhák. Nyúltenyészetünk. Fafélék parkunkban és erdőnkben A virágzás feleségei kertünkben: kétlaki, iker, gyümölcsvirágok stb. Gyümölcs
telek a különféle fákon, a gyümölcsök fejlődésének megfigyelése, csonthéjas és
egyeb magvú gyümölcsök. A flóra védelme. Madárhangok. — Ősszel: kerti termé
keink szuretelese, behordása, elraktározása. Előkészületek a következő évre téli
megrendelések. Trágyázás b) A gyűjtés célja csupán a megfigyelésre való érdek
lődés lelkeltese. Levélfélék gyűjtése a herbáriumba. Hernyók gyűjtése és átalaku
lásuk megfigyelése. Ebihal, hangyák gyűjtése a terráriumba. Halászat. 2. Feldolr°..zas: r ? ’ Könyv A kiindulás állatmesékből történik, (Thompson, Jack London
Lons, Ewald, Brehm, Fleuton, I. W . Jensen.) Csak a középfokon kapják a növendekek bchmeil, Smalián és egyéb alapot adó könyveket a kezükbe. Növényhatározó
a flórái a és faunára, A rendszertanokat (Linné) nem használják. Anyagcsere, vérvT°r' , se,1t?s1
0,p<?rt°k- b) Kép. Elsősorban vetített képek, mint állat, vegetációs képek,
Novenybiologia, állatfajták, az ember. Modelek: a belső szervek, csontváz, fej.
c) Kajzolás és plasztilin-formálás. Önálló munka, a teremben körülfutó falitáblán
es rajzi tizetekben. Plasztilínből való utánformálás, d) Megfigyelési füzet: megfígyeléseiknek, különösen az életközösségeknek, (a mocsár, az erdő, gödör stb ) leírása
és azoknak rajzokkal való magyarázata. A középfokon önálló fényképezés, e)
Középiskolások. Ezen a fokon tanítási formaként, a változtatható osztályrendszer
vált be. A szigorú osztályszerínti elosztás, külön célkitűzéssel, merev volna a gyó
gyító-nevelés keresztülvitelére. A z órarendnek szabad alakítása azért keresztül
vihető, mert 6— 10 növendék van egy csoportban s így egyéni foglalkozás mellett
könnyebb az előhaladás.
Nevelés és nevelő. A gyógyítónevelés jóságát és eredményes voltát végered
ményben nem az intézet szervezete határozza meg, hanem inkább a nevelő és tanító
személyes arravalósága. A gyógyítónevelés a legnehezebb szellemi munka, mit az
egyén egyáltalán magára vállalhat. Azon út, melyen a nevelő a reábízott növendékeket vezeti, tele van csalódásokkal, visszaesésekkel és vesztett csatákkal. Növen
dékeinknek az egészség és derekasságig való előhaladása ritkán egyenes vonalú,
hanem inkább egy le és felszállása az eredménytől az eredménytelenségig, a hala^z, e^ aradá.sig. Minden növendék szervezetileg és visszahatásmódjában egy
külön világ, ezért nem szabad a gyógypedagógusnak elsietve csoportosítania és tipi
zálnia. Vannak esetek, hol fél esztendő kell, míg a növendék jellemrajzát, valódi
képét megismerhetjük, különösen az úgynevezett érzelmileg gyöngéknél (Gefühlsarm),
Vannak esetek, hogy a növendéknek a legkiválóbb nevelő is ellenszenves. M agya
rázatéi ennek, a kényszerként fellépő, kellemetlen színezetű gyermekemlékeiben
lelhetjük. Sokszor e téren a nevelő minden művészete tehetetlenül áll a leküzdhe
tetlen ösztönökkel szemben. A gyógypedagógusnak képességgel kell tehát rendel
keznie, hogy önmagát alaposan ismerje és kíméletlen kritikusa is legyen önmagá
nak, A. gyógypedagógiai kezelés ezért, a felületes szemlélő szemében sokszor
groteszk képét adja az egyenlőtlen kezelésnek, noha ezen tény a nevelő vállára
sok felelősséget hárít. Szolgálati utasításokat, rendelkezéseket részletmunkájában
még vezetőjétől sem várhat. Sehol sem képez oly értelmetlenséget a lakájszellem,
mint a vezető és nevelő ezen viszonylatában. Mennél nagyobb az önállóság a mun
katársak között, annál nagyobb a munkakészség és felelősség. Csak ily életföltéte
lek mellett őrizheti meg a nevelő hosszabb időn át lelki élénkségét, frissességét,
mire súlyos munkájában szüksége is van. A nevelő, szabadnapján kívül, oktató és
nevelői ténykedésével, növendékei között van elfoglalva.
A normális gyermeket is fáradságos munkával lehet belátásra és saját fele
lősségérzetéből fakadó cselekvésre nevelni. A gyengetehetségű és ideges gyerme
kek autonóm cselekvésre rendszerint képtelenek. Azoknak szükségük van a felnőtt
vezetésére és segítségére, de ez csak akkor lehetséges, ha a nevelő a növendékeivel
a legszorosabb kapcsolatban él. A munka nagy tömege és a felelősségérzet a nevelőt
érzékennyé teszik s annál inkább, mennél határozottabban merül munkájába. A
belső nagy feszültség csak erős önfegyelmezéssel és következetességgel óvható
meg a kilengésektől.
A z intézeteknek maguknak kell, még a szakképzett nevelőik továbbképzéséről
is gondoskodniok. A z előképzettség fontos, de kisebb értékű, mint az élettapasz
talatok mélységei A szemináriumi és akadémiai képzés munkájuk részére a legjobb
esetben oktatói-elméleti alapot nyújt. A kisegítő-iskolái tanszemélyzet előkészí
tése tömegét igényli a pszihopatológiai tudásnak és jól átgondolt tanítási gyakor
latnak, azonban növendékeink között kevés a tisztán kisegítő-iskolái eset, Német
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országban is hiányzik az olyan gyógypedagógiai kiképzés, mely közvetlenül a
gyógypedagógiai gyakorlatba és az intézeti munkába vezetne be. Ezért különösen
a szept.— márciusi téli időszakban hetenként tart az intézet tanszemélyzete érte
kezleteket, próbatanításokat, előadásokat és szakirodalmi referátumokat.
De Hanns Eyferth cikke statisztikát közöl, mely szerint, Németországban a
pszibopata gyermekek és fiatalkorúak részére tanácsadó, megfigyelő és nevelőintézetek, tömegesen létesülnek. 1880— 1909-ig csak 7 ilyen intézet létesült, 1910—
1919: 18, 1920— 1925: 42, 1926. év augusztusáig 16 ilyen intézetet alapítottak, Ezen
számok azonban a szerző szerint a minimumot jelölik, a valóságban igen sok
penzionátus alakult a „nehezen nevelhetők", „visszamaradott", „ideges" gyermekek
„egyéni" nevelése céljából. Ezek szintén a pszihopaták nevelése részére alakultak,
ha elnevezésükben azt nem is mondják ki. Reálisan számítva az elmúlt 10 év alatt,
az ily intézetekben lévő férőhelyek száma háromszorosára növekedett.
D r. Ottó Haase: Vöm Heilerzieher. Eine charakterologische Betrachtung. A
német pszihopaták védelmére alakult országos egyesület legutóbbi szakülésén több
ször utaltak arra a tényre, hogy a gyógyító-nevelés csak a kevés, született nevelők
dominiuma. A cikkíró felveti a kérdést; „vaj jón a gyógyítónevelés csak azon „charismatíkus , kivételes kegyelemben részesült nevelői egyéniségeknek teroploma-e?"
Válaszában majdnem megismétli a kérdést, mert sok tudást, arravalóságot követel.
Sőt tovább megy s a fiatalkorúak csoportjaihoz a megfelelő nevelői tipíkát is igyek
szik megállapítani. Vázlatosan közlöm ezt az érdekes megállapítást. A z explozív
természetű kiskorúak mellé „szuggesztiv" nevelő típus, a félénk, elzárkózott, depressziv, hisztérikus kiskorúak csoportjához a meggondolt „introspektiv“ nevelőtipus, az akarat-gyenge, szélcsap, érzéki kiskorúakhoz, a következetes, tárgyilagos,
szigorú „nyugodt" nevelő tipus és az ideges kiskorúak mellé az „anyás" nevelőtipus felel meg. A jó nevelő általános tulajdonságai gyanánt említi fel: természeté
ben legyen a segíteni akarás, becsületesség, bátorság, önkritika, fejlődési készség,
megbízhatóság, lelkiismeretesség, hűség és a sok mindent pótló szeretet, Németor
szágban, Amerikában és más államokban tapasztalhatjuk, hogy a gyógypedagógust
annak nehéz szakmunkáját nagyban értékelik, anyagilag is megfelelőleg igyeksze
nek honorálni, azonban a velük szemben támasztott igények is arányosan emel
kednek.
(V ágó K ároly.)
Dr. M ískoiczy Dezső: Családi kézközépcsontrövidülés és serdiiléses elmezavar,
Magyar Röntgen Közlöny 1929. 7. sz.
A közölt esetek jellemző példák a veleszületett kóros bántalmak kapcsolatos
öröklődésére, mikor a talált elváltozások más-más csíralevélrendszerekben, de
állandóan az illető rendszer ugyanazon szelvényében jutnak megnyilvánulásra.
(H . Révész M argit dr.)
L'Educateur. L X II. évfolyam 15. szám. Lausanne Payot et C.
„ A z emberi bíotipologia." Ed. Claparé de Pende fenti című könyvét ismerteti.
Pende az individualitás kérdésével foglalkozik és keresi az egyén testi és lelki
típusának összefüggését. A kitűnő olasz klinikus az emberi típusokat 3 néző pont
ból tekinti, alkati, vegyi és pszihológiai szempontból, a bíotipus ezen három ténye
zőből alakul ki. Morfológiailag megkülönbözteti a tipus brevilineust (nagy törzs,
rövid végtagok) és a tipus longilineust (kicsiny törzs, hosszú végtagok.) A formai
különbség az életfolyamatokban is megnyilvánul.; A brevilineus életfunkciójának
mérlege aktív, ezt nevezik tipus anabolikusnak, viszont a longilineusnál a mérleg
hiánnyal zárul, többet fogyaszt, mint amennyit bevesz: tipus katabolíkus.
A vérmirigyek rendszerében is megvan ez a funkcionális csoportosulás. A z
anabolízmust serkentő mirigyek vannak túlsúlyban a brevilineusnál: (kedesz-, has
nyál-, mellékpajzsmirigy), viszont a katabolízmust serkentők (pajzsmirigy, agyfügge
lék) dominálnak a longilineusnál.
Végső fokon az élet tempójának kialakulása a vegetatív idegrendszer: a szim
patikus és paraszimpatikus egyensúlyi állapota szabja meg.
Ezután rátér a pszihikai különbségek taglalására. A bőséges tartalékokkal
ellátott szervezetű tipus brevilineus optimista, vele szemben a tipus longilineus
pesszimista hajlamú. Szervezete olyan, mint a tönk szélén álló kereskedő, aki két
ségbe esett küzdelmet folytat a hiány ellen. Ezen két tipus teljesen fedi Kretschmer
píknikus és szkizoid alkatait. Igen érdekesek a nevelésre levonható következtetések:
a brevilineus pikníkus egyén pszihikus folyamatai lassúak, ezért nevezik bradipszihikusnak is. Ilyen egyén jó számoló, jó memoriájú, nagy az önellenőrzése. A

22

longiliiieus szkizoid típus lelki folyamatai gyorsak, ezért nevezik tahipszihikusnak
is, Előnyben részesíti a gyors szintéziseket a lassú analízisekkel szemben, az
intuitív szellemi munkát jobban kedveli a dedukciónál, Pende óva int a sematizálástól és az egyénnek csupán a biotipus alapján való megítélésétől, A pedagógus
szempontjából igen lényeges Pende azon véleménye, hogy a nevelés bizonyos mér
tekig korrigálni tudja az öröklött dispoziciót.
(D r. Lajta.)

EGYESÜLETIÉLET
ÁKOS ISTVÁN ÜNNEPLÉSE A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI
TÁRSASÁG DÍSZÜLÉSÉN.
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság f. évi január 26-án szép ünnepség keretében fejezte ki elismerését és háláját Ákos István nyug, gyógypedagógiai igazgató
iránt, aki a Társaságnál, annak megalakulásától fogva az ügyvezető alelnöki tisztet
töltötte be,
A díszülésen dr. Nagy Árpád h, államtitkár elnökölt s a megnyitás után javas
latot tett, hogy Ákos István örökös tiszteletbeli elnököt három tagú küldöttség
hívja meg a díszülésre, még pedig dr. Tóth\ Zoltán, Éltes Mátyás és dr. Sehnell
János, Mikor az ünnepelt tiszteletbeli elnök a küldöttség kíséretében a terembe lé
pett, a vakok „Homeros -énekkara a ,,Hiszekegyet" énekelte el s annak elhangzása
után a Társaság tagjai hosszantartó tapssal ünnepelték Ákos Istvánt. Kíséretében
volt hitvese, Ákos Istvánné, leánya: dr, Farkasné Ákos Margit a férjével és fia Ákos
Géza szóig, kiv. honv, százados,
Dr. Nagy Árpád h. államtitkár a Kormányzó Úr Őfőméltósága legmagasabb el
ismerését dokumentáló jelvényt a következő beszéd kíséretében adta át az ünne
peknek:

Méltóságos Elnök Ú r! Mélyen tisztelt Díszgyűlés!
Midőn a Társaság mai ünnepi ülésén az elnöki széket elfoglalni
szerencsém van, először is hálás szívvel mondok köszönetét a Társaság
igen tisztelt nagygyűlésének irányomban megnyilvánult ama kitüntető
bizalmáért, mellyel engem a mai tísztújítás során az egyik elnöki
tisztre megválasztani méltóztatott.
Olyan érdememről, mely e megtiszteltetésre méltóvá tenne,
ugyan nem tudok. Ha tehát bizalmukkal mégis megajándékoztak, erre,
ha nem is jogcímet, de magyarázatot egyedül abban vélhetek találni,
hogy ifjúságomtól kezdve, mindenkor különös érdeklődéssel és szere
tettel viseltettem fogyatékos embertársaink sorsa iránt s élénk figye
lemmel kísértem a gyógyító-nevelés módjait s legcélravezetőbb esz
közeit, melyek mellett az mai fejlettségét elérte,
Üj minőségemben programmot adnom, azt hiszem, szükségtelen,
mert hisz adva van ez a programm a Társaság célkitűzéseiben s eddigi
helyes működésében. Ügy érzem tehát, hogy elnöki tisztemben nekem
nem marad más feladatom, mint csekély erőmet s képességeimet azon
jól bevált célok és irány szolgálatába állítani, melyeket eddigi bölcs
és kiváló elnökük, az én nagyrabecsült barátom Rottenbiller Fülöp
Ő Méltósága kijelölt és Társaságunk életének irányításában követett.
H a a M agyar Gyógypedagógiai Társaság s az abban tömörült
hívatott szakférfíak munkásságát szemügyre veszem, örömmel állapít
hatom meg, hogy hazánkban a gyógypedagógia a különböző testi, ér
telmi s erkölcsi fogyatékosok állandó szakszerű gondozásával, gyógyí
tásával s oktatva-nevelésével a társadalomra nézve hasznos, dolog
képes polgárok számát egyre növeli s a különben a társadalom terhére
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váló, eltartásra szorulók számát folyton csökkenti s így a nemzetnek
szociális, nemzetgazdasági és általános kulturális szempontból felbe
csülhetetlen szolgálatokat tesz,
A gyógypedagógusok hívatott munkájának talán soh'sem volt
nagyobb jelentősége, mint napjainkban, országunk mai megcsonkított
állapotában, midőn az államháztartás súlyos helyzetében az állam
nem rendelkezik elegendő anyagi erővel ahhoz, hogy a polgárok e sze
rencsétlen rétegének sorsán szándéka és vágya szerint segíthessen.
H a valaha, úgy most van tehát szükség igaz humanizmustól,
krisztusi szeretettől áthatott, hivatásukért lelkesedő szakférfíakra, kik
e szerencsétlen embertársaink sorsát önzetlenül felkarolják s az orvostudományok, a pszihológia és pedagógia tudományos kütatásainak
segélyével s azok szilárd talaján állva, a nemzet egy különben negatív
elemének megmentőívé válni képesek.
A magyar gyógypedagógia e mindhárom irányban harmonikusan
összehangolt, egységes, tudományos és gyakorlati megalapozottságá
nak. köszönheti, hogy a kultúrállamok között fejlettség tekintetében
máris vezető szerepet tölt be s hogy munkája és elért eredményei iránt
a művelt külföld is a legnagyobb elismeréssel adózik. Csak legutóbb,
a múlt év tavaszán, a gyógypedagógiai laboratórium fennállásának
negyedszázados ünnepén is örömmel és megelégedéssel láthattuk világ
szerte mennyire elismert tekintélye van a magyar gyógypedagógiának.
Ennek a hosszú évek tapasztalásai szerint jól bevált egységes,
tudományos és gyakorlati iránynak szolgálatában áll a M agyar Gyógy
pedagógiai Társaság is s ugyanezt írta zászlajára s követi érdemes
munkájában a gyógypedagógusok legfőbb kiképző szerve a Gyógy
pedagógiai Tanárképző főiskola is.
M a abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy ennek a helyes
eszmei iránynak egy fáradhatatlan lelkes harcosát ünnepelhetjük
Ákos István tanár úr személyében, ki immár 50 éve áll a magyar
ffyógypedagógía s kíválíképen a síketnémaoktatás szolgálatában s ki
tanári, tudományos és szakirodalmi munkásságával mindnyájunk há
láját és tiszteletét kiérdemelte. Örömmel jelenthetem, hogy az ő fá
radhatatlan, lelkes munkásságáról legmagasabb helyen is tudomást
szereztek s a Kormányzó úr Ő Főméltósága múlt évi december hó 7-én
kelt magas elhatározásával Ákos István ny. tanárnak hosszú évek so
rán át kifejtett buzgó és sikeres munkásságáért elismerésének tudtul
adását megengedni méltóztatott.
Midőn e magas kitüntetés külső jelét az ünnepeknek átadhatni
szerencsés vagyok, úgy érzem, hogy annak az ünnepeikre hármas jelen
tősége is van. Szól ugyanis ez a kitüntetés első sorban a tanárnak, ki
a siketnémaügy fejlesztésére már ifjú korában megalapította az első
szaklapot. Szól másodsorban a szakirodalom leghívatottabb és legter
mékenyebb első előadójának, továbbá nem kevésbbé a siketnématanárnépzés első előadójának és a képző tanfolyam első vezetőjének.
De végül nem kisebb mértékben szól a kiváló, derék embernek is, ki a
maga elé tűzött emberbaráti szent célért egy félszázadon át nem szűnt
meg fáradságot nem ismerve dolgozni s kinek a gyógypedagógiai
irányzat erősítésében és fejlesztésében elévülhetetlen érdemei vannak.
A zt hiszem, az itt jelenlevők leikéből beszélek, midőn ama hő
kívánságomnak adok kifejezést, vajha az a.pihenést nem ismerő, lelkes
munkásság, melyet Ákos István a magyar gyógypedagógiának úgy el
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méleti, mint gyakorlati téren szentelt, gyógypedagógiánk minél na
gyobb, minél fényesebb fejlődésében gyümölcseit megteremje s ő e
nagyarányú fejlődésben s az elért eredményekben még sokáig, a leg
jobb egészségben gyönyörködhessék. A z ünnepelt további munkássá
gára a jó Isten áldását kérem.

Dr. Rottenbiller F iilöp h. államtitkárnak, a Társaság elnökének
intésére lehullott a lepel Ákos István arcképéről, Prohászka József
festőművész kiválóan sikerült alkotásáról,
íme — így szólt az elnök — ez a mi tiszteletünknek és szeretétünknek a megörökítése az utókor számára. Mikor itt maga előtt
látja — úgy mond — Ákos Istvánt, kinek a jó Isten kegyelméből meg
adatott érni, hogy egy emberöltőn át teljesített becsületes s eredmé
nyekben gazdag munkájáért friss erőben és jó egészségben átvehesse
pályatársainak és tisztelőinek s ezeken keresztül az egész magyar
társadalomnak hódolatát, arra gondol, hogy Mózes 40 évi bolyongás
után sem juthatott el az ígéret földjére, mert nem akarta az Ür, hogy
Mózes a 40 éves küzdelem, pusztai bolyongás közben megismert sok
gyarlóságot mgával vigye az ígéret földjére. Lám a jó Isten Ákos Ist
vánnak megengedte érni azt, hogy 50 éves küzdelmes múlt után íme
most bejuthatott az ígéret földjére. A z Űr azért rendelkezett így, mert
Ákos István múltjában csak erények vannak, a gyarlóságoktól pedig
mindenkor mentes volt, így tehát az ígéretek földjén is követendő
mintaképül áll embertársai számára. M i Ákos István képét szívünkben
hordjuk s e festmény a szivünkben hordott képet csak megtetézí.
Elnök kihirdette a M agyar Gyógypedagógiai Társaság nagy
gyűlésének határozatát, mely szerint a Társaság Ákos Istvánt örökös
tiszteletbeli elnökéül megválasztotta, Felkéri Schreiner Ferencet, a
Gyógypedagógiai tanárképző Főiskola előadó tanárát, hogy az örökös
tiszteletbeli elnöknek megválasztásáról szóló oklevelet adja át.
Schreiner Ferenc, a díszoklevelet a következő beszéd kíséretében nyújtotta át;
Igen tisztelt ünneplő Közönség!, Kedves jó Barátom!
Mint munkatársad, mint pályatársad állok előtted. S amikor tisztelettel és
szeretettel tekintek reád, akkor a messze múltból egy ifjúnak lelkét látom sarjadni.
Munkát, szakadatlan munkát jelez; minden napnak rója gazdag tartalmú sorát.
Gyűlnek a sorok, megtelnek az életévek lapjai, s hogy a mai naphoz értél Ákos
István: egy 50 esztendős gazdag tevékenykedésnek életkönyve fekszik előttem.
Csodálatos a tartalma, tanulságos minden sora. S hogy közkeletűvé váljék, ma kap
tad rá az arany szigillumot. Am i gazdag és értékes tartalmat az életeddel írtál, az
ma már közkincs. Ámde a legnagyobb tisztelettel és legnagyobb becsüléssel mégis
azok fogadják, kik benned még ma is a vezért látják. Azért a Gyógypedagógiai
Társaság megbízott, hogy ezt az ő tiszteletét, becsülését, egyúttal mindenek felett
való szereíetét tolmácsoljam előtted, Cincinnatusunk gyanánt ismét gyűlésbe
hívattál, ámde most téged Ákos István, téged kedves jó Barátom ma nem a veszély
szava hívott, hanem az a tiszta szándék, az az ünnepi emelkedettség, mely hódolni
kíván előtted, amiért 70 esztendődből 50 esztendőt mint igaz, becsületes munkás,
fáradhatatlan jóakaró és kedves kartárs töltöttél el. Talpig ember voltál 50 esz
tendőn át!
A z ember értékét sokan sokféleképen határozzák meg. Nekem a kor szelle
mével szemben tanúsított bátorságánál fogva, gyógypedagógusi zamatjánál és az
időszerű 50 évre való hivatkozásánál fogva a legjobban tetszik egy régi, még
1472-ben Augsburgban megjelent foliánsnak a szava Hans Bamlertől: „Fogadd föl
szállásra a szegényt s bánj vele jól; tetszőbb dolgot művelsz vele. minha 50 évig
hetenként háromszor bőjtölnél kenyéren és vízen.”
Te fölfogadtad ezt a szegényt. Síketnéma volt a neve. Eljegyezted magadat
az ő ügyüknek s ezzel oly értékeket nyújtottál másoknak, biztosítottál magadnak,
hogy' ezáltal lettél ma ünnepelt, szeretettel és tisztelettel övezett ember.
Ez a Te munkád a magyar siketnéma oktatás eddigi idejének közepére esik,
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pontosabban a középnek vége felé, amikor egy talpalatnyi kis föld volt a magyar
siketnéma-oktatás a pedagógia nagy világában.
Ez a kis oktatási ágazatunk azonban átalakulások előtt állott. Eldöntetlen
még, vájjon a nagy idők szülik-e a nagy embereket, vagy nagy emberek teremtík-e
a
J , korokat. A kérdés eldöntetlenségénél fogva szabadon választhatok meggyőződésem szerint s én a tények alapján úgy vélem, hogy nálunk a növekedésnek
megindulása már a Te nevedhez fűződik, „Ákos István“ azért kezdetet jelent, de
„Ákos István egyúttal a fejlődés is. Sőt: „Ákos István“ ma, és éppen a mai nap
által diadalnak is a kifejezője.
Ez a megállapításom nem ünnepi harangkongás csupán. Mert az én szavam
ban benne csendül a Te lelkednek nemes érce és mind azoknak a meggyőződése,
kik az ünnepi harangszó hallatára levett kalappal állnak körülötted.
Megpróbálom röviden elgondolni a Te jelentős életednek egyes tényeit, meg
próbálom őket kapcsolatba hozni fejlődő meglátásaiddal, leszűrt tanulságaiddal s
meg vagyok győződve, hogy a tárgyilagos fontolgatás újból csak oda vezet, hogy
Ákos István számunkra olyan mester, ki megtanított, hogyan kell nyitott szemmel
és bátor szívvel célok felé haladni.
M it találtál nálunk, amikor a pályánkra léptél? Egy maroknyi kis termőföl
det, egy kis rögöt: a magyar siketnéma-oktatást, 4— 5 intézettel, illetőleg kísérleti
iskolával. Amikor a magyar kultúrának és humanitásnak ezt a kis rögét megláttad,
tavasz volt még a lelkedben. Melengetted, művelgetted csupa érdeklődéssel, csupa
lelkesedéssel, de hiába, a kicsi rögből nem akart erőteljesebb élet fakadni. Módok
után kutattál, szabadulni akartál az eredménytelenség bilincseitől. S ki magad
igyekezted a bilincseket lerázni, könnyű volt észrevenned, hogy a Te melengetett
rögöd is csupa bilincs, minden oldalról korlátozott, elzárt kis terület. Szabadulni
hát tőlük! Elsőbb is több levegő! Kinyitottad osztályod zárt ablakait, beengedted
az eleven, lüktető élet levegőjét, élményes tartalmat adtál a beszédnek, a beszédet
a gyermeki lélek vágyában gyökeréztetted' s így a gyakorlat és élet, a tartalom és
szükség párhuzamának Te lettél első tudatos megindítója, fejlesztője.
A magyar siketnéma-oktatásnak volt már levegője a fejlődéshez. Emelkedett
is fölfelé. De gyökérzetében nem akart erősödni. Érthető, hiszen alanti terjedésében
még mindig csak maroknyi volt, földje még mindig csak talpalattnyi volt. Pedig,
ha sikerülne területet szerezni, több nedvet szívhatna a gyökérzet egyrészt, másrészt
oly palánták, melyek imitt-amott, nem csekély számmal, a társadalomnak ugarán
nőttek vadon és elkorcsosodva, itt az okszerűen munkált talajon megerősödnének,
kivirulnának és hasznos gyümölcsöt hoznának. Területre is van hát szükség! S Te
Ákos István elindultál, hogy földet szerezz, területet szerezz a magyar siketnéma
oktatás részére. Országjáró lettél. Megengedem: mások is megtették ezt veled
együtt, s utánad is. De az útegyengető munkából soha senki annyira ki nem vette
részét, mint Te, Mert Te voltál a kezdeményező is, az első tárgyaló is, a szószóló, a
lelkeket nyerő, az előadásrendező, a gyakorlati bemutató, minden-minden egy sze
mélyben. De föld után vágyó lelked meg is találta a jutalmát. Kolozsvár, Budapest,
Szeged, Kecskemét, Kaposvár és Pozsony, ha palotákat emelt az embermentésnek,
akkor — bár ezek némelyikének tégláit idővel más rakta, némelyikét más hozta
tető alá, — a városok vezetőinek lelkében és a városok közönségének szívében
Te építetted őket.
Volt ezek után tehát már levegő is, terület is. És Te az újkor kapujában állva
megelégedéssel tekinthettél vetésedre. Igen nagy örömöd lehetett benne. Következ
tetem abból, hogy nem tudtál megnyugodni. A z öröm, a sikerek öröme megfogott,
elöntötte egész lelkedet, árja megtisztította azt minden köznapíasságtól, szárnyaid
nőttek s Te olyan régiókról tekintettél alá, hol már bizonyossá vált a megismerésed,
hogy a kötelességen túl, a singgel és krajcárral kimért reális világon túl van még
eszmei élet is, melynek értékei a síron túl is érvényesek. Lelked ezen új régiókban
megint csak munka által oldódott fel. Egymás után következnek vállalkozásaid.
Tankönyvet írsz, hogy biztos vezérfonalat kapjon a tanulni vágyó siket és az iga
zán tanítani akaró tanára. Hogy a múltból nyert tapasztalataiddal, a jövőnek szánt
terveiddel a pedagógusok felé fordulhass, szerkeszted oktatásügyünk első szaklapíát, aulIKalauz“ -t. A fejlődési ok és okozati viszonylatban ,,mementó"-kat ismersz
fel s hogy ezeknek értékét feltárhasd a mi speciális pedagógiánk érdekében, meg
írod a siketnéma-oktatás minden vonatkozású történetét. Tanárképzésünk még
szerény, nagyon szerény; hogy a siketnémákkal foglalkozók a tudatos munka útját
járhassák, hogy megláthassák a feleletet váró kérdéseket s maguk felelni is tudja
nak reá, Te kezdeményezed az első rendszeres tanárképzést, melynek anyakönyve
itt fekszik előttünk, kezdeményezésed nagy nemzeti értékének szimbólumával éke
sítve. Lelked gondolati gazdagságával párhuzamosan gazdagodik érzelmi világod is,
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s Te meglátod a maga szánalmas nyomorúságában azt az elhagyatott- siketnémát
kit koránál fogva_ az iskola már be nem fogadhatott, vagy ki gyenge szelleménél
lógva az utca poránál magasabbra sohasem emelkedhetett, vagy aki az aggság tehetétlenségében nyűge volt önmagának is, másoknak is. Megláttad őket, s fölfogadtad
azokat is, amikor azilumot teremtettél számukra. Olyan intézményt, melyet ma
sovarogva keresünk, melyet ma már ezerszer visszasírtunk, de annak idején elsor
vasztott valami rossz szellem, ki így bűnös kézzel nemcsak intézményt tett tönkre,
hanem életlehetőségtől fosztott meg sok szerencsétlen nyomorgót. Majdnem így járt
egy másik kezdeményezett alkotásod is ^ a siketnéma leányok első foglalkoztatója.
Azonban oly erős életcsírákat helyeztél abba a parancsoló, tehát kötelező szükséglet igazolásával, hogy rövidesen új életet kapott nemes szándékod s ma már a siketnemak foglalkoztatói elsőrendű gazdasági tényezők, de elsőrendű mentő- és biz
tosító intézmények is.
... ^ z azüum és a foglalkoztató megteremtésének mozzanatánál rövid néhány
pillanatra meg kell állapodnom, mert aki megismeri életrekeltésüknek előfeltételeit,
egyúttal megismer egy érdekes metamorfózist.
5
Nyilvánvaló, hogy az azilum is, a foglalkoztató is messze esnek az osztály
tanítási, nevelői munkájától. Mégis tanárember az, ki az egyiket is, a másikat is
életre segíti. Még hozzá testestől-lelkestől tanár. Ámde itt kézenfekvő a kapcsolat.
Ugyanaz az Ákos István, ki kevésnek találta a talajt a siketnéma-oktatás gyökér
zete számara, vizsgálgatta, figyelte ezt a talajt, kiváló ismerője lett annak, annyira,
hogy titokzatosságait is megértette. Ő észrevette, hogy az a föld, amely a siketnémaoktatásnak életet adott, nem maga a siketnéma-oktatás. Eleven termő erejének más
Y , a; “ eve< mert más volt a lényege is: segítő, készségnek hívják. Ez a „segítő
készség egy darab rög. Ha a léleknek tavaszi melege, a jószándéknak növelő esője
err, széthull, szétesik, mint minden rög, hogy új élet fakadjon benne. És a „segítő
készségből támadt új életnek virágai fejlődnek aszerint, hogy milyen csírát kell
éppen megsegíteni. Itt siketnéma-oktatás a neve, ott vakok oktatása, amott szellemi
fogyatékos, emitt erkölcsileg terhelt. Mindenütt egy közös talaj, tehát közös erősítő és rögzítő, de közös táplálékadó, erőtadó talaj. Ezt ismeri meg Ákos István
analizáló lelke. Ámde a magasabb pszichés műveletekbe, a szigorú logikai menetelésbe beleszokott lélek nem marad meg az analizálás fél munkájánál, hanem ami
számára tényes tapasztalat, gyakorlati valóság alakjában megmutatkozott, azt most
már gondolati, eszmei egységgé^ tömöríti s ki a segítő készség közös talajából
segítési irányokat látott fejlődni, az a határtalan deduktio zónájában a segítés
Pedagógiáját is megkonstruálja, mint tudományt s így lett a segítőkészség gyakorlati
talajából a segítőkészség pedagógiai tudománya: a gyógypedagógia. Ákos István,
Te ebben is első voltál, erre is életednek 50 esztendős munkája tanított meg bennün
ket. K i szívvel, lélekkel voltál és vagy ma is a siketnémáknak védője, pártfogója és
mestere, ugyanazzal a lelkesedéssel és szeretettel tudtad magadhoz ölelni undor és
ellenszenv nélkül a más egyéb szegényeket, ügyefogyottakat. így érthető, hogy a
vakoknak is segítő, megértő barátja voltál, s ugyanakkor tudtál a szellemileg fo
gyatékosoknak az általad megteremtett „Szeretet-egyesület“ révén olyan intézményt
teremteni, mely a semmiből egyszerre 150 nyomorult gyermeket ápolt, gondozott,
védett.
Ezeket így el- és átgondolva, akaratlanul is egy kérdés tolakszik elémbe,
melyet az utóbbi esztendőkben több ízben is hallottam. Am ikor szeretettel fordul
tál minden reádszoruló felé, vájjon előfordult-e 50 esztendőd alatt akár egy pilla
natra is, hogy Te hazátlannak érezted magadat? Engedd meg, hogy helyetted,
Mesterem, én feleljek, a tanítvány. Te a hazátlanságot sohasem érezted. Mert
azért, hogy otthonomnak szentségét őrizem, családomért dolgozom s gyermekeimért
élek, hazátlan vagyok-e, ha a városomért is áldozok munkával, lelkesedéssel; vagy
ha éppenséggel országomért akár a véremet is felkínálom?! Nem! Vagy, ha hazánk
közös földjéért rajongom, nem lehetek-e ugyanakkor eleven őrzője, időt, munkát,
életet áldozó lelke kis családomnak, otthonomnak?! Sőt! Mentői inkább látom a
nagy közület érdekeit, annál tájékozottabb lehetek a magam kisebb közületem
érdekeiben. Ám hiszen helyes: legyen mindenki rajongója a maga munkakörének.
Azonban akkor is ember marad az ember, ha tanár, ha igazgató, ha apostol. A z
embertől pedig minden ethikai alaptörvény megkívánja a tökéletesség felé való
törekvést, azaz megvalósítását annak, ami az ember lényege. Ez pedig Sokratestől
és Platóntól kezdve, Krisztuson át a mai napig, a szeretet. Nem az egyoldalú sze
retet, mert az rossz szeretet. A rossz szeretet pedig gyűlölet. Hanem a mindenfelé
terjedő éltető, segítő szeretet, mely a rongyos, piszkos gyermekekben is a szánandó,
segítségre szoruló embert látja és megöleli, megsímogatja s elvezeti a falat kenyér
hez, a tiszta ruhához, a meleg szobába, a betűhöz, a szerszámhoz, a becsülethez.
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Ezt a szeretetet hirdeti a gyógypedagógia. És mert hisz benne tántoríthatatlanul,
azért a gyógypedagógusban nemcsak gyógypedagógiai irányzat, de gyógypedagógiai
hit is él. Ákos István, ezt a hitet is neked köszönhetjük! S hogy ezt nyiltan, öszintén im megvalljuk előtted: ez legyen számodra a mi részünkről a legszebb, a leg
maradandóbb ajándékunk.
Klug Péter a gyógypedagógiai intézet orsz. szakfelügyelője:
M. t. Közönség! Nagyrabecsült Barátom!
A magyar gyógypedagógia és gyermekvédelem terén szinte egy emberöltőn
át való fáradhatatlan lelkesedéssel eltöltött munkásságodat a legfelsőbb helyről
elismeréssel és az érdem érmével tüntették ki. Másoknál — akik arra hasonlóképen
érdemesek — ez az elismerés rendszerint valamely nevezetes életútjelzőnél vagy
akkor következik be, amikor a jól végzett munka után nyugalomba vonulnak, Téged
akkor ért ez a kitüntetés, amikor már megszűnt a gyógypedagógiához való hivata
los és kötelességszerű kapcsolatod. Bizonysága ez annak, hogy Te valójában soha
sem szakadtál el attól az ügytől, amelynek ifjú lelkesedéssel és férfiúi kitartással
mindvégig értékes alkotó, sőt megalapozó munkása voltál.
A közoktatásügy egyik ágában sem követel magának annyi odaadást és nem
lép fel a hívatásszeretetnek olyan hangosan követelő szavával, mint a gyógypeda
gógiánál. Felismerve a fogyatékosok megmentésének rendkívüli fontosságát, Te olyan
lankadatlan buzgósággal dolgoztál, hogy gyakorlati, irodalmi és társadalom-szer
vezési munkásságod már akkor is kiváltotta a szakférfiak elismerését. Tetemes
áldozatkészséggel és nagy szaktudással szerkesztett folyóiratodban a „Kalauzában,
majd tan- és neveléstudományi könyveidben olyan magvakat vetettél el, amelyek
csírába szökve, a magyar gyógypedagógia haladásának alapjaivá váltak. Amikor
pedig a körülmények alakulása folytán nyugalomba vonultál, szíved és lelked egy
percre sem szakadt el a mi ügyünktől. Te azóta is mindinkább fokozódó lelkese
déssel, nem csökkenő szellemi és testi épségben dolgozol velünk együtt, hogy meg
szerezzük az élet örömeit és a kultúra áldásait azoknak, akik segítségünk nélkül
mindvégig a nemzet és társadalom hervadó s fulladó hajtásai maradnának.
Csak természetes, hogy a munkának ez a közössége erős érzelmi szálakat is
szőtt s ennélfogva az önzetlen munkának ez ünnepén az orsz. szakfelügyelőség és a
„Siketnémák és Vakok tanárai egyesületének“ nevében szívem mélyéből fejezem ki
üdvözlésünket és szerencsekívánatainkat, A jó Istennek bőséges kegyelme kísérjen
további utadon!
Szabó Károly igazgató, a Gyógypedagógiai Tanárok Orsz. Egyesületének
elnöke; Mélyen tisztelt Nagygyűlés! Kedves Pista Bátyánk! A Gyógypedagógiai
Tanárok Országos Egyesülete és a bpesti Állam i Gyógypedagógiai Nevelőintézet
igazgatósága és tanáritestülete nevében üdvözöllek abból az alkalomból, hogy 50
éves közéleti tevékenységedet a Kormányzó Úr Öfőméltósága legmagasabb elisme
résével méltóztatott jutalmazni.
Boldogok vagyunk, Pista Bátyánk, hogy teljes testi és szellemi frisseségben
láthatunk e napon s fiúi szeretettel fejezhetjük ki előtted hálánkat és nagyra
becsülésünket.
Boldogok vagyunk, hogy a mi Nagyurunk Személyedben a munkát, a közérde
ket szolgáló, állandó és fáradhatatlan tevékenykedést tüntette ki, mert a mi érzé
seink szerint, ma minden honpolgárnak százszoros kötelessége a haza, a nemzet, aközérdek munkás szolgálata. Ma, midőn érezzük, hogy a mi munkánktól függ egy
szebb, egy boldogabb integer Magyarország kialakulása, hangosan kell kikiáltanunk,
hogy minden munka érték, minden munka a nemzeti jólétet szolgálja, minden
munka, egy-egy porszeme a jövendő Magyarország boldogságának.
Hogy milyen munkát vállaltál s végeztél 50 év alatt Pista Bátyánk, azt való
jában csak mi, — munkatársaid — tudjuk, akik az értelmi fogyatékosok oktatása
területén napról-napra végezzük a munkák munkáját, a ködös, homályos értelmű
lelkek megvilágosítását.
Pista Bátyánk! Te 50 évig dolgoztál oly téren, ahol az élet elesettjei és meg
nyomorítottjai várnak, esedeznek, követelnek gyámolítást, oltalmat, segítséget.
Te 50 évig törölted mások könnyeit, gyógyítottad a benned bízók sebeit s megmen
tetted gyámolt jaid százait.
50 éven át dolgoztál becsületből, embertársaid iránti szeretetből, hazafias'
kötelességből. S ez 50 év alatt munkádért, fáradozásodért, lelkesedett akarásodért
csak hántást, mellőzést s megalázást kaptál. A szegénység kisért hosszú utadon át
s társad maradt mindig végig a mai napig.
Spártai férfi voltál Pista Bátyánk, akinek becsvágya volt az állam, a köz
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érdekeinek mindenek fölött való szolgálata. Ebben a versenyben magadnál különbet
nem akartai ismerni.
Erényeidet, értékeidet óhajtotta a Kormányzó Úr Öfőméltósága jutalmazni,
amidőn legmagasabb elismerését nyilvánította.
Kívánom hogy a Kormányzó Úr Öfőméltósága kegyeinek sugarai aranyozzák
be munkás eleiedet. Adjon az elégtételt a múltért és lelkesítsen további munkára
a jovőben, hogy ügyünk, hazánk s az emberiség javára még hosszú időkön át fe jt
hess ki áldásos tevekenyseget velünk, nekünk, mindnyájunkért. Isten adjon ehhez
erőt, egészséget!
Vándary Dezső gyógypedagógiai igazgató a „Székesfővárosi Gyógypedagogiai Tanárok, Egyesülete nevében, mint annak, elnöke, meleg szeretettel üdvözli
az oszhaju, de leiekben ifjú Ákos Istvánt, kit csak munkában tud elképzelni. Hiszi
f ° á7, ,ez a kltuntetes nemcsak a múltnak szól, hanem egyúttal bíztatás számára á
további munkára.
Schulmann A d o lf gyógypedagógiai igazgató, a felnőtt siketnémák egyesületén, „ éléséről jőve, a siketnémák hálás üdvözletét tolmácsolta Ákos Istvánnak, ki
első hirdetője voll a siketnémák gyámolítását szolgáló gondolatnak s hogy e téren
ma mar pozitív eredmények vannak, ez az ő érdeme s ezért hálásak neki a felnőtt
siketnemak.
Dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgató a „Gyógypedagógiai Tanárképző főiskola“
tanari kara neveben szívből jövő szavakkal üdvözli Ákos Istvánt. Visszapillantást
V^"1 a x ^ nar ' pzés multiára’ mely kezdetben bizony nagyon hiányos volt s hogy az
idők folyamán annyira fejlődött már, hogy mai állapotában az ügy és a tudomány
szempontjából hivatása magaslatán áll, ebben Ákos Istvánnak elévülhetetlen érdemei
vannak. Őszinte hálával mond köszönetét az íinnepeltnek egyénileg is azért, hogy a
sajat eletevel példát adott neki arra, hogyan kell haladnia a kitűzött cél felé akkor
VV, ha, nemes törekvéseiben olykor mesterséges gáncsvetésekkel találkozik. Isten
áldását kéri további életére.
Pu/za László igazgató a beérkezett írásbeli üdvözléseket olvasta fel,
A£os István mélyen meghatva mondott az ünneplésért köszönetét.
A lélekemelő szép ünnepet a vakok „Homeros“ énekkara a Himnusz eléneklesevei fejezte be.
. 1 . ,A ;>jVIaáyar Gyógypedagógia“ mint egyik megalapítóját és hűséges munkását
tekinti Ákos Istvánt, aki az első magyar szaklap, a „Kalauz“ megindításával irányt
mutatott a jövő irodalmi munkásságának. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk,
ogy lapunk következő számában is hozhatunk Ákos tollából értékes könyvismerte(ést s reméljük, hogy még igen sokáig üdvözölhetjük őt munkatársaink sorában,
beszámolónk, nem volna teljes, ha megfeledkeznénk az első országos G yógy
pedagógiai kongresszusról, melynek lelke és elnöke Ákos István volt- arról a
kongresszusról, amelynek igen nagy része volt abban, hogy a V III. fizető osztályt
a gyógypedagógiai tanárság nagyobb számú képviselője előtt megnyitották. Ez ma
mar meghaladott álláspont, de akkor nagy vívmányt jelentett. A külsőségeiben
impozáns, tartalmában felemelő, a gyógypedagógiai tanárság együvétartozását mél
tóságteljesen dokumentáló és eredményeiben páratlan összejövetel óriási lépést
jelentett a gyógypedagógia általános megbecsültetéséhez. Gr. Zichy János akkori
kultuszminiszter mondta Ákosnak, mint a kongresszus elnökének üdvözlő szavaira:
”} u“ om> hogy rendkívüli szolgálatot tesznek a társadalomnak és az államnak. És
eppen ezért ezt méltányolni is fogom.“ (Lásd: „M agyar Gyógypedagógia" 1910
évfolyam 340. lap.)
A tanárság egyeteme mindig szívébe is zárta Ákos Istvánt, élénk tanúbizony
sága ennek az a szép ünnepség, melyet Ákos nyugdíjba vonulása alkalmából ren
dezett neki a gyógypedagógiai tanárság s amelyről lapunk 1916. évf. 11-ik lapján
számoltunk be,
-Ákos a meggyőződés, a_szív, a tudás és a megtett munka szerint volt vezére
gaidanknak. Önmagunkat akarjuk megbecsülni, ha azt kívánjuk, hogy a hozzá ha
sonló, keményvágású egyéniségek száma gyarapodjék.

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG
folyó évi január hó 26-án tartotta dr. Rottenbiller Fülöp h. államtitkár elnöklete
alatt évi nagygyűlését a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület herminaúti dísz
termében.
Di\ Rottenbiller Fülöp elnöki megnyitójában melegen üdvözölte dr. Nagy Árpád
államtitkár, dr. Ranschburg Pál egyet, tanár, Klug Péter orsz. szakfelügyelő urakat,
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majd megkapó szónoki elokvenciával tárta a nagygyűlés elé azokat a feladatokat,
melyek a társadalomnak testben és lélekben ép tagjait fogyatékosságban szenvedő
embertársaikkal szemben kötelezik, — nem csak humanitárius, de általános társa
dalmi, nemzeti, sőt jól felfogott egyéni érdekükben is. Visszapillantást vet a
„M agyar Gyógypedagógiai Társaság“ multévi munkájára, méltatja az 1929-ben
lezajlott III. országos gyógypedagógiai kongresszus eredményeit s megállapítja,
hogy nemcsak a fogyatékosságok leküzdését szolgáltuk eredményesen, de az álta
lános kultúrát is gazdagítottuk.
Kegyelettel emlékezett meg Társaságunk két érdemekben gazdag tagjának:
dr. Gangéi Ödön kir. ítélőtáblái bírónak és Klis Lajos síketnémaíntézetí igazgatónak
elhunytáról,
Dr. Tóth Zoltán a M. Gyp. T. főtitkára az 1928— 29. évi jelentésében megálla
pította, hogy a Társaság törhetetlen kitartással munkálta azt a célt, amit 8 évvel
ezelőtt, megalakulásakor zászlajára tűzött, „a fogyatékosságok megelőzését és a
fogyatékosok védelmét."
Szaküléseínken az elhangzott előadások a kitűzött cél felé komoly lépéseket
jelentettek. A múlt évben összesen 5 szakülést tartottunk, melyeken Michels Fülöp,
dr. Révész Margit, dr. Máday István, dr. Schnell János és dr. Tegyey Jenő tag
társak adtak elő részben a pszihológia, részben a társadalomtudomány és gyógy
pedagógia keretéből. Nagyértékű munkásságukért ezúton is hálás köszönetét mond
az előadóknak.
1929, évi június hó 2-án és 3-án tartotta a Társaság III. országos értekezletét,
Pestvármegye közgyűlési termében. A z értekezlet külső formájában és belső tar
talmában méltón sorakozott első két értekezletünkhöz. A z az élénk érdeklődés,
amely a magyar hatóságok és a közönség, valamint a szakemberek részéről az orsz.
értekezlet iránt megnyilvánult, bizonyítja, hogy a fogyatékosságok megelőzése és a
fogyatékosok védelme országra szóló nagyjelentőségű probléma. A z előadók a tár
gyalásra kitűzött kérdéseket kiváló hozzáértéssel dolgozták ki és ezzel a Magyar
Gyógypedagógiai Társaság jövő munkássága számára hatalmas munkaprogrammot
állítottak össze. A z országos értekezlet résztvevőinek őszinte köszönetünket fejez
zük ki. A Társaság által megszervezett tanácsadót a gyógypedagógiai intézetek
országos szaktanácsának véleménye alapján a m. kir. vallás- és közoktatásügyi
miniszter úr állami kezelésbe vette, s bár a Társaság lelkesen vállalkozott a tanács
adó megszervezésére és fenntartását is szívesen vállalta volna, mégis őszinte öröm
mel vettük tudomásul a miniszter úr elhatározását. Minden reményünk megvan
arra, hogy dr. Schnell János főorvos, az állami tanácsadó vezetője, még fokozottabb
eredményekkel tudja majd nehéz munkáját végezni.
A gyógypedagógiai m. kir. pszihológiai laboratórium 25 éves jubileuma alkal
mával dr. Ranschburg Pál 25 éves tudományos működését ünnepelte. Ez alkalommal
a világ minden részéről megnyilvánult az érdeklődés. A pszihológia problémáival
foglalkozó szakemberek a különböző aktuális kérdésekről tanulmányokat írtak az
ünnepelt tudós tiszteletére, azokat dr. Schnell János főorvos, a laboratórium veze
tője! kiváló hozzáértéssel egységes tudományos munkává szerkesztette s a Magyar
Gyógypedagógiai Társaság kiadta. És bár a kiadás igen nagy anyagi gondot jelent
a Társaságnak, mégis kötelességünk volt ezt a nagy tudományos kincset megszerezni
és kötelességünk lesz mindent megtenni, hogy az értékes mű a magyar közönség
körében elterjedjen.
Hálás köszönettel emlékezett meg a nagyméltóságú vallás- és közoktatásügyi,
az igazságügyi, a népjóléti miniszter urakról, valamint Budapest székesfőváros tek.
Tanácsáról azért az erkölcsi és anyagi támogatásért, melyben Társaságunkat része
síteni kegyesek voltak, de külön megemlékezünk a vármegyék és törvényhatósági
városok anyagi támogatásáról is.
1932-ben lesz a Magyar Gyógypedagógiai Társaság megalakulásának tízéves
évfordulója. Ezt az évfordulót nem ünnepeltetésekkel akarjuk megülni, hanem olyan
munkaprogrammot kívánunk az 1932-ben tartandó IV. Országos Értekezletünk szá
mára kidolgozni, amely méltó kifejezése lesz a tíz év lankadatlan és tervszerű
munkásságának. Végül bejelentette a főtitkár, hogy f. évi februárban megkezdjük
szaküléseink sorozatát és még ebben a tanévben 5 szakülést tervezünk.
A nagygyűlés a főtitkári jelentést tudomásul vette, dr. Tóth Zoltán főtitkár
javaslatait magáévá tette s neki a Társaság érdekében kifejtett fáradhatatlan mun
kájáért köszönetét mondott.
Éltes Mátyás a Magyar Gyógypedagógia felelős szerkesztője jelenti, hogy a
Társaság folyóirata 1929-ben X V II. évfolyamát fejezte be. Szerkesztőtársaival együtt
mindent elkövetett, hogy a lapnak tartalmában és külső alakjában egészen olyan
színvonalat biztosítson, aminőt a lap által képviselt ügy komolysága és a Magyar
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Elnök felkérésére dr. Baranyay Géza pénztáros terjesztette elő az 1928__29
pvi számadást, melyből kitűnt, hogy
a bevétel volt ,
. 6108 pengő 40 fillér
a kiadás volt
. 4769 pengő 81 fillér
k é s z p é n z m a ra d v á n y ....................... 1338 pengő 59 fillér
Michels Fülöp ellenőr javaslatára, aki a könyveket, okmányokat és a pénztart alaposan megvizsgálta, a pénztárosnak a szokásos felmentvényt megadta és
köszönetét szavazott a nagygyűlés.
. •
felkérésére d r. Baranyay Géza pénztáros bejelentette, hogy az 1929__30.
évi költségvetés teljesen a múlt évi kereteié közt mozog. A nagygyűlés ezt is elfo
gadta. A pénztárosnak, aki a mai nehéz viszonyok közt is aktív mérleget tudott
plerm, úgyszintén az ellenőrnek köszönetét mondott az elnök.
Erre megválasztották az új tisztikart.
Elnök: dr. Rottenbiller Fülöp államtitkár.
Társelnök: dr. Nagy Árpád, államtitkár.
Ügyvezető alelnök: dr. H oór Károly min. osztálytanácsos.
Főtitkár: dr. Tóth Zoltán főisk. igazgató,
I. szakosztály elnöke: Puha László igazgató.
II. szakosztály elnöke: Schannen Péter igazgató,
III. szakosztály elnöke: Szabó K ároly igazgató,
Szakosztályi titkárok: Schulmann A d o lf igazgató, Horváth Kálmán főisk,
tanar, Vajda Lajos gyp. tanár.
A „M agyar Gyógypedagógia" szerkesztői lettek: felelős szerkesztő: Éltes
Mátyás, az orvosi részt szerkeszti: dr. H. Révész Margit, igazgató főorvos, a peda
gógiai részt szerkeszti: Schreiner Ferenc főisk. tanár. A kiadóhivatal vezetője:
Lsenaly Dezső gyp. tanár.
A gyógypedagógiai könyvtár szerkesztője: Szentgyörgyi Gusztáv gyp. tanár.
Pénztáros: dr. Baranyay Géza gyp. tanár.
Ellenőr: Michels Fülöp főisk. tanár.
Jegyző: Koleszár József a fiatalkorúak felügy. hatóságának titkára.
A z elnökség tagjaivá megválasztattak; dr. Bárczi Gusztáv, dr. Fogéi Zoltán,
Füzesi Árpád, dr. Gurszky Ernő, Klug Péter, Morvay László, Pánczél Imre!
dr. bchnell János, dr. Szondi Lipót, Vándory Dezső, Vida Lajos.
Számvizsgálók: Góts Ottó, Kanizsai Dezső és Skoda Mihály.
Befejezőül javaslatot tett az elnök, hogy a Társaság eddigi ügyvezető alelnöket, Ákos István ny. gyógypedagógiai igazgatót, a fogyatékos gyermekek nevelés- és
oktatásügye, valamint a szakirodalom terén kifejtett félszázados eredményekben
gazcmg működésének, továbbá a Társaságunk érdekében, annak megalakulása óta
kifejtett buzgó tevékenységének elismeréséül válasszuk meg örökös tiszteletbeli
elnöknek s az erről szóló díszokiratot a nagygyűlést követő díszülés keretében
adjuk át az ünnepeltnek. A z indítványt a nagygyűlés egyhangú lelkesedéssel ma
gáévá tette s ezzel az ülés véget ért, (Lásd a díszgyűlésről szóló külön beszámolónkat.)

ÖTÖDIK NÉMET GYÓGYPEDAGÓGIAI KONGRESSZUS.
A Német Gyógypedagógiai Társaság legközelebbi kongresszusát 1930. őszén
Ko/nben az ottani egyetemen fogja megtartani. Tárgyköre az abnormis gyermekek
es fiatalkorúak problémáit tárgyaló kutatásolT“es adáToírAA részletes programra
kidolgozás alatt áll. Előadásokra előjegyzéseket elfogad Lesch Ervin (München
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V.?ss".Str' 12“ \ .a gyógypedagógiai társaság titkára. A z eddigi 4 kongresszusok
közül hármat Münchenben, egyet Lipcsében tartottak, most először rendezik Nyugat-Rémetországon. Élénken érdeklődnek iránta különösen gyógypedagógusok,
pszihológusok, elme- és gyermekorvosok, lelkészek, kisegítő,- síketnéma- és vak
iskolai tanítók, nevelési tanácsadók, közigazgatási tisztviselők, gyermekbírók,
abnormis gyermekek és fiatalkorúak nevelői és gondnokai körében.

MAGYAR PSZIHOLOGIAI TÁRSASÁG.
W. dr. Kaufman Irén a Magyar Pszíhológiai Társaság 1929. dec. 17-iki ülésén
a félelemről tartott felette érdekes előadást.
Előadó a félelemmel rokon jelenségek (óvatosság, ijedség, rémület, iszonyat,
P y d k ’ . . . gyávaság avagy vakmerőség stb.) rövid ismertetése után a sajátképeni
félelem és szorongás általános, valamint patho-, fiziológiás és bíológiás pszihológiáját tárgyalta az idevágó irodalom kritikai taglalása és saját felfogása alapján,
Pszihológice úgy a félelem, mint a szorongás az Én-nek, az összegyéníségnek
feszültségi állapota valami eljövendő kellemetlen elől, amelynek várása mind a testi
(fizikai), mind a pszihikaí Én-t pillanatokra, avagy tartósan befolyása alatt tartja.
A félelem ismert, vagy elképzelt tárgyhoz kötött, tartósabb, de kisebb intenzitású
feszültségi állapot, míg a szorongás inkább ösztönös, ismeretlen tárgyú, nagyobb
intenzitású, de gyorsabban lezajló, a szervezetben azonban több kárt tevő kelle
metlen érzelmi állapot. Ez utóbbi tehát átvezet már a szervezet szempontjából
immár nem célszerű, nem hasznos, ellenkezőleg káros hatású félelmekre, amelye
ket koros félelmek formájában, mint többé-kevésbbé súlyos idegrendszeri megbe
tegedést ismerünk meg. Úgy a szervezetre hasznos, mint az arra káros, illetve kó
ros félelmeknek és szorongásoknak megfelelő testi változásai vannak a vérkeringés,
a légzés, a szívműködés, az akarattól függő és független izomzat, a belső elválasztású mitígyrendszer, a verejték-, gyomor-, nyálmirígyek stb. stb. részéről, melyek
néha intenzitásukban oly mérvben fokozódhatnak, hogy kellemetlenebbek, mint
maga a félelem vagy szorongás érzelme. Ezeknek a testi velejáróknak fiziológiás
magyarázata Ranschburg érzelem-elmélete értelmében röviden: a félelemnek meg
felelő központi idegrendszeri ingerület, minekután az agykéregben többnyire meg
sokszorozódik régibb félelmekkel, tovább vezetődik a motoros, vegetativ és belső
szekréciós központokhoz, ahol megfelelő, főleg gátló tevékenységet kelt.
Fennmarad a kérdés, mi a félelem értelme, célja és feladata a természetben?
A félelem biológiai értelme, amint azt az állatok (kezdve az egysejtűektől) és a
primitív ember, a csecsemő félelménél láthatjuk, elsősorban a szervezet védekezési
berendezkedése, amely a szellemi élet fejlődésével nemcsak a testet védi, de
elsősorban a lelki egyensúlyt hivatott fenntartani. A félelem primitív, ösztönös
védőberendezkedése azonban a régi formájában nem felelhet meg teljességgel
a ma komplikáltabb emberének, ezért a művelt és kultúrált egyénben a páni
félelem önkínzó-bénító berendezései helyett egyre nagyobb uralomra jut az érte
lem berendezése is. A félelem elfojtásából eredő zavarok megszűnnek, illetve
fel sem lépnek, ha az elmén belül az ösztönös félelmek és az értelmi appará
tusok fejlettsége között a kellő egyensúly megvan; ehhez azonban szükséges az
elme szerveinek kellő épsége a megfelelő gyakorlásból (nevelés, öngyakorlás)
eredő fegyelmezettséggel. A félelem profilaxisa a testi és szellemi higiéné állandó
fejlesztése, a nevelés, az iskola, a büntetések stb., stb. terén; a félelem gyógyszere
pedig az okos bátorság.

EGYESÜLET A SZELLEMILEG FOGYATÉKOS GYERMEKEK
TÁMOGATÁSÁRA.
Mozgalom indult meg a szellemileg fogyatékos szegény gyermekek istápolása
érdekében. Magyarországon tízezerre tehető az ilyen szerencsétlenek száma, akik
közül körülbelül háromezerhatszáz tanköteles korban lévő, képezhető, szellemileg
fogyatékos nyerhet elhelyezést, tehát csak egy kis százalék tanulhat. Ezért, a
tanköteles korban lévő, képezhető, szellemileg nyomorék gyermekek taníttatása érde
kében megindított társadalmi mozgalom arra irányul, hogy egyesületet alakítsanak
s az egyesület révén befolyó jövedelmeket a szerencsétlen gyermekek taníttatására
fordítsák. A z egyesület rendes tagjainak évi öt— hat pengő tagdíjat kell fizetni.
A k ik a mozgalomhoz csatlakozni kívánnak, értesítsék Péter Antal gyógypedagógiai
tanárt (Budapest, III., Miklós-tér 5.).
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„M AGYAR JÖVŐ SZÖVETSÉG“,
mely a^különböző egyetemi ifjúsági egyesületeknek az életbe kikerült, diplomás,
tagjait tömöríti zaszlaja alá, hivatalos helyiségeiben (V. Mérleg-u. 2. félem ) sorozatosan rendezett pénteki vitaestjeinek egyikén dr. Lendvay Béla, a GyermekYedelem munkatársa tartott előadást: „ A legifjabb generációk életvédelmének
problémai címmel.
A z előadás, gyakorlati példák közbeiktatása mellett, elsősorban gyermekvédelmi reformtörvény életrehívását sürgette, különös figyelemmel azokra az or
voslási a varo bajokra, m elyet az országos gyermekvédelmi központ hiányában,
lepfen-nyomon előbukkannak. Behatóan foglalkozott a törvénytelen gyermekek
helyzetevei, a fiatalkorúak kriminalitásával, a gyógypedagógia terén kívánatosnak
mutatkozó uj mtezetek egetoen sürgős felállításának a kérdésével.
A z előadást követő vitában felszólalt: Donig Ferenc műszaki tisztviselő,
f j József a fiatalkorúak bpesti felügyelőhatóságának titkára. Takáts Gyula
szekesfovarosi állatorvos a Turul" Szövetség e. i. fővezére, dr. B író K ároly ügyvéd,
hírlapíró, dr. Szakats Gyula közjegyzőhelyettes, dr. Fürstner József orvos, és
dr. Kubinyi László O. T. I. titkár, Koleszár József főleg a gyógypedagógiai kérdések megvilagitasaval es a törvénytelen gyermekek szomorú helyzetének feltárásá
u l . „ A Í 1^0201.1; Dr. Bíró Károly a családvédelemről és a törvénytelen gyermekek
jogállásáról szólott. Dr. Szakats István az örökbefogadásokkal történő család-megaján d ék oztok eseteit tárgyalta. A felszólalók egyetemlegesen országos gyermekvé
delmi központ felállításának sürgős volta mellett nyilatkoztak és ebben a M agvar
Ijyogypedagogiai 1ársaáag célkitűzését támogatták.
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A Vakok „Homeros“ énekkara. Múlt évi december hó 17-én hallgatták meg
*
zenel Vllá§ kiválóságai: Huszka Jenő, Szabados Béla és Siklós Albert a
Vakok Homeros női- és vegyeskarát. A bemutató, saját szavaik szerint, szinte megiepetés volt a művészi bizottság számára. Örömmel állapították meg, hogy mind^a
noi-kar, mma a vegyeskar intonációjának tisztaságával, értelmes szövegkiejtésével
valamint pontos ritmizációjával a legszigorúbb és a részletek taglalását menő
kriükava! szemben is becsülettel megállhatja helyét. A kapeila-kórusban a
egkenyesebb modulációk örvényéi felett is biztonsággal vitorláztak át, a zongorakiseretes szamokban pedig kellemesen tűnt fel a gazdaságosan beosztott dinamika
hatásos teiiokozasa. Őszinte elismeréssel adózott a művészi bizottság a karok ki
tűnő karnagyának, Schnitzl Gusztávnak, nagy türelmet, kitartást, önzetlen lelkese
dést es szeretetet megkövetelő munkájáért. Ez a produkció nemcsak relative elégíti
ki a művészi élvezetet keresőt, hanem abszolút mértékkel mérve is zenei életünk
kultúraterjesztő komoly tényezője lehet. Erre predesztinálja karmesterének rátérmettsege, tagjainak odaadó szorgalma és jelentős muzikalitása. A bizottság tagjai
a maguk részéről is szívesen hangoztatták, hogy a nagy nyilvánosság előtt való be
mutatását célszerűnek és művészi szempontból is ajánlatosnak tartják.
Helyreigazítás, Lapunk legutóbbi számában, Szabó Károly cikkébe sajnálatos
sajtóhiba csúszott bele. (155. 1. jegyzet) A zt mondja a cikk, hogy „ A népszövetség
palota) atol nem messze van Brunsvick Teréz grófnőnek, Pestalozzí magyarországi
barátjának, az első magyar kisdedóvó megalapítójának és a kisdedóvóképzés meg
teremtőjének a szobra . . . Ez a beállítás ilyen formában nem állhat meg. mert azt
a szobrot Brunsvick János braunschweigi herceg emlékére állították; B. Teréz
grófnőnek nincs szobra Genfben. — Értelemzavaró sajtóhiba van a 166 ’ oldal 3-ík
bekezdésében is, ahol „kb. 2 magyar hold" helyett 20 magyar hold értendő.
A kis H erder-Lexíkon a legtökéletesebb gyakorlati kézikönyv. 50,000-nél több
címszót, 4000 képet és térképet tár az olvasó elé. Alapos, gyakorlatias, könnyen
kezelhető Német nyelvezete könnyen érthető. Ára 30 márka. Részletfizetésre is
megiendeihető. Képekkel díszített mutatványait megtekintésre minden jobb könyvkereskedés vagy maga a kiadó, Herder, Freiburg, Breisgau — megküldi az érdeklodoknek.
P á ivá za t Siketnémák intézete V III. osztályát végzett leányom mellé okleveles
gyógypedagógiai tanárnőt keresek 2— 3 évre. Ajánlatokat kérem Gerő Pál Bethlentér 2„ sz. címre küldeni.

