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AZ ISKOLAKÖTELES GYERMEKEK VÉDELMÉRŐL.
Dr PUREBL GYŐZŐ székesfővárosi tanácsnok, m. kir. kormányfőtanácsos, egye
temi maeantanar előadása 1930. május hó 9-én, a székesfővárosi Pedagógiai
Szemináriumban,

M- t’ Hallgatóim! Három esztendeje annak, hogy a gyermekvéde
lem propagálása érdekében Budapest t. közönségének és a székesíőváios i, t. tanerőinek előadásokat tartunk, hogy a gyermekvédelmet a
maga egészében szívükbe, lelkűkbe, egész énjükbe átvigyük. Amidőn
mintegy öt esztendővel ezelőtt a közoktatási ügyosztály vezetését át
vettem s a reám váró munka méreteit áttekintettem, első pillantásom
a tanerők után az iskolás gyermekekre esett, főleg pedig azokra, akik
a nagy világégés után, elhagyatottan magukra maradtak. Úgy éreztem,
hogy ezeken minden áron segítenünk kell; más nemzetek is belátták,
h° r yiuaf-M n f SÍ vérveszteséget, amit a háború okozott, csak úgy
pótolhatják, ha elsősorban a gyermekről gondoskodnak. Nálunk méo*
s u 1 °/ u ,,_a helyzet’. í? int más országokban, mert hazánk testét szét
szabdal tan, testvéreinket s azok gyermekeit elhurcolták, keblünkről
leszakítottak és mi, a megmaradt maroknyi magyarság tisztán a jövenoo generációra vagyunk utalva, szegény hazánk sorsa ettől fü<sg„
i mi kötelességünk és felelősségünk tehát kétszeresen, sokszorosan
nagyobb, mint bárki másé. Éreztem és láttam, hogy nemcsak pedagógiai
szempontból kell az iskolaköteles gyermekek jövője felé tekintenünk
hanem higiéniai, egészségügyi, testi és lelki ellátás szempontjából is
s mindent el kell követnünk, hogy őket szegény, csonka hazánk szá
mara megmentsük. Enélkül az országot talpraállítani nem lehet.
A gyermek jövője és fejlődése a szülők és tanítók kezébe van le
téve. E két faktornak együtt kell működnie. Mint az iskolát fenntartó
hatosag egyik szerény képviselője célul tűztem magam elé, hoőy a
székesfővárosi iskolák ne csak az értelem fejlesztésére törekedjenek,
hanem testben is egészséges és edzett gyermekeket neveljenek.
„ , , , „ orY és az ut;ána következő nehéz idők bebizonyították a ha
tóságok előtt, hogy a testben egészséges fiatalság nagyobb és nehezebb
szolgaiatokat tud teljesíteni; a test nevelése tehát épp oly fontos, mint
az ertelem fejlesztése, iermészetesen, ezzel karöltve jár az erkölcsi
neyeles is. Az élet sürgető nyomására az iskola átlépte az egyoldalú
oktatás hatarait és belépett a gyermekvédelem különböző intézmén? e! „ „ „ T ek * folyománya az is, hogy az iskola a család mellett,
mim ónálló nevelőszerv jelentkezik, másrészt, hogy erkölcsi és egészseg-vedelm1 szempontból közvetítő szervvé válik a család és a hatóság
kozott. A gyermekvedelem a csecsemővel a bölcsőnél kezdődik, két
ségtelen azonban, hogy a tulajdonképeni, intenzív gyermekvédelem a
három éves kortól a tizenöt éves korig, vagyis az óvodától az ískolakot1e !.ef.,kor v®fei£ tart. A gyermekvédelem nagy munkájában közre
működik az állam, a közhatóság és a társadalom. Mégis úgy érzem
miként előbb említettem, hogy a szülő után elsősorban tanító és tanár
az, akire a gyermek védelme terén a legtöbb feladat hárul. Ez a gyérMagyar Gyógypedagógia. 1930. 5—6 Szám.
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meknevelés és védelem sok esetben teljesen a tanerőre van bízva, fő
leg akkor, ha a szülő nagy elfoglaltsága közepette csak este látja vi
szont gyermekét'
Ezért a munkáért tisztelettel adózik az egész ország a nemzet nap
számosainak, ennek intenzívebbé tétele céljából vettem mai előadásom
anyagául a tanító közreműködését a gyermekvédelemben. Ezért tartot
tak kiváló szakembereink is előadásokat, hogy a tanítónak ez a gyer
mekvédő munkája hatásos és szakszerű legyen.
I. t. Hallgatóim! A gyermekvédelmet már maga Krisztus Urunk is
■gyakorolta, fáradságot nem kímélve gyüjté maga köré a gyermekeket:
„Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyek országa.“
Mi pedig mondjuk azt, hogy „emeljük magunkhoz a gyermekeket, mert
az ő útjukon lesz a miénk ismét Nagymagyarország.“ Idézem e szava
kat azért, mert szemük elé akarom állítani azt a nagy hivatást, amely
a gyermekneveléssel jár. Nem mondok újat, amit elmondani készülök,
azt Önök mind tudják, azonban úgy vélem, hogy mindezeket egy gon
dolatmenetbe, egy csoportba összefoglalva megismételni nem árt. Küz
delmet jelentenek az említett szavak a gyermekek leikéért, boldogu
lásáért, egészségéért; jelentenek munkát, gondosságot, törekvést; je 
lentenek szeretetet és áldozatot, melyeket mind-mind a gyermekneve
lésbe és a gyermekvédelembe kell belefektetni. Végeredményében a
nevelés a szülők, a tanítók elsőrendű kötelessége. Krisztus szavai kö
telességet rónak reánk, hogy dolgozzunk gyermekeink lelkén, ápoljuk
egészségüket; vezessük, neveljük őket, hogy tísztalelkűek, erkölcsösek,
híthűek, hazafiak, felebarátot szeretők és kötelességtudók legyenek.
A gyermekleiket a tanító jóformán nyersen kapja, miként a szobrász
a szoborkészítéshez szükséges márványtömböt, melyet gondosan kell
megmunkálnia, hogy a kőtömbnek emberi formát adjon. Ugyanígy a
tanítóra is gondos munkálkodás vár, hogy a gyermekből az igazi em
bert kialakítsa. A jó erkölcs, a kész felfogás nincs meg a gyermek lel
kében és elméjében, hanem azt ki kell fejleszteni. A szülőknek annyit
mondunk, ha az Isten gyermeket adott, azt tartsa és nevelje is, mert
e nélkül az élet nem öröm és nem áldás, hanem sokféle boldogtalan
ságnak forrásaAz élet küzdelmei, a kenyérkereset sokszor elvonják a szülőt
gyermekeitől és ezek bizony többször magukra maradnak. Ekkor kap
csolódik be a társadalom, az iskola a gyermeknevelésbe, a gondozásba
és ezért van szükség az óvodától kezdve végig gyermekotthonokra,
hogy itt nyerjenek elhelyezést az olyan szülők gyermekei, akik min
dennap reggeltől-estig tartó munkával vannak elfoglalva. A gyermek
fogékony lelke az első benyomásokat öntudatlanul is környezetétől
veszi át. A gyermek leikébe maradandó nyomot hagy a szülők és taní
tók jóságos vagy haragos tekintete, éppen úgy, mint azok szerető vagy
gyűlöletes arckífejezése, jóindulatú vagy erőszakos beszéde. A gyer
mek látja, hogyan élnek körülötte, mit tisztelnek, mit vetnek meg, mit
szeretnek, mit gyűlölnek. A szülőknek és tanítóknak át kell érezniük,
hogy rajtuk keresztül nevelődik a gyermek, nemcsak szavaikon, hanem
életükön, példaadásukon át is. A gyermek érzése, hite. vallásossága,
egyénisége, hazaszeretete, az életnek való nevelése mind-mind a szü
lőkön. és a tanítókon múlik. Szükségszerű tehát, hogy a gyermeket tisz
teletre, fegyelemre, önmegtagadásra, egyenes és tiszta gondolkozásra,
felebaráti szeretetre tanítsuk. Vigyázzunk a testtartásukra, hogy ille
delmesen álljanak, üljenek, járjanak, hogy illedelmesen beszéljenek.
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Figyelemmel kell arra is lenni, hogy a gyermekeket nemcsak a szülők
es a család környezik, hanem környezik az ismerősök és pajtások is,
az emberek viselkedése, szóbeszéde; környezi az utca, a falu, a város,
a képek, melyeket látnak, a könyvek, melyek kezükbe kerülnek és
mindez veszedelmet is rejthet számukra. A gyermek nemcsak a szülői
hazban, nemcsak az iskolában, hanem az utcán, a rossz pajtások között
és gyenge jellemű emberek között is megfordul. Leikébe szivárog és
emlékezetébe oltódik ott a sok benyomás. íme a nevelésnek és a véde
lemnek e sokoldalúsága nagy gondot ad a szülőnek, a nevelőnek, taní
tónak és ezért nem szabad hanyagoknak, kötelességmulasztóknak lennunk. Vigyáznunk kell arra is, hogy kikkel társalog a gyermek; nem
szabad rossz pajtások között hagyni. Sok szülő nagyon gondatlan e
tekintetben^ és azzal hitegeti önmagát, hogy az ő fia vagy leánya jó
gyermek, nincsen benne hajlam a romlásra. Pedig mindennap látjuk,
hogy a sok kisértés közepette még a jó gyermek is könnyen elromlik,
eppen ezért legyünk figyelemmel arra, hogy amit a szülői ház és az
iskola épített, rossz társaság és az utca romba ne döntse. Aki az apró,
serdületlen gyermekek gondozását nem ilyeténképen fogja fel, az a
gyermek útján saját lelkének disszonanciáját viszi át a világba,
A kultúra az ember saját lelki világának kiépítésében rejlik. A
kultúra tehát lelkűiét, érzület és belső világ. A kultúra, belső életünk
aJiapota, a mi lelkünk, ami alkotásunk. A lelki kultúrának két kel
léke és eszköze van, az egyik a lelkiismeret gondozása, a másik a lélek
isugaroztatása. Ezért szükséges, hogy az ember elsősorban belső vílágara lelket sugároztasson és ezeket a sugarakat őszinte tisztasággal,
be so megfontolással a gyermekekre is átvigye és ezzel a tranzakcíóval végezze a folytatólagos kiépítést. Ezt akiépítést végzi a szülő a
családi otthonban, a tanerő az iskolában. Az iskola a forrása mind
azoknak az etikai erőknek, amelyekkel az életpályán a kis ember bol
dogul; éppen ezért kell ezt az erőt, ezt a lelket az óvodákban, ottho
nokban, népiskolákban, napközi otthonokban uralkodóvá tenni, ezért
kell tanítani etikával és ehhez az etikai hatáshoz szükséges a jó szülő
és a Kiváló tanerő. A kisdedóvó, az elemi iskola a köznevelés kezdete.
nevelő hatása messze kiterjed. Az óvónő, illetve a tanító a
szülőt helyettesíti, annak munkáját folytatja, kiegészíti a családi nevelést, ennek hiányait pótolja, s amennyiben itt helytelenségek fordulná
nak elő, ezeket kiigazítja. Az iskolai tanítás és nevelés sok tekintetben
megegyezik az otthoni neveléssel, azonban mégis más, nehezebb, mert
nem egy, hanem sok gyermekkel, különbözően megkezdett nevelői fel
fogással, éi zéssel, gondolatkörrel találkozik és mindezeket egy közös
nevezőre kell hoznia. Míg az anya egy, legfeljebb egynéhány gyermek
kel foglalkozik, addig a tanerőnek idegen, több és sokféle gyermekkel
kell törődnie; míg az anya esetleg egész nap foglalkozhatik gyermeké
vel addig a tanerő a napnak csak bizonyos időhöz kötött részében
foglalkozhatik vele és tervszerűen kell azt nyújtania, amit a szülő eset
leg ötletszerűen, egynéhány gyermekkel egész nap végzett. A tanerő
tevékenysége rendszeres, tervszerű és céltudatos. Á tanerő, mondhatni
előzetes ismereteiből, az élet tapasztalataiból indul ki és miután sok
gyermekkel van dolga, azokat hosszú időn keresztül figyelemmel kell
kísérnie; disztingválnía kell a reábizott több és sokféle gyermek között,
akiknek hazulról hozott lelki világa és gondolkozása, egészségi és ellátásí lehetősége más és más. Lassan, tervszerűen kell előkészíteni a
gyermeket első élethivatására. A tanerőnek környezettanulmányt kell
5*
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végeznie, hogy megismerkedjék a családok szokásaival, viselkedésével,,
gondolkodási lehetőségével, szóval a miliővel, amelyben a gyermek él
s az iskolán kivüli idejét eltölti. Nem járhat el sablon szerint, mert ve
gyesen kerülnek eléje gondozott és gondozatlan, fejlett és elmardt
gyermekek és a tanító nevelőmunkájával kell a kiegyenlítődésnek meg
történnie. A kiváló tanerőnek, ha feladatának magaslatán akar állaní,
művésznek, kell lennie, az emberi nevelés és gondolkodás művészénekA tanerőnek a gyermekkel való érintkezése akkor lesz áldásos, ha a
szeretet művészetével közeledik hozzá s ekkor a tanuló teljes bizalom
mal fogadja minden szavát, minden cselekedetét és második szülőjét:
látja benne,
A gyermek testi és szellemi fejlődése gyermekenként igen külön
böző, Vannak rendes és rendellenes fejlődésü gyermekek és a tanító
nak. különösen az utóbbiakat kell erősen megfigyelnie, A rendellenes
ség egyik fajtáját megtaláljuk pl. a beszédhibás gyermekeknél, amihez
sok esetben az érzékszervek fogyatékossága, vagy valamely más testi
hiba, esetleg öröklött terheltség is hozzájárul, s ez esetekben a nevelés
még nehezebb. Itt van leginkább szükség a tanító önfegyelmezésére,
szeretetére, gyengéd bánásmódjára, elnézésre, végtelen türelmére,
szinte szülői gondoskodására. Ilyen esetben a tanítónak csak azokkal
a dolgokkal, illetve csak addig szabad foglalkoztatni a gyermeket, amíg
ehhez kedve, türelme van és amíg azt egészsége megengedi. És etekín?
tetben különösen a kíslétszámú osztályok tanítóinak jut nehéz, de há
lás és szép feladat.
A gyermekvédelemnél és a gyermeknevelésnél fontos körülmény
a gyermekek tanulmányozása. A nevelésnek a mai előrehaladott korá
ban nem elégedhetünk meg a gyermeki lélekkel foglalkozó általános
tömegpszíhológíával, hanem a gyermekeket egyénenkínt kell megfigye
lés és nevelés alá venní.A tanítónak mindezekre külön elő kell készül
nie, mert a gyermekek lelki világát foglalkoztatásuk, illetve tanulásuk
közbén való megnyilatkozás közepette kell figyelemmel kísérnie és ta
nulmányoznia, Különösen, a kis gyermeknél tapasztaljuk, hogy sokszor
öntudatlanul cselekszik, s ösztönszerűsége csak fokozatosan fejlődik
tudatossá.
Szükségszerű továbbá, hogy a gyermek természetes megnyilvánulá
sai közepette a tanítónak figyelme a gyermek erkölcsi világára is kiter
jedjen, amelynek fejlesztése vagy kiegészítése csak nevelés útján ér
hető el. Az erkölcsi nevelésnek alapja a szülői otthonon kívül az iskola.
Rá kell szoktatni a gyermeket a kötelességek teljesítésére, amit szere
tettel kell belőle kiváltani. Rá kell szoktatni őt a rendre, a higiéniára,
a tisztaságra, az egészségvédelemre, a megbecsülésre és tiszteletadásra.
Az alapvető és jellemalkotó tulajdonságra a gyermeket céltudatosan
kell rávezetni. Erre való eszköz a gyermek egyéniségének ismerete, a
példaadás, a szoktatás gyakorlása, a szép iránt való érzés kifejlesz
tése, az igazmondásra való szoktatás, az őszinteség és nyíltság kivál
tása, az egyeneslelkűségnek, bátorságnak belenevelése, amelynek is
mét további folyománya az engedékenység, a szerénység, az önfegyel
mezettség és a hazafias érzés. Elsőrendű közegészségügyi követelmény,
hogy a gyermek dolgai között rendet tartson, tisztán járjon, testét, ha
ját, száját, fogát, körmeit, ruháját tisztán tartsa. Nem egyszer kell a
tanítónak a szülőkkel is érintkezésbe lépnie, hogy a gyermek mulasz
tásaira, hanyagságokra figyelmeztesse őket,
A. gyermek egészségéről elsősorban a szülőnek kell gondoskodni,
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-tehát a gyermek testi fejlődését is elsősorban a szülő van hívatva ápol
ni. Sok esetben előfordul azonban, hogy a szülő gyermekével nem igen
tud, vagy nem akar foglalkozni, nem törődik vele; ilyenkor ismét a
tanító lép előtérbe, hogy a gyermeket védelmébe vegye.
Figyelemmel kell lenni a tanítónak a gyermek testtartására, ne
hogy helytelen tartás következtében hátgerince elferdüljön. Különös
szokása némely gyermeknek, hogyha figyel, nyitott szájjal tekint maga
elé. A z ilyen gyermek legtöbb esetben vagy rosszul hall, vagy légző
szervi hibában szenved. Ilyenkor a tanító hívja fel a szülő és az iskola
orvos figyelmét a gyermekre, hogy megfelelő orvosi kezelésben része
sítsék, Egyébként is, ha a tanító állandó megfigyelés közben észreveszi,
hogy valamely gyermek szervi hibában szenved, avagy valamilyen
belső betegség gyötri, lépjen azonnal érintkezésbe a szülővel, vagy az
iskolaorvossal, hogy a betegséget idejében és csírájában elfojtsák.
Különös figyelemmel legyen a tanító a gyermekek táplálkozására, mert
a rendellenes táplálkozás sok esetben bélhurutot idéz elő. Megfigye
lésénél segítségére lesz az iskolaorvos- Ha a tanító látja, hogy a gyermek gyengélkedik, azonnal küldje az iskolaorvoshoz, s ha szükséges,
a szülő a gyermeket tartsa otthon és pihentesse. Egészségi szempontból
fontos, hogy a tanító figyelemmel kísérje a gyermek ruházkodását is,
s ha valami hiányt találna, keressen módot rá, hogy az iskolanővér
vagy társadalmi akció révén ingyen ruhához, lábbelihez jusson a nél
külöző gyermek,
*i
Különös gonddal kell lennünk a tüdőbajos gyermekeknél a nyálkafertőzésre, amely előáll akkor, ha akár a tanerő, vagy a gyermek be
szédközben szájából kikerülő nyálkacseppel a szembeniévőt megfer
tőzi, Itt két intézkedés lehetséges; vagy elkülönítjük a tüdőbajos gyer
meket, vagy rászoktatjuk, hogy nagyobb távolságról beszéljen.
Nagy gond fordítandó arra, hogy ha az óra közti szünetek alatt
az udvarra kimennek, meg ne hüljenek. A láb hőmérséklete a szabad
ban síilyed és csak lassan kezd megint emelkedni. Különösebb gondos
kodás tárgyát képezze a tornagyakorlatok összeállítása, melyet a gyer
mekek fejlődéséhez képest kell bevezetni. A tüdőbaj elleni védekezés
terén az iskola nagy szolgálatokat tehet, s a felsőbb osztályokban
évente több napon át ismertetni kellene a tüdőbajt s az ellene való
védekezéshez szükséges tudnivalókat, melyeket mozgófényképes elő
adások is kísérhetnének. A jövő esztendei előadássorozatban erre óhaj
tanék, szakértők bevonása és szülői értekezletek kapcsán rátérni.
Nehéz probléma az iskolák fűtése. Az iskolák nagy része nincs
"központi fűtéssel ellátva, amivel szabályozni lehetne a hőszolgáltatást.
A teremben elhelyezett nagy kályhák kezelése minden esetre külön
figyelmet érdemel, nemcsak a fűtő, hanem a tanító részéről is, hogy a
terem se túlfűtött, se hideg ne legyen, az iskolai helyiségekben egyen
letes legyen a hőmérséklet. Ugyancsak elengedhetetlen, hogy az iskola
belsőleg és külsőleg teljesen tiszta, rendes, higiénikus, könnyen szellőz
tethető, kedves, barátságos, világos legyen, hogy azt a gyermek máso
dik otthonának tekintse.
Mivel a gyermek idejének javarészét a tanteremben tölti, a tante
remnek tisztának és világosnak, higiénikusnak kell lennie, s fontos az
iskolaterem szellőztetése és portalanítása. Az iskolákba nagy ablako
kat kell beépíteni, mert az orvosok szerint a világosság a baktérium
fejlődését megakadályozza. Németországban az iskolákat csak úgy
szabad megépíteni, hogy állandó szellőztetés mellett a piszok és por
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képzés teljesen elkerülhető legyen. Ezt olyan ablakokkal érik el, amely
nek felső szárnya alsó tengelyénél fogva nyitható. A beáramló hideg
levegő a szoba menyezetére hatol és ott keveredvén a szoba levegőjé
vel, átmelegszík. Léghuzattal szellőztetni tilos, Ruhafogasokati csak a
folyosón szabad felállítani, s a gyermek felső ruhája az osztályokba,
nem kerülhet. Németországban az osztályok tisztítására száraz seprőt
nem szabad használni, mert ez csak tovább viszi a port a terembe, s
újra leszáll a tanulók asztalára és székére. A port csak nedves ruhá
val és porszívóval szabad eltávolítani. Portalanítás szempontjából
használják a padló olajozását is, ámbár a legtöbb helyen a padlókat
linóleummal födik be. Az iskola bejáratánál ott találjuk a lábbeli tisz
títót, a tantermekben pedig lúgos vízzel, vagy fertőtlenítő folyadékkal
ellátott köpőcsészéket, amelyek a fal mellett vannak elhelyezve, hogy
a gyermekek ne tudjanak melléje köpni. A gyermekek rendszeres napi
kéz- és körömvízsgán mennek keresztül, s minden iskola fürdőteremmel
van ellátva. Nálunk is van több iskolában ilyen készség, de azt — saj
nos — sehol sem használják.
Rá kell nevelni a gyermeket arra is, hogy poros vagy sáros cipő
jét a terembe lépés előtt lábtörlőbe törülje, hogy ez szokássá váljék
nála. Testnevelés szempontjából olyan mozgásokat kell végeztetni a
gyermekkel, amelyek a lélegzést elősegítik. A hajlásos mozgások, a
test fejlődését nagyon előmozdítják.
A nehéz gazdasági élet és ennek folytán megváltozott életviszo
nyok legtöbb esetben arra kényszerítik a reggeltől estig elfoglalt szülőt,
hogy a gyermekét egész nap az iskolára bízza.
Ezek befogadására szolgálnak az óvodáknál az általunk felállított
gyermekotthonok, ahol az óvónőknek szép alkalmuk nyílik a gyermekvédedemre; ugyanezt a célt szolgálják az elemi és polgári iskolákban
létesített napközi otthonok, Több helyütt sajnálattal kellett tapasz
talnom azt, hogy a napközi otthonokban a tanító gondoskodása nem a
legteljesebb, némelyek szinekurának tartják és több helyen tapasztal
tam azt is, hogy az odarendelt tanerő nem foglalkozik teljes odaadás
sal a gyermekekkel, hanem inkább más dologgal tölti e l idejét. Ennek
a folyománya az, hogy a napközi otthon elnéptelenedik, emiatt a leg
utóbb is sok napközi otthont kellett megszüntetni. Tapasztaltam azt is,
hogy azok a napközi otthonok, ahol a tanító intenzíven, szívvel-lélekkel fáradozott a gyermekek körül, ezek látogatottak voltak és a gyer
mekek szívesen jártak oda, Sajnálattal vettem viszont, hogy amidőn
a szükségnek megfelelően kipróbált és hosszabb szolgálattal bíró tan
erőket akartam a napközi otthonba helyezni, tiltakoztak ez ellen s
degradálásnak minősítették azt, pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy ide
nem kezdő, hanem tapasztalt, gyakorlott, igazi pedagógusokat kell he
lyeznünk, akik. a gyermekvédelemmel tisztában vannak. Itt is felhívom
az igazgatók és a tanerők figyelmét a napközi otthonok fontosságára
és jelentőségére.
Szükségszerű, hogy az iskola egyes tanulói érdekében az erkölcsi
védelemre hívatott szervekkel is érintkezésbe lépjen. Ilyenek a fiatal
korúak bírósága, a rendőri gyermek-bíróság, a fiatalkorúak felügyelő
hatósága, árvaszék, patronázs-egyesületek, Országos Gyermekvédő
Egyesület, árvaházak, állami gyermekmenedékhelyek, átmeneti gyer
mekotthonok, kerületi elöljáróság, Nyomorék Gyermekek Országos
Otthona, gyógypedagógiai és tüdőbeteg intézetek, átmeneti leányott
hon, iskolaszanatóriumok stb. Jogvédelem tekintetében az erre szoruló
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gyermekek érdekében az iskola az árvaszékhez fordul- A hatósági tá
mogatásban, akciókban részesítendő tanulókat a tanító, illetve testület
válogatja ki. Az akciók a következők; étkeztetés, felruházás, cípőtalpalás, pénzsegély és tanszersegély, a tantestület által megszervezett
jótékonysági akció, továbbá egyesületek, társaságok és magánosok
útján való segély, külföldi csereakciós nyaraltatás, gyermeknyaraltatás, tejakció stb. 1929-ben 18.000 gyerm eket nyaraltatott a főváros,
napközi nyár altatásban 21.000 gyerm ek részesült. A tejakcióban össze
sen elfogyott 1.106.000 két decis palack pasztőrözött tej, ebből 236.800
palackot ingyen adtunk. C su kam ájolaj-akció 59 iskolában van, 2.360
gyerm ek átlag 90 napon át fogyasztja. Iskolaegészségügyi vonatkozás
ban a fővárosnak a köv etkező intézm ényei vannak: iskolaorvosi, iskola
szakorvosi, (szem -, fül-, orr-, torok-, gége-, bel-, ideg- és bőrgyógyá
szat), ortopéd-, röntgen- és fogorvosi rendelés, tüdőbeteggondozó inté
zetek igénybevétele, gyógytorna és a most épülő erdei iskola.
Az iskolaegészségügyi szolgálatba bekapcsolt közoktatási intéze
teink tanulólétszám a 81.822, az elmúlt iskolaévben végzett iskolaorvosi
vizsgálatok szám a 98.632 volt. E zekh ez járul még külön az isk o la-sza k 
orvosi ren delők tevékenysége. Egy-egy iskolaegészségügyi körzetre át
lag 13.337 tanuló esik.
A szükséges környezettanulmányt az iskolanővérek végzik; ugyan
csak ők járnak el különböző hatóságoknál, intézeteknél a gyermekek
érdekében. Az iskolanővérek 9.410 környezettanulmányt végeztek.
Erkölcsi támogatásban 754 tanulót, anyagi támogatásban 48.560 tanu
lót részesítettek. Az iskolai gyermekvédelem egyik leghathatósabb tá
mogatója a beiskoláztatás kérdése volt, ezt a munkát az iskolakötele
seket nyilvántartó hivatal végzi. Ez biztosítéka annak, hogy a hatóság
minden iskolaköteles gyermeket egyformán gondozhasson és ellenőriz
hessen. Az iskolába beírt tanulóra azonnal kiterjed a hatósági véde
lem és működésbe lépnek azok a szervek, melyek a gyermekvédelemre
hívatva vannak. Elemi iskolával kapcsolatos napközi otthona van a
fővárosnak 323, a polgári iskolákban van 44 napközi csoport. A sze
gény tanulók tankönyv-ellátására a főváros 25.770 pengőért 20.117
elem i iskolai, 7.983 pengőért 1950 ism étlő iskolai, s 10.820 pengőért
2.028 iparostanonciskolai tankönyvet szerzett be. A m eglevő tanköny
v ek kel együtt a főváros az elem i iskolákban 43.202 ingyen tankönyvet
és térképfü zetet adott a szegény tanulók használatára.
A székesfőváros gyerm ekétkeztetésre 650.000 pengőt fordított és
65 főzőhelyen 1.780.500 ebéd et osztott ki a szegény tanulók között. T é
len több ezer gyerm eket ruházott fel, kiosztottak 2.488 pár cipőt és ha
risnyát, 2.219 fiú és lenyruhát, 771 szivettert, 456 télikabátot, 4-562 fiú
és 5.260 leány fehérnem űt. Ez 120.000 pen gőjébe került a fővárosnak.
Az ingyentejakcióval naponkint 8.000 szegénysorsú iskolásgyerm ek
részesült tejkiosztásban. M indezeken felül a főváros a társadalom m al
karöltve gyerm ekotthonokat állított fel.
íme így kapcsolódik bele a főváros iskolái és tanerői útján a gyer
mekvédelembe.
Az iskolai gyermekvédelemnek egész sorozatát láttuk itt, amelybe
tevőlegesen bele kell kapcsolódníok az egyes tanerőknek és tantestüle
teknek, Szükségszerűnek tartom, hogy iskolánként, sőt talán osztályon
ként a tanító mellé a szülőkből és áz iskola barátaiból társadalmi bi
zottság alakíttassák, miként ez Angliában megvan. Ebben a bizottság
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bán helyet foglalna az iskolaorvos és az iskolanővér is, akik a tanítóval
együtt alakítanák meg a decentralizált iskolai gyermekvédelem helyi
szervezetét,^ Külföldön, különösképen Németországban az iskolaköte
lesekről az iskolában, vagy valamely más, gyermekvédelmi központban
nyilvántartást vezetnek, ahol minden egyes gyermek nyilvántartó lap
ját találjuk, az óvódás kortól kezdve mindaddig, míg az iskolát el nem
hagyja. Ez a nyilvántartólap a tanuló személyére vonatkozó minden
adatot feltüntet- Az egészségi állapotra, az értelem fejlődésére, a vég
zett tanulmányokra, különös képességekre vonatkozó adatok, melyek
igen értékes útmutatást adhatnak a pályaválasztás alkalmával. Szük
ségesnek tartom, hogy ezt a rendszert idővel nálunk is bevezessék.
Ezen a nyilvántartólapon feljegyeztetnének az összes kedvezmények,
segélyezések, gyermeknyaraltatások stb. amiben a gyermek részesült.
Ezek alapján könnyen szét lehetne választani a gyermekeket és ily
módon megfelelő elbánásban lehetne részesíteni a rosszul táplált, skrofulas, tüdőbeteg, vagy arra hajlamos, továbbá a szervi hibában szen
vedő, rokkant, vak, siket, néma, dadogó tanulókat. Gondoskodni kel
lene arról is, hogy a különböző csoportokba beosztott gyermekek to
vábbi nevelése mind egészségi, mind pedagógiai szempontból megfelelő
szakemberre bízassák, továbbá, hogy az abnormis, a betegesen terhelt
gyermekek is kellő védelemben részesüljenek. Ezek a nyilvántartóla
pok szolgálnának irányadóul a gyermekek további támogatásánál és
ellátásánál is.
I, t. Hallgatóim! Ezekben óhajtottam vázolni a tanító tevékenysé
gét a gyermeknevelés és gyermekvédelem munkájában. Nem vagyok
pedagógus, általánosságban igyekeztem rámutatni arra, hogy a gyer
meknevelés és gyermekvédelem kérdése milyen fontos munka, ezen
múlik, hogy a jövendő generáció sorsa milyen lesz. De nemcsak ra j
tunk múlik, hanem azokon is, akik ehhez a hatalmas gyermekvédelmi
munkához az anyagiakat szolgáltatják. Németországban rájöttek arra,
b°áy gyermekegészségügyí, illetve népegészségügyi szempontból sú
lyosan megbosszulja magát az a takarékosság, amelyet az iskola és
ennek kapcsán a higiéné rovására visznek keresztül. A németek azt
mondják, hogy a takarékosságot nem az iskolánál kell kezdeni, hanem
másutt és most, hogy Berlinben jártam, tudomásomra jutott, hogy a vá
rosi háztartásra vonatkozólag kurátort neveztek ki a kiadások csökken
tése céljából- Kérdésemre kijelentették azt, hogy mindenütt lehet ta
karékoskodni és mindenütt lehet csökkenteni a kiadásokat, csak két
htlyen, t. i. az iskolánál és a gyermekvédelemnél nem, mert a gyer
mekeké a „jövendő.“
Ne sajnálkozással hajoljunk le a szegény gyermekhez, hanem az
éleihez való jogánál fogva szeretettel és odaadással emeljük fel ma
gunkhoz és nyújtsuk neki azt, amire szüksége van. Ma van leginkább
szükség a gyermekvédelemre, mert Trianon, a háború és az utána kö
vetkező súlyos gazdasági idők nyomorúsága az ellátatlan gyermekeknek nagy tömegét teremtette meg. Ezeknek megmentése nemcsak er
kölcsi kötelességünk, hanem hazafias kötelességünk is, mert hiszen erre
a generációra számít szegény hazánk, Csonka-Magyarország.
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Irta: MAR i IN GYULA igazgató,

Méltóztassék megengedni, hogy a „Magyar Gyógypedagógia“ című
folyóiratban „a Gyógypedagógiai iskolárói szóló közleményre vála
szolhassak, illetve, hogy azt néhány adattal megtoidjam és hogy 25
évi kisegítő-iskolái tanítói, igazgatói működésem alatt szerzett tapaszíaiatok révén a kisegítő iskola jövőbeli fejlődéséhez hozzászóljunk.
Mindenekelőtt a közlemény kiegészítéseként meg kell állapítani,
hogy a székesfőváros fék- Tanácsa 1903, év szeptember havában szer■vezeti 14 kisegítő osztályt, oly gyengetehetségű tanulók részére, kik
az elemi iskola keretében eredményesen taníthatók nem voltak. Ezen
kisegítő osztályok a fejlődés folyamán és a szükségnek megfelelőleg
kisegítő iskolákká alakultak. Az első székesfővárosi kisegítő iskola
1907. szeptember havában a III. kér. Míklós-u. 15. sz. alatti bérházban
nyílt meg; 1912. évben a Miklós-téri iskola épületét és annak 6 tanter
mes baraképüleíét foglalta el. Ekkor már a Miklós-téri kisegítő iskolá
nak 11 osztálya, vele szoros kapcsolatban levő fiú- és leány-íparostanonc, illetve továbbképző iskolája volt. Ezen kívül — kisegítő iskolát
végzett, de gyengeségük folytán mestereknél, illetve munkaadóknál
még el nem helyezhető fiúk és leányok részére műhelyek szerveztettek,
mely műhelyek segítségével készítettük elő a gyengéket a küzdő életben
való elhelyezkedésre. A kisegítő iskola externátusi alapon állott, ahol
a gyermekek reggeltől estig tanulással, kézimunkával, játékokkal fog
lalkoztak és ahol tízórait, ebédet, uzsonnát kaptak.
Ugyanígy fejlődött a VI. kér. Lehel-utcai, a VI. kér. Érsek-utcai
és II. kér, Toldy Ferenc-utcai kisegítő iskola, melyek mindegyikének
állandó napközi otthona és továbbképző iskolája is volt,
A űáború megállította a kisegítő iskolák további fejlődését, azon
ban 1920 21, iskolai évben további 4 kisegítő iskola szerveztetett és
pedig a IX. kér. Tűzoltó-utcai, a V III. kér Dugonícs-u., X. kér- Ká
polna-téri és I, kér, Válí-útí elemi iskola épületében. Az 1921__22.
iskolai évben a székesfőváros Tanácsának a megértéséből és áldozatkészségéből már 8 önálló kisegítő iskolája volt, 82 osztállyal, melyek
ben 1312 tanuló, és 4 továbbképző iskolája, melyekben 210 tanuló ré
szesült gyógypedagógiai tanításban.
Az 1908. évben A lm ásy Györgyné grófnő és Botzenhardt János
dr. elnöklete és a társadalomnak élénk részvétele mellett megalakult
a „Kisegítőiskolai G yerm ekvédő Bizottság“ mely 1912-ben már Egye
sületté alakult, s tevékenységét a főváros egész területére kiterjesztette
és kisegítő iskolai körzetenként megalakított Bizottságokban fejtette ki.
Az Egyesület legfontosabb és legtevékenyebb munkakörét képezte a
kisegítő iskolát részben vagy teljesen végzett gyermekeknek mesterek
nél, illetve munkaadóknál való elhelyezése.
Ezen egyesület már 22 éve védi, óvja a kisegítő iskolába járó
gyenge tehetségű tanulókat és amidőn azoknak ki kell lépniük a tüle
kedő életbe, hogy ott elhelyezkedjenek, ezen nehéz és göröngyös úton
segíti, ha elfáradnak kitartásra biztatja, ha elesnek szeretettet fölemeli
őket és viszi tovább-tovább mindaddig, míg keresetképességük bizto
sítva nincs.
A kisegítő iskolának, illetve a gyengetehetségű tanulók tanításá
nak és nevelésének csak egy célja lehet: növendékeit a keresetképes
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séghez eljuttatni, a keresetképtelenek, a koldusok számát csökkenteni,
a dolgozókét viszont szaporítani. Minden kisegítő iskolát fenntartó ha
tóság erre törekszik, az államnak is főképpen ez a törekvése és érdeke.
Annak igazolására, hogy a székesfővárosi kisegítő iskolák — tar
tozékaikkal együtt — mennyire szolgálták e nagyfontosságú törekvést
és hogy mily eredményt értek el, legyen szabad egy kisegítő iskolának
és pedig az általam vezetett Miklós-térínek az eredményeire hivatkoz
nom, 1903-tól 1923-ig, vagyis 20 éven át oda járó tanulók statisztikája
szerint az iskola 987 gyengetehetségű gyermeke közül 843, vagyis 86°/„
vált k eresetkép essé. Ez az eredmény nem csak azt jelenti, hogy ebben
a kicsiny kerületben a dolgozók számát 843 munkással szaporítottuk,
hanem egyben azt is, hogy 843 emberrel kevesebb esett a társadalom
nak, az államnak terhére.
Annak igazolásául, hogy 1912-ben már mennyire közel állottunk
Németországnak sokkal régibb és fejlettebb kisegítőískolaí ügyéhez,
fel kell említenem, hogy a III. kér. Miklós-térí iskolának a gyengete
hetségű gyermekek beiskoláztatásától — azok keresetképes önállósá
gáig vezető hosszú úton végzett munkát az 1912. évben Bonnban tar
tott „H ilfsschul-V erbandstag“-on ismertettem és egy tantermet be
töltő, tanmenetekből , gyermekmunkákból és a foglalkoztató műhelyek
produktumaiból álló kiállítást tártam a német szakemberek elé.
Különösen nagy elismerést aratott az iskola a foglalkoztató műhe
lyekkel, melyek akkor még Németországban a kisegítő iskolákkal kap
csolatosan megszervezve sehol sem voltak.
Ennek a szép, eredményes és áldásos munkának Trianon és az azt
követő szanálás vetett véget, mert a székesfőváros tek. Tanácsa 1924ben megszüntette a 8 kisegítő iskolát összes tartozékaival együtt és az
iskola nélkül maradt gyengetehetségű gyermekeket az elemi iskola ke
retében létesített ,,kislétszámú“ osztályokba sorozta.
A dja a Mindenható, hogy a jelenlegi „kíslétszámú“ osztályok mi
előbb ismét önálló kisegítő iskolákká alakuljanak, hogy visszatérhes
sünk arra a helyes útra és felemelkedhessünk arra a magaslatra, me
lyen a budapesti kisegítő iskolák, illetve gyengetehetségűek tanítása
és nevelése állottak; a melyen a gyengék tanításának és nevelésének
végcélját: a keresetképességet elérni lehetA székesfőváros által fenntartott „kislétszámú“ osztályokba gon
dos és szigorú vizsgálat útján beutalt gyermekek 80—90°/„-a olyan
gyengetehetségű, kik kisegítő iskolai oktatásra szorulnak.
Már most ami azt a kérdést illeti, hogy a gyengetehetségű gyer
mekek iskolája „kisegítő“ iskolának, avagy „gyógypedagógiai“ iskolá
nak neveztessék-e, —- az teljesen közömbös, mert nem a név, az elneve
zés a fontos, hanem a tartalom és főképpen a munka, amit a kereset
képesség felé vezető úton el kell végeznünk s amelynek a tartalma az
előbb vázolt céltudatos és következetes munka a kisegítő iskolában, a
vele kapcsolatos és szervesen együttműködő napközi otthonban, tovább
képző iskolában, a foglalkoztató műhelyekben és a „Gyermekvédő
Egyesület“ patronázs-szerű védelmében.
Ha az új elnevezés „gyógypedagógiai“ iskola lesz, akkor csak az
a kívánatos, hogy a kisegítő iskolának méltó utóda legyen és számol
hasson be oly eredményekről, mint előde, a kisegítő iskola,
Kívánatos volna, ha a „kisegítő“ iskola, illetve új elnevezésben
„gyógypedagógiai" iskola jobb gyermekanyagot kapna, illetve az oda
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nem való gyengeelm éjüek és hülyék a nekik megfelelő gyógypedagó
giai intézetekben helyeztetnének el.
Külföldi tanulmányút!aím alkalmával mindenütt jobb anyagot ta
láltam a kisegítő iskolákban, ily gyönge anyag, mint a mellyel mi fog
lalkozunk, Németországban már csak zárt intézetben található.
Ami már most a kisegítő iskolai tanításra szoruló gyengetehetségű
gyermekek számát illeti, ez más az ipari központban, más a nagyváros
ban és más a vidéki városban, ahol főképpen mezőgazdasággal foglal
koznak az emberek.
Ha Budapesten a 6— 14 éves tanköteles korú gyermekek számát
80,000-re tesszük és elfogadjuk azt a számítási alapot, mely a gyengetehetségűek számát a normálisokhoz viszonyítva 2°/0-ban állapítja meg,
akkor fővárosunkban 1600 gyengetehetségű gyermek szorul kisegítő
iskolai oktatásra.
Ha pedig figyelembe vesszük, hogy az 1923— 24. tanévben Buda
pesten az állami és székesfővárosi kisegítő iskolákba 1472 tanuló járt,
akkor látjuk, hogy ez a számítási alap helyes.
Budapesten sem lehetett az összes gyengetehetségű tanulókat ki
segítő iskolákba összpontosítani: a nagyon periferikusán fekvő sváb
hegyi, zugligeti, rőmaí-fürdö-telepi stb, iskolák gyengetehetségű ta
nulói részére szórvány-osztályokat kellett felállítani, melyek azonban
pedagógiai vezetés szempontjából a körzetben levő kisegítő iskolához
tartoztak. Véleményem szerint a vidéki kisegítő iskolák kérdését is
így lehetne jól megoldani, t- í, hogy az egyes községekben, a szükség
nek megfelelőleg, kisegítő osztályok szerveztetnének, melyek felügye
leti és admínísztralís szempontból a hozzájuk legközelebb eső kisegítő
iskolához tartoznának és azokkal egységet képeznének.
A kisegítő iskolákban működő tanerőknél a gyógypedagógiai főis
kolai képesítés kívánatos volna, ami azonban nem jelentheti azt, hogy
akik eddig nagy buzgalommal, hozzáértéssel és szép eredménnyel dol
goztak, az új alakulásnál mellőztessenek, mert az imént vázolt ered
ményes kisegítő iskolai munkát ezek a nem-főiskolai végzettséggel
bíró tanerők végezték,
A kisegítő iskolák terebélyes fájának lombsátorozatát, gályáit,
ágait letördelte a száguldó vihar, de törzsét, gyökerét meghagyta, mely
nek újabb hajtása már fejlődőben van. Remélem, hogy a gyengetehet
ségű gyermekek eredményes tanítása és nevelése érdekében az iskolafenntartó hatóságok azon lesznek, hogy a növekedésben lévő hajtás
ismét erős fává fejlődjön, hogy mindazoknak tudjon oltalmat nyújtani,
mindazokat tudja segítségben és védelemben részesíteni, akiknek arra
szükségük van és akik azt kérik.

BESZED PED AG Ó GIA.
Irta; MICHELS FÜLÖP, a siketek intézetének, valamint a Gyógypedagógiai
Tanárképző Főiskola tanára, Budapest.

A legismertebb, legáltalánosabb emberi tevékenységeknek egyikét:
a beszólást, a maga lényegében, részletfolyamatainak komplex valósá
gában, mint egyéni és társadalmi funkciót és ebbeli működésének hatá
sosságában, valamint pedagógiai hozzáférhetőségében a tudomány vilá
gosságánál még alig víágították át. Ahol az részben már megtörtént,
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ott a lényeg teljes kihámozását a grammatikai gondolkozás és ideolőgia:
teszi még lehetetlenné, mint az ide vonatkozó pszihikai tartalmak for
málásának meg nem felelő tehnikája.
A beszélés, mint pillanatnyi, tovatűnő jelenség, a megismerés szá
mára eddig még alig volt megfogható és pedig nemcsak megfelelő
ideológia, mint tehnika hiányában, hanem a hangtalan beállítottság
miatt is’ Amikor ugyanis mindenkor az; írott nyelvet látva, azt a beszélésse! egynek véve, a beszélésről gondoltak szólhatni, a beszólásról
egyáltalában nem, csakis az írásról alkothattak fogalmat. Az érzékelés;
által hozzáférhető, tartósan fogható, az analizálásnak helyt álló írott
beszéd akadálya volt annak, hogy a beszélés folyamatát a hasonlóan
pillanatnyi folyamatok mintájára, mondjuk; az akaratfolyamat mintá
jára tanulmányozzák és az emberi elme számára felfoghatóvá, meg—
éríeíté, megismertté tehessék. E hiányt törekedtem pótolni, amikor évek
óta folyó, ide vonatkozó tervszerű és rendszeres tanulmányaim ered
ményeit egy nagyobbszabású magyar és német kéziratban is meglévő
munkában összefoglaltam. E két nyelven megírt munkám autorreferátumát adom az alábbiakban. Az első részben a beszélés pszihikai
mehanizmusát tárgyalom, a másodikban pedig a beszélés készségének
pedagógiai hozzáférhetőségét fejtegetem.
P s z i h o l ó g i a i rész,
„A beszélés a személyiség mélységéből előretörő tevékenység“
mondja S tern ) „és nem is magában álló tevékenységi terület, hanem
önállóflan része az életnek általában,“ A beszélés az élettevékenysé
gek áramának egységéből a fílogenezís folyamán csak relatív értelem
ben önállósult folyamat, még abban a formában is, amelyben az előr
adói asztalnál megnyilvánul.
Az élet az egyedre vonatkozólag egységes mozgásfolyamatnak
vehető, még ha csak a növényi életre gondolunk is. Az állati élet moz
gásfolyamatai az előbbiekhez mérve már bonyolultabbak. De bonyo
lultabb az állati szervezet is, A növény még csak az anyagcserét végző,
tehát a saját fenntartásához szükséges mozgási berendezéssel és moz
gási készséggel rendelkezik, amely készség működését magára a szer
vezetre ható vegyi ingerek determinálják, Az állat azonban e pusztán
vegetatív és a szomára ható ingerek által determinált mozgások mellett
más, pl. helyváltoztató, védekező és fajfenntartást szolgáló szervek
kel és azok mozgási készségével is rendelkezik'
Az állati mozgást már íőképen érzéki ingerek hozzák működésbe.
A vegetatív életet szolgáló mozgások itt is a tapintás területére tartozó
szervi ingerek hatása alatt folynak le pl. a légzés, a véredénymozgás,
az anyagcsere síb. De már a táplálkozást, a védekezést, a támadást
szolgáló mozgások, az úgynevezett ösztönös és az azok fölött álló
asszociatív reflex-mozgások már a szaglás, látás és kis mértékben a
hallás szerveire ható ingerek, illetőleg szaglási, látási és hallási benyo
mások uralma alatt állanak. A külvilág által okozott érzékszervi be
nyomásokra a szervezetben előálló változási szükséget a megfelelő
mozgási berendezés biológiai kielégüléssé alakítja át.
Az állati életben egymástól már élesen megkülönböztethető két
féle működés áll egymás mellett és pedig az érzékelés az egyik oldalon
*) Clara und Willíam Stern; Díe Kindersprache, Vierte Auíl. Leipzig. 1928121,, 122. old.
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és az érzékelés által determinált ízommozgás funkciói a másikon. Az
érzékszervek, mint recepciós mehanízmus és az ettől függően működő
reakció-akció mehanizmusa, mint mozgási berendezés külön-külön
más-más működési területet képviselnek; az egyik az impresszíós, __
az észlelés — a másik az expressziós működések, a viselkedés területét.
Az állati életben a reakció-akció mehanizmusa teljesen a recep
ciós mehanízmus fejlettségének megfelelő differenciáltsággal működik,
Az állatvilág magasabb fejlődési fokain, de különösen az ember
nél, a recepciós működés szervei: a tapintás, az egyensúlyozás, az íz
lelés, a szaglás, a látás és a hallás fölé, az ezeknek a szerveknek a teljesítményeít feldolgozó és a feldolgozás eredményei szerint reagáló
külön magasabb szerv, az agy fejlődött ki. Ennek a magasabb szervnek
a működése következtében az embernél az érzékszervi benyomások
m á j. c s u k kis mértékben alakulnak át közvetlenül mozgássá. Az agy,
főként a hallási és látási benyomásokat, előbb a korábbi élettapaszfafeldolgozza és csak e feldolgozás eredményei és azok
differenciáltsága szerint felel azután komplikáltan a már pszíhomotonzmusnak nevezett expressziós mehanízmus a külvilág benyomásaira
és pedig a hatáskiváltás céljára legalkalmasabb időben,
A. recepciós szervek értesítésére az agy, a múlt tapasztalatai
alapján kialakuló érzések alapján — mint biológiai értékelés ered •
ményeí
alapján dönteti el a pszíhomotorikus válaszadás szükséges
ségét, vagy szükségtelenségét.
Az érzések, mint a biológiai értékelés eredményei ugyanis csak
megállapított érzésbelí értékhiány, vagy nagyobb értékszükséglet ese
teiben inait]ák meg az értékhiányt pótló, az értékszükségletet kielé
gítő motorikus reakciókat, vagy akciókatEzekben az emocionális állapotokban, az úgynevezett szükségér
zésekben már bennfoglaltatnak, azokból már természetük differenciált
sága szerint differenciáltan kialakulnak a kielégítési lehetőségeket
tervaént előtáró intellektuális képletek, az úgynevezett célképzetek,
Az emocionális hiány pótlására vonatkozó belső kényszer és a kény
szer természete szerint kialakuló célképzet, mely a kielégítés irányát
és formáját determinálja, együtthatásukban szándékot, intenciót kéovíselnek.
Á pszíhomotorikus funkciók mindig ilyen intencíonalifásból fakadnak. A. funkcióhoz szükséges energiát az intenció érzelmi alapjai szol
gáltatják, míg a lefolyásuk irányát és formáját az intenció intellektuális
elemei: a célképzetek határozzák meg, Maga az intenció rendesen
differenciálatlan, szinkretíkus képlet, mely tulajdonképen csak kőnkreiizálódása kapcsán bontakozik ki részleteiben is.
Az ember pszihoííziológíai organizmusa, bár biológiai működési
egyéget képez, ugyancsak élesen elhatárolható két működési területre
oszlik és pedig, mint már fentebb is láttuk, az ímpresszív és az expreszszív működések területeire és pedig nemcsak a működésük alapjául
szolgáló szervi berendezések és e szervi berendezések különböző lokalízálísága szerint, hanem e szervek működési iránya, természete és bio
lógiai rendeltetése szerint is.
a)
Az ímpresszív működések szerveihez tartoznak az érzékszervek,
továbbá az idegrendszer és az agy szenzorikus területei, míg az
expresszív működések szervei az agy és az idegrendszer motorikus te
rületei, valamint a szervezet ízommozgási berendezései.
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b) Az ímpresszív működésekhez tartoznak az érzékelés, annak
feldolgozódása, a feldolgozódás eredményeinek tudattartalmakká való
organízálása, rendszerezése és absztrahálódása, míg az expresszív
működésekhez a most említett pszíhikaí működések eredményeinek ér
zelmi értékelése, az ebből az értékelésből fakadó megtervezése a kivi
telnek, e kettő együtthatásából előálló íntencíonalitás és ennek az
íntencíonalításnak mozgási kivitele.
c) Az impresszív funkciók, vagy amint mi nevezzük őket: a szenzocentrálís folyamatok, lefolyásukban centrípetalis irányúak, amíg az
expresszív folyamatok, az úgynevezett intenció-motorikus folyamatok
az előbbiekkel szemben centrifugális lefolyásúak.
d) A szenzo-eentrális folyamatok az érzékelésnek kimeríthetetlen
konkrétumaiból álló világát elvont pszíhikaí világgá alakítják át és'
azt pl. a ,.világ“ vagy az „Isten“ szimbólumának tartalmává sűrűsítík.
Ellenben az intenció-motorikus folyamatok a szenzo-eentrális funkciók
sűrített, absztrakt, érzékfölötti eredményeit érzékelhető, új konkrét
külső világgá, az emberi kutúra világává alakítják át.
e) Rendeltetésük szerint a szenzo-eentrális folyamatok a pszihe
mehanízmusnak tökéletesedését, továbbá önmagában, valamint az élő
és élettelen külvilággal szemben való egyensúíyozottságát, alkalmaz
kodását szolgálják és a pszihe statikájának a funkcionáriusai; az inten
ció-motorikus folyamatok pedig dinamikus működést fejtenek ki, mint
hogy biológiai funkciójuk az egyén és a faj létfenntartásának, bizton
ságának, védelmének, jólétének, és fejlődési lehetőségének biztosítása.
Az összes expresszív, vagy intenció-motorikus folyamatok a pszihe
kifelé ható tehníkáját képviselik- Ezek sorába tartozik a beszélés jelen
sége, ténykedése is. Pszíhofízíológiaí organizmusunk biológiai működési
egységének tehát csak egyik területére tartozik a beszélés és ezen a
területen is, tehát az intencíó-motorízmus területen, — a viselkedés te
rületén — csak relatív értelemben elhatárolhatóan képvisel önálló mű
ködést. A beszélés az intenció-motorikus működéseknek csak az életfonállal megszűnő áramában, a többi működési formák mellett, mint
amilyenek: a test helyzetet és helyet változtató működése, az anyag és
eszközkezelés ténykedései, azaz a tehníka és a mehaníka területei, va
lamint az én -en kívül álló pszíhékre ható magasabb emberi tevékeny
ségi területek, mint a tánc, az ének, a vallási rítus, a beszélés nyomá
ban járó írás, költészet, továbbá a zeneművészet, valamint a különféle
tudományos ténykedések, az emberkezelés művészete stb, csak hullá
mot képvisel a hullám mellett. A beszélés, mint ténykedés, a most em
lített többi ténykedések sorában és azokkal együtt az egyszerű jelentés
nél mindig többet céloz; a jelentésen és értelmes közlésen túl fekvő
pszíhikaí változás előidézésére irányul.
A beszélés, külső megjelenését illetőleg, az elképzelhetően legdífferencíáltabb ízommozgásí készséget képviseli. A beszélés a belső
intencióknak megfelelően, automatikusan lefolyó, komplikáltan össze
rendezett, egységes mozgási folyamatokból, azok láncolataiból alakul
ki. A beszélés olyan jelenség, mint akár a munkamozgási folyamatok
egységeiből kialakuló ténykedés, mint akár a zenét, építészeti, vagy
szobrászati műalkotást létesítő többi tevékenység.
A. beszélés szerzett ízommozgásí készség, époly készség, mint a
jelbeszélés készsége. A jellel való beszélés és a hangzási folyamatok
produkálásával járó beszélés épolyan készségek, mint a járás vagy a
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kézügyesség készségei, bár az előbbiekkel a saját pszihénket és az ide
gen pszíhét formáljuk, míg az utóbbiakkal testünknek a külvilághoz
való viszonyát szabályozzuk.
A beszélés nem ismeret, mint amilyen a 2 X 2 = 4 elemi ismerete,
bár, mint minden készség, szintén intellektuális képletekből fakad’ A
készségeknek és azokkal a beszédnek a szerepe abban áll, hogy már
készen álló intellektuális állapotok érzékelhetővé tevését, konkretízálódását szolgálják és az egyednek az élő és élettelen külvilághoz való
viszonyát szabályozzák. Ezzel szemben az ismeretek pszihíkai tartal
mak feldolgozódásának és elrendeződésének eredményeíképen állnak
elő, A három éves gyermek bioszocíális szükségleteinek megfelelő in
tencióit — saját autonómiájából folyóan — a beszélésnek már tökéle
tesen kifejlődött készségével tudja megvalósítani, amikor a megisme
rést illetőleg még csak a kezdet kezdetén áll. A három éves siket gyer
mek egy differenciált mimikái és pantomimikai mozgási készség felett
rendelkezik, ilyenbe nő bele, amikor a megismerés tekintetében még
nagyon is naiv állapotban találjuk. Az ismeretek szenzo-centrálís fo
lyamatok eredményeképen adódnak, míg a készségek érzékelhető
eredményeket produkáló intenció-motorikus ténykedések. Az igaz,
hogy az ismeretek mindenkor csakis készségek konkretizáló ténykedé
sei révén válnak nyilvánvalókká, valóságokká, de ez a tény nem iga
zolja az ismeretek és a készségek közötti különbségtétel hiányát.
A beszélés az egyén biológiai szükségéből fakad. A beszélés
ténykedésével produkált hangzási folyamatok vitális érdeket szolgálva,
az én-en kívüli pszíhékre átalakítólag hatnak, A beszéléssel produkált
hangzási folyamatok tehát pszíhikaí ható energiaként működnek. A
beszélés, minthogy az egyénből fakad és az élő környezetre hat, bioszociális funkciót képvisel. Ennek a bio-szociális funkciónak a terje
delmét és mélységét a továbbiakban részletesebben is meg fogjuk is
merni, a mehanizmusát az alábbi táblázat tünteti fel, mely egyszers
mind úgy a beszélés, mint a jelelés folyamatainak összetevői és azok
egymásközötti kauzálís-teleologíkus viszonyai felől is tájékoztat.
Ha a siket gyermek jellel való beszélési folyamatának összetevőit
a hangzó beszélés folyamatáéval összehasonlítjuk, akkor az ő hangzó
beszédmozgásokkal való megszólaltatásának a feladata világosan áll
előttünk. Beszédbeli intencióihoz az eddigi jelelés, a mimikái és pantomimikaí mozgások mellőzésével, a hallók közösségében kialakult meg
egyezésnek, konvenciónak megfelelő izommozgási készséget, a beszédszervi. izmok mozgási készségét kell kifejlesztenünk, egymáshoz köt
nünk és pedig mindig az aktuáis beszédszükségnek és a már elért
készség-adta lehetőségeknek teljes felhasználásával és e lehetőségek
fokozásának törekvésével’
g___ g

p s z ih o m o t o r ik u s fo ly a m a t

A ) A beszédfolyamat összetevőinek sémája.
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G Y A K O R L A T B Ó L

TANULMÁNYÚTI TAPASZTALATOK ITÁLIÁBAN.
Irta: KOLESZÁR JÓZSEF.

Siketnémák ügye. A síketnémák nevelés- és oktatásügye Itáliá
ban a szakszerűség szempontjából a vakok ügyénél előnyösebb képet
mutat. Rómában, Milánóban és Palermóban a kor igényeinek megfelelő
modern állami, emellett még 58 magánintézet van és az ezen intézetek
ben működő tanerők az elemi népiskolai tanítóképesítésen felül még
egy évig tartó szakszerű kiképzésben is részesülnek.
A római „Régió Istituto dei Sordomuti“ (Via Nomentana 54—56)
igazgatója, Claudio Lazzerotti szerint a siketnémák intézeteiben okle
veles elemi népiskolai tanítókat, teológusokat, bölcsészeket, medikuso
kat előbb felügyelőkként alkalmaznak s ezek 1— 2 évi ilyen felügyelői
működés után a milánói, vagy nápolyi egyetem mellett létesített 1 éves
szaktanfolyamra küldetnek ki. Ezen a tanfolyamon, melynek neve
„Siketnémák tanítására képesítő tanfolyam“, megfelelő szakemberek,
— többnyire egyetemi tanárok — fonetikát, fiziológiát, pszíhologíát,
neveléstant, neveléstörténetet és módszertant adnak elő s azok a hall
gatók, akik a tanfolyamot elvégezték, nyernek alkalmazást a siketné
mák intézeteiben- A tanfolyam azelőtt 2 éves volt, később 1 évre redu
kálták; nem ad általános gyógypedagógiai kiképzést, csak a síketné
mák intézeteiben való működésre ad jogot, A sikeínémák intézeteiben
működő tanítók nagyobb képesítésük dacára sem részesülnek semmi
nemű előnyben az elemi népiskolai tanítókkal szemben, legfeljebb az
az előnyük, hogy az intézetek székhelyei szerint nagyobb városokban
helyezkedhetnek el.
Amint látjuk, Itália a gyógypedagógiai szakképzés terén még
nehány évtizeddel mögöttünk van.
A fiú- és leányíntézeteket teljesen elkülönítik, az előbb említett
római intézetben is, bár egy fedél alatt, de szigorúan elkülönítve, kü
lön vezetés alatt vannak a fiúk és leányok. A leányintézetek apácák
vezetése alatt állanak.
Mint említettem, a siketnémák intézetei, — legalább az államiak,
modernek s pedagógiai szempontból cél- és szakszerűen vannak be
rendezve. Valamennyi ínternátusos; bejáró növendékük nincs. Itália te
hát a kétféle irányzat közül az ínternátusos rendszer mellett foglalt
állást.
Miként a vakoknál, úgy a siketnémáknál is az elméleti kiképzéssel
párhuzamosan halad a pályára való kiképzés is, A végzett növendékek
kenyérkereseti képesítéssel kerülnek ki az intézetből. Ennek meg
felelően az intézet nemcsak tantermekkel, háló-, mosdó- és étkezőtermekkel van ellátva, hanem ipari tanműhelyekkel is. A siketnémák
az elméleti kiképzés ideje alatt a cipész-, szabó-, kárpitos-, asztalos-,
könyvkötő-, faszobrász- vagy nyomdászíparban nyernek élethivatás
szerű kiképzést.
A leányok kitanulják a háztartási munkákon kívül az összes női
kézimunkákat és főleg a hímzést.
A síketnéma-íntézetek a kultusz (most már nemzetnevelési) korMagyar Gyógypedagógia 1930, 5—6. Szám.
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mány felügyelete alatt állanak s Olaszországban a fogyatékos gyerme
kek kötelező tanítását az 1923-íki törvény mondja ki,
A siketnéma 6 éves korában vehető fel az intézetbe, 8 éves koráig
az előkészítőbe jár, ahol a tanító s a felügyelők felügyelete alatt ját
szik, játszva tanul, de tervszerű tanításról ezen fokon még nincs szó,
8 éves korától 16 éves koráig kell szert tennie az elemi ismeretekre
hangos beszéd alapján s ezen idő alatt kell valamelyik megélhetést biz
tosító foglalkozást is megtanulnia,
A tanítás módszere megegyezik a nálunk alkalmazott módszerek
kel, ott is élettani, lélektani és fonetikai alapon nyugszik, s ClaudiO'
Lazzerotti igazgató kijelentése szerint minden gyermek megtanul han
gosan beszélni és az életben míndenik megtalálja boldogulását. Tan
termeikből kiküszöbölték a félköralakú padokat s a normális iskolában
használt padokat vezették be, mert szerintük a növendékek a tanítóval
szemben ülve, helyesebben látják annak szájmozgását s így a tévedé
sek jobban kiküszöbölhetők, A kezdő fokon legfeljebb 8 növendék van
egy osztályban, a létszám később emelkedik, de a legfelsőbb fokon
sem haladhatja meg a 12-t. Ezt a létszámot szigorúan be is tartják,
A vagyontalanok nevelés költségeit az állam, a tehetősekét ők ma
guk fizetik. Egy gyermek 1 napi eltartása 7.5 lira= cca. 2.41 pengő.
Vak-siketnéma gyermekről csak igen elvétve van tudomásuk; eze
ket az assziszi vagy a morfetai intézetben helyezik el, ahol egy fedél
alatt, de külön vezetés mellett neveltetnek vakok és siketnémák.
Sem a csökkentlátásúak, sem a nagyothallók szakszerű kezelé
sére nem terjed ki a figyelmük.
Beszédhibásokkal csak magánintézetek foglalkoznak üzleti ala
pon. Említésre méltó magán-tanfolyam van Velencében, Milánóban,
Rómában.
A síketnéma-intézetek tanítói országos egyesületben tömörültek,
mely nem kifejezetten tudományos célú, hanem anyagi és erkölcsi
ügyeiket ott vitatják meg. Az egyesület tagjai 1880-ban Sienában az I.,
1892-ben Genovában a II., 1899-ben Rómában a III,, 1907-ben pedig
Bolognában a IV. országos kongresszusra ültek össze. Azóta nem jöt
tek össze, Szaklapjuk a Sienában 2 havonként megjelenő ,,La Scuola
deí Surdomutí“ és a Bolognában havonként megjelenő ,,effata“. Az
itáliai síketnémáknak is volt egy lapjuk, Firenzében jelent meg, de a
háború óta szünetel.
Itáliában a síketnémák oktatásának története az 1784, évre nyúlik
vissza. Ebben az időben XVI. Gergely pápa kezdeményezésére kezdtek
foglalkozni a siketnémák oktatásának az ügyével. Az itáliai síketnémaügy történetét Claudío Lazzerotti, a római síketnéma intézet igazgatója
az 1927. évben megírta, a vezetése alatt álló intézet könyvnyomdájá
ban kinyomatta s csinos füzet alakjában kiadta.

ÖSZTÖNSZERŰ ÉLMÉNYEKRE ALAPÍTOTT OKTATÁS.
A LÉPŐ“*.)

Irta” REINHOLD GÜRTLER**.
A tanárnak és minden gyermeknek egy-egy lépő a kezében van. A T. mindent
elmond és előmutat. A gyermekek mindent utána mondanak és csinálnak előbb
karban, aztán egyenként. A T. mondja:
— Nekem van lépőm. A gyermekek utána; „Nekem van lépőm.“ A T. leül a
lépőre és mondja:
—• „A lépőn ülök." A gyermekek is leülnek a lépőre és karban, többszőr
utána mondják:
—■ „A lépőn ülök," A karbanmondás után most mindegyik külön mondja
ugyanazt.
A T, feláll és mondja:
— „Felállók!" — Megfordul és mondja;
—■ „Megfordulok.“ — A gyermekek ugyanazt teszik és mondják (előbb kar
ban, aztán egyenkint.) A T. kezét az ülőlapra teszi, mondván:
— „Ez az ülő.“
A gyermekek mutatják és mondják, karban és egyenként: „Ez az ülő.“
A. T. leül és mondja:
— „Én az ülőn ülök." A növendékek követik példáját. A T. ismét feláll és.
kezét az ülőlap nyílásába dugva mondja:
— „Ez a fogó.“
A gyermekek karban és egyenként ugyanígy csinálják és mondják. (K, és e.j
A T. kezével a lépő egyik sarkára üt és felkiált:
— „ Ja j! Ez fáj," A tanulók utánozzák.
A T. megfogja az egyik sarkot s mondja:
— „Ez szöglet." Utánozzák.
A T. felhívja a gyermekeket;
— „Mutassatok még egy szögletet, még egyet, még egyet!“ Mikor már karban
és egyenként valamennyien mondták és megcsinálták, a T. így szól:
—■ „A lépőnek négy szöglete van,"
Mindegyik gyermek elmondja ezt a mondatot, vagy m egpróbálja elmondani.
A T. tovább beszél;
— „A lépő négyszögletű."
A növendékek utána mondják. Most a T. felfordítja a lépőt s így szól:
— „Felfordítom a lépőt." A gyermekek ismétlik. A T. megfogja a lépő lábait.'
— „Ezek a lábak,“ A gyermekek utánozzák. Tovább beszél:
— „Számoljuk meg a lábakat: egy láb, két láb." Utána számolják. T. „A lépő
nek két lába van," A gyermekek ismétlése után mindkét lábszárára üt és számol:
— „Egy láb, két láb," Utánozzák.
—T. Nekem is két lábam van.“ — Utánozzák. — A T . kérdi:
— „Kinek van még két lába?“ Ember, ló, disznó, tyúk.) T. mondja:
■
—• „A kakasnak is két lába van?"
A T. ismét lábára állítja a lépőt és beszél:
_ „A lépő két lábon áll." — Utánozzák. — A T . mindegyik lábával dobbant, ,
mondván:
_ „Én is két lábon állok, egy láb, két láb.“ — Utánozzák. (Lásd az 1. képet.)

______

(1. kép.)

*) Közönséges kis lábzsámolyról van szó, amilyeneket az asszonyok varráskor
lábuk alá szoktak tenni. A kiejtés megkönnyítésére mi „lépő“-nek nevezzük. A lé
pőket a felsőbb osztályok tanulói a kézügyességi órákon elkészíthetik,
**) Reinhold Gürtler: Treibgemászer Erlebnísunterrícht. Ein Beítrag zűr Praxis
dér Heilpadagogík und Arbeitsschule. III, Auflage, 1929. C Marhold's Verlag.
Halle a. S. (Ösztönszerű élményekre alapított oktatás.) Ezt a kitűnő munkát, mely
most 3-ík kiadásban került a szakemberek kezébe többször ismertettük lapunkban
(L. M. Gyp. 1923. évf. 17. 1., 1924. évi. 122. 1„ lásd a Néptanítók Lapja 1923. évf.
12. számát is.) Ezúttal a szerző és a Marhold cég szívességéből közreadhatjuk Gürtler
első leckéjét a „Lépő"-ről, melyet a szerző a gyengeelméjűek előkészítő osztályá
ban tartott.
6*
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A tanulók többször végigcsinálják és mondják a T.-val együtt.
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„ ?,Xabb,
’ « ^ k o p o g t a t ja ú jjá v a l a lépőt, mondván:

— ,,rlalijatok? a lépő beszélt."
A gyermekek utánozzák és utána mondják.
, . .... , / m° st meákérdezi a plafon, fal, padló és a lépő színét. A gyermekek
végül karban és egyenként mondják:
ey
M in d ^ á jín :éPÖ
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T ’ kérdÍ; ”A lépŐ is olyan na^ - « int ti? “

—■ „Nem."
T. mondjátok;
— „A lépő kicsi,"
felkiáharm°kPmtSat° k mmcinyaÍan Í° erősen a lépőre, úgy mint én!" — Mindnyájan
— „Fáj! F áj!"
T. — „Miért fá j?" — Mondjátok:
—• „A lépő kemény."
— „Miből van a lépő?"
— „Fából."
Mondjátok: „A lépő fából van.“
. Tekintet^ nelkLu?1 arra’ t«díák-e ezt a gyermekek vagy sem, a T. elővesz egy
zivardobozt es abból szemük láttára lombfűrésszel lépő-mintát csinál. E z ú tta ra
gyermekek előtt megelevenedik, míkép keletkeznek az egyes részek s újból alkalinuk nyílik a mutogatásra és a megnevezésre.
Hogy a gyermekek lássák, miért kell a lépőt fából készíteni, a T. kartonpapirbol is eikeszit egy kis lépőmíntát és mindkét mintára kockákat rak a Frőbelepito-szekrenybol. A gyermekek figyelik a kísérletet és felkiáltanak:
—- „A fa erős. ,,A papír nem erős.M
i . ,,Most lássuk, nálatok is úgy áljl-e a dolog."
A gyermekek padjaikba ülnek és megkapják egy lépő minta alkatrészeit, egy
kartonpapír csíkot es a Frőbel III. mintát. Először a famintát illesztik össze, Lzlín
a szalagból hajtogatnaK lépőt es a kockákat rárakják mindkét mintára. Ezáltal a
iepore vonatkozó legfontosabb tudnivalókat megszerezték. Minthogy az osztály
értelmi fejlettsege nem minden évben egyforma, néha egyet-mást ki kell hagyni.
A megbeszeles alatt vagy után a véghezvitt cselekményeket a táblára is felrajzoljuk
ísmTtlőesÍköznek W n y u ín ak

EZ6k *

(2. kép.)

* ké«

értésre szolgálnak és jó

£

,
Yáltpzat°sság és a képzelőtehetség foglalkoztatása céljából minden tanuló
kap kis lepő mmtat es mozgatható fa, vagy porcellánfeoWf, mellyel minden cselekkaTk Jlmond^a ’
° maáa a va,óság°s lépőn véghezvitt, sőt a gyakorolt mondató-

Á
(3. kép )

u be,y eldkfPességet még jobban gyakorolják, a lépőn végzett cselekroéliyekhez beszelogyakorlatokat csatolunk, (lásd a 2. és 3, képet.)
i < r . , ep,° e ,ott aí!ok'" — „A lépő mögött állok.“ — „Fellépek a lépőre.“ —
” V , ep,.° a.!f.. “ aszok-. — ..Átlépek a lépőn." —. „A lépő mellett állok." — Vagy:
■„A lépőn ulok, — „A lépőn fekszem." — „A lépőn térdelek,“ — „A lépőn állok “
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Harmadik példát ábrázolnak az alábbi rajzok:
„Megfogom a lépőt," — „Felemelem a lépőt," — „Viszem a lépőt." — „Vissza
hozom a lépőt." — „Leteszem a lépőt." (L. a 4. képet.)

£

t f f £
4

( .

kép.)

Amit itt láttunk, egyúttal a táblára is lerajzoljuk és a két utóbbi példacsoportot
mintával és fababával is ismételjük.
Hogy a gyermekek képzeletét is gyakoroljuk és hogy a lépőt a gyermekek már
meglevő kisded ismereteivel összekapcsoljuk, a lépőt többféle játék tárgyává tesszük.
A tanulók lépőiket sorban egymás mögé rakják és készen van a vasúti vonat
Az egyik fiú feláll lépőjére, ö lesz a mozdony. (L. a 6. képet.)
Másik csenget és kiált: „Beszállás Kelenföld felé, A harmadik a kalauz lesz
és fütyül, mire a vonat elindul. Kis idő múlva a mozdony fütyül, a vonat megáll, s
az utasok kíszállanak.

(5. kép.)

Máskor a tanulók kettős sorban állítják fel lépőiket, egyikük áttolja köztük
lépőjét, miközben „bim, bim"-et kiált és zümmög. Jön a villamos! A kettős sorok
az utcát és házakat ábrázolják.;
Mindkét játékot lépő nélkül is lehet játszani, akkor a gyermekek a kocsik
és a házak.
Bizonyára láttak cirkuszt is. Ezt is lehet lépőkkel utánozni. A növendékek
körbe ülnek, egyikük belül nyargal és tolja, a másik forgatja a kíntornát (verklijáték.)
Gyermekeink látták a tehenek és disznók etetését is. Ha a lépőt felfordítjuk,
kész a vályú, s a gyermekek örömmel utánozhatják az etetést, miközben kedvük
szerint vihoghatnak és kiabálhatnak. (Lásd az 5. képet.)

Mentek már a kutyaól mellett is. Ezt is megcsinálhatjuk a lépővel. Egyikük
aláfekszík és kutyát játszik, a többiek sétára indulnak, miközben énekelnek. Mikor
a kutyaólhoz érnek, a kutya ugatva előugrik és harapni akar, de a T. visszakergeti
az ólba. (Lásd az 5. képet.
Fényképezést is láttak gyermekeink, sőt magukat is lefényképeztek mar. Ügy
perc alatt fényképezőgéppé válik a lépő. Az osztály fele zsebkendőjét fejére borítja,
lépőjét arca elé tartja s a fogantyún átkukucskál. A másik fele a lefényképezendő
közönség.
Ezután a gyerekek sorba rakják a lépőket és lovagolnak rajtuk, mint a lova
kon, s énekelnek hozzá: „hopp, hopp, ez ám a galopp!" A T, velük játszik mindig,
mint játszótársuk.
....
Végül történetet mesél a lusta Jancsiról, aki lépőjével és egy könyvvel kiült a
kertbe, hogy az embereknek szorgalmát mutogassa. De csakhamar elaludt, a fejé
vel bólintgatott. Arra jött egy kecskebak, azt hitte, hogy a lusta Jancsi verekedni
akar vele, hát bum, neki szaladt és folyton integetett a fejével, szarvait Jancsi fele
fordította, úgy, hogy Jancsi ijedtében leesett a lépőről. A mese végén az egészet
dramatizálva is bemutatjuk.
.
Újabb játék: Egy hosszú, nagy pad a híd, amelyiken a lépő, mint autó, straikocsi, szán, vasút, villanyos közlekedik. Ezeket a játékokat nem mi ml egymásután
játszuk, hanem felváltva. Ugyanez áll a beszédgyakorlatokra és a még következő
gyakorlatokra is.
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A játékokat természetesen a falitáblákra is lerajzoljuk. Minden tanuló különös
büszkeséggel mutatja aztán a képet, amelyik őt ábrázolja. A játékok rajzolását
kiegészítjük azzal hogy a valóságot egyszerűsítve rajzoljuk. Ilymódon az osztály
tanulói reszere a legérdekesebb képeskönyv keletkezik Pl

Testükkel is lépőt ábrázolatunk. Az osztály fele letérdel, előrehajlík és kar
jaira támaszkodik, a többiek az élő lépőkre ülnek, melyek végül lehajítják őket.
1 i
ogy°ni
a, -^alacsonyabb fokon az ábrázolásra a harmadik Frőbel
aoboz, 8 kockájával megépítik a gyermekek a lépőt és ismétlik a játékokat, melyekét a lépővel tanullak. A vasútjátéknál a vonatot 6 kockából kell megcsinálni, a
skatulya a pályaudvar, a födél a vasúti peron teteje, alatta áll két kocka az apát
es fiát, mint utasokat, ábrázolja.
Á v°ha^ előáll, az utasok beszállnak s megindul füttyel és szuszogással, A
közúti vasút játék hasonlóan folyik le. Az építőszekrény a raktár (telep) a kockák
házakat és kocsikat ábrázolnak, A házsorok közt egyes kockák autóként, tejeskocsiként stb, haladnak, hopp-oznak, csengetnek és kiabálják: „almát, körtét,
szilvát vegyenek.“ A cirkusz, a disznóvályú, a kutyaól, fiú és kecske, minden újból
színrekerül az építőszekrény és kockák ábrázolásáben.
Már említettem, hogy a lépőt egy kartoncsík megtörésével is lehet utánozni,
a játékokat így is lehet ábrázolni, pl. vasút, villanyos, fiú és a kecske stb. Átmenetnek a valóságos tárgyakról a vonallal való ábrázolásra alkalmas a mérővessző.

(8. kép.)

Felállítva úgy hatnak, mint a testek, lefektetve inkább vonalnak látszanak,
A gyermekek a részeket nem változtathatják tetszésszerinti irányban, miáltal meg
tanulják, hogy az anyag után igazodjanak.
Az összecsukható mérővessző lehetővé teszi, hogy lépőt, padot, vasútat,
lovardát, hidat, kocsit, hajót, vályút stb. utánozzunk. A tanulók szívesen foglalkoz
nak vele.
Ugyanazokat a formákat, mint az összehajlítható mérővesszővel, továbbá min
den játékot a pálcika,- karika- és borsó-rakással is elvégezhetik.
Igen jó eszköz az új jak ügyességének és ábrázoló képességének gyakorlására
a zsinórtáblácska. Az eszmét a takács mesterség egyik szerszámából merítettem.
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A fűzésre legjobb a cipőfűző. Mindig két kézzel kell dolgoztatni. Mindent csinálha
tunk ezzel, amit a lépővel tanultunk.
Az alakok különféle ábrázolásához járul még, a m ozaikkockák használatával,
■a színnek szemléltetése. A játékokat is színesen állítjuk össze.

A villamosnál a házak vörösek, a kertek zöldek, a kocsik sárgák, az utca
fekete. A 9— 17 ábrák: a kutyaól, a villamos, a vasút, amint a híd alatt és a híd
fölött megy, a tehén a vályúnál, a kecske és a fiú, a lovas, a fényképezés és egy
fiú a széken ülve. Utolsó a lépő.
A színérzék fejlesztésén, a kézügyesség és a képzelő erő fokozásán kívül a
mozaikjáték kitűnően mutatja az átmenetet a plasztikus tárgyról a képre,
A befejezést a festés képezi. Miután a gyermekek a lépő alakját és az azzal
való játékokat mindegyik változatban elkészítették, nem okoz nekik nehézséget a
■táblára vagy papírra lerajzolni az alakokat, főleg, ha a T, mutatása szerint előbb a
levegőben is lerajzolták. Tanítványaim egyes rajzait is bemutatom.
o
0

o
cr?
c?

O
O

JS
P

j

Í T T

v

r y

|

88
Említettük már, hogy az ábrázolási módok nem olyan sorrendben követik:
egymást, hogy pl. a mozaik-játék csak akkor kerülne sorra, ha megelőzőleg minden
jalek már ki van merülve. Ellenkezőleg, ha pl. a villanyos vasutat eljátszották
(dramatizálva), mindjárt fel is építik, borsóból kirakják, fűzik, mozaikból kirakják
lerajzoljak stb.
(Fordította: Éltes Mátyás.)

S Z A K I R O D A L O M .
Alice Descoeudres: Ce que pensent les enfants. 1. L ’abstinence, Edi
tions Forum. 115 l. 4. Paris 1924.
A szerző szociális vonatkozású, írásbelíleg íeladatott kérdésekre
-apott feleleteket dolgoz fel pszíhológiaí és szocíálpedagógíai szempontokból. A jelen kötet a mértékletességre vonatkozó 1302, 11__17
éves gyermek véleményét értékeli. A kérdés az volt: „Jó-e, vagy rossz
az, ha valaki mértékletes és miért? Abból, hogy a gyermekek véleméiiye függőséget mutat a kortól, a nemtől és a társadalmi rétegtől, a
?5.eV Ő a.zt következteti, hogy a szociális fejlődés szempontjából a szü
lői ház hatása nagyobb, mint az iskoláé. Pedagógiai következtetései: 1.
hasznosítsuk a gyermek ösztöneit az ő családias nevelése érdekében;
az ő küzdelmí ösztönét irányítsuk az emberiség legnagyobb ellen
ségei: az alkohol, a háború és a pénz ímádása ellen; 3. használjuk fel
3- gyermek játékos ösztöneit s.z ő munkaszeretetre való nevelése érdékében; 4- fejlesszük ki, a minden gyermekben rejlő önfeláldozás ösztö
nét és hozzá fogunk járulni a jobb és igazságosabb jövő felépítéséhez.
Michels.
^
Herder-Lexikon a legtökéletesebb gyakorlati kézikönyv. 50.000-nél több
címszót 4000 képet és térképet tár az olvasó elé. Alapos, gyakorlatias, könnyen
kezelhető Nemet nyelvezete könnyen érthető. Ára 30 mátka. Részletfizetésre is
megi endeíheto._ Kepe^kel díszített mutatványait megtekintésre minden jobb könyvlóhíőknek
* kladÓ’ ^ erder’ Freiburg, Breisgau — megküldi az érdekDr, med. Walther Jeansch Die H autkapillarm ikroskopie (A bőr hajszálereinek m ik
roszkópos vizsgálata) in G emeinschaft mit Dr. med. Wittneben, Th. H oeofner,
L. v Leupoldt 0. Gundermann. 1929. Carl M arhold Verlagsbuchhandlung
H ehe. a. S. 242. I. mit 40 Abbildungen, 13 Tabellen und 3 Tafeln.
A munka célja új módszerekkel értékesíthető adatok szolgáltatása a pszihohzikai személyiség élettanához, klinikájához és alaktanához. W. Jaen sch -é az érdem
hogy a bor hajszálereinek míkroszkopos vizsgálatát a pszihoszomatíkos személyiség
diagnosztikajaban meghonosította. M ódszerének lényegét a következőkben foglalhat
juk ossze.A bőr második rétegében, az irhában, (coreumban) vízszintesen haladó érhalozat fut, az u, n. rete subpapillare, vagy primitív hálózat, melyből érett egyénben
nosszabb, vagy rövidebb hajtű alakú kacsok emelkednek függőleges irányban az
irha legfelsőbb, szemölcsös rétegébe, a stratum papillareba. E véghaj szálér kacsok
ereit egyénben egyszerű vagy nyolcas formában csavarodott, finom kaliberű hajtű
torm ai mutatnak és egy-egy ily hajtűszerű véghajszálér belenyúlik az irharéteg
egy-egy szemölcsébe, A hajtű-kacs vékonyabb ága, az artériás — a valamelyest
vastagabb ága pedig a vénás ág. A kapillárisok tanulmányozása Otfried Müller
tubmgeni professzor útmutatásai alapján úgy történik, hogy az újj háti, körömágyi
részét beállítjuk a mikroszkóp lencséje alá a bőr áthajlási redőjénél, az u. n. körömsancnál. Lehetőleg sértetlen, nem manikűrözött bőrrészt vizsgálunk, többnyire a.
gyűrűs újjon, oly módon, hogy az áthajlási redőt a körömágynál olajjal áttetszővé
tesszük és a rendes mikroszkóppal 30, vagy 60-szoros nagyítással figyeljük a haj
szálerek rajzolatát,
A *e” ti módszer segítségével élőben minden nehézség nélkül megállapítható a
bőr hajszálereinek fejlettsége, esetleg fejlődési gátlása, a kapillárisok (hajszálerek)
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különc, torz, vagy nyomorék formára való hajlama, A kapilláris szerkezet eme fo r 
mai m egjelenése szoros kapcsolatot mutat az egyén testi-lelki fejlettségével. A tan,
mely W alther Jaen sch nevéhez fűződik, úgy szól, hogy a bőr hajszálereinek szer
kezeti képe felfedi előttünk a személyiség fogyatékos, vagy nemfogyatékos voltát,
A kapillárisok fejlődési gátlása az az indikátor, mely már kora gyerm ekkorban
jelzi nekünk testi és elm ebeli fejlődésün k m enetének rendes, vagy megzavart, szok
ványos, vagy különc, esetleg torz irányba való haladását. Tehát diszharmónia,
vagy gátlás a hajszálerek struktúrájában a személyiség gátolt, vagy diszharmonikus
fejlődését jelenti,
W. Jaen sch munkatársai, elsősorban Th. H oepfner, kasseli orvos segítségével
tisztázta a hajszálerek fejlődési menetét, A kapillárisok fejlődésében azok három
fejlődési stádiumát különböztették meg, u. m, 1, a primitiv, vagy ősi u. n, archikapillárisok stádiumát, 2. az átmeneti, intermediär, vagy m ezokapilláris-stádiumot
és végül 3, a kiérett új, vagy neokapilláris állapotot. Az archikapílláris állapot a
csecsemőkor legelején található, A hajszálerek a bőr irharétegében csecsemőknél
vastag kaliberű inda, vagy gomolvag formában vízszintes alakban láthatók, (Alap
vagy primitiv hálózat.) Valamivel később új formát ölt a kapillárisok szerkezeti
képe, A primitiv hálózat erei kissé magasabbra törnek, kacsaik azonban még mindig
vízszintesen helyezkednek el és nyereg, vagy katedrális alakot öltenek. Ezek az
u. n. intermediär, vagy mezokapillaris formák. Fejlődésük ideje a csecsemőkor
4—5. hetére esik. Keletkezésüket illetőleg nem azonosíthatók a későbben' fellépő
•u. n, végkapillarisokkal. Az igazi végkapíllárisok legkorábban a harmadik hét vé
gén, többnyire azonban a negyedik, ötödik hónapban lépnek fel. Ezeket az érett
végkapillárísokat neokapíllárisoknak nevezzük, mert teljesen új érrétegből nyúlnak
tel az irha legmagasabb szemölcsös rétegéig, formailag már nem inda, gomolyag, sem
katedrális, vagy nyereg-íormájúak, hanem finom haj tűszerű alakot öltenek, kacsuk
kalibere szűk, rajta a vékonyabb artériás ág jól elkülöníthető a vastagabb vénás
ágtól. Úgy az archi- mint a mező- és neokapillárisoknak számtalan variációját
ismerjük
A bőr hajszálér-szerkezetének fent vázolt, Th. H oepfner által megállapított
fejlődési menetében a legkülönfélébb zavarok állhatnak elő. Rendes viszonyok mel
lett az első félév végén, legkésőbb azonban a második életév végén már archikapillárisok nem láthatók, a pubertás körül a mezokapillárisok is már teljesen eltűn
nek és a kapillárisok szerkezeti képében a finom kaliberű, egyszerű, vagy nyolcas
csavarodást mutató neokapíllárisok dominálnak. Ezzel szemben kretin egyéneknél,
vagy súlyos értelmi fogyatékosoknál a kapillárisok fejlődésében zavar áll elő, mimekfolytán vagy megmarad a primitív inda, vagy gomolyagszerű archikapílláris
szerkezet, avagy pedig ez az ősi érhálózat zavartan fejlődik tovább és durva kaliberű
de torz, vagy hibás és nyomorék formák jönnek létre. (Archi-produktiv, vagy archikorrektur formák), A kapillárisok eme] gátlása azonban nem mindig jelenti az érte
lem fejlőd ési zavarait, hanem ép értelem m ellett jelezheti az érzelem ,- ösztön,akarat,- indulat- és kedély-életün kn ek valaminő fejlőd ési zavarát, avagy pedig
kizárólagosan a testi fejlődés, elsősorban a növés és az anyagcsere zavarait. Ezért
beszél W. Jaen sch archikapílláris és neokapilláris tipúsú értelmi fogyatékosokról,
archi- és neokapilláris tipúsú neuropatákról, pszihopatákról, archi- és neokapilláris
tipúsú testi és fejlődési zavarokról. A kapilláris fejlődés gátlása mögött nem elsőd
legesen belsőszekréciós, hanem a középagyvelő fejlődési, illetőleg működési zavarai
állanak.
A kapillármikroskópiának azonban W. Jaen sch és munkatársai szerint öröklődéstani jelentősége is van. Elmebajosok, kretinek, értelmi fogyatékosak látszó
lag egészséges rokonainál a kapilláris fejlődés sokszor mutat gátlásos képet, ami a
szerzők szerint a heredodegenerációs megbetegedés látenciáját fedi fel az egyénben.
Golyvás vidékeken az egyes vidékeknek degenerálódási fokát ugyancsak a kapillármikroszkopos vizsgálat segítségével igyekeznek a szerzők objektive megállapítani,
A kapillárm ikroszkopos diagnosztikának kettős gyógypedagógiai jelentősége van.
Először módot ad arra, hogy a heredodegenerációs, tehát vele nemzett fogyatékossági formákat, akár értelmi,- akár érzelem,- ösztön,- akarati, vagy morális fogya
tékosságról legyen is szó — elkülönítsük a később szerzett, u, n, exogén típusoktól.
Az endogén fogyatékosságoknál archíkapillárisok vagy mezokapillárisok, az exogen
fogyatékosságoknál pedig a neokapíllárisok dominálnak. Másodszor jelentős a
kapillármikroszkopos diagnosztika azért, mert módot ad azon fogyatékos egyének
kiválasztására, kiknél speciális gyógykezelés útján az egyén testi és szellemi fejlő
dési fokát magasabb szintre emelhetjük, W. Jaen sch szerint a thyroxin és jód, vala
mint jódthyroxin mellett különösen a jódot és lipoidot tartalmazó Lipatren keze
léstől látott kielégítő javulást. E kezelés mellett a kapilláris strukturkép tovább
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fejlődése parallel halad az egyén pszihoszom atikus szem éyisé gének fejlődésével.
A kapillarmikroszkopos vizsgálat tehát a fogyatékosságok tanában W. Jaen sch
szerint objektiv ellenőrző indikátora a gyógykezelés eredményességének. Feltűnő
W. Jaen sch azon megállapítása, hogy valamely fogyatékos egyén annál alkalma
sabb Lípatren, vagy hasonló gyógykezelésre, mennél kifejezettebbek a fejlődési
gátlás tünetei a kapilláris képben. Végül Jaen sch azon véleményének ad kifejezést,
hogy népegészségügyi szempontból a kapillárm ikroszkopia alkalm as eljárás vala
mely népesedésen belül az érési folyam atok ellenőrzésére és a szerző szerint az
érésellenőrzés kapillárm ikroszkopos úton való végrehajtása állam i feladat volna.
Ámbátor ma még széles mederben, sokszor bizony meg nem engedhető hévvel
áll a vita W. Jaen sch kapillarmikroszkopos tanainak diagnosztikai, pathogenetikai
és szocíálhigiénés igazsága és jelentősége körül, mégis el kell ismernünk e tanítások
úttörő jelentőségét a pszíhoszomatikus személyisé konstituciós élettana és kórtana,
különösen pedig a gyógypedagógiai orvostudomány terén. Magam, ki a Jaen sch -íéle
vizsgálatokat hosszú idő óta ellenőrzőm és kutatási irányát folytatom, csatlakozom
G. v. Bergmann azon véleményéhez, hogy: minden út felette jelentős számunkra,
ha az biológiailag megfogható korrelátum ot ad nekünk eddig csak pszihológiailag
körülírt kórtani történések helyett.
A tanulságos ábrák és tabellák nagy számával, világos, szabatos stilusban
megírt munkát különösen figyelmébe ajánljuk a fejlődő gyermekkel foglalkozó
iskolaorvosoknak, gyógypedagógus-orvosoknak, gyógypedagógusoknak, pszíhológusoknak, fiatalkorúak bíráinak, antropológusoknak, eugenetikusoknak és szociálhigiénével foglalkozó orvosoknak,
(Dr. Szondi L.)
Dr, Irene W.-Kaufmann; Die leichtesten Formen des Schwachsinns auf kongenital
luetischer Anlage. (A gyengeelméjűség legenyhébb formái öröklött vérbajos
alapon.) Különlenyomat a „Monatsschrift für Psychiatrie und Neurologie“-bői.
(1928. év 67. szám.)
1
Szerző vizsgálatait a Mosonyi-utcai kisegítő iskola 93 gyengetehetségű és
gyengeelméjű növendékén végezte. Célja volt megkeresni a vérbajos eredetű
gyengeíehetségűek és a nemvérbajos gyengetehetségűek közötti viszonylatot. A vér
bajos eredetet különböző, pontosan megállapított gyanúpontok alapján határozta
meg és csak bizonyos számú gyanúpontot mutató gyereket számított a vérbajosok
közé. Vizsgálati eredményei a következőkben foglalhatók össze:
Testileg (súlyban és magasságban) a vérbajos gyermekek meghaladják a nem
vérbajosokat. Szellem ileg: 1. Általános iskolai előm enetel szempontjából nem mu
tatkozott különbség. 2. Általános intelligenciája (Binet— Simon szerint) kifejezetten
gyengébb a vérbajos gyermekeknek. 3. Olvasó képesség (Ranschburg módszere sze
rint) szintén sokkal gyengébb a vérbajosoknál. 4. Közvetlen em lékezet terén
(Ranschburg módszere szerint) gyengébbek, ellenben megtartó em lékezetük kifeje
zetten jobb. 5. Számoló képességben (Ranschburg módszerrel vizsg.) gyengébb ered
ményt adtak. 6, Az írás-gyorsaság nem mutatott különbséget a két csoport között.
1. R ajzolási készségben a vérbajosok felülmúlják a nem vérbajosokat. 8. Testi
munkaerő és ügyesség terén szintén a vérbajos gyengeelméjűek vannak előnyben,
míg a finomabb kézim unka terén mindkét csoport egyformán gyenge eredményt
adott.
7?, Dr. F ärber Zelma.
ól. P, P. Blonsky (M oskau): Die faulen Schüler. (Lusta tanulók). Zeitschrift für
Kinderforschung. 1929. november 1—16 l.
P . Blonsky egy moszkvai iskola 1361 növendékén végzett vizsgálatot. Az ada
tok ellenőrzésére egy másik iskola növendékeit is megvizsgálta s az eredmények az
övéivel teljesen megegyezők. Megállapításai a következők: 682 fiú közül 132 volt
lusta; míg 679 leány közül csak 28. Minél magasabb az osztály, annál inkább növe
kedett a lusta fiúk száma. Úgy látszik tehát, hogy a lustaság főleg „férfi-sajátosság",
A lusta növendékek egészségi állapota nem különbözik a nem lustákétól. Arra a kér
désre, hogy miért lusta, a növendékek 80°/o-a nem tartotta magát lustának, a többi
20°/o-a pedig azzal válaszolt, hogy „az embernek kedve van künn lenni", vagy
„a tanulás igazán unalmas." A lusta tanulók túlnyomó részének helyes defíniciója
a következő lenne: „A lusta tanulónak legtöbb esetben nagy kedve van a munkához
és tanuláshoz, de eleven természete és kitűnő egészsége miatt, még nagyobb kedve
van az állandó mozgáshoz s szinte kielégíthetetlen motorikus éhségben szenved."
Nem egészen áll ez lusta leányokra, akiknek nincs ilyen erős mozgási ösztönük;
ellenben gyakori a leányoknál a figyelmetlen, fecsegő, beteges típusú s azok, akik
-szeretik a „kisasszonyt" játszani. A lusta tanulókon végzett munkamód vizsgálata
azt mutatja, hogy 10°/o volt csak, aki egyáltalán nem akart munkába kezdeni, 37°/o
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hamar abbahagyta, ellenben 20"/o hihetetlen kitartással dolgozott. Már előbb említeti
motorikus nyugtalanságuknál fogva is természetes, hogy a lustálkodók közül kerül
ki a rendbontók nagy százaléka. Motorikus kielégíthetetlenségük és hiányos érdek
lődésüknél fogva is természetes, hogy a lusták közül kerül ki a rendbontók nagy
százaléka. Az orvosi vizsgálat azt mutatja, hogy a lusta rendbontóknak elenyészően
kicsiny százaléka pszihopátiás és neuropatiás, ellenben a nem lusta rendbontók
között aránylag nagy számban találunk ilyeneket.
Ha a lustaságot az iskolai előmenetellel vetjük össze, azt látjuk, hogy egyenlő
arányban találjuk őket mind a jó, mind a közepes, mind pedig a gyenge tanulók
közölt. A visszamaradt lusta növendékek ugyanazt a képet nyújtják, mint általában
a visszamaradottak: túlnyomóan vérszegények, betegesek, alacsonyabb értelmi
fejlettségi fokon állnak.
Milyen szerepe van a tanítónak és szülőnek a növendékek lustaságánál?
A tanító személyisége mindenesetre jelentős, mert míg egyes tanítóknál 31,/0,
a lusták száma, addig vannak olyanok, kiknél 18°/o-ra emelkedik. Az otthoni viszo
nyokat tekintetbe véve, a lusta növendékek túlnyomó része vagy olyan családokból
kerül ki, ahol a gyerek felügyelet nélkül él, vagy olyanokból, ahol elkényeztetik.
Megjegyzendő még, hogy a falusi parasztgyerekek szorgalma elsőrangú a városi
ifjúkkal szemben.
Ha csoportosítjuk a lusta növendékeket, akkor a következő három típust kü
lönböztethetjük meg: Egészséges, erőteljes, élénk, mozgékony gyermek, aki állandó
futásra, ugrálásra vágyik s akínél a kitartás minden munkához hiányzik, mert gyer
mekkorában nem szoktatnák munkához. Az ilyen típusú gyermek az iskolában szó
rakozott, a rendbontó elemhez tartozik, a tanítás nem érdekli. Ennél a fajtánál az
iskola a hibás, mert az állandó üléssel a gyermek motorikus éhségét kielégítetlenül
hagyja. A lustálkodók második típusa jóval ritkábban fordul elő: a gyenge, apatíkus,
gyakran intellektuálisán is fejletlen gyermek. Itt a testi megerősítés az első feladat.
A harmadik tipus a legritkább. Ide azok a gyermekek tartoznak, akiket betettek
olyan osztályba, melyben haladni nem tudnak, csak azt látják, hogy minden meg
erőltetésük. hiábavaló; vagy túlalacsony neki az osztálynívó, akkor meg minek tanul
jon, hiszen úgy is tudja.
Gansel Irén.
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Világosság, magyar, katolikus oktatásügyi folyóirat. Szerkesztő és kiadó bizottság:
Csongrády Árpád,. Dinnyés Károly, Willand Ján os, Zámky 1929. évi. 4—5. sz..
Elevenen szerkesztett, magas nívójú magyar tanügyi lap, mely Cseh-Szlovákíában szolgálja az iskola és a tanítóság érdekeit. Számos érdekes közleménye között
egész terjedelmében közli Gyulai Aladár tanítóképző int. tanárnak lapunk ez évi
1—2, számában írt cikkét „Szabadlevegős iskolák gyengeszervezetű tanulók ré
szére. — Legutóbbi számában közli a lap Kirschenheuter Ferencnek a fonomimíkáról írt cikkét, („Siketnémák és vakok oktatásügyé"-ből.)
Törüljük el a kettős mássalhangzókat. Azaz helyesebben: „Küszöböljük ki magyar
írásunkból az összetett betűket s helyettesítsük azokat magyar szóhangjaink
jelölésére alkalm as egyszerű (egyjegyű) betű kkel.“ „A lföldi Népm ívelés“
Hódmezővásárhely, 1930. május 1.
Ebben a kedves alföldi tanítói folyóiratban ismételten találunk utalást a ket
tős mássalhangzók eltörlésére, úgy hogy most már van remény a gondolatnak széles
körben való felkarolására. A „Protestáns Tanügyi Szemlének“ egyik legutóbbi szá
ma is foglalkozik a kérdéssel s bár úgy látszik nincs tudomása R atsek Rafael
törekvéséről, azt mégis támogatja, mert az „ly“ betűnek az eltörlését sürgeti. Mi
melegen támogatjuk e törekvéseket. — Az „Alföldi Népművelés“ június 1. számában
R atsek Rafael be is mutatja az általa javasolt új betűtípusokat. Örvendetes dolog,
ogyh a kis tanulók munkáját megkönnyíteni hivatott eme szép törekvés a megvaló
sulás felé közeledik,
( ém.)
Szegedi Új Nemzedék. Politikai napilap 1930. évi május 6.
Ezúttal az újonnan átalakított szegedi „Átmeneti Fiúotthon" életéről
számol be a lap, melyet előkelő közönség jelenlétében május 4-én nyitottak meg,
A megnyitó ünnepen megjelent dr. Rottenbiller Fülöp igazságügymín. államtitkár,
a Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnöke, dr. G lattfelder Gyula Csanádi püspök.
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SfidvplVő W é'g' ' ^ r ”ldéáekev
Muntym István ítélőtáblái tanácselnök, az intézeti
leldgyelohatosag elnöke es Vago Karoly igazgató, lapunk munkatársa fogadták.
‘ na7y, ntalakitas óta, mondotta Muntyán István dr„ most mutatjuk be elö■szor a nyilvanossagnak az Átmeneti Fiúotthont, amelyet a szó-szoros értelmében
romjaiból kellett ujja építenünk. Az állam és a társadalom segítségével épült újjá
kötelessétZT eny' Az
bizonyíték arra, hogy a társadalom mégis L k érzt
tan
i e a rendf ^ z e s e r e , a 6 eszközökkel igyekszik is azokat megvalósíakahi Í ö
1
a társadalom további jóindulatát és támogatása;
ezt a z ln ^ z m é n y r' Remel,uk’ hogy ez2el a jóakarattal sikerül tovább fejleszteni
y-ágó Károly igazgató az Otthon eddigi működéséről számolt be.
t , . ^ AV 0'a-ek! 1Vf , eml,e l° , e 6 ít,ls megnövekedik ezen kisméretű intézet jelentősébe,
\ aS ° /Sazf a.t °.’ ka felemlítem, hogy eddig kétszázat meghaladja a kiskorúak
szama kiknek a lejtő fele induló életútját megváltoztattuk. Egy lerongyolt nrimiÍeíkek aike°het" - T hÍ Í IJ tézetbe? indult meá ez a munka, de a nemes, áldozatos
l V l
ú í k’ hogytu mf , Ilellf viszonyok dacára elfogadhatóbb, felszerelí es kedvesebb környezetben folytathatjuk munkánkat. Felszerelésünk 30 nö< A StiUuSéá ese/él? .40-et is befogadhatunk. Az intézet a mai napig
71 kiskorút fogadott be; munkaközvetítőnk száznál többet helyezett munkába- 32
1 X íbe"ll’arí Unf i-6! flatalkorúak ügyében a hatóságoknál és hozzátartozóknál, 20
r 1 1 , ando felügyeletet gyakorlunk; 34 esetben ruháztunk fel részben és teli esen
gyermekeket. Növendékeink zömét a fiatalkorúak bírósága adja; a menhely rend1 1 ^ 1 - w — ^ í k u ,dl me.2flfy eléf e és gyógypedagógiai kezelésre; azonkívül a
felugyelohatosagtol is kapunk beutalásokat. Jótevőinkről sem feledkezhetem meg.
. ' az eddlá! munkát lehetove tették. Helybeli vezetőink, így dr. Muntyán István
ls. nerocsak>,
a felugyelőhatóság elnöke, hanem mint magánember és a bel
városi egyhazkozseg vezetője sok szeretetet és anyagi áldozatot hozott az intéz
ményért. Dr. Somogyt Szilveszter polgármester, dr. Kovács Ödön gyermekmenhelyí
igazgatofoorvos, a Szent Vince Egyesület és a Szent József akció vezetőség a kir
tanfel ugyeloseg, Te,hisz vezérigazgató révén a Kézművesbank, dr. Papp Béla mínorna rendfonok, a MANSz, a Lorántffy Zsuzsánna Egyesület és dr. Basch ügyvéd
V ° Íaf i - lk?S i tam°áato,1 a Fíúotthonnak, akiknek ezúton is köszönetét mondok
Végül köszönetét mondok az államtitkár úr Öméltóságának, aki összegileg a leönagyi.DD segélyt nyújtotta intézetünknek. Kérem, szeresse továbbra is kis otthonunkat
es segítsen meg sok veszendő lelket megmenteni és sok fájó könnyet letörölni.
.,4 Y f’ K oitenbdler Fülöp államtitkár a szegedi nők és férfiak szociális érzékét
méltatta es az igazságügyi miniszter háláját és köszönetét tolmácsolta lelkes támogátasukért,
A vendégek ezután Vágó igazgató kalauzolása mellett megtekintették a ra
gyogóan tiszta es rendes Otthon belső helyiségeit és a legnagyobb elismeréssel adóz
tak a mindezt megteremtő agilis igazgatónak,
Az új gyógypedagógiai alkotáshoz lapunk nevében is sikert kívánunk, (ém .)

A K É P V I S E L
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZÁNAK ÜLÉSE 1930. M ÁJUS 7.- ÉS 8-ÁN.
A napirenden van a népjóléti és munkaügyi minisztérium 1931. évi költségvetése,
^ Pintér László: A múlt évi költségvetés parlamenti tárgyalása során a Képviselőház cs a miniszter úr is magáévá tette határozati javaslatomat, amely szerint a Ház
utasította a kormányt, hogy a testileg fogyatékos gyermekek ügyét tegye tanulmány
tárgyává, keresse azok gondozásának feltételeit és módozatait és főletf rendelje el
az országos adatgyűjtést. Ezt a javaslatomat később a Felsőház is macáévá tette
A törvényhozás egyhangú határozatában ezídőszerint az a legfontosabb, hoo'y orszá
gos adatgyűjtésre utasította a kormányt. Fontos ez azért, mert csakis így tudjuk
meg majd, hogy milyen nagy azoknak a száma, akik a társadalom és állam segítsé
geié szorulnak és ezek számának ismerete alapján lehet csak meghatározni a o'ondozas módozatait és a segítésre szükséges intézmények kereteit. Ezenkívül“ ma
aktuálissá teszi ezt az adatgyűjtésre vonatkozó határozatot az a körülmény- hoo'v
az célszerűen lesz lebonyolítható az 1930-iki népszámlálás alkalmával és
kérőiében,
A miniszter úr az ő közismert szociális érzékével ígéretet tett, hogy az év fo
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lyamán a kérdés felderítésére szolgáló munkálatokat, az adatgyűjtést megindítja.
Hogy ezt mennyire komolyan vette, mutatja az, hogy már a múlt évben leiratban
értesítette az Országos Statisztikai Hivatalt a parlamenti határozatról és ebben a
leiratban kifejezte azt az óhajtását, hogy ez az adatgyűjtés a népszámlálás kereté
ben induljon meg. Ilyen statisztikai adatfelvétel más országokban, így különösen
Németországban már ismételten megtörtént, — Németországban 1906-ban és 1925b e n — úgyhogy az adatgyűjtés tehnikájára vonatkozólag már igen értékes statiszti
kai tapasztalatok állanak rendelkezésünkre, E szerint a statisztikai felvételt lénye
gesen megkönnyíti és költségeit kisebbíti az, hogy azt egy úgynevezett tájékoztató
adatfelvétel és összeírás vezeti be. Ennek az a célja, hogy az ország lakosságában
a testileg fogyatékosokat, nyomorékokat számszerint összeírja s a részletes kérdő
ívet már csak azoknak küldik meg, akiknek a népszámlálási lapjában egy ilyen
adatot fognak találni, Számítás szerint körülbelül 30,000 ilyen eset élsz, 30,000 ilyen
kérdőívet kell tehát kiállítani és majd külön feldolgozni. Ezt egészen természetesen
a népszámlálással együtt megtenni nem lehet, mert azzal, hogy megtudjuk valakiről,
hogy nyomorék, tulajdonképpen nagyon keveset tudunk meg, mert ez feltételez és
szükségessé tesz egy részletes adatfelvételt, amelynek lehetőleg orvosi ellenőrzés
mellett kell megörténnie.
Mármost ha ez a népszámlálással kapcsolatban történt volna, összesen 7 millió embernek kellett volna az ilyen íveket megküldeni, ami őrült költségekkel járt volna,
így az előzetes tájékoztatóval meg lehet oldani minden költség nélkül a kérdést, a
részletes adatfelvételnek feldolgozása pedig majd egy külön intézkedést tesz. szük
ségessé. Arra kérem a miniszter urat, bár tudom, hogy nagyon nehéz beosztani azt
a keveset, amit ő a költségvetésen belül tárcája keretében kapott, — hiszen csak
össze-víssza négyezer pengőbe fog kerülni az egész dolog — méltóztassék lehetővé
tenni azt, hogy a részletes adatfelvétel még a következő esztendőben megtörténjék,
mert, ha ez nem történik meg a következő esztendőben, akkor megint kitolódik a
kérdés esztendöről-esztendőre, megint időt vesztünk s nem visszük közelebb a meg
oldáshoz ezt a fontos szociális, nemzetgazdasági és etikai kérdést, melynek meg
oldása pedig szociális kötelesség,
Peírovácz Gyula: Az egészségügyi intézményekkel kapcsolatosan néhány gon
dolatot akarok csupán felvetni, amelyek a népjóléti tárca munkakörének helyesebb
kiegészítésére vonatkoznak.
Itt látjuk azt, hogy a népjóléti tárca munkakörébe tartozik az állami elme- és
ideggyógyintézetek feletti felügyelet, ellenben egyáltalában nem tartozik ezidőszerint a népjóléti tárca keretébe az érzékszerveik hiánya folytán korlátozott munkaképességű egyének ügye, értem ez alatt a társadalomnak azokat a szerencsétlenjeit,
a vakokat, a nyomorékokat, a siketnémákat, a gyengeelméjűeket, amely szerencsét
len emberek nemcsak a társadalomnak képezik ezidőszerínt a terhét, hanem leg
többször lefoglalnak a társadalom ép egyénei közül is egy-egy munkaképes embert,
akinek munkaereje le van kötve arra, hogy ezeknek a szerencsétleneknek gyámolííója, támogatója legyen. A mai helyzetben az állam ezekről csak addig gondosko
dik, ameddig azokat az elemi ismeretekre kiképezik, és a kiképzésnek ebben a for
májában ezek a szerencsétlenek a kultusztárca alá tartoznak. Ez azonban helytelen
rendszer. Mert ha a rokkantakat, az aggokat, a betegeket, (Ján ossy G ábor: A sze
gényeket!) a szegényeket, az elmebetegeket a népjóléti tárca kezelése alá vontuk,
igazságtalanság ezekkel a többi szerencsétlenekkel szemben, ha azokról az állam
vagy egyáltalán nem gondoskodik, vagy pedig csak az elemi ismeretekre való kikép
zésükről gondoskodik gyógypedagógiai intézetei útján.
T, Ház! Különösen melegen érzek a vakokkal szemben, akiknek társadalmi
piűködésénél magam is részt veszek és látom, hogy egy kis vak gyermek sorsa még
nincs elintézve azzal, hogy őt a vakok intézetében az elemi ismeretekre kiképzik.
Ezeknek a szerencsétleneknek legnagyobb részéből a társadalomnak hasznos polgá
rait lehet kinevelni, ha azokat például ipari oktatás útján ipari pályára kiképezzük
és gondoskodunk arról, hogy ezen az ipari pályán megélhetésük is legyen. Ma ez
kizárólag társadalmi feladat, ma a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület foglal
kozik ezzel a problémával, és most már nemcsak — mondjuk — a primer vakmun
kák _ kefekötés, seprőkötés, kosárfonás — végzésére tanítja ki a vakokat^és nem
csak a primer szellemi munkákban, nevezetesen az énekben és zenében képezi ki őket
művészi irányban, hanem az iparnak egyéb ágait is felvette munkakörébe, így pl.
textilmunkásokat is képez ki a vakokból, a szellemi téren pedig írógépmunkásokat,
akik a legtökéletesebb módon tudják elvégezni a gépírás munkáját diktálás után.
Ezekből tehát lehetne a társadalomnak teljesen hasznos polgárokat nevelni. (Úgy
van! Úgy van! jo b b fe lő l.f
,
Ugyanezt lehet megcsinálni a nyomorékokkal, A Nyomorék Gyermekek Orsza-
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AZ ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐHÁZÁNAK ÜLÉSE 1930. JUNIUS 4-ÉN.

c a-?^e" di n . Van.a közoktatásügyi tárca folytatólagos tárgyalása
, Szilagyi Lajos: A 15. címnél felszólalt és kifogásolta, hog^ a szakiskolák és
gyógyítva nevelő iskolák beruházásainál az 1930-31. évi előirányzat lényegesen kü
onbozik az 1929—30. évre megállapított összegtől. Az előző évi előirányzat illető
eg a megszavazott koltsegvetesi tétel 450.000 pengőt tett ki, míg a folyó évi költ
segyetesi előirányzat csak 40.000 pengőt tesz ki, tehát 11-szer annyi volt a tavaly
megszavazott költség, mint amennyi lesz az idei előirányzat.
Y
8H n t ? '| K' £bT1Sber^ Kuno vallás- és közoktatásügyi miniszter: Teljesen igazat
adok Szilagyi Latos igen t képviselő úrnak: talán a legfájdalmasabb törlés a budí
öefben ream nezve ez volt. De a beruházások szempontjából az 1930—31. évi budoet
a&íételTkyeStZefrbU<?áett ' ken’Srszerbud/®t annyiban, hogy kénytelen voltam sak azokat
nak^minth *eimtart.ani' am.elTfk folyamatban levő építkezések befejezésére szolgálehtót
h áy a .n1 g7 .1red",kci° folJ tan eáyóbre nem jutott. Természetes, hogy amint
rkel? l az, lmPosz.bo1 ki>ke'-ulunk, amint már szabadon diszponálhatunk a megmaradt
fogok ^oÍdítanT381

’ " gaZdaSáSÍ néPiskolákra s° kkal nagyobb összeget

Hegymegi Kiss Pál: Igen röviden csak azokra az állami kisegítő iskolai taní2 már mreeitnetr * kuhu,szmimszt?.r úr figyelmét felhívni, - hiszen évekkel ezelőtt
ezt mar megtettem — akik a szellemi logyatékosok tanítói, akik gyógypedaőógiaí
munkát végeznek, ami mmdenestre sok fáradsággal és sok nehézséggel jár Ezeknek
, J 1 ,d “ nyel korul van baj, amit ők a maguk részéről mindig panaszolnak, mert a
a -S-1 Jnoobb S nehezebb munka a fizetésnél tekintetbe volt véve
d e z ítt k32 t
«V1 90°° számú miniszterelnöki rendeletből, ahol a fizetések ren
deztelek, ezek a gyógypedagógiai tanítók egyszerűen kimaradtak
igaz Ugyan hogy a rendelet 10. pontja felhatalmazást ad a kultuszminiszter
i t
uu P^'fáym m iszter urnák, hogy a rendeletekből kimaradottakról is történ
jekkésőbb intézkedés, ezt az intézkedést azonban ezek az állami kisegítők, az ilyen
szellemi fogyatékosokat tanítok mar evek óta várják. Körülbelül 31 családról van
sz°.’ a™elI, csaladok két esztendő óta 600—900 pengővel károsodnak meg az ő meggyozodesuk szerint,
s
g
Én ezekre kérném a miniszter úr szíves figyelmét, hogy ebben a kérdésben és
Mwel,yZeten, valahogyan segíteni méltóztassék. Hallották ugyan, hogy most kap.nak állítólag valami kisebb összegű és nyugdíjba be nem számítható pótlékot, de
mégis kerem, hogy amennyiben lehetséges, amennyiben ez a többi kategóriáknál is
figyelembe volt veve, régi joguk valamelyest biztosíttassák. Tudom azt, hogy már a
koltsegvetesben ezt nem lehet megtenni, de talán a jövőre nézve bátorkodom a mimszter ur szives figyelmébe ajánlani.

V E G Y ES K Ö Z L E M É N Y E K .
íráskiállítás. József Ferenc kir. herceg és Klebelsberg Kuno gróf kultuszminiszter védnökségé, Körösi Henrik min. tanácsos elnökletével írástörléneti és ta
nulmányi kiállítás létesült a ,,Berzsenyi Dániel“ áll. reálgimnáziumban, amely egész
május ho folyamán volt megtekinthető. A kiállítás rendezési és szervezési munkáit
Lutter Ignác rgimn. tanár vezette. A kiállításnak a küszöbön álló írásreform szem
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pontjából van nagy jelentősége, mert a külföldön már évek óta eredményesen hasz
nált modern írástanítási módszerek összegyűjtött példatárát összehasonlíthattuk
egyrészt a régi u, n. szépírási mintákkal, másrészt a magyar jellegű reform-írástípussal.
A régi szépírásnak itt szemléltetően feltüntetett hátrányai (pl. a hátgerincferdülés, szemhiba, írógörcs stb.) jelölték meg a pedagógus számára az újszerű
írástanítás elveit. Träger Ernő miniszteri tanácsos, az írásügyek kormánybiztosa, a
kiállítás megtekintésekor kijelentette, hogy támogatni fogja az egyszerű, kerek
típusú kézírás tanításának bevezetését a népiskolákba és a szépírási órák vissza
állítását is szorgalmazni fogja a középiskolák alsó osztályai számára. Ez írás
típusnak hazai képviselője Lutter Ignác tanár. A mi intézeteinket, ahol fogyatékos
gyermekek tanulnak, természetesen közelről érdekli az új írástanítási eljárás és ezt
élénk figyelemmel kisérjük.
Az írás problémáival foglalkozók irányító jellegű benyomásokat szereztek
'különösen a kiállítás íráslélektaní részében, amelyben a Gyógyped. pszihol. labora
tórium és orvospszihol, intézet (dr. Schnell János, dr. W. Kaufmann Irén), a be
szédhibák javítására szolgáló áll. szaktanfolyam (Schulmann Adolf), a Vakok J ó 
zsef nádor kir. orsz. intézete (H erodek Károly), a Siketnémák váci kir. orsz. int. és
az Orsz. Siketnéma-Otthon (Nagy Péter, Molnár István), a Magyar Irástanulmányi
Társaság (Románné G, Klára) szemléltették az íráskészség testi és lelki vonatko
zásait.
(Schulmann A.)
A kecskeméti állami kisegítő-iskola testületének látogatása a budapesti
állami kisegítő-iskolában. Május 5-én és 6-án kedves vendégei voltak a bpestí áll.
kisegítő-iskolának. A kecskeméti kisegítő-iskola testületé Sárkány Pál igazgató
vezetésével meglátogatta a bpesti iskolát; hospitáltak az elméleti oktatási órákon,
megnézték a tornát, a kézügyességet és megbeszéléseket tartottak a bpesti kollégáknézték a tornát, a kézügyességet és megbeszéléseket tartottak a budapesti kollegák
kal. — A látogatást május 15-én viszonozták a budapestiek, akiket a kecskemétiek
páratlan szíves vendéglátásban részesítettek. Elsősorban a kecskeméti kisegítő-isko
lát nézték meg és hallgatták az egyes osztályokba a tanításokat. Azután a város
nevezetességeit majd a siketnémák intézetét tekintették meg, ahol Lett József igaz
gató szívességéből, az általa propagált módszer eredményeiben; a siketnémák fesz
telen társalgásában gyönyörködtek. A kecskeméti múzeum értékes gyűjteményei, a
kaszinó és városháza, a nagytemplom, a Széktó-fürdő, a Katona-síremlék, a pince
szövetkezet pincészete az óriási Rákóczi-hordóval stb. felejthetetlen emlékként
élnek a pestiek lelkében. Eltekintve a külsőségektől, ennek a látogatásnak a jelen
tőségét abban látjuk, hogy a magyar kisegítő-iskolák is kezdik érezni az egyűvétartozás szükségességét és ennek előmozdítása céljából szorosabb kapcsolatot ke
resnek egymással, elsősorban pedig a budapestivel, mint a legrégibb magyar kiseítőiskolával. Megjegyzendő, hogy a látogatás alkalmával kitűnt, hogy nemcsak a kecs
kemétiek tanultak a budapestiektől, hanem a budapestiek is tanultak a kecskemé
tiektől követendő dolgokat.
Ennek különben úgy tudom az országos Szakfelügyelő úr is barátja, mert
ebből csak haszon háramolhatik az ügyre.
A kölcsönös megbeszéléseknek különös aktualitást ed az a körülmény, hogy a
kisegítő-iskolák most átszervezés alatt vannak. A kisegítő-iskolák szervezeti sza
bályzata, a tanterv, a tanárképzés ügye, a módszerbeli újítások, Decrolynak és mun
katársainak irányt adó működése stb., mind-mind új fejlődési lehetőségeket rejt
magában, amelyekhez jó, ha mások is hozzászólnak, de amelyeket nekünk meg kell
beszélnünk, meg kell egymásközt vitatnunk, mert csak így tudunk célszerűen közre
működni az értelmi fejlődésükben korlátozott gyermekek megmentésén.
Mivel pedig a kecskemétiek látogatása ezek előtt a lehetőségek előtt nyitotta
meg az utat: azért üdvözöljük melegen a kezdeményezést.
Meg vagyunk győződve, hogy ha a kecskemétiek kezdeményezésének folyta
tása lesz, abból csak áldás fakad az egész ügyre.
Eskóros és hülye-otthon. Epileptikusok (eskórosok) és hülyék számára május
első napjaiban megnyílt Budakeszin egy otthon. Az otthon az erdő közelében, a
József szanatóriumtól nem messzire, könnyen megközelíthető helyen fekszik, a főút
mellett Az autóbusz megáll a ház előtt. A „Szép Ilona" villamos megállótól autóbu
szon 8 perc alatt megközelíthető, 60 fillér költséggel. Az otthonban szép tiszta szo
bák árnyas kert s kiadós koszt áll az ellátandók rendelkezésére. Egy^ diakonissza
ápolja az otthon lakóit orvosi felügyelet mellett. Bővebb felvilágosítást nyúlt az
•Otthon vezetője: W allrabenstein Jakab lelkész Budapest, VII. Felsőerdosor 5. 11.21.
'(Telefon: Aut, 216—79.)
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600 pengős ösztöndíjat egyhangúlag Emst Kálmán siket ellktrotetokusnak üélte oda

Az egeszseges eletmod eredménye, Németországban az emberi é l e t k o r f a r
em e^Ldett^rkk682^ ^ '' -926' ig számítva- átlagos értékben 35.58-ról 55 9 7 -«
eme.kedett Akkor kell különösen nagyra értékelnünk ezt a kolosszális emelkedést
az áteknVseSTl ’ -a°^y a Szociális higiénének Németországban éppúgy m Z vannak az atkos ellenségei, mint más országokban. Úgy látszik azonban h n L
Németországban eredményesebb a gvermekhalandósátí a +,;áazonban, hogy
betegségek elleni küzdelem. (Ev ^ L .1929 jÚn 6 )
^ & Venereás

1?an?VerSenye ,3 «dióban. Június hó 15-én megint gyönyörködött a
adiohallgato közönség a vakok énekkarának hangversenyében. A ,Hx>mIros" ének
t a n ' I? uveszetl szempontból a legmagasabb igényeket is kielégíti. Schnitzl Gusztáv
anarkarnagy pedig minden alkalommal újabb meglepetéssel szolgál a közönségnek
mely nem tud eleggé csodálkozni azon a bűvös hatáson, amellyel vakjait az |nek
művészét ilyen magas tokeletességére felemeli. Örömmel halljuk a vakok íőyekezeeíé A f ú n L ^ s t k í aő ah°m“ a SZ6bb’ tÍSZtább Produkciókkal állnak a közönség
eie. A junius 15-iki radiohangverseny programmja ez volt: 1. Harmat Artúr- ai Ja t
karhia ?g0Ra ■' b hiszik a mennyasszonyt; c) Ja j de fáj; d) Vékony héj ja .. . (Vegyes-t ; a\
i ^ Csendes e) van; b) Ne menj rózsám a tarlóra- c) Szeretnék fián
tani; d Nem loptam én
(Női kar.) 3. Sípeki Balázs Béla ny f ő i s S a V a k ít ó
Gyamolito Országos Egyesület ügyvezető elnökének előadása: J,A vakok’és a látók "
tt Ja n f :pa
b) Csínom Palkó; c) Csillag m g llg (Női kar ) 5
Í l f r !
(
J ' f e karI 6' a) Magkondult a kecskeméti. .; b) Száz icce
bor, c) Meg azt mondjak; d) Barna kis lány csitt, (Női kar.) 7 a) Lehullott a rezdn
b
m y' b) (J\oi kar.) 8. Rj
«
GyfijJk
a l ó “nekem egv
'* ) Ucfu
DSzony-....
Revffy:
a) Könnyező falevelek;
b) Van
cl

Kőszeg köves, Sárvár sáros; d) Kis kertembe; e) Hallod-e te szentem. (Vedylskar.
, . S?en,t biire-lubíleumi Pedagógiai Kongresszus szakosztályai között különösen
k ^ mi7 lpeA l ^ mi M deke bennünket, melynek elnöki tisztét dr. Rottenbiller
Fulop ailamtitkar, a Magyar Gyógypedagógiai Társaság elnöke tölti be, s a melynek eloadoi sorában találjuk dr. Schell Jánost, Koleszár Józsefet. A kongresszus
tárgyalásairól részletesen beszámolunk.
ö
A Síketnémák és Vakok Tanárai Orsz, Egyesülete június 28 és 29-én Dehre
B e m á V u f ’3' 27"lk Le tdeS közP ű lését Michels Fülöp a beszédpedagógíáról V "
Bernath István a vakok magánjogi viszonyairól tart előadást. Egyébként is széli
programm varja az érkezőket.
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f Özv, Éltes Eílenbach Jánosné szül. Csapiár Teréz, felelős szerkesztőnk
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osszas szenvedés^ után Hódmezővásárheiyen elhunyt. A hódmezővásárhelvi áll’
polgári iskola tanári testületé külön gyászjelentést adott ki az elhunyt tanárnőről
- • i--,fa,pay1Míháiy debreceni állami kisegítő iskolai tanító, gyógypedagógiai taS
10 én" enyd mUnkt életf neA
k « ; ik évében, tanítói munkásságának d e l i jé n ,
junius 10-en csendesen elhunyt. A debreceni állami kisegítő iskola tantestülete
külön gyászjelentést adott ki a gyászesetről,
lamestuiete
Nyugodjanak békében!

