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A NEVELÉS ELMÉLETÉNEK JELENTŐSÉGE.*)
irta : dr. KÖRNIS GYULA államtitkár, egyetemi rty. r. tanár.

Abban a tényben, hogy a tisztelt Társaság tiszteletbeli taggá 
volt kegyes választani engem, aki a gyógypedagógiával közvetlen 
kapcsolatban nem állottam, a gyógypedagógia gyakorlásától látszó
lag messze eső, de vele mégis szorosan összefüggő elméleti törek
vések megbecsülését látom. A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
tíz évvel ezelőtt a fogyatékos gyermekek és felnőttek gyógyító ne
velésére vonatkozó feladatoknak elméleti és gyakorlati megoldása 
céljából jött létre. Amikor célját így kettősen tűzte ki, jól tudta, 
hogy elméleti tudomány nélkül nincsen alkalmazott tudomány, 
pszichológia nélkül nincsen pszichotechnika, gyógypedagógia, mint 
elmélet nélkül nincsen eljárásaiban tudatosan igazolt gyógyító 
nevelés.

A pusztán gyakorlati nevelők, akik magukat a íeóriamentes 
józan ész képviselőinek tartják, eljárásaikban csak ösztönüktől vezet
tetnek, a gyermeki lélekben problémát sohasem látnak, pedagógiai 
gondolatfájásban sohasem szenvednek, igen hajlanak arra a nézetre, 
hogy a nevelés elméletének nincsen gyakorlati értéke, a nevelés- 
tudomány csak afféle fogalmi szőrszálhasogaíás, legfeljebb szellemi 
fényűzés. A gyakorlati nevelésben mindent eleve eldönt a velünk- 
születeít képesség, a donum didaclicum, az intuíció, a tapintat s a 
hosszas gyakorlat. Ahogy a költő, a nevelő is non fit, séd  nasci- 
túr. Sőt egyenest károsnak tartják a sok pedagógiai elméletet, mert 
megbénítja a nevelőnek ösztönös közvetlenségét, eljárásaiban túlsá
gosan tudatossá, tehát mesterkéltté finomítja, a körülményeskedő 
módszereskedésnek, a szertelen és terméketlen meíodizmusnak, a 
stupor paedagogicus-nak képviselőjévé torzítja.

Ebben a szélső okoskodásban, amely rendszerint az elme 
restségének és lustaságának szépszavú kendőzése, egy igaz mag is 
rejtőzik. A jó nevelési gyakorlat első sorban a veleszületett képes
ségen fordul meg. A nevelés gyakorlati pszichotechnikájának, mint 
a fiatal lelkek formálásának vannak m űvészi elemei, amelyek el 
nem sajátíthatók, nem mechanizálhaíók, egyetemes szabályok alá 
nem foglalhatók. Az eleven lelkek nem szerszámok vagy gépek, 
amelyekkel való bánásmód mechanikusan megtanítható. A nevelés 
mindig egyéni, személyes, hajlékonyán alkalmazkodó szellemi munka, 
amely rugalmas és kiszámíthatatlan változatossága miatt sohasem 
uniformizálható és egyetemes szabályozás tárgyává sohasem szű
kíthető. Ha a nevelő lelki alkatából hiányzik a közvetlen lelki ki
sugárzó képesség, természetszerű sugalmazó és fegyelmező erő, a 
fiatal lelkekbe való gyors transzpozició, a fiatalság értékérzéseinek 
finom rezdüléseibe való önkénytelen és irracionális beiaafOlas k^ef^jer,.
_____ .< < ** '■  T

-¡G ̂ 7 ;*) A Magyar Gyógypedagógiai Társaság január 
előadás.

^K i^zakülésén,tartott ezí  TőV)
Magyar Gyógypedagógia 1933. 1—3. szám.



2

sége, a világos és mindig figyelmet keltő közlés adománya, akkor 
ezek a lelki tulajdonságok lényegükben sohasem pótolhatók. Van
nak kiváló elméleti pedagógusok, akik a nevelés és a tanítás teó
riáját nagy könyvekben rendszerezték, de ha pl. katedrára ülnek, 
unalmasak, szürkék, a figyelmet nemhogy megragadnák, de le- 
lohasztják, a problémáknak elmegerjesztő hatását nem tudják ki
aknázni ; különben logikus és elméleti szempontból esetleg jelentős 
előadásuk fölött az érdektelen unalom felhője gomolyog.

És mégis szükséges a nevelés művészetéhez is teória, úgy 
ahogy a képzőművészethez i s : a legnagyobb festők és szobrászok 
Lionardotól Rodinig elméletet is szerkesztettek a művészetről és 
ennek ábrázolási módjairól. Mert az ember — s ez különbözteti 
meg az állattól — nemcsak ösztönösen cselekszik, hanem önkény
telenül rá is eszmél a maga tevékenységére: mi is a célom? mik a 
legalkalmasabb eszközeim erre a célra ? ha ez az eszköz nem válik 
be, mi az oka annak, hogy nem boldogulok vele? mi a hiba for
rása?  hogyan tudom ezt megszüntetni? Ha valakiben komolyan 
él a nevelő hivatástudata, akkor természetszerűen kígyóznak elé 
ezeknek a problémáknak kérdőjelei: mire is nevelek ? micsoda 
embereszmény lebeg előttem, amivé ezt a fejlődő lelket formálnom 
kell ? mi a kultúra, amelyet hivatva vagyok a következő nemze
dékre átszármaztatni ? hogyan tudom benne a vágyat fölkelteni, 
hogy ezt a kultúrát továbbfejlessze? miért kell a gyermeknek éppen 
ezt a műveltségi anyagot tanulnia és nem m ást? mit tanuljanak a 
fiúk s mit a lányok? mik legyenek a műveltségi anyag kiszemelé
sének iránytszabó szempontjai? hogyan alkalmazkodhatom legjobban 
a gyermekek egyéniségéhez? hogyan bontakoztathatom ki a leg
alkalmasabb módon az éppen bennük szunnyadó erőket? mikép 
csalhatom ki ezeket öntevékenységre? mik az én nevelő munkám
nak a gyermek egyéniségétől megszabott korlátái? hogyan függ 
össze az én nevelő-tanító tevékenységem az élettel, a társadalom
mal, az állammal ?

Ilyen egészen önkényíelenül is fölgerjedő kérdésekre való fele
letekből, vizsgálódásokból, elmélkedésekből támadt a pedagógiai 
elmélet, az egész neveléstudomány: a nevelésre vonatkozó ismere
tek igazolt rendszere. A bírónak kellenek jogi elvek, amelyek alap
ján a legváltozatosabb egyéni esetekben ítélkezik; az államférfinak 
szüksége van szilárd célokra, amelyek irányában kormányozza a 
legkülönbözőbb szinguláris helyzetekben az állam hajóját; a köz- 
igazgatás emberei nem nélkülözhetik azokat az elveket, amelyek 
alapján az életnek egymástól annyira elütő s előre nem látható 
eseteiben intézkednek. Mindegyiknek gyakorlata rászorult az eljárá
sáról való reflexióra, egyetemes szempontú gondolkodásra: s így 
született meg a jogtudomány, államtudomány, közigazgatástan. 
Hasonlókép nem véletlenből s pusztán szellemi fényűzésből támadt 
a nevelésről való elméleti gondolkodás sem : a neveléstudomány, 
mint a nevelés céljairól és eszközeiről való egységes elvi állás
foglalás.

Az elméleti tudás, mint minden téren, a nevelésben is jobb 
gyakorlatra, helyesebb megfigyelésre, ennek alkalmas értékesítésére, 
eljárásaink folytonos tökéletesítésére képesít. Az elmélet olyan kon
krét okok sorába enged bepillantást, amelyek a puszta gyakorlati 
ember szeme előtt rejtve maradnak. A teória magában véve még
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nem avat jó nevelővé, de élesíti látásunkat, új szempontokra hívja 
fel a figyelmünket, amelyekre a puszta routine alapján nem eszmél- 
kednénk rá, útba igazít olyan hibák felfedezésében, amelyekre kü
lönben sohasem gondolnánk. A teóriának nagyítójával felfegyverzett 
szemű nevelő a látszólag kis okokat is meglátja, amelyeknek a 
lelki fejlődés folyamán nagy a hatása. A pubertás pszichológiája 
például a forrongó-, erjedő korú ifjúnak mennyi sok furcsa viselkedés- 
módját teszi a nevelő előtt érthetővé, amelyeket a serdülő kor lélek- 
buvárlata előtt a puszta praktikus nevelők a fiatalság rosszakaraíá- 
nak, gonosz hajlamainak, büníetnivaló szándékos félszegségeinek 
tulajdonítottak. Milyen más szemmel nézi a pubescensnek tipikus lelki 
erjedését és magatartását s mennyire más lelki eszközöket alkalmaz 
velük szemben az a nevelő, akinek idevágó teórétikus ismerete van 
s az, akinek boldogan egyszerűsítő naiv elméje sohasem eszmél rá 
a fejlődésnek ezekre a természetes zavaraira. Ha a nevelőt nem 
irányítja tudatos és tervszerű elméleti ismeret, ha sohasem reflektál 
eljárásmódjaira: munkája a közönséges mesterembernek lelketlen 
sablon-tevékenységévé silányul, egyforma szkémákba merevül, unal
mas klisévé szürkül. Az a nevelő, aki nem érdeklődik életmunkájá
nak folyton fejlődő elmélete iránt, előbb-utóbb szükségképen meg
fogyatkozik hivatásában: pedagógus filiszterré, Piaion nyelvén 
amousos aner-rá, múzsanélküli emberré törpül. A nagy nevelési 
reformok nem hiába indultak ki mindig a nagy teóréfikusoktól. Az 
nem véletlen, hogy a gyakorlati nevelés talajának hatalmas réteg
forgatói, új nevelési rendszerek korszakalkotó megindítói a nagy 
filozófusok és pszichológusok voltak: Platón, Aristoíeles, Locke, 
Rousseau, Fichte, Schleiermacher, Herbart, Willmann, Kerschen- 
steiner, Dewey. A filozófiának és a pszichológiának a nevelési re
formokban játszott történeti szerepe szemlélteti legjobban az elmélet 
és a gyakorlat szoros kapcsolatát a nevelés terém

¿> ha mindez igaz a neveléstudományra általában, sokszorosan  
igaz a gyógyító pedagógiára. Már a normális gyermeki lélek for
málásában is kiütközik az elméleti ismeretek hiánya. De a fogya
tékos gyermekek helyes nevelése alig képzelhető el a különleges 
testi és lelki okok elméleti tudása nélkül. Hogyan tudja megállapí
tani és igazolni a gyógypedagógus a maga terapeutikus eljárás
módjait, ha nem ismeri a látási, hallási, értelmi és erkölcsi fogya
tékosok hibáinak, rendellenességeinek és fogyatékosságainak jelen
ségeit s ezeknek tipikus pszichofizikai okait ? Hogyan tudja a gyó
gyításnak alkalmas eszközeit megtalálni, ha nincsen tisztában azok
nak a jelenségeknek természetével, amelyeket gyógyítani akar? Ha 
nem ismeri a bajok diagnózisát és prognózisát, mi jogon fog hozzá 
e bajok terápiájához, nevelés útján való kiküszöböléséhez vagy 
legalább enyhítéséhez ?

Az elméletnek ettől a gyógypedagógiában való fokozott jelen
tőségétől volt mélyen áthatva a mi nagy lélekbúvárunk Pansch- 
burg Pál, amikor már 1899-ben megalapította a Gyógypedagógiai 
Pszichológiai Laboratóriumot. De ugyancsak az elméletnek ez a 
fokozott jelentősége teszi érthetővé, hogy a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola tantervében és munkájában olyan nagy szerep jut 
a bonc- és élettannak, a fogyatékosságok kortanának, a fonétiká- 
nak, a gyógypedagógiai elmekórtannak, a fogyatékosságügyi tár
sadalompolitikának, az általános gyógypedagógiának s egyéb rokon

1*
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elméleti tanulmányoknak. Mindezek az elméleti ismeretek azonban 
nem öncélúak, nem pusztán az elme kíváncsiságának kielégítésére 
valók, hanem a gyógypedagógiai gyakorlat folytonos tökéletesítését 
szolgálják. A pusztán rutinirozott gyógypedagógus csak a külső 
szimptómákaí látja s ezek alapján a fogyatékos jelenséget konstatálja. 
S aztán úgy jár el, mint az elmélettől távol álló praktikus orvos, aki 
megállapítja a külső jelek alapján a beíegségfajt, aztán a recept
könyvből kinézi a technikai szabályt: recipe x  grammata ebből és 
ebből az anyagból. Az ilyen orvos a puszta külső szimpíómákhoz 
van kötve, nem tud ezeken túlmenni, nem látja a láthatatlan okokat, 
amelyek a külső szimptómákaí előidézik. Erre csak az képes, aki 
apróra pontosan ismeri a belső szervek szerkezetét, működését, 
biokémiai folyamatait stb. Az ilyen íeóréíikus szemmel is bíró orvos 
a kellő megfigyelés és diagnózis után alkalmazkodni tud a valóság 
konkrét eseteinek legkülönbözőbb árnyalatához, az egyéni esetek 
különös természetéhez. Csakis az ilyen orvos tud igazán gyógyítani. 
A gyógypedagógusnak is hasonlóképen szüksége van az elméleti 
ismeretre, hogy annál hatékonyabban szolgálhassa az élet gyakorlati 
feladatát. Elmélet sé gyakorlat a nevelésben is kölcsönösen egymásra 
szorulnak és szervesen kiegészítik egymást. Agg szó, de való:

Theoria sine praxi 
E st rota sine axi.
(Elmélet gyakorlat nélkül 
Kerék tengely nélkül.)

ÚJABB FELFOGÁSOK A BESZÉD KÓR- ÉS GYÓGY
TANA KÖRÉBŐL.*)

Irta : SCHULMANN ADOLF igazgató.

A beszéd az ember legmagasabb motoros tevékenysége és 
legmagasabb kulturjava. Facultas signa írix, mint a gondolatközlés 
eszköze, csak az ember tulajdona és ezt csak évekig tartó szorgal
mas gyakorlás és egy rendkívül bonyolult, érzékeny idegzetű appa
rátus útján nyeri el. Érthető tehát, hogy ma, amikor minden irányú 
tudomány oly nagy lendülettel tör előre, új megismerések, felfogá
sok és értékelések születnek, ez a lendület a logopédiát és a logo
patológiát is elkapta és a beszédzavarok egyik igen elterjedt és 
súlyos faját, a dadogást, a szakemberek érdeklődésének központjába 
állította. A dadogás polimorfiája, annak nagy változékonysága, össze
függése a legkülönfélébb lelki folyamatokkal, jellem- és életproblé
mákkal, továbbá nehéz megéríhetősége természetszerűleg folyíon- 
folyvásí újabb, e súlyos beszédzavar lényegét megvilágítani törekvő 
feltevéseket és elméleteket szülte.

A legutóbbi évtizedekig a Kussmaul— Guízmann-íé\e görcs
elmélet (Spasmentheorie) uralta a kérdést, azonban ennek az elmé
letnek ma már alig van követője. Az ügynek az a mély, alapos és 
lelkiismeretes szolgálása azonban, amely Outzmannt jellemezte, 
örök értéke marad a logopédiának.

*) A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1955. január 26-iki szakülésén, 
tartoti előadás.
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Mielőtt a dadogásról szóló újabb teóriák és terápiák néhány 
elismert képviselőjének felfogását ismertetném, a létező fontosabb 
hypofézisekrő! és teóriákról vázlatosan áttekinthető képet nyújtok 
egyrészt azért, hogy szemléltessem azt a tekintélyes, tudományos 
és gyakorlati munkát, amely e téren folyik, másrészt pedig a beszéd
gyógyítás kérdésének súlyos voltét akarom demonstrálni, amely 
nehéz és felelősségteljes feladat elé állít szakorvost és gyógypeda
gógiai tanárt egyaránt.

A dadogásra vonatkozó hipotézisek és teóriák rövid áttekin
tése Trömner alapján:

1. Szomatikus okok:
a) status thymico-lymphaíikus —

Browning.
b) Endokrin zavarok — Síave,

Scripture.
e) Szénsavtelííődés, abnormis acido- 

sis — Síarr.
2. Dynamikus teóriák:

a) O k : A hangszalagok görcse —
Schu/tess, Arnolt.

b) Légzésinshufficiencia — Coen.
e) Abnormis, asztmához hasonló

izomfeszültség — Sternberg.
d) Nehéz nyelvmozgások — Male- 

bouche.
e) Nyelv-korea — Bell.
f)  A hangképzőszervek ataxiája —

Merkel, Stard.
g) A beszédapparátus spastikus koor

dinációs neurózisa — Kussmaul, Kíen- 
ke. Guízmann.

h) A beszédizomzat túlságos inner- 
vacióia — R. Rend.

i) Beszédkészség gyengesége —
Liebrnann.

j ) Primar ataxia —- Höpfner.
k) Beszélés és gondolkodás között 

való aránytalanság — Cokimbal, Bili
mé, Guízmann, Schick, Fröschels,
Liebrnann.

Ha a dadogás egyéni kifejlődését figyelemmel kísérjük, úgy 
egy neurotikus folyamatot ismerünk fel benne, amely a beszédből 
indul ki s hova-tovább az egész egyéniségre átterjed.

A dadogás fejlődéstana.
I. Beszédgátlások a beszélőizmok gyakorlatlansága és a tudatba 

nyomuló gondolatoknak incongruens volta miatt.
II. A gátlások ellenimpulsusokra : iteratiókra, reactiv izomfeszü

lésekre, tulinnervátiókra vezetnek.
III. Associativ úton a beszédgátlás különféle componensekből 

összetevődött zavarcomplexummá növekedik. Paldstolási kísérletek 
lépnek fel.

IV. További fejlődése kétirányú le h e t:.........a) A palástolási
kísérletek nem sikerülnek. A kisebbrendűségi érzetek az egyéniség

5. Funkdonális-pszihogén 
felfogások:

a) A figyelemnek a mássalhangzókra 
való hamis beállítása — Síéin.

b) Beszéd-szorongás — Schulfess.
e) Lalofóbis (hasonlóan hydrophóbia)

— Schrank.
d) Szorongással telített, de elfojtott 

élmények hatása — Frank, Laubi.
e) Szorongásos pszihosis — Den- 

liardf.
f)  Beszédkényszer-neurozis — Tröm- 

mer.
g) A striopallidum disfunkciója — 

Schilder.
h) Combinálí felfogások — Nado- 

leczny, Fröschels, Höpfner, Síockerf,
4 . Moralizáló felfogások vagy  

teóriák:
a) A belső élet elrejtésére való tö

rekvés martirneurozis — Aronsohn.
b) Érvényesülési vágy és bátortalan

ság között való hasadék — Appeít.
c) Kielégítetlen életigények és zárkó

zottság-tendencia között való hasadék
— Schneider.

d) Pszihoanalitikus teóriákba titkok 
elárulásától való félelem, Ödipusz- 
komplexhatás stb.
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széteséséhez vezetnek. Okozati eltolódás által a zavarcomplexum a-
beszélni nem tudás fogalmának uralma alá kerül........... b) A palás-
tolás, leplezés eredményeket hoz. Javulás áll be.

V. A palástolásból kiindult megnyugvás növekszik. A dadogó- 
úgy érzi, hogy meggyógyult.

A dadogás kifejlődésének előbb történt vázolása természetesen 
nem tartalmaz mindent, amit erről a kérdésről az egyes szakokban 
mondani lehetne. Nadoleczny mondja, hogy a dadogás nem volna 
neurózis, ha egy meghatározott sémába lenne szorítható, mert min
den egyes esetben rendkívül sok tényező (konstitució, faji jelleg, 
környezet és egyéb jellem- és életbefolyás) hat közre, amelyek által 
a processzus egyéni jellegét kapja. A dadogást így definiálhatjuk.: 
a dadogás oly beszédneurotikus folyamat, amelynek gyökerei a 
gyermek beszédfejlődésének korába nyúlnak vissza; ampéziás zava
rok, effektgátlások, vágy dinamikus artikulációs zavarok következ
tében származott átmeneti kiejtési zavarokkal kezdődik és kedvezőt
len környezet-hatások vagy neuropatiásan diszponált gyermek fixáló 
tendenciája által ismétlődik és megrögződik a zavar. Végül kauzális 
eltolódások folytán beáll a szorongásos, beszédfélelem, amely az. 
egyént össz-személyiségében és szociális értékében súlyosan károsítja.

A dadogásról való felfogás az utóbbi időkben lényegesen meg
változott. Egy pontban azonban bizonyára megegyezik valamennyi 
szerző (mondja Fröscbe/s). nevezetesen abban, hogy a bántalom 
fellépése után nemsokára beszédfélelem áll he. amely időtől kezdve 
éz válik a beszédzavar főforrásává. Ez á főBia, a beszéléstől való
félelem, megszakítja és szétzúzza a normális gondolatmenet folva- 
matát, hogy azután benne “önmaga beszédképtelenségi tudatként 
helyezkedjék el. Minthogy itt bizonyos tekintetben az afáziáknálí 
tapasztalható kiesési tünetekhez hasonlóan mondatrészeknek a ki
esése is fennáll, amit a beszédképtelenségi tudat asszociatív be
hatolása idéz elő, azért Höpfner és Fröscbe/s (Cassel) e beszéd
zavart asszociációs afáziánlm (képzettársításos beszédképtelenség) 
mondja.

Az a megismerés, hogy a bántalom központjában a logofóbia 
székel, Fröscbelst egy új eljárás kidolgozására késztette, amelyet 
1925 óta használ. Pszihoferápiájának az előfeltétele — szerinte — a 
pszihoneurózis pszihikai és szomatikus fejlődési stádiumainak pon
tos analízise, valamint az a feltevés, hogy beteges pszihikai álla
potok az értelem segítségével megszüntethetők. E  terápiás módszer 
magva tehát az a vélemény, hogy a pszihoneurózisokat sikerül fel
építésük tudatos széttagolásával meggyógyítani, (p

Trömmer (Hamburg) a dadogást beszédkényszer-neurózisnak 
mondja. A dadogásnak valamennyi ismertető jele, az általános neu
rotikus terheltség, a neuropatiás alkat, a különféle ideges bántalom- 
mal való szövődmény, pl. tik, enurézis, motoros reakció-feleslegekre 
való hajlam, az egész zavar komplexszerű lehorgonyozódása, bizo
nyos külső és belső körülményektől (különösen a miliőtől, a szo
rongástól, az élet és hivatás sajátosságaitól) való függés, továbbá 
a megfelelő gyakorlás, elterelés, komplex-átrendezés, pszihoterápia 
útján való befolyásolhatóság és mindezeknek egybevetése után csak 
azt mondhatjuk (mondja Trömmer), hogy a dadogás beszédneuró
zis, amelynek alapja konstitucionális, motoros és pszihikus ténye



zőktől függ és amelynek megnyilatkozásai mint kínzó kényszer 
kerülnek a tudatba. Mindezek a kényszerneurózis ismérvei.

Azt a neurológiai analógiákra támasztott teóriát, amely a da
dogást tiszta neurózisnak deklarálja, Nadoletzny is támogatja, aki
nek felfogása szerint: a dadogást általában a beszédbeli koordináció 
területén konstilucionális alapon fellépő ideges reakciónak lehet ne
vezni. Ezeknek az ideges reakcióknak sajátos fajtáját a dadogás 
kifejlődése során már vázoltam. Trömner terápiájában az első két 
fázisban nyugodt fegyelmezés, a figyelem elterelése a beszédhibáról 
és a beszédaktusról szerepel. A harmadikban komplexkorrektura, a 
félelem és a beteges autőszuggeszció elhárítása, a későbbiekben 
pszihikus befolyásolás, környezetváltozás, az ideges össz-személyi- 
ség átképzése, az önbizalom helyreállítása, reszocializálás. Továbbá 
higiénikus-fizikális kezelés az ideges állapot javítására.

Flatau (Berlin) a pszihoterápiának szintén híve és majdnem 
a legfőbb eljárást jogosnak és egyenértékűnek tartja. Nem barátja 
azonban a beszédgyógyítás területén sem a pszihoanalizisnek, sem 
az individuálpszihológiának, sem a hipnózisnak.

A modern beszédgyógyííástan általában a beszédbántalmat 
úgy fogja fel, mint amely az ossz-személyiséggel a legszorosabb 
kapcsolatban van és pedig oly értelemben, hogy az az egész em
bertől van feltételezve és kialakítva és viszont, a bántalom elhatá
rozó befolyást gyakorol az egész emberre. Hogy a bántalmat, mint 
olyant, mely az egész személyiségben keletkezik és azon belül hat, 
jobban megérthessük, szükséges, hogy azt a képet, melyet a dadogó 
nyújt, magunk elé idézzük. Különösen gyengébb idegrendszerű 
egyént látunk benne, akinek testi fogyatékossága lelkileg is meg
nyilvánul a félelem iránti hajlamosságában, affektusos ingerültségé
ben, izgatottságában, hamis és túlértékelt képzetek alkotására való 
hajlamosságában, a lelki egyensúly labilitásában. Sajátos és külön- i 
leges egyéniség egy külsőleg is feltűnően észrevehető bántalommal. | 
Már nem az általános emberi érvényesülésre való törekvés, hanem I 
a beszélésre való törekvés uralja a lelkét. A beszéd, amelynek csak .* 
eszköznek kellene lennie, nála öncéllá alakul.

Gyógyítva-nevelő eljárásunkban mi nem csupán a beszéd 
mehanikai hibája ellen küzdünk, hanem küzdünk konstilucionális 
adottságok, nevelési hibák és ezek következményei ellen; lelkileg 
szenvedő és kétségbeesett embereket, megsérült és összetört jelle
meket kell felemelnünk és átképeznünk.

Ismertetem végül azokat a konkrét vizsgálatokat, amelyek a 
dadogás-kutatással vonatkozásban a legújabb eredményeket tartal
mazzák és a kérdés megítélésében nagy és komoly szerepet vinni 
hívatottak.

Dr. Szondi  100-nál több dadogón végzett konstitució-analitikai 
vizsgálatokat átvezetése alatt álló állami gyógypedagógiai kórtani 
és gyógyíani laboratóriumban. Dr. Szondi arra a kérdésre keresett 
feleletet, vájjon a dadogok pszihoszomatikus organizációja meg
egyező-e avagy eltérő-e a normális egyén pszihoszomatikai organi
zációjától? Vizsgálataink eredményét így foglalhatjuk össze:

A dadogó konstituciójára jellemző: a vazomotoros központ 
labilitása. Kapillár-mikroszkópiás felvételekkel sikerült objektíve 
igazolni dadogó egyéniségek vazomotoros labilitását. Ez a labilitás
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részben érgörcsökben, részben pedig értágulatban jut kifejezésre’ 
A vazospazmus és a vazoaíonia azonban egy és ugyanazon dado- 
gónál váltakozva jelentkezik. Nem beszélhetünk tehát kizárólagosan 
vazospasztikus és kizárólag vazoatőniás dadogó konstitucióról, 
hanem csak vazomotorikusan labilis személyiségekről.

A vazomoíoros labilitás eredete egyénenkint változhaíik. A 
dadogok nagyobb csoportja örökletes alapon mondható vazoneuro- 
íikus konstituciőjúnak. Ezeknél minden exogén ártalom kizárható 
volt és a vizsgált egyének biológiailag legközelebb álló családtag
jainál, elsősorban szüleiknél és testvéreiknél, a vazoneurózis úgy ka- 
pillármikroszkopiailag, mint klinikai tünetekben (érgörcs, migrén, 
epilepszia) ki volt mutatható. A dadogok második csoportjánál a 
vazomoíoros központ labilitása szerzett alapon állott fenn. Ezeknél 
dr. Szondi kimutathatta részben röntgenanaíómiai elemzés útján, 
részint lumbálpunkcióvai, a krónikusan fennálló agyvízkórt, mely
nek punktum maximumát a harmadik agygyomrocs agyvízkórjá- 
ban látja. Ez esetekben tehát a harmadik agygyomrocs fenekén 
levő vazomoíoros központ részben gyulladásos folyamatok helye 
volt, részben pedig a krónikus hidrokefalus állal állandó izgalom
ban íartatik.

A dadogok tehát dr. Szondi konstitucioanaliíikai elemzésének 
megvilágításában részben öröklött vazoneurotikus konsíituciójú 
egyének, részben pedig a vazomoíoros agyi központok szerzeményes 
rendellenességeinek betegei. Az exogén, miliőbeli pszihés faktorok 
nagy jelentőségét ez a felfogás nem veszi tagadásba, hiszen isme
retes, hogy a lelki élet indulati, hangulati és érzelmi reakciói éppen 
a vazomoíoros központ útján tevődnek át a szomatikus pályákra.

Dr. Szondi alapvető vizsgálatai alkalmasak arra, hogy a da
dogás lényegébe mélyebben betekinthessünk. Dr. Sarbó a központi 
agyducok működését tárgyaló referátumában, amelyet a magyar 
elmeorvosok IX. értekezletén tartott, már utalt arra a kapcsolatra, 
amely a vegetatív központ és a legmagasabb érbeidegző központ 
között fennáll. Közel fekszik tehát az a gondolat, hogy ezen leg
magasabb érbeidegző központnak a dr. Szondi felfogása értelmé
ben való konstituciónális sajátossága a dr. Sarbó említette affekíiv 
központtal való kapcsolata a dadogás patotlzioíogiai magyarázatá
ban döntő szerepet vinni hívatott.

Felemlíthetjük Mingazzini felfogását is, amely szerint a köz
ponti agyducok köztrr a lencsemagnak a test különböző tájaira van 
befolyása és így külön felvesz egy lencsemag-beszédzavart, mely 
a szótagolás hibáiban jutna kifejezésre. Arra gondolhatunk tehát, 
hogy a dadogásban a lencsemag, a legmagasabb szimpatikus köz
pont és az affekíiv központ közötti harmóniás együttműködésnek 
zavara áll fenn.

Kétségtelen, hogy ezen Mingazzin i—Sarbó—Sznndi-ié\e vizs
gálatok és feltevések a jövő kutatásainak alapjai kell, hogy legyenek.

A referátumot azzal a kijelentéssel fejezem be, hogy a beszéd 
több mint egy elemi lelki képesség, mert organizatórikusan vesz 
részt az összegyéniség értékeinek felépítésében és ezért kívánatos 
yolna, hogy a Magyar Gyógypedagógiai Társaság jövő decéniu- 
mában a logopatológia és a logopédia méltó helyet és érvényesü
lést kapjon.
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MOZGÁS VIZSGÁL ÁTOK D ADOGÓKNÁL.
Irta: PÁTZAYNÉ LIEBERMANN LUCY.

Pszíhológíai jelenségek megfigyelésénél egy, a pszihofízíkaí egység 
elfogadásán alapuló szemlélet látszik a legtermészetesebbnek. Ennek 
az irányzatnak az a célja, hogy testi és lelki történésekben (amelyeket 
egyenértékű tényezőknek tekintünk) az összefüggés módozatait kutassa. 
Pszihíkus történések esetében a tények összefüggése éppúgy érdekes, 
n;int a mozgásfolyamatok megfigyelésénél; ugyanakkor folyamatok 
megfigyelése meglehetős nehézségekbe ütközik, miután látásunk elszi
getelt jelenségek észlelésére van inkább beállítva.

A mozgáskészség megfigyelése úgy az ép, mini beteg embereknél 
értékes anyagot szolgáltat, mert benne, mint egy tükörben, láthatóvá 
válnak a mozgást létrehozó biológiai és pszíhikus impulzusok. A  mozgás
készségnek a testalkat által determ inált volta és a benne gyökerező 
pszíhikus sajátságok más területen nehezen hozzáférhető jelenségeket 
tárnak fel a megfigyelő előtt.

M agát a mozgást áttekinthetőség céljából meghatározott rend
szerbe foglalni alig lehet. Úgy pszihológiaí, mint mozgáspedagógiai 
rendszerek megpróbálkoztak ugyan különféle csoportosításí m ódsze
rekkel; de minden csoportosítás csak igen tág kereteken belül sikerült. 
Legjobbnak látszik a modern mozgáspedagógia alap ját képező csopor
tosítás a mozgásnak munka- és kifejező-mozgás csoportjaira való bon
tása. Ha ezt a csoportosítást kiegészítjük a k ísérle ti‘pszihoTógía által 
használt beosztással, amely a mozgásokat három nagy kategóriára, az
1.) akaratlagos^.2J^reflex és 3.) az asszociációs mozgások csoportjaira 
bontja, eléggé kimerítő és használható mozgásrendszert kapunk.

Pszíhológíai kutatás számára különösen érdekes probléma a kife
jező mozgás: annál inkább, miután minden mozdulatnak, még a leg
egyszerűbb m unka-mozdulatnak is van bizonyos fokú kifejező értéke; 
éppúgy minden mozgás, még a tisztán kifejező célú mozgás is, vala
mennyi munkával jár. Ebből természetesen következik, hogy valamely 
m ozdulatsor elemzésénél éppoly fontos annak formai és izomgazdál
kodási szempontból való taglalása, mint a benne megnyilvánuló ki
fejezés meghatározása, A  mozgáselemzés legérdekfeszítőbb része ép
pen az utóbbi, bár egyelőre a kifejező-mozgás törvényszerűségeiről 
való tudomásunk annyira hiányos, hogy munkaelméletként használható 
rendszer felállítását sem engedi meg.

A mozgás megfigyelését nehezíti az is, hogy egyszerre térben és 
időben történik, tehát meghatározó tényezői részben térbeliek, részben 
időbeliek. Ha ezeket a tényezőket megnevezzük, kimondhatjuk, hogy 
a mozgást mindenkor meghatározzák a testarányok, az erőkifejtés és a 
mozgássebesség, azaz: formai, dinamikus és pszihíkus tényezők. Ezek 
durván: 1.) a testalkat, 2.) az izomerő, 3.) a mozgásbíztonság, 4.) a lé
legzés. Kifejező-mozgás esetében ezekhez járul a tömeg-kifejezés, az 
elmozdulás sebessége a térben és a mozdulat hangulati kifejezése A 
normális, illetve jó mozgást mindenkor a folyamatosság jellemzi, 
ugyanúgy, mint ahogyan a kóros mozgásnak mindenkori ismertető jele 
a szakadozottság és a belőle következő mozgási szertelenség.

A mozgás időbeli tényezői közül a legfontosabb a szabályos, vagy 
szabálytalan ismétlődésből származó ritmus. M inden mozdulatban 
biológiai folyamatban gyökerező ritm ust találhatunk. A feszítő-izmok 
túlnyomó erőfeszítése és a belélegzés; a hajlító izmok erőrekapása és
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a kílélegzés; a görcsös erőfeszítés és a levegővisszatartás egymással 
elválaszthatatlanul összefüggnek: annál inkább, mert a belélegzés á lla 
pota az egyensúly szempontjából is alkalmasabb állapot az erőkifej
tésre, mint a kilégző helyzet. A görcsös erőfeszítés állapota lelki té 
nyezők (akarat, figyelem stb.) bekapcsolását jelzi. A beidegzés elem
zése az utóbbi esetben néha leleplezően érdekes összefüggéseket vilá
gít meg. Például, ha feszült figyelemmel járó izommunkát figyelünk 
meg, ugyanazon izomcsoportok erőösszpontosítását látjuk, mint nagy 
testi erőfeszítéssel járó testi munka esetében: mindkettő lélegzehússza- 
fotiással jár. A feszült figyelemmel járó ízommegfeszítés külső képe 
készenléti és védelmi állapottá válik, mihelyt négylábon álló helyzet
ben képzeljük el. Az erőhalmozás legfeszültebb pontjának épen a re
keszizom látszik: mintha minden heves érzelmi behatás, tehát elsősor
ban indulatok (düh, sírás, ijedtség) a rekeszizom görcsös és rendelle
nes beidegzését vonná maga után. (Például zokogásnál és utána sokáig 
tartó csuklásnál. Vagy: félelem, szorongás esetében. Lélegzetvísszatar- 
tás behúzott hasfallal. Éppúgy hirtelen megijedésnél, hirtelen beléleg
zéssel járó gyors rekesz- és hasfal megerőltetése.) Maga a hasfal és 
rekeszizom egyidejű beidegzése is rendellenes, m iután normális műkö
désnél a két izomnak egyszerre működő, de ellentétes izommunkát 
végző működése. Miután fejlődéstanilag aránylag új vívmány a kétlá- 
bonjarás, tesünk még nem. alkalmazkodott hozzá teljesen, érthető, hogy 
az elhárító reflexek a csontváz és tartás által kevéssé védett hasi fel
szín védelmét szolgálják. (Ijedtségnél a karok hirtelen előretolása, 
szívhezkapás stb.) Ijedtségnél düh-kitörés esetében és megfeszített fi
gyelem mellett az egész hasfal és rekeszizom megerőltetett állapotban 
van, amihez belélegzés és levegővisszatartás járul. Ugyanezek a té 
nyezők a lélegzés megváltozását is eredményezik: miután a lélegzés 
gyakoriságát, mélységét és erősségét pszihikus ingerek éppúgy befolyá
solják, mint biológiai hatások. Feltételezhető, hogy éppen a légzőszer
vünk az a mehanízmus, amely a pszihikus hatásokat biológiai terű- 
le ire  váltj?  á.Céá megfordítva. A  dadogok mozgásvizsgálatánál ebből 
a 'feltevésbőí indultam ki. Ezeket a vizsgálatokat a beszédhibákat ja 
vító állami gyógypedagógiai tanfolyam növendékein végeztük az 1931— 
32. tanévben. A használt teszteket Schulmann Adolf igazgató úrnak, 
a tanfolyam vezetőjének szíves közreműködésével állítottam  össze. A 
vizsgálatok célja a dadogok össz-mozgáskészségének megismerése volt. 
Feltételeztük, hogy az össz-mozgáskészség, amelynek a beszédmozgás 
csak része, valószínűleg szintén rendellenességeket fog m utatni. A  
teszí-ek alapjául olyan mozgásokat választottam, amelynek fejlődé
sét ismerem s amelyek elvégzése különös megerőltetést nem kíván. A 
teszt-ek három csoportra oszlottak. Egy részük az egyensúlyozás mi
kéntjére és a helyváltoztatás m ódjára, másik rész a lélegzésre, mint 
a hangadás előfeltételére, harm adik csoportjuk a ritmikus alkalm az
kodóképességre vonatkozott. A teszt-ek külön csoportja szolgált a 
mozgás-emlékezet vizsgálására.

A használt teszt-ek a következők voltak:
Járás- és egyensúlyozásra vonatkozó teszt-ek.

1.1 Egyszerű járás. — 2.1 Já rás  hátrafelé. — 3.) Já rás  lábújjon. —  4.) Já rás  
csukott szemmel. — 5.) Já rá s  lábújjon, csukott szemmel hátrafelé.

A járási teszt-ek a  járás-típus m egállapítására szolgálnak. Az egyes járás- 
típusok a testsúlyáttevés m ódja szerint különböznek. A  járástípus értékelésénél az 
a m érvadó szempont, hogy a kísérleti személy kihasználja-e a tes ta lkat form ai és. 
egyensúlybeli lehetőségeit. Ez a szempont két járástipuscsoporto t m utatott.
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1. ) A. járástipus, a kilépő láb oldalán levő kar lendítésével járó, oldalbillenéses • 
egyensúlyozással történő járás.

2. ) B. járástipus, ellenkező oldali karm ozgással és gerinc-oszlop váltakozó 
csávát odásos egyensúlyozással.

A. já rástipus a járni kezdő gyermek járásm ódja, amelyet m egtalálhatunk m in
den deform ált embernél, éppúgy, mint idegmegbetegedés következtében fellépő já- 
rászavar esetében (pl, alaxiánál). Ezt a  járástipust jellem zi az egyensúly ingado
zása és az ennek következtében fellépő mozgási túlm unka, Pubertás utáni megma
radása minden esetben rendellenes,

B. járástípus a norm ális testalkatú, felnőtt ember rendes járásm ódja. Legké
sőbb pubertás u tán alakul ki, de többnyire m ár hat-hét éves korban.

A teszt-ek  sorrendje olyan, hogy fokozatosan válnak nehezebbé. C sukott szem
mel való járásnál éppúgy, m init hátrafelé menésnél, valam int lábú jj-járásnál a já 
rásnak mm den rendellenessége fokozódik a  nehezebb fe ladatta l arányosan.

Az egyes kisérleti személyeket egyenkínt vizsgáltuk ki. Csoportos vizsgálás 
esetén legfeljebb három egyént oszthatunk be egy csoportba, de ezt is csak akkor, 
ha a vizsgálatokat ketten vezetik, A  k ísérleti személyek rendes utcai öltözetben 
voltak, a járási teszt-eknél cipőjűket nem vetették  le. Meggyőződésem szerint ugyan 
sokkal kívánatosabb le tt volna fürdőtrikóban végeztetni a gyakorlatokat, azonban 
ez csak az esetek egy részében volt lehetséges. A  ruha ugyanis nagyon sokat e ltakar 
a mozgásokból és am ellett gátolja is azokat. Éppenúgy pontosabb képet kapunk a 
kisérleti személy járásáról, ha mezítláb já rta tju k . Egy személynek a kivizsgálása 
körülbelül 40 percet vesz igénybe. Egy-egy járási teszt-et legalább négyszer ismé- 
teltetfem  meg 10 m éteres területen. Az egyszerű járásnál (1, teszt), a járástípus á lla 
pítandó meg. A  2-ik teszt-nél a járás sajátosságai fokozódnak. A  3-ik teszt-nél 
éppúgy; amennyiben járási rendellenesség áll fenn, ez az egyensúlyozás megnehezí
tésével egyre szembetűnőbbé válik. Ugyanezt a  célt szolgálja a 4. és 5. teszt.

Ritmikus alkalmazkodó képesség vizsgálására szolgáló teszt-ek.
1. ) Já rá s  megadott egyenletes ritm usra. (Dobütéssel.)
2. ) Já rá s  szabálytalanul változó sebességgel. (Dobütéssel megadott ütemre.)
3. ) Já rás  közben ado tt jelre felugrás.
4. ) Fu tás közben adott jelre megállás.
5. ) U grás megadott, egyenletes ritm usra. (Ugrás közben két karra l élűiről 

hátra  körözni, minden ugrásra egy teljes karkörzés és az ugrást folytonosan diktáljuk.)
6. ) Já rá s  önmaga álta l megadott egyenletes ritm usra.
7. ) Já rá s  önmaga álta l m egadott változó ritm usra.
8. ) Ugrás önmaga által m egadott változó ritm usra. (Az 5-ík teszt-ben le írt 

ugrást csinálta tjuk .)’
A ritm ikus alkalm azkodóképesség vizsgálására szolgáló teszt-eket annak  a 

meggondolásnak az alap ján  állítottam  össze, hogy csökkent mozgásképességű em
berek ritm usérzéke is gyengébb az átlagnál; ezenkívül jó mozgáskészséghez nagyfokú 
mozgási alkalm azkodóképesség is járul.

1. sz. teszt annak m egállapítására szolgál, hogy a k isérleti személy képes-e ' 
m egadott egyenletes ritm ushoz alkalm azkodni.

2. sz. teszt azt m utatja meg, hogy tud-e egyáltalán (és ha igen, akkor m iként?) 
változó ritm ushoz alkalm azkodni,

3. sz. teszt kom plikált mozgási problém a elé á llítja , az alkalm azkodás itt is 
hallási inger (dobütés)-re történik.

4. sz, teszt a mozgásinger fékezésére vet érdekes világosságot.
5. sz. teszt azt m utatja  meg. hogy a k isérleti személy miként bánik az ugrás- 

ad ta  lendülettel és mennyire uralkodik  azon.
6. sz, teszt annak m egállapítására szolgál, hogy képes-e egy egyenletes ritm us 

felismerésére.
7. sz. teszt-nél megfigyelendő az egyének ritm ikus beállítottsága, am ely néha 

igen jellem ző alakulásokat mutat.
8. sz. teszt-ben az előbbiekben tapasz ta lt sajátosságok élesebben jelennek meg.
Légzési teszt-ek.
1. Légzéstípus m egállapítása. (Teljes légzés, vagy bordalégzés, vagy m ellkasi 

lélegzés. Megfígyelendők az esetleges együttmozgások.)
2. Lélegzés-visszatartás. (Alsó határ 4-5 mp. S topperóra híján 4-5-ig számolunk)
3. Kilélegzés különféle m agánhangzókra, o ldalt kar-leengedéssel olykép, hogy 

belélegzéskor oldalt a karokat függőlegesig em eltetjük, kilélegzéskor kar-leengedés.)'
A légzési teszt-eknél megfigyelendő a testtartás, a  lélegzés mélysége, tem pója, 

szakadozottsága, (az utóbbit különösen jól lehet látni a hangzókra való kílélegzés-
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nél, ahol a lélegzőmozgást pontosan követi a karm ozgás). Megfigyelendő ezenkívül 
a kilélegzés hossza.

Az ágyéki geríncoszlophom orulat tú lzo tt fokozódása belélegzéskor m ár légzési 
rendellenességnek tekinthető. Ugyanúgy megfigyelendők az esetleges nyakfeszítés 
és a beszédnél történő együttmozgások.

A lélegzési teszt-eket .lehetőleg derékig mezítelenül végeztessük, m iután a lég- 
zőmozgás finomabb árnyalatai ruhában teljesen elvesznek. A  lélegzés pontos meg
figyelése dadogóknál annál inkább fontos, m ert a  kilélegzett levegő nyomása fontos 

. szerepet játszik a beszédnél működő izm ok összműködésében.
Mozgásemlékezet vizsgálására szolgáló teszt-ek.
1. ) Egyszerű gyakorlat diktálás a lap ján  (terpeszállás, két kart fej felett össze

kulcsolni, o ldaltörzshajlás balra, ugyanakkor testsúlyáttevés balra, jobb térd  meg
hajlik  súlyáttevéssel egyidejűleg),

2. ) Ennek emlékezetből való elismétlése.
3. ) Egyszerű gyakorlat, m egm utatás alapján. (A lapállás, két k art m agasra 

emelni. Egyenes törzshajlás előre. K arokat szétvínni válíg. Fej körül zárni. F el
egyenesedni.)

4. ) Ugyanennek az elismétlése emlékezetből.
A mozgásemlékezeti teszt-eknél fontos szempont, hogy a mozgásban kevés, 

vagy sok szerepe van-e a látási ellenőrzésnek. A  látási ellenőrzés formái: defektus, 
vagy csökkent mozgáskészség esetében fokozott.

Ezenfelül ajánlatos az alkati típus meghatározása, m iután az egyes a lkati típu 
sok m ozgás-fejlődése némileg eltér egymástól.

Összesen negyven egyént vizsgáltunk meg a fenti teszt-ek alapján, 
különböző kcrú, nemű és társadalm i helyzetű embereket, felnőtteket és 
gyermekeket egyaránt.

A  járás vízsgálásánál a kivizsgált negyven esetben mindössze csak 
5 olyan dadogót találtunk, aki ellenkező oldali karlendítéssel jár. 
(Ezek is mind könnyű estek voltak.) A  többi 35 kísérleti személy a p ri
mitívebb A. járástipussal jár, oldalról oldalra billenő egyensúlyozás
sal, a normális felnőtt ember ellenkező oldali karlendítéssel kísért já 
rása helyett. Az oldalbillenés a teszt-ek nehezítésével arányosan foko
zódott, különösen, amikor elm aradt a látási kontroll. A z  oldalbillenéses 
A . járástípus jellemzi a súlyos dadogókat. Ezenfelül minden "dadogó 
járásában, — kivétel nélkül'"— rendkívül érdekes jelenséget tapasztal
tunk, amit egészséges emberek járásában még sohasem volt alkalmam 
látni. Ez a tünet a féloldali mozgási aránytalanság, amely az egyik láb 
hosszabb lépésében és erősebb erőkifejtésében nyilvánul meg. Különö
sen tisztán látszik ez a ritmikai teszt-eknél (amikor minden dobütésre 
egy lépés esik), amikor az erősebben kifeszített láb kilépésekor, (ön
magától megadott ritm usra való járásnál is) erősebb a dobütés is. Ezt 
az erősebb dobütést a kísérleti személy (még zeneileg képzett dadogó 
is, aki ezt másoknál észrevette) sajátm agán egyetlen esetben sem vette 
észre.

A  lélegzés szintén jellemző sajátosságokat mutat, még pedig:
jellemzi a hasfalnak kilélegzés közben történő hirtelen, többszöri, 

többé-kevésbbé iüTenzív összehúzódása, amely azonos a hirtelen meg- 
ijcdés esetén történő lélegzéssel. Tulajdonképen állandó . belélegzés! 
készséget jelent, ás egyetlen esetben sem hiányzott. (Tekinthető a be

széd e t kísérő félelem 'tünetének is.)
A beszédhez használt levegőoszlop és levegőnyomás egyenlőtlen

ségét eredményezi, a beszédnél használt izmok súlyos túlmunkájához 
és ennek következtében fellépő túlfáradásához vezet. A hirtelen has
behúzás erős ágyéki gerincoszlophomorítással és nyakfeszítéssel jár 
együtt. A  nyakfeszítéssel (mély és felületes nyak-izmok, nyelvalaítí iz-
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mok stb.) együtt jár a rágóizmok megerőltetése, ami az állkapocsízület 
finom mozgásait gátolja és beszédgátló momentum. Ehhez társul az áll 
befeszííése, amely a nyelvalatti izmok működését görcsösre fokozza. 
(Defenziv-agresszíós tartás.) A  hangadás torokszorítással indul és a 
levegő-vísszataríásí és belélegzési törekvés folytán egyre fokozódóan 
görcsössé válik. Ezt a tünetet minden egyes esetben tapasztaltuk, A 
beszédizmok túl m unkája magyarázza is egyben a dadogás létrejöttét. 
Eszerint a dadogás egyik oka kereshető a beszédnél szereplő izmok 
túlfáradásában is.

A  ritmusérzék minden estben tökéletlen. Többnyire csupán egy
féle sebesség, illetve lassúság mellett alkalmazkodóképes. Másik tünete 
a késés. Súlyos bádogoknál (számszerint 5 esetben) egy, az illető sze
mélyre jellemző állandó ritm us-alakulást tapasztaltam  (pl, három egy
forma időközben történő, egyforma erősségű dobütés, amelyre két gyor
sabb és gyengébb ütés következik stb.)

A  mozgásemlékezet mindig hiányos. Mindenkor jellemző a látási 
ellenőrzéS'^önTös^zerepe. T ipilcussajátságai ezenfelül sűrítés és kiha
gyás.

A dadogok beidegzése beszéd közben érdekes sajátságokat mutat. 
Ezek:

1. ) Fokozott ágyéki gerincoszlophomorítás belégzésnél, amely a 
tartás és a lélegzés rendszertelen m unkáját eredményezi.

2. ) A  tartás következtében has- és nyakizom-feszítés állbehúzás- 
sal és a nyelvalatti izmok megerőltetésével. Ehhez minden esetben a 
rágóizom erős feszítése járul. Ezenfelül beléíegzési-készség és levegő- 
visszatartás, amely egyre jobban fokozza a beszédhez használt izmok 
amúgy is görcsös feszültségét. Ehhez járul beszéd közben a hasfal idő
közönként való hirtelen behúzódása,

3. ) Ezenfelül jellemzi a dadogó minden mozgását a többé-kevésbbé 
súlyos túlmunka.

Összefoglalás. A  vizsgálatok alapján a dadogok általános mozgás
készsége néhány feltűnő rendellenességet mutat, még pedig;

1. ) Kezdetleges járás- és egyensúlyozásmódot.
2. ) Járásnál 'megnyilvánuló mozgási ásszímetriát.*)
3. ) Légzési rendellensséget.~tJfme’Iy minden íraufflás hatásnál mu

tatkozó légzési rendellenességgel (pl, ijedtség) azonos és tekinthető 
a dadogás komplikált tünetkomplexumában pszihikus tünetnek.

4. ) Légzési rendellenesség következtében kiejtésnél és hangkép
zésnél súlyos túlmunkát.

5. ) Ritm ikai bizonytalanságot.
A  fentiek alapján m egállapíthatjuk, hogy a dadogok mozgása né

hány, a dadogókra általánosan jellemző mozgáspatoiógíai tünetet mu
tat, amelyek azt a következtetést engedik meg, hogy a dadogás létre
jöttében pszihikus hatások erősen érvényesülnek. Létrejöttének okára 
és m ódjára vonatkozó feltevésekre azonban az eddig kivizsgált anyag 
nem elegendő: éppen ezért a leírt vizsgálatok csupán kezdeményezés
nek tekinthetők.

*) E zalatt a két testié i különböző erősségű izom munkáját értem.
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GONDOLATOK DR. PETRI PÁLNAK, A MAGYAR 
GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG X. NAGYGYŰLÉ

SÉN TARTOTT TB. ELNÖKI MEGNYITÓJÁHOZ.
Irta: dr. TÓTH ZOLTÁN.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság X. nagygyűlése dr. Peíri 
Pál, vallás- és közoktatásügyi államtitkárt tb. elnökévé választotta. 
Határozatával Társaságunk Peíri Pálnak a magyarországi gyógy
pedagógia fejlesztése érdekében kifejtett nagyértékű tevékenységét 
kívánta jutalmazni és nevét az utódok számára megörökíteni.

Ez a kiváló értékű tevékenység Társaságunk minden tagja 
előtt ismeretes. Tanárképző Főiskolánk megszervezése, a gyógy
pedagógiai intézetek országos szaktanácsának újjászervezése, a 
gyógyító nevelés ügyével kapcsolatos tárgyi és személyi kérdéseink 
elintézése s ügyünk érdekében folytatott munkásságának egész soro
zata igazolja, hogy Peíri Pál államtitkárban a gyógyító nevelés 
kérdései iránt melegen érző szívre, minden nemes és értékes törek
vést megértő hivatali főnökre s az egész gyógypedagógiáért csele
kedni tudó és akaró egyénre találtunk.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság tb. elnöki székének 
elfoglalása alkalmával tartott elnöki megnyitója nem volt számunkra 
meglepetés. Nem lepődtünk meg azon a kiváló tájékozódottságán, 
amellyel szakembert is túlszárnyaló hozzáértést árult el. amikor a 
gyógyító nevelés értékét a nemzetvédelem szempontjából méltatta.

Gondolatmeneté értelmében a nemzetvédelem eredményeinek 
biztosítása szempontjából oly tevékenység megszervezésére van 
szükség, amely a nemzetre, a társadalomra és az egyénekre ható 
károk érvényesülésének meggátlására, vagy megszüntetésére törek
szik. Ezt a célkitűzést a gyógyító nevelés egész területén, annak 
minden tevékenységében figyelembe kell venni. Ezért az iskolai 
nevelésre vonatkozó fogalmak kialakítása mellett a nemzetvédelem 
fogalmával is meg kell ismerkednünk, ha azt akarjuk, hogy a gyó
gyító nevelői gondolkodás és a gyógyítva nevelői tevékenység az 
egyetemes nemzetvédelem szolgálatára is kiterjedjen.

A nemzetvédelem fogalmában, mint tényezőket, meg kell lát
nunk a nemzeti és társadalmi szervezeteket és mindegyik szervezet 
keretében az egyén lelki és testi életének fejlődési és fejlettségi ér
tékét. Meg kell ismerni azokat a természetszerű törekvéseket, ame
lyek útján az egyén társadalmi, nemzeti és általános emberi érté
kével érvényesülni kíván.

A közigazgatás és a fegyveres erő a nemzetvédelmi gondolat 
megvalósulásának főleg külső eszköze. E két védelmi eszköz a 
nemzet szervezetére ható károk távoltartását, vagy elhárítását tekinti 
főfeladatának. E külső védelmi szervezet mellett igen nagy jelentő
ségű azoknak a tevékenységi lehetőségeknek megalkotása, amelyek 
a nemzet belső értékének az egyénekkel kapcsolatos csökkenését 
hívatottak megakadályozni, vagy pedig a már beállott lelki és testi 
értékcsökkenés enyhítésére, vagy megszüntetésére eredménnyel tud
nak vállalkozni.

Amíg a célszerűen megszervezett közigazgatás és a nemzeti 
rend ereje a fejlődésnek és a biztosan haladni akaró nemzeti élet
nek külső akadályait hárítják el, addig igazi értékű fejlődés és a
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nemzetei versenyében érvényesülni tudó életlehetőségek csakis az 
egyének testi és lelki életéhez kötött benső erők értékének emelésé
től és az értékcsökkenés megakadályozásától várható.

A nemzet életét a széles népréíegek, az emberek lelki és testi 
ereiének csökkenése, vagy helytelen irányú fejlődése útján érheti a 
legnagyobb károsodás. Ezek az egyéni károsodások a legtökélete
sebb állami szervezet mellett is szabadon érvényesülhetnek. Meggát- 
lásukra és a bekövetkező károk csökkentésére vagy megszüntetésére, 
éppen nemzetvédelmi szempontból kell minden lehetőt megtennünk.

A testi és lelki egészség biztosítása, a test erejének és ügyes
ségének, valamint szellemi műveltségünk értékének emelése s a ma
gasabb rendű élet kifejlesztése azok a kérdések, amelyek a nemzet
védelem fogalmában, mint az egyének összértékei egyesülnek.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság X. nagygyűlésén Petri 
Pál tb. elnök mindnyájunk örömére készséggel állapította meg, hogy 
hazánkban e benső értékű nemzetvédelmi tevékenység a testi, értelmi 
és erkölcsi élet kérdéseivel foglalkozó egyének összhangzaíos együtt
működése által kiváló értékkel érvényesül. A íb. elnök úrnak ez a 
megállapítása Társaságunk számára nagy elismerés, további tevé
kenységünk részére pedig irányt jelző gondolat.

Az orvos e gondolat szerint az egészség és betegség kérdé
seinek megoldására vállalkozik. A normális gyermekek nevelője és 
oktatója az ép és egészséges testi, valamint lelki erők kifejlesztését 
és a nemzeti életben való érvényesítését tekinti feladatának. E két 
tevékenységi kör között, mint feltétlenül szükséges hézagpótló kezd 
érvényesülni a gyógyítvanevelői tevékenység azáltal, hogy a 
csökkent testi és szellemi, valamint erkölcsi értékek kifejlődésének 
meggáílására, vagy pedig a már kifejlődött értékcsökkenés meg
szüntetésére, vagy javítására vállalkozik.

E hármas tevékenységi körben a gyógypedagógia különlege
sen fejlődő magyarországi irányzata a nemzetvédelem szempontjá
ból igen értékes hézagpótló. Hiába gondoskodunk a normális gyer
mek legkiválóbb értékű oktatásáról, hiába küzdünk a betegségek 
megelőzése és az egészség védelme érdekében a legtökéletesebb 
formában, ha nem tudunk gondoskodni arról, hogy az emberi és 
társadalmi élet hibáiból vagy tévelygéseiből származó kisebb- 
nagyobb értékcsökkenések terjedése is megakadályozható, vagy 
pedig a már csökkent érték javítható legyen.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság tevékenységének iránya 
a felsorolt értékes törekvések miatt nagyértékű. Ezt a kiváló és 
értékes törekvést kívánja Petri Pál tb. elnök jutalmazni akkor, 
amikor a magyarországi gyógypedagógiát e sokoldalú és értékes 
tevékenysége miatt „a neveléstudomány legszebb ágának“ minősíti.

Petri Pálnak ez a kijelentése nem sablonos ünnepi értékelés. 
Államtitkári működése alatt a gyógyító nevelés minden kérdésével 
foglalkozott és messzire néző politikai meglátásai a gyógyító ne
velés egész tevékenységi körét finom megérzéssel helyezték a nem
zetvédelmi politika méltó helyére.

Állásfoglalását nagy örömmel fogadjuk. Nemcsak azért, mert 
a gyógypedagógia számára messzebbre néző és magasabbra látó 
célokat jelöl ki, hanem azért is, mert a gyógypedagógia mai fejlő
désében sem maradt meg régi, szűkre szabott keretei között. Ma 
már nemcsak a súlyosan hülyék, nemcsak a vakok és siketek ne-



vetésének és oktatásának szűkebb területeire vonatkozik, hanem a 
fogyatékosság egész kérdését gondolatkörébe vonja és tevékeny
ségét a fogyatékosságok egész területére kiterjeszti. E tevékenysé
gével a gyermekek és ifjak nevelésének oly kérdéseit is törekszik 
megoldani, amelyek a látszólag normális egyének sorsdöntő káro
sodásait hívatottak csökkenteni, vagy megszüntetni. E vállalkozá
sával a mai értelemben fejlődő gyógypedagógia a nemzeti életnek 
éppen azokat az elemeit kívánja a normális társadalom kereteibe 
beilleszteni, akik egyébként kiváló értelmi képességük mellett, gyó
gyító nevetés nélkül, a társadalmi rend és erkölcs, valamint köz- 
gazdasági szempontból értéktelenek és így az egész nemzeti élet 
szempontjából nagy károkat jelenthetnek.

Tiszteletbeli elnökünk készséggel ismerte el megnyitó beszé
dében, hogy a gyógypedagógia nemzetvédelmi jelentősége ma már 
úgy gazdasági, mint társadalmi, valamint tanügyi szempontból is 
vitán felül áll. A gyógyító nevelés nemzetvédelmi jelentőségének 
kiváló értékét bizonyítja a tb. elnöknek az a kijelentése is, amely- 
lyel megállapítja, hogy a gyógypedagógia ma már nem nevezhető 
a nemzeti élet keretében, — mint sokan mondani szokták —, limis- 
tevékenységnek, mert fejlődése a legsürgősebben megoldásra váró 
életkérdésekkel forrt össze. Tevékenységét a gyógypedagógia ép
pen azokkal a nevetési kérdésekkel kapcsolatban törekszik kifejteni, 
amely kérdések megoldása nélkül társadalmunk és nemzeti életünk 
károsodásai mindinkább növekedhetnek.

Petri Pál államtitkár az elhangzott elnöki megnyitó értelmé
ben a gyógypedagógiát nemcsak a nemzetvédelem szempontjából 
minősíti kiváló értékűnek, hanem azért is: „mert minden vonatko
zásában a mi vérünkből való, a mi nemzetünk tagjainak testéből 
sarjadzoít károsodások meggátlására, javítására s a mi szerencsét
lenné vált vagy válható gyermekeink megmentésére törekszik.“

Ezek az értékes elnöki kijelentések világosan kifejezik azt a 
gondolatot, hogy a gyógypedagógiát ma már nemcsak az ember
szeretet nevében, hanem amind jobban és jobban reánk háruló nem
zeti kötelességünkből kell fejlődésében elősegíteni. A gyógyító-ne
velői gondolkodás kialakulását, e nagy nemzetvédelmi értékénél 
fogva, minél több kérdésének megoldása érdekében mindenkinek 
kötelessége támogatni.

Petri Pál államtitkár urat a Magyar Gyógypedagógiai Társa
ság minden tagja készséggel követi e gondolatmenet felépítésében 
és megvalósításában. A íb. elnök úr bebizonyította előttünk, hogy 
a magyar nemzeti kultúrának hivatott vezetője, a gyógyító-nevelés 
ügyének pedig a nemzetvédelmi gondolat jegyében értékes irányí
tója, megértő és lelkes barátja.

io

t
V
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„HÍVJUNK-E l á t o g a t á s u n k r a  k ü l f ö l d i
SZAKEMBEREKET ?“*)

Irta : dr. TÓTH ZOLTÁN.

Karlársaim közül többen ismételten is felhívták figyelmemet 
fenti cím alatt megjelent közleményre. Véleményük szerint e közle
ményben Kirschenheuter Ferenc igen egyoldalú beállítottságban és 
lekicsinylő hangon foglalkozik a Gyógypedagógiai Tanárképzővel 
és a magyar gyógyító nevelés ügyével.

A hivatkozott lap megjelent számait már hosszabb idő óta 
nem olvasom el. Erre az elhatározásra a lap lekicsinylő és sokszor 
a gúnyolódásig és a sértegetés határáig menő hangja indított. Kar
társaim előtt több ízben kijelentettem, hogy a hivatkozott lapban 
elhangzott, u. n. bírálatokra nem válaszolok és a véleményalkotást 
az olvasók bölcs belátására bízom.

A többszöri felhívásnak engedve, mégis elolvastam Kirschen
heuter Ferenc elmefuítatását. Az alább közölt adatok igazolják, 
hogy a közlemény megismerése szükséges volt, mert a címben fel
tett kérdéssel oly módon foglalkozik, amit eddig még a hivatko
zott lapban sem tapasztaltam. A közlemény több része nemcsak 
lekicsinylő, hanem a való tényeket sem fedi. Ez az oka annak, 
hogy mégis válaszolok.

A közlemény első része azon kesereg, hogy bécsi karíársaink 
34 év óta nem látogatnak meg bennünket, holott Magyarországból, 
különösen a háború előtti időben, a magyarok közül nagyon sokan 
keresték fel a vakok bécsi intézetét. Panaszkodva mondja el a köz
lemény, hogy a bécsiek mily lekicsinylő módon bántak az intéze
tüket látogató magyarokkal. Az igazgató előszobájában hosszú 
ideig megvárakoztatták őket és az intézet bemutatását végül is al
tisztre bízták.

Ha a felsorolt sérelmek megtörténtek, úgy azt kérdezem kar
társaimtól, hogy miért tűrték a sérelmes bánásmódot ? Azt a kér
dést intézem Kirschenheuter Ferenchez, — aki tudomásom szerint 
maga is többször megfordult a vakok bécsi intézetében, — miért 
ment ismételten oda és miért nem fordult a sérelmes fogadtatás 
után sarkon? Miért tűrte a lekicsinylő sérelmek sorozatát és külö
nösen azt, hogy a vakok bécsi intézetének szervezetéről és a vakok 
oktatásáról az igazgató által kirendelt altiszttől nyerjen szakszerű 
felvilágosítást ?

A vakok bécsi kongresszusára a háború előtt a budapesti 
kartársaknak igen tekintélyes száma vonult fel. Ha a vakok bécsi 
intézete tanári testületének, valamint igazgatójának a magyarokkal 
szemben tanúsított bánásmódja sértő és lekicsinylő volt, miért men
tek Bécsbe kongresszust hallgatni és különösen miért vettek részt 
a bécsi intézetben tartott összejöveteleken ?

Fiatalabb koromban gyakran beszéltem a bécsi intézetet láto
gató idősebb kartársaimmal, közöttük Herodek Károllyal és Vitár 
Rezsővel, de sohasem hallottam, hogy velük sértő módon, vagy 
figyelmetlenül bántak volna.

*) Kirschenheuter Ferencnek a „Siketnémák és Vakok Oktatásügye“ 195£. évi 
5 .-4 . és 9.—10. számában megjelent közleményére vonatkozó h^Jy^^Jgázításo1'

Magyar Gyógypedagógia 1938. 1—3. szám. / « ■
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Több ízben hallottam, hogy a külföldi látogatókat a bécsi in
tézetben a magyarországi intézetek látogatásáról igyekeznek le
beszélni és tudtam azt is, hogy bécsi kollégáink sohasem látogat
nak el hozzánk.

A közlemény második része azt állítja, hogy én a bécsi karíár- 
sakat Budapestre invitáltam és ez ellen a meghívás ellen Kirschen- 
heuter Ferenc a kérdéses közleményben nyíltan tiltakozik.

Emlékeztetni szeretném Kirschenheuter Ferencet arra a napra, 
amikor hivatalos helyiségemben elmondortam neki, hogy Trapny 
Károly bécsi kartársam levélben kérte az engedélyt intézetünk meg
látogatására. Azt is elmondottam Kirschenheuter Ferencnek, hogy 
levelet kaptam bécsi kartársainktól, akik azt az óhajukat fejezték ki, 
hogy testületileg szeretnék intézeteinket meglátogatni. Tőlünk ked
vezményes ellátást kérnek. Ez alkalommal azt is említettem Kirschen
heuter Ferenc előtt, hogy a legutóbbi évben tartott bécsi vakügyi 
előkészítő kongresszus alkalmával a vakok bécsi nevelőintézetét 
nem látogattam meg, mert erre éppen a múltbeli magatartás miatt 
nem éreztem magam disponálva. Ekkor említettem meg, hogy egye
dül dr. Tegyey jenő, egyesületi titkár vett részt a többi európai 
állam kiküldöttjével a hivatalos látogatáson. A fogadtatás kimért 
és hűvös volt, de ez nem a jelenlevő egyetlen magyarnak szólha
tott, hanem a bécsi intézetben meghonosodott tartózkodó szellem
mel magyarázható.

Azt kérdezem Kirschenheuter Ferenctől, hogy ezt a tényállást 
miért nem írta meg úgy, ahogyan azt tőlem hallotta, ami a való
ságnak is megfelelt és miért állított rólam olyat, amely állítása után 
oda teheti, „De mi elvileg tiltakozunk ellene“.

A közlemény további részében megállapítja az író, hogy a 
siketnémák váci intézetének 125 éves jubileumával kapcsolatban tör
tént külföldi látogatásokra vonatkozólag dr. Schumann Pál német- 
országi igazgató a „Blätter für Taubstummenbildung“ 1928. évi 
januári számában nem valami elismerőleg nyilatkozik a magyar 
siketnéma-oktatásról. A sok dinom-dánom, bemutató és mulatozás 
után azzal fejezi be a magyarokra nézve nagyon lehűtő beszámoló
ét: „Örülünk, hogy hazajöttünk a józanság országába.“

Ugyanaz a Schumann a „Blätter für Taubstummenbildung“ 
1952. évi második számában „Die Entwicklungslinien der heilpäda
gogischen Wissenschaft“ című dolgozatomra vonatkozólag a követ
kezőket Írja: „Ez a gondolatokban gazdag beszámoló a gyógy
pedagógia fogalmának fejlődését és tartalommal való telítődését 
tárja elénk. A gyógypedagógia fogalmát kezdetben oktatástehnikai- 
lag fogták fel, amíg ma nevelési eszmeként vált ismertté és most 
már igazán hatásossá. Bemutatja, hogy a fogalom telítődése a 
gyógypedagógia elméletére milyen hatást gyakorolt, továbbá a 
gyógypedagógusok képzésére, valamint az orvostudománynak a 
gyógypedagógiával való viszonyára. Majd így fejezi be: A gyógy
pedagógia gondolatát sem tagadni, sem fejlődését megakadályozni 
nem lehet.“ (Fordította: Merész Fülöp.)

Schumannak e két eltérő értékű bírálata arra figyelmeztet ben
nünket, hogy csak oly kérdésekkel kapcsolatban keressük a kül
földiekkel való érintkezést, amely azokban nem lekicsinylést, hanem 
méltánylást és a magyar gondolatok elismerő értékelését váltja ki.
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,,A vakok képzetvilága“ című munkám német kiadására nézve 
ca Siketnémák és Vakok Oktatásügye csak annyit írt, hogy meg
jelent. Ugyanakkor kiadóm Lipcséből 12 német és osztrák és több 
olasz bírálatot küldött meg. Mindegyik bírálatból arról szereztem 
meggyőződést, hogy a külfölddel nagyon érdemes érintkezést ke
resni és fenntartani. De csak oly esetben, ha valakinek elfogadható, 
vagy értékes mondani és mutatni valója van. A külföld bírálata minden 
-személyi vonatkozástól ment és így tárgyilagos és igazságos. (E kriti
kák mindegyikét szívesen bocsátom az érdeklődők rendelkezésére.)

A további részben Kirschenheuter Ferenc a következőképen 
panaszkodik : „Kétségtelen, alig ismernek bennünket külföldön. Aho! 
¡ismernek is, semmi esetre sem emlegetnek bennünket az elsők kö
zött. Sem a siketnémák, sem a vakok, sem a gyengeelméjűek ne
velés és oktatása, sem a gyógypedagógiai tanárképzés terén.“ E 
közlemény folytatásában azután Kirschenheuter Ferenc ismét módot 
keres és talál, hogy a mi magyar lelkünk alkotását, a külföldön is 
»elismert magyar Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát kicsinylő 
megjegyzéseivel illesse. Nem akarok e helyen Főiskolánk védelmére 
kelni, mert erre szükség nincs.

Az alábbiakban felsorakoztatom a magyar gyógyító nevelés 
ügyére és a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolára, valamint 
tudományos intézményeinkre vonatkozó külföldi véleményeket hite
les fordításban, azzal a megjegyzéssel, hogy az eredeti iratok a 
Magyar Gyógypedagógiai Társaság és a Gyógypedagógiai Tanár
képző Főiskola irattárában bárkinek is rendelkezésre állanak. An
nak a kérdésnek az eldöntését, hogy Kirschenheuter Ferenc le
kicsinylő panaszkodásának és bírálatának van-e igaza, a m. t. ol
vasóra bízom.

Egenberger R. német gyógypedagógus, a Német Gyógypeda
gógiai Társaság elnöke „Die Hilfsschule“ 1929-ik évfolyamában a 
következőket írja: „Ezzel a gyógypedagógiai képzéssel Magyar- 
ország ma az é l e n  ál l .  Nem ismerek oly országot, amely ilyen
féle szervezetet teremtett, vagy amely ilyennek teremtésével foglal
koznék. Itt olyan eredmény előtt állunk, amely bizonyára annak a 
bizalomnak a gyümölcse, mely a kormányt és a gyógypedagógia 
munkásait összeköti.“ stb.

Dr. A. van Voorthuisen, a holland gyógypedagógiai intézetek 
állami szakfelügyelője 1931. nyarán a magyar gyógypedagógiai 
intézeteket meglátogatta. E látogatásáról a holland „Gyógypeda
gógiai Oktatás“ c. folyóirat 12. évfolyamának 9. számában „Buda
pest“ címen számol be. Beszámolójában a következőket mondja: 
„Budapesten a Tanárképző Főiskola állami intézmény. Ennek a 
Főiskolának nagy előnye, hogy kórtani és orvospszihológiai labo
ratóriumokkal áll szoros összefüggésben. A reám ható benyomások 
után megállapíthatom, hogy Magyarországon a fogyatékos gyerme
kek nevelését és oktatását célzó gyógypedagógia i g e n  m a g a s  
n í v ó r a  e m e l k e d e t t ........... Ez annak köszönhető, hogy a szel
lemi szempontból amúgy is magasan álló Magyarország a gyógy
pedagógiai oktatást is felkarolta és F ő i s k o l á j a  j ó l  k é p z e t t  
t a n á r o k a t  a d  a fogyatékos gyermekek oktatására és nevelé
s é re ......... Mindezek után be kell látnunk, hogy H o l l a n d i á n a k
i s  s z ü k s é g e  v o l n a  e g y  a b u d a p e s t i h e z  h a s o n l ó  
b e r e n d e z é s ű  i n t é z e t r e . . ...........

2*
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Ugyancsak a holland szakfelügyelő a „Gyógypedagógiai Ok
tatás“ című folyóirat 1932. áprilisi számában dr. Szondi Lipót 
hollandiai előadásaival részletesen foglalkozik. Elismerő szavait a 
következőképen fejezi b e : „A holland gyógyító nevelés ügyre nézve 
fontosnak tartom, hogy a jövőben az orvos a gyógypedagógia 
terén nagyobb munkát vállalhasson, mint amekkora szerepet eddig 
játszott.“

De folytassuk tovább annak a bizonyítását, hogy Kirschen- 
heuíer Ferencnek mennyire van igaza, amikor azon siránkozik,^ 
hogy külföldön nem ismernek és egyáltalában nem méltányolnak 
bennünket.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaságot, a Gyógypedagógiai1 
Tanárképző Főiskolát és a vele kapcsolatban működő tudományos 
intézményeket és gyógypedagógiai intézeteinket Németország, 
Ausztria, Lengyelország, Hollandia és Amerika kiküldöttei több ízben- 
is meglátogatták. A Magyar Gyógypedagógiai Társaságot a német 
gyógypedagógiai kongresszusokra nemcsak meghívták, de mint a 
kölni gyógypedagógiai kongresszus elnöke egyik leveléből meg 
fogjuk látni, a kongresszuson részt vevő magyarok tevékenységét 
megfelelően méltányolták. Tanárképzőnk szabályzatát Németország,, 
Ausztria, Lengyelország, Svájc, Románia, Jugoszlávia és Cseh
ország kérték el tőlünk. Hogy ez idő szerint még nem valósították 
meg, az még nem azt jelenti, hogy helyesnek nem tartják, hanem 
szubjektív okok késleltetik a megvalósulást. Ezt látjuk a hollandi, 
szakfelügyelő cikkéből és több hozzánk érkezett levélből is.

Társaságunk tagjai közül külföldi előadásokra többen meg
hívást kaptak. Egyik tagtársunk összes költségeit a holland állam
viselte, hogy a magyar gyógypedagógia köréből a holland szak
emberek előadást hallgathassanak.

Valamelyik évben Budapesten járt Adlernek egyik legelső- 
tanítványa. A Gyógypedagógiai m. kir. Orvospszihológiai Intézet
ben beszélgettem vele több kartársam jelenlétében, amikor kijelen
tette, hogy a magyar gyógypedagógia fejlődését kiválónak és minta
szerűnek tartja.

De beszéljenek tovább a külföldről érkezett írásbeli dokumen
tumok.

Dr. Isserlin professzor Münchenből a következőket írja : 
„Magyarország a gyógypedagógia területén régtől fogva értékes 
iniciativát ragadott meg, amit sikeresen meg is valósított. Ezáltal 
messzire ható példával és útmutatással szolgált. Ezért Magyar- 
ország gyógypedagógiai tevékenységére és a Magyar Gyógypeda
gógiai Társaság munkásságára vonatkozó jókívánatok különös
képen őszinték és szívélyesek. Magyarország gyógypedagógiai 
eredményei jelentőségükben régen átlépték országuk határait és 
őszinte óhajtásom, hogy e komoly és erőteljes munkának nyomán- 
a jövőben is szerencse és siker járjon.“

Dr. Heller gyógypedagógiai író, a Német Gyógypedagógiai 
Társaság osztrák elnöke (Wien): „A magyar gyógypedagógiai 
munka úgy elméleti, valamint gyakorlati szempontból engem mindig 
csodálattal töltött el. Az a tény azonban, hogy ezt a munkát Önök 
még jelenleg is, a legválságosabb gazdasági bajok idejében is a 
régi szellemben folytatják, kimondottan rendkívüli elismerést érde
mel. A magyar tudósok előadásai a l e g u t ó b b i  k ö l n i  g y ó g y 
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p e d a g ó g i a i  k o n g r e s s u s n a k  k i m a g a s l ó  e s e m é n y e i  
v o l t a k .  Ez időben szívélyes testvériség alakult ki az azonos 
gondolkodás, az azonos eszmei szolgálat alapján. Mint a Gyógy
pedagógiai Társaság elnöke kívánom és remélem, hogy ez a baráti 
szeretet és együttesség tartós lesz és hogy a legközelebbi, 1955-ban 
Münchenben tartandó gyógypedagógiai kongresszuson magyar ba
rátaink és kartársaink minél nagyobb számban fognak megjelenni.“

Dr. Hanselmann professzor, a zürichi gyógypedagógiai sze
minárium igazgatója így  ír: „Európa gyógypedagógiája mélyen 
szántó és értékes hatásokat köszönhet a b u d a p e s t i  G y ó g y 
p e d a g ó g i a i  T a n á r k é p z ő  F ő i s k o l á n a k ,  egyben az Önök 
Társaságának úgy elméleti, mint gyakorlati vonatkozásokban. 
Őszintén kívánjuk, hogy törekvéseik továbbra is ily eredményesek 
legyenek a gátolt gyermekek egyre fejlődő nevelése és oktatása 
szempontjából.“

Egenberger a Magyar Gyógypedagógiai Társasághoz München
ből a következő levelet intézre: „Miután Magyarország oly minta
szerűen és példaadón vezet a mi területeinken, azért minden okunk 
meg lenne ahhoz, hogy ünnepélyükön személyesen jelenjünk meg,“

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság X. nagygyűlésén a 
gyógypedagógia iránt érdeklődő tudományos világ színe-java meg
jelent és igen előkelő helyekről hangzottak el a gyógypedagógiai 
irányzatra vonatkozó értékelések. A nagygyűlésen megjelentek dr. 
Petri Pál vallás- és közoktatásügyi államtitkár, ifj. dr. báró Wlas- 
sics Gyula h. államtitkár, Nevetős Gyula dr. és dr. Pollermann 
Artúr miniszteri tanácsosok, dr. M agossy Dénes miniszteri osztály
főnök, dr. sipeki Balás  Béla ny. főispán, dr. Imre Sándor egyetemi 
ny. r. tanár, dr. Gyulay Ágost főigazgató, a Magyar Pedagógiai 
Társaság főtitkára, dr. PurebI Győző, dr. Benedek László, dr. 
Panschburg  Pál, dr. Sarbó  Artúr egyetemi tanárok, Klug Péter 
szakfelügyelő stb., stb., a Társaság számos tagja és sok előkelő 
vendég.

Ez a tény pedig azt igazolja, hogy a gyógyító nevelésügyünk 
iránt nemcsak külföldön, hanem hazánkban is számosán érdeklőd
nek. Ez az érdeklődés nemcsak a közvetlen szakemberek, hanem 
a határkérdésekkel foglalkozók, valamint ügyünk nagynevű vezetői 
körében is nagy elismerést jelent a gyógyító nevelő irányzat részére.

A felsorolt adatok alapján saját szavaival a következő kérdé
seket intézem Kirschenheuíer Ferenchez:

Ismernek-e bennünket külföldön ?
Emlegetnek-e bennünket a külföld szakemberei az elsők között?
Elismerik a magyarországi Gyógypedagógiai Tanárképző Fő

iskola szervezetének és irányzatának értékét?
Követendő példának tartják-e ezt a magyar lélekből fakadó 

alkotásunkat?
Mi az oka annak, hogy Kirschenheuter Ferenc kartársam 

ezeket a tényeket nem ismerte, holott azokat nyíltan hangoztattuk ? 
Ha ismerte ezeket, miért tagadta m eg?

Végezetül azt kérdezem, miért akarja a külföldön is elismert 
magyar értékünket minden áron kisebbíteni és elrejteni?

Mélyen tisztelt olvasóimtól pedig azt kérem, hogy a feltett kér
désekre mindenki saját lelki berendezkedése szerint adjon feleletet.
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Az én szerény véleményem az, hogy a külfölddel való leg
szorosabb kapcsolatokat keresnünk kell. Menjünk külföldre tanulni' 
és tanítani. Fogadjunk és ha kell hívjunk külföldi látogatókat, de 
ne vendégeskedés és mulatozás céljából, hanem azért, hogy azok
nak az ősmagyar lélek értékes alkotásait úgy saját magunk, mint 
a magyar kultúra dicsőségére megmutathassuk. Ezt azonban csak 
az tegye, akinek van mondani és mutatni valója.

A G Y A K O R L A T B Ó L .
A „8“ ISMERTETÉSE.

A z  anyag előkészítése. M egfigyeljük a  pókot. H álójának vékony szálain lee
reszkedik, aztán a deszkán mászkál.

Szemléltetés. Bal o ldalán 4, jobb oldalán  szintén 4 lába van a póknak. H a hozzá, 
érünk, lábát a teste a lá húzza be. D ugjátok hüvelyújjatokat mindkét kezeteken a  
többi ú jja ítok  alá. Hány ú jja t lá ttok  így a jobb, és hányat a bal kezeteken? H ason
lítsuk csak össze: a póknak éppen annyi lába van a jobb, mint a  bal oldalán. A. 
gyerm ekek utánozzák ú jja ikkal a  pók mászását.

Gondolkodás.  Elm élyítés az osztályban. A  pókot felra jzoljuk  (nagyított a lak 
ban) a táblára. Szám láljuk meg a lábait jobb és baloldalán. „A  póknak 8 lába van" 
rendszerin t mindig akadnak gyermekek, akik a fe ladato t maguktól is m egtudják 
oldani. M utassátok ú jja itokkal a pók lábait, „Ez 8 láb, ez 8 ú jj"  papírból kivágott 
pókot függesztek ki a táblára. Egyik lábát eldugom (a teste a lá  behajlítom .) A\ 
gyerm ekek megolvassák a lábait: 7, H ány lábát dugta el a  pók? (1), Előhúzzuk, 
Hány van neki m ost? (8). Szám láljátok meg a lábait (1-től 8-ig) 7 +  1 = 8 . M utassa
tok ú jjaitokon 7 lábat, tegyetek egyet hozzá. 7 újj, meg 1 újj, 8 újj. M utassátok bal' 
kezetek ú jja in  a pók bal lábait, aztán jobb kezeteken a  pók jobb lábait. Dugjátok, 
el (hajlítsuk be) ú jja itokat; nyú jtsa tok  ki 4-et, 4 új j kinyújtva, meg 4 új j bent: 8 új j.

T árgyakat kerestetünk, am elyeken „4"-et találnak, pl, az ablak 4 szárnya; k é t  
ablaknak 8 szárnya van. Az ab lak-szárnyakat felrajzolják. Egyiken k itö rték  az üve
get. Hány egész ablak táb la  m arad t?  Az üveges m egcsinálta a tö rö tt ablaküveget. 
7 ablaküveg meg 1 ablaküveg: 8 ablaküveg.

A  gyerm ekek k irak ják  pálcikákból a  pókot. Elül 2 lábat és h á tú ira  6 lábat, 
2 láb meg 6 láb =  8 láb. 6 láb meg 2 láb =  8 láb. U gyanezt a gyakorlatot: megcsi
nálják  ú jja íkon  is.

H a a pók 8 lábából 2 lábat behajlít, akkor kinyújtva lesz 6 lába.
A  pálcikák elvételével és hozzáadásával szem léltetjük az összeadás és kivonás 

sokféle gyakorlatát. ,
Kézimunka gyakorlatok.  A  pókot elkészítjük agyagból s le is rajzolják.

A lkalmazott példák.  H a 8 dióból feltörünk 4-et, mennyi m arad?  stb.
(Raatz  nyomán tan íto tta  dr, Vladár Imréné.)'

S Z A K I R O D A L O M
B enedek László—Emlékkönyv; tanári működésének tizedik évfor

dulója alkalmából. írták tanítványai. Dolgozatok a debreceni m. 
kir. Tisza István tudományegyetem ideg- és elmegyógyászati k li
nikájáról. Debrecen 1932. Lex. alak, 286 l. — P árjá t ritkító szép 

munka ez, amit a debreceni ideg- és elmegyógyászati klinika orvosai 
írtak mesterüknek, dr. Benedek László egyetemi ny. r, tanárnak abból 
az alkalomból, hogy elérkezett egyetemi tanári működésének 10.-ík 
évfordulójához, Visszatükröződik belőle az életbe kilépett fiatal orvo
sok hálája  az iránt a férfiú iránt, aki őket az idegorvoslás tudom á
nyába bevezette; de egyúttal visszatükröződik: belőle annak az ezer;
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meg ezer embernek a hálája is, aki a fiatal orvosgenerácíó révén kere
sett és ta lá lt enyhülést felzaklatott, beteg idegzetére. Mintha azt mon
danák a könyv írói: „Mester, te tanítottál bennünket és m i.. .  íme így 
követtük oktatásaidat.“ Ez a könyv rövid foglalatja, amelynél szebb 
ünnepi ajándékot alig adhattak, alig találhattak. —• 18 értékesnél ér
tékesebb értekezés van a könyvben, melyek legnagyobb része bennün
ket gyógypedagógusokat is közelről érdekel. Kiemeljük elsősorban 
dr. Csörsz Károly és dr. Tokay László Tanulmányát ,,A süketném a
ság örökléstani viselkedéséről“, aztán dr. Follmann Jánosét a „Falusi 
iskolák és iskolás gyermekek szellemi és testi egészségügyi vizsgála
tairól“, — továbbá dr. Kulcsár Ferencét 7500 gerincvelő csapolásról. 
De érdekes a debreceni régi boszorkányperek ismertetése is orvosi 
vonatkozásokban (dr. Salánki) és a Benedek-féle kombinált koponya- 
kopogtatási és hallgatási módszerről írt értekezés dr. Thurzótól. Talán 
nem is annyira „Emlékkönyv“ ez, mint inkább ígéretbeváltás és beszá
moló a hálás tanítványok, most már aztán m unkatársak részéről. Meg 
vagyunk győződve, hogy ez a beszámoló a professzor úrnál is teljes 
mértékben elérte azt a megtisztelő célt, amit maga elé tűzött. Mi pe
dig reméljük, hogy hozzá hasonlót még sokat fogunk olvasni. (ém.)

Markoviéi» Árpád: Hangképzés és gyakorlatok a beszédhibák elhá
rítására . Beszédhibásak, tanítók, tanárok, papok és a közönség 
használatára. 56 l. Debrecen, 1933. Grunmann S. kiadása. — Mar- 

kovics Á rpád most megjelent m unkája nagy értéket jelent gyógypeda
gógiai szakirodalmunkban, mert a beszédhibák megjavításának gyakor
lati részét viszi jelentős lépéssel előbbre. Az elméleti részt a lehető leg
rövidebbre fogja s utal az ezt tárgyaló jeles magyar művekre. De an
nál értékesebbek a beszédhibák m egjavítására szolgáló gyakorlatai. 
Minden egyes hang képzését világosan megmagyarázza, ezenfelül a 
hangoknak szókban és a beszédben való használatára is értékes útm uta
tásokat ad. A munka értékét emeli az a körülmény, hogy a beszéd javí
tásban kezdő tanárok is jól használhatják, sőt az intelligensebb beszéd
hibások maguk is tanulhatnak belőle és szinte magánúton is e lsa já tít
hatják  beszédük megjavításának m ódját.

Ilyen gyakorlati munka kellene a gyógypedagógia minden ágaza
tán minél több. Ha új kiadásról lesz m ajd szó, egy-két megjegyzést 
szivesen teszünk egyik-másik gyakorlatához s reméljük, hasznára lesz 
a műnek.

Most csak köszönettel adózunk Markovics Á rpád igazgatónak gya
korlati ügyes m unkájáért. (ém .)

Dr. W essely Ödön: Pedagógia. A  neveléstudomány rendszere rövid összefoglalásban. 
Második teljesen átdolgozott kiadás. Tudományos zsebkönyvtár. 171— 172. sz. 
Révai kiadás. Budapest, 1932. Kis 8, 190 1. — A  m agyar pedagógiai irodalom 
nak kétségkívül egyik legértékesebb és legszorgalm asabb m unkása W eszely  

professzor, akinek lapunk is m ajd minden szám ában ism erteti egy-egy jelentős mű
vét. E zútta l a professzor ú rnak  azzal a m unkájával akarunk  foglalkozni, am elyről 
ö maga m ondja „hogy röviden benne van minden vezető (pedagógiai) gondolat.“

Nem gyógypedagógusoknak szánta a szerző ezt a  művét, de a gyógypedagógus
nak is te ljes egészében el kell fogadnia m eghatározását, m ikor azt mondja; „a ne
velés segítségnyújtás a fejlődő növendék számára oly célból, hogy életfeladatait an
nak idején megoldhassa." Ugyanez a célja a gyógypedagógiának is, sőt Rössel  a se
gítést teszi meg a gyógypedagógia alapeszm éjének. Épp azért egyenesen nélkülözhe
tetlen ez a mű nekünk is, mert, mint valam i jó fényszóró, rávilágít minden felvetődő 
pedagógiai kérdésre és biztos kézzel m uta tja  az irányt, amelyen haladva, el nem té 
vedhetünk. — A mű négy főrészre tagozódik. I. rész az elméleti alapvetést, —• II.
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rész a neveléstant (hodegetikát, vezetéstant), — a III. rész a testi nevelést, — végül 
a IV. rész a szellemi nevelést tárgyalja; de em ellett 168 alcím re oszlik, am elyeknek 
mindegyikéhez bő irodalm i tájékoztató kapcsolódik. Aki tehát az egyes részletkér
désekkel behatóbban akar foglalkozni, annak  kitűnő anyagot jelöl meg a  tanulm á
nyozásra. És itt is nagy érdeme, hogy példátadóan  mindig a m agyar irodalm at tá r 
gyalja legkimerítőbben. Meg vagyok győződve, hogy sokan lesznek úgy vele, mint jó 
magam is; t, i. hogy nem tudtam  letenni, amíg ú jra  és ú jra  el nem olvastam . K ülön
ben nyelvezete is olyan világos és vonzó, hogy az embert szinte magával ragadja. 
A zért vannak ítt-o tt részletek, am iket nálunk meg kell változtatnunk pl. az erkölcsi 
nevelés tényezőinél szerzőnk elsőnek veszi az erkölcsi tanítást, aztán a helyes e r
kölcsi érzést és cselekvést. Nálunk első a  helyes erkölcsi érzés felkeltése, aztán  a 
cselekvés s csak azután az erkölcsi tan ítás; sőt, ha az első kettő  megvan, az utóbbi 
el is m aradhat. De hát ez természetes, hiszen a mü nem gyógypedagógusoknak ké
szült. Azonban jól teszi minden — akár fiatal,, akár idős — pedagógus, ha ezt zse
bében ho rd ja  és ahol alkalom nyílik  rá, olvassa, mert tá jékozta tó t kap nap i m unká
jának minden részletéről. W eszely  professzor műve nagy érték  nekünk s ezt az é rté 
ket első sorban a magyar nevelésügy m unkásainak kell hasznukra fordítaniok. fém.)

Gyermekvédelem. A  Magyar Szülők Szövetsége Lapja. 1933. (V .)  évfolyam. Fele
lős szerkesztő: Máday István dr. egyet. m. tanár. Társszerkesztők: Karácsonyi 
Sándor és Tábori Kornél. — Gegus Dánielt, aki négy éven át sikerrel vezette a 
lapot, m ásirányú elfoglaltsága elszólíto tta  a szerkesztéstől. A  szerkesztést a 

nemes agilitásáról, nagy tudásáról és gyerm ekszeretetéről széles körben jól ism ert 
Máday  István dr. vette át, aki „Beköszöntőjében“ program m ot is ad, mely szerint 
a lap három nagy tárgykörrel: neveléssel, egészségüggyel és gazdasági, jogi, v a la
mint szociális kérdésekkel fog foglalkozni. A gyógypedagógiára szoruló, fogyatékos 
gyerm ekek ügyét, úgy mint eddig, ezentúl is fe lkaro lja  a lap.

Ugyanebben a szám ban olvassuk annak  a bejelentését is, hogy dr, Rácz  Jenő 
szerkesztésében individual-pszichológiai irányú  lap indul.

A lap  második szám ában H, dr. Révész  M argit érdekes tém át fejteget. „G yer
m ektípusok“ cím a la tt azt írja ; ősrégi tapasztalat, hogy hasonló sajátosságú egyé
nek befolyásolása hasonló m ódszerekkel tö r té n ik .. .  továbbá, hogy a tipustan  leg
főbb gyakorlati eredm énye az, miszerint gyerm eket a maga megismert ha tá ra in  be
lül lehet befolyásolni, irányítani. Ez a tapaszta la t megkíméli a nevelőt az ered
ménytelen, tehát leverő hatású próbálkozásoktól, , .

íme, a típustan  nagy pedagógiai jelentősége. (ám.)

D ecioly-Ham aide: Le calcul et la mesure du première dçgré dé l’école Decroly, 
16 planches hors texte. 104 l. ( Kis 8 r.) Neuchâtel. Delachaux et Niestlé édit. 
A nagyértékű munka ism ertetése helyett közöljük annak II, és III, fejezetét, 
II. A  6 és 8 éves gyerm ek felfogásához alkalm azott számolás- és m érés-taní

tásnak  a lap ja  a megfigyelés. — A z erm ítagei iskolában használt e ljá 
rások a megfigyelésen alapulnak, miközben összehasonlításra és m érésre is van a l
kalm uk a  gyermekeknek, Megfigyelni valam it, több m int észrevenni, ez hozza lé tre  a 
kapcsolatot ugyanazon tárgy fokozatai között és ez ad ja  az összeköttetést a belső 
erők között. Megfigyelni annyi, mint m egállapítani az időbeli és térbeli viszonyok 
kapcsolatát; annyi, mint összehasonlításokat tenni, észrevenni a hasonlóságokat és 
különbségeket egészben és részben, belsőnk és külsőnk között összekötő kapcsot 
terem teni, áthidalni a nehézségeket. Hogy a megfigyelés pontos legyen, összehason
lításra  és m érésre van szükség, közben többször visszatérünk a mérési egységhez, 
Teim észetesen, a  mérés és a számolás is a  megfigyeléshez van kötve. A  tan ító  így a 
gyerm ek figyelmét könnyen felkeltheti a  számolás és mérés iránt.

Az alkalm i megfigyelés megelőzi a  mehanikus számolást. A  tan ítás elején min
den pillanato t használjunk fel az összehasonlításra. Keresni kell az összehasonlítá
sokat az ism ert és új tárgyak  között, kényszerítsük a  gyermeket, hogy a  tárgyak 
különbségét és hasonlóságát: a lényeget vegye észre és hogy ez minél precízebben 
történjék. Az összehasonlítás szoros kapcsolatban van a  gyakorlattal, mely alapon 
létrejön a szám okkal való alapm űveletek elsajátítása.

Nem szabad szem elől téveszteni, hogy a cél nem a hibátlan számolás, bár ez 
is fontos, hanem a mérés segítségével pontos eredm ény elérése a logikus gondolko
dás ú tján . Minden tanításban, ahol a gyerm eket eseményekkel és tárgyakkal á llít
juk szembe és így adunk neki szem léleteket, o tt az ő szám aik pontosan ki is feje
zik a lá to ttakat. — A term észetes fokozatok közül, m elyek átm enetek a közönséges 
és a pontos összehasonlítások között, a  következőket em eljük ki;

1. Összehasonlítjuk a minőségbeli összetartozásokat (szín, ízlés, szag, szépség) 
azokkal, melyeket szám okkal lehet kifejezni,
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2. A megközelítő felbecsüléshez a nagyság összefoglaló kifejezéseit használ
juk: sok, nagyon sok, túlsók, kevés, kevesebb, elég, annyi stb.

3. A zoknál a mennyiségeknél, m elyek nem folytatódnak, segítségünkre van
nak a term észetes egységek, ép úgy, m int a  folytatólagos mennyiségeknél.

4, Ö sszehasonlítjuk a súly- s idő-m értékeket ép úgy, mint a távolsági ( spa- 
tiale) m értékeket,

5. Ami a távolsági (spatíale) m értékeket illeti, ugyanabban az időben vesszük 
a hossz-, ü r- és súlym értékeket.

6. Fokozatosan térünk át a megnevezettről az elvontra, így a m értani, szám
tani pé ldákra és az időszámításra.

III. H a olyan kiterjedésű tárgyakat kell szemléltetni, am iket a tanulók kezébe 
nem adhatunk, akkor csak a m éter m arad a közvetlen szem lélet alapja. A m éter is 
elvont dolog, de mégis érzékelteti a hosszúságot és terü letet. (Az osztályban van egy 
polc. azon a m éterrúd; ad juk  gyakran a  tanulók kezébe), Hogy a m étert megismerje, 
szükséges, hogy a száznak 5 első szám át tud ja . Ism erje az első, második, harm adik  
stb. kifejezését és értse meg ezek fogalmát; továbbá a 20, a 10 és az 5 cm. közötti 
összefüggést. Lehetetlen máskép megértetni a m éter eredetét és a körülm ényeket, 
ahogyan ezek átm entek a közhasználatba.

Ami a terü letm értékeket illeti, szintén oly nagyok, hogy nem adhatók  a tanuló 
kezébe, azért itt csak a gyerm ek képzeletére kell hatni, ha azt nem akarjuk, hogy 
zűrzavar keletkezzék a fogalmak között,

A  m indennapi életben a gyerm ek lá tja , hogy használják ezeket a m értékeket. 
A m étert ő is használhatja, ő is já tszhatík  vele.

A prim itív ember még a történeti időben is használt oly m ódokat a mérésre, 
melyek kézzelfoghatóak voltak  (hüvelyk, arasz), azért nem lehet kifogás a tan ítás 
ellen, mely ezt használja, m ert a szemlélet megkönnyíti az előhaladást. A  szem lél
tetést könnyen meg lehet oldani, ha a gyerm ek kezébe kis m értéket adunk, (ém.)

A Grafológia. Irástanulmányi szaklap. Főszerkesztő: Benedek Ábrahám. Felelős 
szerkesztő: Soltész István. 1932. évi ( I I . )  évfolyam, 11— 12. szám.
Az elevenen szerkesztett lap legutolsó, kettős számában dr. W. Kaufmann  

Irén  fo ly ta tja  igen érdekes tanulm ányát „Az írás és az értelem “ címen. Az illu sz trá 
ciókkal ékes tanulm ánynak ebben a részében egy reszkető kezű intelligens h ivatal
nok-ember, egy agyvérzés u tán  a beszéd kivetítésével küzdő egyén és egy súlyosan 
zavart, paralízís progresszívában szenvedő nőbeteg írásait elemzi a szerző. — Soltész  
István: ,,A grafológia tö rténe té t“ fejtegeti. Ugyanő hetedik közleményében a  „N ép
szerű grafológiai ískolá“-t tárgyalja  nagy szakavatottsággal. — Silberer S. A ndor: 
„A grafológia hasznossága bűnügyben" címen a rra  akar megfelelni grafológiai a la 
pon, hogy hogyan születik meg a bűn és kikből lesznek első sorban a  bűnözők? Sze
rinte „azokból az emberekből válik a meg jav ítha ta tlan  és megrögzött bűnöző, akik  
erős és szenvedélyes szekszuálís életet élnek." Érdekes tanulm ánya azonhan bővebb 
megokolásra szorul, am it a továbbiakban rem élhetőleg m egtalálunk, (ém.)

Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. International Education
Review. Revue Internationale de Pedagogie. Jahrg. 1932— 33. Drittes Heft,  — 

Ebben a tekintélyes tudom ányos fo lyóiratban dr. Kemény Ferenc  főigazgató 
tollából ,,Erziehung und Unterricht in Ungarn nach dem Weltkrieg“ (Nevelés 

és oktatás M agyarországon a világháború után) címmel értékes tanulm ány jelent 
meg, amely magas nézőpontból ism erteti hazánk oktatásügyét, közte a  m agyar gyógy
pedagógiai intézm ényeket is. Különösen szépen fejti ki az illusztris szerző a m agyar- 
országi gyógypedagógiai elgondolást (megelőzés, védelem, szakem berképzés). Az 
ily tanulm ányok nagy jelentőségét nem lehet eléggé hangoztatni. Bár jelenne meg 
hozzá hasonló minél több a külföldi lapokban! (ém.)

Dr. A, van Voorthuíjsen a hollandi gyógypedagógiai intézetek állami szakfelügye
lője: A  biológiai irány a gyógypedagógiában. E cikk m egjelent „De Biologische 
R íchting In De H eilpedagogiek" cím en a T ijdschríft voor Buíteng. O ndervíjs, 
című -folyóirat 1932. áprilisi számában. A  fo rd ítást C sitáry K.-né őnagyságának 

köszönjük. Az orvos szerepe a gyógypedagógiában ma még szerény m éretű. Ámbá
tor minden gyógypedagógiai iskolánál m űködnek orvosok, az orvos szerepe a  keze
lésben mégis felette  korlátozott még m agukban az internátusos intézetekben is. Más 
oldalró l pedig azoknál az orvosoknál, ak ik  a gyógyászatot, m int gyakorlati tudo
m ányt művelik (gyermekorvosoknál, ideg- és elmeorvosok) hiába keresünk elegendő 
érdeklődést a  fogyatékos gyerm ekekre vonatkozó kérdések iránt. M indezt csak á lta 
lánosságban kívánjuk mondani. Nem szabad ugyanis figyelmen kívül hagyni, hogy 
it t-o tt  valóban ta lá lhatók  orvosok, akik a  gyógypedagógia terén  is kitűnő munkát



végeztek. Á m de a gyógypedagógiai oktatás fejlődésével egyre nagyobb mértékben  
érezhető a komoly orvosi támogatás hiánya úgy elméleti, mint gyakorlati téren. A  
gyógypedagógia önálló szakká fejlődött. Nem nélkülözheti azonban más tudom ányos 
kutatások eredm ényeit. A  gyógypedagógiai tanárképzőn foglalkozni kell tehát aa 
orvostudomány, a pszihológia és a szociológia határterületeivel is, am ikor az a ve
szedelem fenyeget, hogy ezen alapvető tudom ányok közül a  gyógypedagógiai kép
zésben bárm elyiket elhanyagoljuk, akkor jó, ha az embert figyelmeztetik, hogy 
valamely résztudom ány figyelmenkívül hagyásából a gyógypedagógia egész tudom á
nyára nézve káros következmények szárm aznak.

A zt hiszem, hogy azoknak az előadásoknak nagy jelentősége, m elyeket H ollan
diában dr. Szondi  (Budapestről) tarto tt, elsősorban abban áll, hogy előadássorozatá
ban bebizonyította, hogy az abnormis egyének gyógyító nevelésében egy pillanatra  
sem szabad a biológiai tényezőket figyelmen kívül hagyni és hogy csak a gyógyítva  
nevelő pedagógus és az orvos szoros együttműködése viheti előre a gyógypedagógia  
tudományát.  Korábbi cikkemben már említettem , hogy dr. Szondi B udapesten a m, 
kir. Gyógypedagógiai Főiskola kórtani és gyógyianí laboratórium ának vezetője. 
Ugyanezen épületben m űködik az orvos pszihologiai intézet is (dr. Schnell  János 
igazgató-főorvos vezetése alatt.) A  kórtani laboratórium  fel van szerelve értelm ileg 
fogyatékos, siketnéma, vak és züllö tt gyerm ekek biológiai vizsgálatára szolgáló 
eszközökkel.

Dr. Szondi előadásainak célja volt á ttek in tést nyújtani az orvos biológiai m un
kájáról a gyógypedagógia terén. E biológiai vizsgálatoknál a vezéreszme az volt, 
hogy a fogyatékos gyermek értékét nem lehet egy-egy kiem elkedő fogyatékos képes
ség a lap ján  megítélni, hanem kizárólagosan csak az egész fogyatékos „em ber“ vizs
gálatával, annak összes biológiai és pszihologiai tu lajdonságainak rendszeres meg
ismerése útján. Ebből az álláspontból folyik, hogy' fogyatékos egyének megítélésénél 
és megismerésénél nagy jelentőséget kell tu lajdonítanunk  az egyén alkatának, konsti- 
íuciójának. A  konstitució pedig mindazon hajlam okat jelenti, m elyek az ember örök
lö tt adottságaiból folynak. A konstitució mineműségéből ered azután, hogy ugyan
azok a kórokok a különböző alkatú  egyéneknél egészen különböző kórform ákat és 
fogyatékossági fokokat hoznak létre. A  mód szerint, ahogyan a dr. Szondi  á lta l ve
zetett laboratórium ban biológiailag betekintést igyekeznek szerezni a fogyatékos 
gyerm ek belső organizációjába, a vizsgálatok 3 irányú sorozatából állanak. Első sor
ban a testnek m int biológiai egységnek form áit és m éreteit vizsgálják, m ajd külön- 
külön veszik elemzés tárgyául a test egyes részeit; azután következik a fogyatékos 
egyén reakciós m odorának vizsgálata, úgy testi, mint lelki ingerekkel szemben. Vé
gül pedig azt a kérdést igyekeznek tisztázni, vájjon  a  fogyatékosságok keletkezésé
ben mennyiben lehet öröklött és mennyiben szerzett befolyásokat m egállapítani.

Abból a körülményből kiindulva, hogy az egyéniség biológiai é rtéke az átlag- 
m éretektől való eltérés nagyságától függ, Szondi  minden fogyatékos egyén biológiai 
tu lajdonságait egy egységes biológiai-szomatológiai profilban ábrázolja. Ez a „bioló
giai profil“ fe ltárja  nekünk, hogy az egyén biológiai tu lajdonságainak mely területén, 
lép ki a  norm alítás zónájából, valam int azt is, hogy az átlagtól való eltérés irán y a  
pozitív, vagy negativ-e és végül megm utatja, hogy mily nagy az egyén átlag tó l való, 
eltérésének foka a különböző biológiai tulajdonságok terén, így elsősorban a 
hossznövekedés, a koponyafejlődés, a csontvázérés, az ívarérés, a testarányok  fejlő
dése, az endokrin-rendszer, a vegetatív refexek, a hajszálér-rendszer stb. területén. 
Ily biológiai profilból azután egy szem pillantás a la tt le lehet olvasni a vizsgált 
egyén biológiai értékét. Szondi e vizsgálataival kapcsolatban bionegativitásról és 
biopozitivitásról, pszihonegativitásról és pszihopozitivitásról beszél.

A  fogyatékos ember szem léletének ezen m ódja álital ju tunk  el a  következő nagy 
gyakorlati kérdéshez: Van-e kapcsolat az egyének pszihonegatívitása és bíonegativi- 
iása  között? E kérdésre Scholz  régebben az alábbi választ ad ta: „Schw achsinn is t 
mehr als intellektuelle Schwäche, er ist Verkümmerung der G esam tpersönlichkeit."

M agyar előadónk előadásaiban fontosabb vizsgálati eredm ényeit v e títe tt képek
kel is szem léltette előttünk. A  kórtani laboratórium ban minden megvizsgált gyerm ek 
koponyájáról röntgen-felvételt készítenek és a felvételek kapcsán kitűnt, hogy a  
gyenge elm éjűek egy részénél oly prim itiv koponyaform át találunk, mely form a 
arányaiban megegyezik az embrionális koponya form ájával. A  gyengeelm éjűeknél 
ism ert különböző koponyaform ák, m int am ilyenek a toronykoponya, a nyeregkopo
nya, a  kórosan kis- és nagykoponya, az agyvízkóros koponya radiológiai vizsgálata 
igen fontos a fogyatékos egyének kórtan i és kóroktani elemzésében. (Ily  képeket 
diapozitivek vetítésében m utato tt be az előadó.) Rendkívül érdekes észleleteket le 
hetett tenni a dadogok egy csoportjánál a  koponya röntgen-elem zése ú tján . Szondi  
azt a megfigyelését közölte, hogy a dadogok egy részénél (közel 40°/o-nál) az agy



függeléket (a hypophysist) bezáró török nyeregben, valam int annak szom szédságá
ban számos form arendellenességet ta lá lt. E  form avaríációk egy részét előadó gyul
ladásos eredetűnek ta r tja  és leletei a lap ján  feltételezi, hogy az agyfüggelék, va la
mint a vele szoros kapcsolatban álló vegatatív agyi központok zavart működése 
hozza lé tre  azt a jelenséget, mely a  dadogok s/4-részénél m egtalálható, nevezetesen: 
a vazomotoros beidegzés súlyos zavarát. E  tény t nem csak klinikai, hanem dadogók 
hajszál ereinek kapillár-mikroszkópos  v izsgálata á lta l is sikerült Szondinak  bebizo
nyítania. Dadogók kapilláris képén ugyanis a  legkülönbözőbb a típ íá t ta lá lta ; részben 
az erek feltűnő görcsét, részben azok kóros kitágulását és egyéb form a változását.

Sajátságos és figyelemreméltó, am it a  koponya-deform itásokról és azoknak a 
jellem re gyakorolt befolyásáról hallottunk,

A fontos vizsgálatok m ásodik sorozata a hajszálér-rendszer rendszeres vizs
gálatából állott. H a a gyerm ek köröm sáncának bőrét erős világítással, m ikroszkóp 
a la tt vizsgáljuk (speciálisan e célra készíte tt kapillarm ikroszkóp segítségével) úgy 
mód adódik a kapilláris rendszer alaki és működési sajátosságainak beható tan u l
m ányozására. Az első életév u tán  e hajszálerek  hajtűszerű, szabályos rendben so ra
koznak egymás mellé, míg születéskor indaszerű, ágas-bogas kapilláris képet ta lá 
lunk. 1919-ben W. Jaensch  ír ta  le először, hogy kre tin  gyerm eknél a  kap illáris kép 
eltér az átlagtól és a hajtűszerű  hurkok helyett a csecsem őkorra jellemző szeszélyes 
alakzatokat lehet látni. Ezeket hívta Jaensch „archikapillaris“-oknak, mivel a  k a 
p illáris kép eme eltérését a hajszálér-rendszer fejlődési elm aradásával p róbálta  m a
gyarázni, E fejlődési gátlás mögött pedig a vérm irigyek elégtelen m űködését kereste. 
K itűnt továbbá, hogy az u, n. arch íkapillarisok  nemcsak kretin-tipusú szellemileg 
fogyatékos gyermekeknél, hanem az értelm i fogyatékosság más a lak jainál is gyak
ran  m egtalálhatók, E m egállapítás jelentőségét abban kell látnunk, hogy az archika- 
p illárisok sok esetben már korán rám utathatnak, — W. Jaensch szerint —  az egész 
ember abnorm is fejlődésére. Jaenschék  b iz tosra  veszik, hogy az endokrin-m irigyek 
elégtelen működését javító egyes gyógyszerekkel, (lipatren, thyroxin) a kapilláris 
kép fejlettségi állapo ta  m egjavítható és ilyeténképen az orvosi beavatkozás hatása 
is ellenőrizhető volna. Szondi  a  kapilláris vizsgálatok terén  végzett ku ta tása i a lap ján  
W. Jaenschnek  egy tételét m egerősítette, nevezetesen, hogy abnormis egyéneknél 
gyakrabban találunk extrém -kapíllaris képet (atip iát). M egállapíthatta továbbá azt 
is, hogy az ily atipusos kapilláris képet m utató szellemileg fogyatékos egyéneknél 
más biológiai téren  is extrem  variáns tu lajdonságok találhatók. (így különösen a 
csontos váz érése, a  növekedés, a koponyaform a terén  stb.) E megegyezéssel szem
ben állnak Szondinak  alábbi m egállapításai; 1.) A  kapilláris képből egymagából nem 
szabad az egész ember gyógypedagógiai, vagy gyerm ek-pszíhiátriaí é rtékére  követ
keztetni, azaz a típusos kapilláris kép még nem jelenti egymagában sem az értelem, 
sem az egész testi organizáció fejlődési gátlását. 2.) Gyógyszeres beavatkozással 
nem lehet a kapilláris kép atipusos voltát megváltoztatni. T apasztalása szerin t úgy 
tyroxinnak, mint lipatrennek éveken át való adagolása dacára  a kapilláris kép 
atipiája, — éppen a súlyos esetekben — változatlanul megmarad.

A gyógypedagógiai kórtani laboratórium ban továbbá anyag-cserevizsgálatok 
folynak abból a célból, hogy e vizsgálatokból következtetéseket vonjanak a fogyaté
kos egyén vegetativ-endokrin funkcióira. E téren  em lítésre m éltóak azok a vizsgá
latok, melyeket a laboratórium ban Szondi  m unkatársa, dr. Lajta  végzett s m elyek 
segítségével m egállapíthatta azt a  szoros kapcsolatot, mely értelm ileg fogyatékosok 
m agatartása  és egy vegetatív reflex, nevezetesen a vércukor terheléses reakció ja  kö
zött fennáll. E reakciónál előbb éhgyom ron á llap ítjuk  meg a vizsgált egyén vérében 
a cukor-tükör magasságát, m ajd m egterheljük az organizm ust 50 gramm cukorral 
(dextroseval) és félórával, egy órával és két órával a  cukorterhelés u tán újból meg
határozzuk a vércukor mennyiségét. Dr. Lajta  e vizsgálataiból k iderült, hogy a torp id  
tom pa érdeklődésű gyengeelméjűeknél a vércukorgörbe egészen laposan fu t le, míg 
a nyugtalan, eretíkus, izgága típusúaknál magas vércukorgörbe található.

Végül pedig figyelemreméltó eredm ényeket közölt Szondi  az értelm i fogyaté
kosságok kórokozóiról. A  gyengeelméjűek legkülönbözőbb fokát m utató gazdag, 
anyaga alap ján  m egállapíthatta, hogy a  legsúlyosabb fokot mutató, képezhetetlen, 
értelm i fogyatékosok csoportjában a külső, exogen árta lm ak  dom inálnak, míg a 
leginkább képezhető u. n. debilis anyagnál éppen az öröklött, endogén kórokozók 
szerepe ju t tú lsúlyra.

E rövid áttekintésbői megértjük, hogy a fogyatékos gyerm ekek biológiai vizs
gálatánál mily sok irányban kell az orvosnak kutatn ia. Az értelm ileg fogyatékos 
gyerm ek ugyanis nem csak értelem ben hibás és így nem azonosítható egy norm ális 
organízációjú gyermekkel, akinek csak egyik-m ásik szellemi képessége fogyatékos. 
A gyógypedagógiai kórtani és gyógytani laboratórium ban B udapesten a  kérdések



egész sorát próbálják  megoldani a rra  nézve, hogy mily szoros kapcsolat van a gyer
mek szellemi organizációja és testi organizációja között. Magam a holland (Német
alföld) gyógypedagógiai oktatásügyre nézve fontosnak tartom , hogy a jövőben az 
orvos nagyobb m unkát vállaljon  a gyógypedagógia terén  úgy a fogyatékosok isko
láiban, m int internátusos intézeteiben. Az a munka, melyet a fogyatékos gyerm ek 
érdekében folytatunk, orvosi és pedagógiai munka. Én úgy hiszem, hogy a  jövőben 
az orvosnak nagyobb befolyást kell adni e téren, mint am ekkora szerepet ma játszik.
Dr. Oker-Blom M iksa: A Gólyamese helyett egy pár szó szülőkhöz, fiúkhoz és leá 

nyokhoz. Finnből fordította Pálfí Márton. Szülök könyvtára  9—10. sz. 64 l. 
Stúdium kiadása Budapest. — E zért a  könyvért igaz hálával van a magyar 
tanítóság, tanárság a magyar gyerm ektanulm ányi társaság elnökének, Imre  

Sándor dr. egyet, professzornak, aki azt a „Szülők könyvtára“ című sorozatban 
kiadta. Orvosok, idegorvosok, szülők, pszihoanalitikusok stb. részéről sok a panasz 
és a vád az iskola ellen, mert ma is „gólyam esével“ akarja  ela lta tn i az ébredő gyer
meki lelket. Legutóbb is egyik jónevű orvosnő sürgette a M. Gyógypedagógiai T ár
saságban ta r to tt szép előadásában, hogy az iskola szakítson a „hazugsággal" (a gó
lyam esével), ami konfliktusokat idéz fel a gyerm ek lelkében és idegbajoknak lehet 
az oka. Nem vagyunk mi tanítók a m indenáron való titkolózásnak hívei, de az is 
bizonyos, hogy a nemi életet iskolában, a gyerm ekek előtt tárgyalni ma még nehéz, 
kényes és szinte lehetetlen dolog. Az iskolát ebben a  m unkájában meg kell előznie a  
szülőnek, az orvosnak, esetleg a gyóntató lelkésznek és az ifjúsági irodalomnak.  
A kárm ilyen ügyesen, szépen kezelné is a tan ító  ezt a kérdést, ha a szülő, az orvos, a 
pap mást tan ítana a gyermeknek: az iskola m unkájának jó eredm énye nem lenne. 
De ha azok m egtették a magukét, jöhet az iskola is. És e tekintetben jelent nagy 
lépést előre Oker-Blom  finn doktor munkája, am it Pálfi M árton kitűnő nyelvezettel 
fo rd íto tt le magyar nyelvre. Világos okfejtéssel, rövid tárgyalás m ellett vezeti rá  a 
gyerm ekeket — külön meséje van a fiúk és külön a leányok szám ára — arra , amit 
a nemi életről, a gyerm ekek születéséről tudniok kell. Imre  Sándor a  füzethez ír t 
előszavában azt tanácsolja, hogy a szülő a  gyerm ekkel együtt olvassa el a füzetet, 
vagy ha a gyerm ek elolvasta, annak tarta lm át a szülő beszélje meg gyermekével. 
Áll ez a tan ító ra  is. M indenesetre nagy nyeresége ifjúsági irodalm unknak ez a mű és 
nem kétlem, hogy a művelt magyar tanítóság szeretettel fogadja azt. Ezzel és a 
hozzá hasonló művek segítségével lassan-lassan, tap in tatosan  elő rehaladhatunk és 
e lhárítha tjuk  a mai iskolával szemben hangoztato tt vádat, hogy t. i, hazugságot ta 
nít a gyermeknek. De hangoztatnunk kell, hogy a megoldást sokkal könnyebb el
gondolni, sőt ta lán  le is írni, mint az iskolában megvalósítani. Nagy tap in ta t és nagy 
készültség szükséges hozzá a tanító  részéről. Mind a kettő t m egtaláljuk ebben a mű
ben, amit 10— 12 éves gyerm ekeknek a kezébe is lehet adni, fém.)
Dr, Szondy György: Mit olvasson a gyermek? A z  ajánlható ifjúsági m üvek jegy

zéke 3— 14 éves korig. A  „Stúdium" kiadása Budapest. 43 l. Kis 8. —  A  szü
lőket arró l tá jékozta tja  a szerző, milyen könyveket ad janak  gyerm ekük kezébe; 
milyen könyveket vásároljanak nekik. — Nagyértékű, hasznos ú tm utató ; de 

csak úgy m arad meg nagy értéke, ha évről-évre kibővítik az ú jabb irodalm i term é
kek jegyzékével, különösen értékesek benne a könyvekhez ír t  rövid kritikák. Név
és címjegyzék egészíti ki a művet. fém .)
Nemesné Müller Márta: A gyermekszoba mindennapi kérdései. Szülők könyvtára  

13— 14. szám. Stúdium kiadása, Budapest.  Ára 1.80 P. Kis 8-ad. 67 lap. — 
Szerzőt úgyis, mint a jónevű „Családi iskola" vezetőjét és m egalapítóját, úgyis, 
mint a „Vízcsepp-mesék", a „N yelvtan-m esék" kitűnő íróját, vagy m int a „Jövő 

U tjain" c. folyóiratnak jeles m egalapítóját és szerkesztőjét, de úgy is, mint a józan 
pedagógiai reformeszmék m unkását lapunk olvasóinak külön bemutatnom felesleges. 
O tt lá tjuk  őt m indenütt, ahol a gyerm ek és az iskola m unkájának, a házi és az is
kolai nevelésnek m egjavításáról esik szó, vagy ahol ilyen irányban cselekedni kell. 
— Ez a  kis könyve is ilyen célból keletkezett, „M inden gyerm ekszobának megvan
nak a maga kisebb-nagyobb problémái . , . Tanácsra van tehát szükségük (a szü
lőknek) . . . kiragadom  a leggyakoribbakat és megpróbálok tanácsot adni egysze
rűen, amint azt a  szülőkkel szemben tettem ". . ,  „Az igazán súlyos eseteket, a  ne
hezen nevelhető gyerm ekek kérdését — m ondja tovább — mellőzöm. Inkább csak 
értesíteni akartam , hol a  határ; hol van szükség idegorvosra, gyógypedagógusra, a  
nevelési rendszer mélyremenő m egváltoztatására!". . .

Józan, okos tanácsait különösen a ján ljuk  ifjú házasoknak, leendő szülőknek, 
fiatal anyáknak és apáknak, mert ennél megbízhatóbb kézből, ennél egyszerűbb, v ilá
gosabb nyelvezettel gyerm ekük nevelésére vonatkozó tanácsokat sehol sem találnak.

( é m )
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Ugyanerről a könyvről még egy ismertetést kaptunk s ezt is szívesen közread
juk.  A  tapaszta lt nevelő, az érző anya, a lelkes útm utató őszinte, tiszta  hangjai szól
nak hozzánk a könyvből. A  sokoldalú pedagógus szakavatott kézzel m utat reá  a 
gyermek első íejlődésétől kííndulólag a 12 éves korig leggyakrabban előforduló ne
velési nehézségekre, időnkénti összeütközésekre. Bennünket, gyógypedagógusokat 
különösen azok a részek érdekelnek, melyekben a szerző azt fejti ki, hogy a hibás 
irányítás m iképen szolgálhat kiváltó okul a gyerm ek rendellenes egyéniségének, ko
rai idegességének létrejöttében. Rövidre fogott, határozott utasításai sok jóindulatú, 
de botorkáló szülőt fognak segíteni a helyes ú t megtalálásában. (rm.)

H. Stelláig; Isi G anzw ortm ethode íü r díe H ílfsschule geeígnet?  Eine A n tw ort und 
einc Entgegnung. (Alkalmazható-e az egész szavakkal elinduló olvasási eljá
rás a kisegítő-iskolában?) ■„Die Hilfschule' 1933. februári szám 89— 96 l. — 

A német gyógypedagógusok közt is megindult a harc a „betűket tan ító“ és az 
„egész szók“ olvastatásából elinduló szakem berek között. Az utóbbit tudvalévőén 
az újabb gyerm ektanulm ányi kutatás eredm énye á llítja  előtérbe, mikor azt mondja, 
hogy a gyerm eket nem a ,,részekből (betűkből) összerakott“, hanem az 'egész szó, 
mint ilyen, érdekli első sorban. Ne betűket tanítsunk  tehát, hanem m indjárt a  kez
det kezdetén egész szót vagy m ondatot olvastassunk a gyermekkel. Az ellenke
zőkkel keményen szembeszáll Stelling fentebbi cikkében, ő t. i. szintén meggyőző- 
déses híve az „egész szókat olvastatok" egyre gyarapodó gárdájának. Azt mondja 
többek közt: A hangoztató (írva-olvastató) eljárás nem sokban különbözik a silla- 
bizáló eljárástó l. A  hangoztató eljárás lényege abban áll, hogy a betűknek nevét 
fonetikusan ejti ki. De az értelem  (tartalom ) nélküli hangokat az utóbbi is értelem 
nélküli szótagokká köti össze (éppúgy, m int a síllabízáló módszer) s ezeket is csak 
akkor tu d ja  igazán elolvasni a gyermek, ha hosszas, hiábavaló küzködés u tán  az 
egyes betűkből összerakott szót, mint összetartozó egészet felismeri, am ikor tehát 
nem betűz többé. De milyen soká ta r t az, míg elér odáig, hogy egy-két öröm érzettel 
kapcsolatos szóképet össze tud  állítan i.“ (Lásd; dr, Grozinger  cikkének ism erte
tését M, Gyp. 1932. 22, 1.) i [ém.)

C ser János: Az em lékezet terjedelm ének  és m inőségének vizsgálata  a 9— 14 éves 
ko rban  a R anschburg—N agy-féle szőpár-eíjárással. A  fővárosi gyermek kí
sérleti lélektani vizsgálata. Közlem ények a székesfővárosi pedagógiai szeminá
rium lélektani laboratóriumából. Vezető: Cs. J . Bpest, 1932. 8-ad rét 17 l. A d-  

miral nyomda. — A mai iskola m unkájában igen nagy, — m ondhatnánk ta lán  úgy 
is, hogy „tú lnagy“ — szerepe van az em lékezet foglalkoztatásának, s a  gyerm ek á l
ta l felm utato tt iskolai eredm ények legnagyobb részét emlékezeti teljesítm ények a lap 
ján b írá lja  el a tanító, tanár egyaránt. A nélkül, hogy az emlékezet jelentőségét lebe
csülni akarnók, rá  kell m utatnunk arra, hogy a lélek nem csak em lékezetből áll és 
helyes ú ton já r az a lélekbúvár, aki — m int a szerző, aki Nagy  László m unkakörét 
vette át' s aki első sorban ,,neveléslélektani“ kérdésekre akar feleletet adni, ■— m un
káját az „em lékezet" vizsgálatával vezeti be; ennek a szerepét akarja  tisztázni az 
iskolai m unka keretében. Ezt annál könnyebben megteheti, m ert kidolgozott m agyar 
módszer (a Ranschburg-féle szópárm ódszer) rendelkezésére áll. Az előadó pontos 
és lelkiism eretes m unkával gyűjti össze anyagát; eredm ényeit gondos mérlegelés u tán 
7 grafikonon és egy táblázaton tá r ja  elénk. Egyöntetűbb le tt volna az eredmény, ha 
nem osztályok, hanem életkor (vagy m indakettő) szerint csoportosítja  a gyerm eke
ket, de így is érték  az am it elénk tá rt. Jogos az a remény, hogy a szerzőtől még 
sok értékes eredm ényt várhatunk. (ém.)

A G yerm ek. Nagy László e m lé k é re .. . Kenéz Béla dr., Ranschburg Pál dr., Domo
kos Lászlóné, U áday István dr., Cser János és Hamvai Vilmos közreműködé

sével szerkesztették Ballai Károly és Nógrády László dr. X X I I I—X X IV .  év
folyam 1931— 32. Kiadja a M. Gyermektanulmányi Társaság Nagy László-Em-  

lékbizcttsága. 141 l. — Hosszú hallgatás u tán  újból é le tje lt ad magáról „A  G yer
mek* , ez a gyerm ektanulm ányi folyóirat, hogy m aradandó emléket á llítsan  az 
1931-ben elhunyt Nagy  Lászlónak, a T ársaság és a  lap m egalapítójának, A  lapot 
Nagy Lászlónak jól sikerült arcképe díszíti. Kenéz  Béla bevezetője u tán  Ballai K., 
Nagy László életét, dr. Nógrády L. betegségét és halálát ír ja  le. A  tanulm ányok kö
zül kim agaslik dr. Ranschburg  Pálnak „Nagy László, mint gyermekpszihológus  
kutató“ című nagyszerű lélekelemzése. Finom elmeéllel, lélektani tisztán látással 
á llítja  elénk a  tudós professzor Nagy Lászlót, ahogy m unkáiban visszatükröződik. 
„Férfi volt ő, — m ondja többek közt — ki mindig többet, aránytalanul többet ért, 
mint am ennyit beszélve m utatott. Bizonyos, bár tanárem ber volt, nem k a ted rára  
született. Ellenben alkatánál fogva vérbeli, jólátású, keménynyakú, makacs k itartású
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kutató, az igenis volt, mégpedig korát messze megelőző, a javából való. . . Az elő
nyöket sokan a h ivato ttak  közül sem tu d ták  meglátni, amíg a hátrányokat mindenki 
észrevette, s ellene sokszor ki is aknázták .“ — Megkapó képet fest Nagy  Lászlóról 
Domokos Lászlóné „N. L. jelentősége a pedagógiában" c. cikkében: „Az európai 
nevelési ú jítás gyökere a humánusság szelleme:  a segítés volt. M egkeresték a tu 
domány eszközeit ahhoz, hogy a szellemileg elmaradt gyermekeket  értelm i javakhoz 
ju ttassák és az életben való boldogulásukat valam ennyire biztosítsák. A  francia 
Itard és Ségiun orvosok voltak az ú ttörők. Az elme m űködésének mehanizm usát 
o tt tud ták  alaposan tanulm ányozni és elem eire bontani, ahol ezek az elem ek rész
ben hiányoztak, részben rendellenesen m űködtek. A  tanulm ányozott visszam ara- 
dottak  csakham ar hozzájutottak azokhoz a segítő eszközökhöz, am elyekkel hiá
nyaik pó tlását akarták  elérni. Az orvos-pszichológus egyszersmind a pszicho-peda- 
gógíai eszközök feltaláló ja és alkalm azója volt. Itt term észetesen inkább a lé lek
tanon, főleg a fiziológiás lélektanon volt a hangsúly, mint a szorosan vett nevelés
tanon. Jav ítás, nem erők lendítése volt a cél.

Itardtól  és Seguintől (tehát a gyengeelméjűek nevelőitől Szerk.) származott  
le a mai európai nevelés két vezető szelleme: Montessori Mária és Decroly.  M ind
kettő  orvos és mind a kettő  abnormís gyerm ekek nevelésén kezdte. — Decroly  ma 
is azt teszi. (Sajnos, 1932. szeptemberében meghalt.) A  lélektan  fejlődésével az elő
dök eljárása it tökéletesítették  és átvették  a norm ális gyerm ekek nevelésére annak 
feltételezésével, hogy ami ott jó volt, it t még jobb lesz. E ljárásuk lényege kitűnő 
eszközök készítése, amely lehetővé te tte  a vezetés nélküli, önálló m unkát és a szi
gorúan egyéni haladás tem pójának biztosítását . . . Montessori  előbb az érzékszervek 
később tan tárgyakra felosztott rendszere, Decrolynak  az érdeklődés koncentrikus 
köreire  tagolt módszere könnyűvé te tte  e ljárásuk átvételét. . . A  hálás tanítvány e 
m éltatásából sokat megismerünk Nagy L. küzdelm eiből és hogy mennyi nehézséggel 
kelle tt foglalkoznia. „K orai intellektuális és mehanikus eljárásnak  határozo tt ellen
sége volt Nagy  L,; az írás és olvasás tan ítá sá t azzal az indokolással, hogy a 6 éves 
gyerm ek testi és szellemi fejlettségfoka azt követeli, hogy a környező világgal és 
nem a „betű halo tt szimbólumával" kapcsolódjék — nem á llítja  be az I. elemi osz
tály  anyagába, de sok más eltérés is volt benne s az ,,Uj iskola“ tan itástervét nem 
approbálták, míg Domokosáé azt át nem dolgozta.

Dr. Kemény  Gábor „Nagy László és a magyar szociális fejlődés“ címen azt 
írja, hogy N. L. a  m agyar szociális életnek legöntudatosabb kiegészítője volt.

Dr. Nógrády  László „Nagy László az em ber“ c. kedves tanulm ányában azt 
mondja, hogy „ritka harm óniában állt külső m egnyilatkozása és belső lelki m ivolta.”

Dr. Máday  István rövid jellemzésében „valódi kutató szellem nek“ ír ja  Nagy 
Lászlót.

Cser János igen értékes cikkében Nagy  László munkásságát a  székesf. 
lélektani laboratórium ában írja  le és a hagyatékában ta lá lt teszt-sorozatot a ma
ga egészében közzéteszi, úgy ahogyan azt Nagy László kidolgozta és használta. Ezek 
a  nyers adatok mély bepillantást engednek Nagy  László terveibe és b iztosra vehet
jük, hogy ennek a nagy m unkának befejezését Cser János, az utód, el fogja végezni.

Hamvai Vilmos Nagy László műveit kronologikus sorrendben sorolta fel.
A M. Gy. T. e füzet kiadásával méltó emléket emelt Nagy  Lászlónak, megala

p ító jának  és lelkes propagálójának, (ém.)

E G Y E S Ü L E T I É L E T .
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG X. NAGY

GYŰLÉSE ÉS JUBILÁRIS DÍSZŰLÉSE.
A Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1952. december hó 

4-én délelőtt 10 órakor tartotta X. nagygyűlését és 11 órakor jubi
láns díszülését.

A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület székházának köz
gyűlési termében a gyógypedagógiai tanárság, az orvosok és a 
gyermekvédelem kérdéseivel foglalkozó jogászok tekintélyes száma 
gyülekezett össze. Megjelent a díszülésen a m. kir. vallás és köz- 
oktatásügyi minisztérium részéről dr. Petri Pál, ifj. dr. báró Wlas- 
sics Gyula, dr. Nevelős Gyula és dr. Pollermann Artúr. Jelen vol
tak ezen kívül dr. PurebI óyőző tb. tag, sipeki Balás Béla, dr.
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Imre Sándor, Radnay Rezső, dr. Benedek László, dr. Sarbó Artúr, 
dr. Ranschburg Pál, dr. Horváth Mihály, Klug Péter, KeHer Lajos, 
Szaíter  Ferenc és a tudományos társaságok és társadalmi egye
sületek számos képviselője.

A 10 órakor megtartott nagygyűlésen az adminisztratív ügyek 
elintézése után Peíri Pál államtitkárt tb. elnökké, dr. Kornis Gyula, 
dr. Tóth István és dr. Radnay Rezső államtitkárokat pedig tb. 
tagokká választották.

Petri Pál államtitkár neve és tevékenysége az elmúlt évtized
ben szorosan összeforrt ügyünk fejlődésével. Minden nagyobb ér
tékű alkotásunknak hűséges támogatója volt. Kornis Gyula, mint 
egyetemi ny. r. tanár és mint a Magyar Pedagógiai Társaság el
nöke, Társaságunk tevékenységét mindenkor jóindulatú érdeklődés
sel kisérte. Mint pedagógiai és pszihológiai író a gyógyító neve
lés ügyének is igen nagy szolgálatot tett. Tóth István államtitkár 
fogalmazó korától együtt nőtt fel ügyünkkel. Annak mindig lelkes 
munkása, majd vezetője volt. A gyógypedagógia megszervezésében 
elévülhetetlen érdemeket szerzett. Radnay Rezső államtitkár, mint 
ügyosztályunk főnöke nagy lelkesedéssel segítette a gyógyító ne
velés ügyét a háború utáni időben új életre kelteni. Önzetlen és 
nemes munkásságot jutalmazott a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság, amikor őt tb. tagjai sorába választotta. A megválasztott tb. 
elnök és tb. tagok a Társaságtól díszoklevelet nyertek, amit kiváló 
gonddal és nagy művészi érzékkel Mikkel István gyógypedagógiai 
tanár állított össze.

A nagygyűlés újabb három évre a következő tisztikart válasz
totta m eg : elnök : dr. Pottenbilier Fülöp ny. államtitkár. A társel
nöki tisztet egyenlőre nem töltötték be. Ügyvezető alel nők : dr. Hoór 
Károly miniszteri osztálytanácsos. Főtitkár: dr. Tóth Zoltán. Szak
osztályi elnökök : 1. Puha László, II. Schannen Péter, III. Szabó  
Károly. Szakosztályi titkárok: I. Schulmann Adolf, II. Horváth 
Kálmán, III. Vajda Lajos. Főszerkesztő: Éltes Mátyás. Szerkesz
tők : H. dr. Révész  Margit és Schreiner Ferenc. A kiadóhivatal 
vezetője: Zsenaty  Dezső. A gyógypedagógiai könyvtár szerkesz
tője : Szentgyörgyi Gusztáv. Pénztáros: dr. Baranyai Géza. Ellen
őr : Merész Fülöp. Jegyző : Koleszár József. Elnökségi tagok : dr. 
Fógei Zoltán, Zsigm ond  Gáspár, dr. Gurszky Ernő, Klug Péter, 
Páncél Imre, dr. Schnell János, dr. Szondi Lipóí, SchnitzI Gusz
táv, Vida Lajos, Skoda  Mihály, Vándory Dezső. Számvizsgáló Bi
zottság : Gófs Ottó, Kanizsai Dezső, dr. Tegyey Jenő.

A Társaság új tagjai lettek : Hajós Elemér, Skoda  Mihály, 
S. Vajda Vilma, Czeglédi György, Markó Ferenc, Gajáczky Fe
renc, Kümmel János, Nernesszeghy Aurél, Vathy József, Vrannay 
József, Véghelyi Gábor, Babilya Margit, Zsigmond  Gáspár, Tóth 
Ferenc, Fehér Sándor, Jónás László, Molnárné Sebők  Róza, Bern
jén  Antal gyógypedagógiai tanárok, dr. Kiss Károly orvos, Siska  
Irén igazgató, Tóth Anna, Perl Tiborné, mint pártoló tagok. A meg
választott rendes és pártoló tagokat az elnök melegen üdvözölte.

A díszülést dr. Rottenbilier Fülöp elnök meleg szavakkal nyi
totta meg, majd a Társaság új tb. elnöke, Petri Pál államtitkár 
vette át a gyűlés vezetését. Elnöki megnyitójában hangsúlyozta, 
hogy a megválasztást örömmel fogadja, mert i és tudja, hogy



ezzel nem hivatali állását, hanem a gyógypedagógia szolgálatában 
eltöltött tíz éves munkásságát jutalmazzák.*) Ezután dr. Imre Sán
dor egyetemi ny. r. tanár a Társaság első, majd tb. elnöke a Ma
gyar Gyógypedagógiai Társaság munkásságának értékéről tar
tott előadást.

Dr. Tólh Zoltán főtitkári jelentésében a Társaság tíz éves 
munkásságáról részletesen beszámol és megállapítja, hogy az első 
tíz évben az anyag összegyűjtésével, majd a gyógyító neveléstudo
mány rendszerének felépítésével foglalkoztak ; a második tíz év a 
megkezdett munka folytatása és a részletkérdésekbe való elmé
lyülés ideje lesz.

Dr. Schneil János „A gyógypedagógia legújabb problémái“ 
címen tartott beszámolót.

Dr. Szondi Lipót és Schulmann Adolf referátuma az idő rö
vidsége miatt a szakülésekre maradt.

Dr. Petrí Pál tb. elnök zárószavában kijelenti, hogy a gyógy
pedagógiát a neveléstudomány legszebb ágának tekinti. A mai ér
telemben vett gyógypedagógia a nemzeti életnek már fontos ténye 
zőjévé lett és ezért mindenkinek hazafias kötelessége azt támogatni.

A díszgyűlés elején a Homeros énekkar SchnitzI Gusztáv ta
nár vezetésével két dalművet adott elő.
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG SZAKÜLÉSE.

(1933. január 26.)

A folyó évi első szakűlésünk ünnep-számba ment, mert ezen 
tartotta meg dr. Kornis Gyula államtitkár, egyetemi ny. r. tanár 
és országgyűlési képviselő, a Magyar Gyógypedagógiai Tár
saság tb. tagja székfoglalóját „A nevelés elméletének jelentősége“ 
címen. Az előadás iránt oly nagy volt az érdeklődés, hogy a Tár
saság tagjai előre megtöltötték a helyiséget, sokan bent nem is 
kaptak helyei, a folyosón szorongtak, vagy pedig kénytelenek vol
tak eltávozni.

Dr. Potlenbiller Fülöp a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 
elnöke lelkes szavakban üdvözölte dr. Kornis Gyulát és felkérte 
előadásának megtartására. (Az előadást egész terjedelmében közöl
jük a 1—4. lapon.) Az előadást nagy figyelemmel hallgatták a Tár
saság tagjai s befejeztével szűnni nem akaró zajos tetszésnyilvá
nítással ünnepelték az előadót, akinek az elnök meleg hangon mon
dott köszönetét az értékes előadásért.

A második előadó Schulmann Adolf gyógypedagógiai igaz
gató volt, aki „Újabb felfogások a beszéd kór- és gyógytana kö
réből“ címen olvasott fel. (Ezt az előadást is közöljük lapunkban.) 
Az elnök Schulmann igazgatónak köszönetét mondott s ezzel az 
ülést berekesztette.

A VAKOKAT GYÁMOLITÓ EGYESÜLETEK ORSZÁGOS ÉRTEKEZLETE.
A vakokat gyámolító egyesületek elnökei és igazgatói most ta r to tták  ötödik 

országos értekezletüket Sipeki Balázs B éla elnökletével, s az értekezleten m egjelent 
a kultuszm iniszter képviseletében Hoór  K ároly dr. m iniszteri osztálytanácsos és 
Szatter  Ferenc számvevőségi főtanácsos. Szatter  Ferenc főtanácsos és Tóth  Zoltán 
dr. országos előadó előterjesztései a lap ján  az egyesületek belső ügyeit tárgyalták ,

*) A tb. elnök m egnyitó  beszédének  részletes m é lta tásá t a ¡4. lapon  találja, 
m eg az o lvasó .



Sipeki Balázs Béla országos elnök végül azzal a kéréssel fordult a  m agyar tá r- 
dalomhoz, hogy a  vakokat a mai nehéz időkben ne hagyják nélkülözni és a vakokat 
gyámolító egyesületeket a  közönség jó indulatába ajánlotta.

A  MAGYAR MONTESSORI-EGYESÜLET,

mely dr. Kornis  G yula egyetemi tanár, á llam titkár kezdem ényezésére a M agyar 
Pedagógiai Társaság kebeleben alakult meg, 1933, január 19-én ta r to tta  első ülését 
az ,.Állami óvónőképző-intézet“ díszterm ében, A  M ontessorí-m ódszer tudvalévőén 
a gyógypedagógiából nőtt ki, m ert azt az orvosnő, mint gyógypedagógus igazgatónő 
dolgozta ki, elsőnek o tt alkalm azta és csak később vitte át a norm álisok iskolájába. 
A  M agyar M ontessori-Egyesüiet m egalakulása tehát épp úgy kell, hogy érdekelje 
az elemi iskolai tanítókat, m int a gyógypedagógusokat. S ajnálatta l kell m egállapí
tani, hogy a M ontessori-Egyesüiet megnyitó üléséről gyógypedagógus kartársa ink  
hiányozlak. T alán  lehetne az ülésí meghívókat az iskoláknak megküldeni.

A M ontessori-Egyesüiet alakuló ülését dr. Kenyeres  Elem ér egyet. m. tanár 
ügyvezető alelnök ny ito tta  meg és fejte tte  ki a M ontessori-mozgalom jelentőségét. 
Nagy vonásokban ra jzo lta  a hallgatóság elé M ontessori M ária elveit és törekvéseit. 
U tána Kiss József igazgató vázolta az egyesület célját, Burchhard-Bélaváry  E rzsé
bet pedig a M ontessori-léle tanszereket m uta tta  be.

Szó van arró l is, hogy a Montessori-taneszközöket itthon elkészíttetik  és cse
kély d íjé rt az  intézetek rendelkezésére adják ,

B udapesten három ovoda, egy elemi iskola m űködik M ontessori elvei alapján, 
Tervbevették, hogy a m átyásföldi reálgim názium ban annak középiskolai részét 
valósítják meg. i

ORSZÁGOS SZÖVETSÉG A TESTILEG  FOGYATÉKOSOK VÉDELMÉRE.

Január 16-án alakult meg az Ú jvárosháza közgyűlési term ében a testileg fo
gyatékos gyerm ekek védelm ére szolgáló országos szövetség. Az ünnepélyes alakuló
közgyűlésen nagyszámú közönség vett részt, élén nagybányai Horthy  M iklós ko r
mányzó feleségével, Auguszta  királyi hercegasszonnyal, József  és József Ferenc k i
rályi hercegekkel. Az elnöki emelvényen foglaltak helyet: Huszár A ladár főpolgár
mester, az alakuló közgyűlés elnöke, Esterházy  M óricné grófné, Scholtz  K ornél dr, 
belügyi állam tiktár, Bárczy  István ny. ígazságügyminíszter, Rottenbiller Fülöp 
igazságügyi állam titkár és Horváth  M ihály dr.| egyetemi tanár, az új országos szövet
ség ügyvezető alelnöke.

Az alakulógyűlést Huszár A ladár dr., B udapest főpolgármestere, az új szövet
ség egyik elnöke ny ito tta  meg. Bevezető beszédében melegen köszöntötte a  megjelent 
nolabilitásokat, m ajd u ta lt arra, hogy a mai nehéz korban minden embernek paran 
csoló kötelessége, hogy ahol az emberi jóság megnyilatkozhatik, ahol a rra  szükség 
van, o lt kél kézzel segítsen. A  m agyar jövő egy része megy itt, a szemünk láttára , 
veszendőbe, éppen ezért a nyomorék gyerm ekekért m indent meg kell tenhi, ami 
csak lehetséges. Nemcsak a test, de a lélek megmentéséről van itt szó!

E zután Horváth M ihály dr, egyetemi rendkívüli tanár, a mozgalom büzgó és 
fáradhatatlan  szervezője ta r to tta  meg nagyhatású előadását a  testileg fogyatékosok 
szociális védelméről. M egm agyarázta az előadó, hogy testi fogyatékosság a la tt a 
mozgatószervek állandó kóros állapo tát kell érteni. A z  egész világon mintegy négy 
és félmillió a testileg fogyatékosok szórnia, akiknek védelmére Amerikában székelő  
„Nemzetközi Egyesület a Testileg Fogyatékos Gyermekek Szociális Megmentésére“ 
elnevezésű hatalmas világszövetség működik.  E z a  nagy nemzetközi szervezet legkö
zelebbi világkonferenciáját a  jövő esztendőben B udapesten ta r tja  meg s ez a kö rü l
mény különös ak tualitást ad a magyar szervezkedésnek.

A magyar törvényhozás — Pintér László dr. kanonok, országgyűlési képviselő 
kezdem ényezésére — m egtette ebben az irányban az első kezdő lépést, am ikor el
rendelte a statisztikai adatgyűjtést. A  testi fogyatékosok összeírása a  legutóbbi nép- 
számlálás keretében meg is történt. Az adatokból kiviláglik a megdöbbentő tény, 
hogy Magyarországon a háborús és az ipari rokkantakkal együtt minden 68-ik em
ber a testileg fogyatékosok közé számítandó. A  vakok, siketném ák érdekében szép 
intézmények működnek, de a testileg fogyatékosok ügye szinte teljésén el van h a 
nyagolva, holott ezek nagyrészét keresetképessé, önálló gazdasági egyeddé lehetne 
varázsolni megfelelő istápolással. Ez az új országos szövetség ezt a feladatot k ívánja 
megvalósítani. A  szövetség legközelebbi teendője egyelőre csupán az lenne, hogy a 
propaganda minden megengedett eszközével terjessze és megkedveltesse az eszmét, 
hogy így az ige valóban testté  válhassék.

Magyar Gyógypedagógia 1933. 1—3. szám. s
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A nagy tetszéssel fogadott előadáshoz elsőnek Scholtz Kornél dr. belügyi á l
lam titkár szólt hozzá, aki igazat adott az előadónak abban, hogy amíg például a 
gyermekvédelem vagy a vakok és .süketnémák védelme megfelelően, országos a rá 
nyokban ki van építve, — addig a nyom orék gyermekek valósággal elhagyato ttak
nak tekinthetők, holott ta lán  ezek szorulnának elsősorban is gondozásra. Az egymást 
felváltó korm ányokat nyilván a háború, m ajd az ezt követő elszegényedés gátolta 
meg, hogy ezt a nagyfontosságú intézm ényt ¿létrehívják.

Schuller Dezső dr, székesfővárosi tanácsnok a sajnálatos balesete m iatt távo l
m aradt Sipőcz  Jenő  polgárm ester nevében, de meg maga részéről is melegen üd
vözölte az új intézmény tervét.

Szabó  Im re reform átus esperes a  reform átus egyház részéről köszöntötte a ne
mes elgondolást.

Kemény  Lajos evangélikus főesperes az evangélikus egyház üdvözletét tolm á
csolta és tám ogatását helyezte kilátásba.

Hevesi Simon főrabbi mondott ezután köszönetét.
Az elnöklő főpolgármester ezután enuncíálta, hogy az országos szövetség meg

alakult. Most rövid szünet következett; a notabilitások az alakuló közgyűlésről, az 
egybegyűltek éljenzése közben eltávoztak, majd Huszár A ladár dr, főpolgárm ester 
csakham ar m egnyitotta a folytatólagos alakulógyűlést. A  közgyűlés elnökévé válasz
to tta : gróf Eszterházy  M órícnét, Bárczy  Istvánt és Huszár A ladárt; alelnökökké: 
Sipőcz  Jenőt, Ro'ttenbiller Fülöpöt, Dollinger G yulát és Kornfeld  Móric bárót; ügy
vezető alelnökké; Horváth  M ihályt; fő titkárrá : Horváth  Boldizsárt; ügyésszé: Erődi 
Harrach  Tíham ért. M egválasztották ezenkívül a 11 tagú igazgatóságot és az 57 tagú 
választm ányt,

A MAGYAR PEDA GÓ GIAI TÁRSASÁGNAK

decem ber 17-iki ülésén dr. Tóth  Zoltán főiskolai igazgató ta r to tt előadást: „A gyó- 
gyítőnevelés tudom ány egysége" címmel. A zt fejtegette többek közt, hogy a gyógyí
tóneveléstudom ány fejlődése szem pontjából, nagyjelentőségű annak a kér
désnek a megvilágítása, hogy a gyógyítónevelés kérdései a fogyatékossági csoport
hoz alkalm azottak-e, vagy pedig az egész fogyatékossági kérdésre vonatkozó egy
séges értékűek  lehetnek-e? A gyógyítónevelés elm életének fejlődése korlátozo tt és 
alacsonyabb értékű m arad, ha kérdéseit csak egy-egy fogyatékossági csoport néző
pontjából tárgyalja. Ha ellenben a gyógypedagógiai kérdéseket a csoportok fölé 
emelve, mint egyetemes kérdéseket lehet értékelni, úgy a gyógypedagógia elmé
lete magasabb rendű lesz és a gyógyító-neveléstudom ány az általános neveléstudo
mány keretében önálló ágazattá fejlődik. Azok, akik ezt a kérdést kizárólag az ok
tatás szemszögéből nézik, a gyógypedagógia egységes fogalmához és a gyógyító ne
velői gondolkodás egyetemes értékéhez sohasem ju thatnak  el. Ez csak azoknak si
kerül, ak ik  ezt a  kérdést a  nevelési problém ák szem pontjából nézik.

Az előadást a  nagyszámban m egjelent érdeklődők tetszéssel hallgatták  s dr. 
Kornis G yula elnök meleg szavakban m ondott az előadónak köszönetét.

A MAGYAR GYERMEKTANULMÁNYI TÁRSASÁG 
1932, évi december 12,-ikí ülésén Éltes M átyás igazgató a globális olvastató e ljárás
sal foglalkozott. 3000 év óta tan ítják  egyes betűk ism ertetésére felépítve az olvasást 
a gyerm ekeknek s csak a legújabb gyerm ektanulm ányozás m utatta  ki ennek a fonák
ságát. Decroly és m unkatársai b izonyíto tták  be az egész szóból, mondatból kiinduló 
olvasástanítás helyességét és célszerűségét. Ennek egyik részét ism ertette a „M a 
gyar Gyógypedagógia"  is. Ezt tá rta  az előadó a hallgatók elé. — Az előadást kö
vető vitában többen (dr. Schmidl  Sándor, Nyireő  Éva és mások, felszólaltak és külö
nösen Nyireö  Éva sürgette, hogy ilyen gyakorlati tanítási bem utatót is rendszeresít
senek, ahol be lehet m utatni a globális e ljárást. E rre  alkalm as a Székesfővárosi Ped, 
Szeminárium gyakorló iskolája.

A MAGYAR SZÜLÖK SZÖVETSÉGÉBEN 
decem ber hó 6.-án Éltes M átyás igazgató arró l beszélt, hogy a legsúlyosabb 

fogyatkozással sú jto tt egyénekről — a hülyékről és az epilepsziásokról — hazánk
ban egyáltalán nincs gondoskodás, pedig ezek rettenetes terhei a családoknak. M in
den héten olV^sunk híreket embertelen szülőkről, akik pincében, ólban, eldugott he
lyen, odúban s ík  ta r tják  szerencsétlen gyerm eküket. Ilyenkor elszörnyűkődünk, 
pedig érthető a dolog, ha vesszük, hogy szegény családok nem tudnak  egy-egy 
épkézláb embert lekötve tartani, aki a  hülyére, nehézkórosra felügyeljen. Más o r
szágokban is megvannak ezek a bajok, de itt segítenek magukon. Felsőausztriában 
pl, az Erzsébet királyné szobrára begyűlt összeg egy részét ilyen intézet alap ítására
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fordították s az intézetet a községekben összegyűlő hulladékok (csont, rongy, vas, 
réz, üveg, ónkupak, parafa  stb.) árából ta r tjá k  fenn. A  halotti koszorúk és virág- 
adományok egy részéből nálunk is fenn lehetne tartan i egy-egy intézetet.

A  MAGYAR PSZIH OLÓG IA I TÁRSASÁG

folyó évi január 11-iki népszerű felolvasás sorozatában Éltes M átyás igazgató 
„Lélektan és gyerm ekmentés“ címen az intelligencia-vizsgálatok erem ényével fog
lalkozott, mely szerint az iskolába kerülő m agyar gyerm ekek 59°/o-a normális, 21n/o-a 
norm álisnál jobb, 20°/o-a pedig a norm álisnál selejtesebb lelki fejlettséggel kerül az 
iskolába, a tanító  elé. És mit lá tunk? A társadalom  a gyengék részére — nagyon 
helyesen — külön iskolákat, intézeteket állít, ellenben a jobb képességekkel érkező 
kis em berekre nincs tekintettel. A  gyengék megismétlik az osztályt, de a rra  nincs 
mód, hogy pl. a jobb képességű és készültségű gyerm ek egy év a la tt két osztályt 
végezzen, még akkor se, ha tu d ja  is az anyagot. Ilyen elbánás m ellett az a jobb képes
ség igen sokszor elcsenevészesedik vagy rossz irányba elgörbül. — Sürgette, hogy a 
jobb képességűek érdekében szükséges intézkedések megindíttassanak, m ert a jobb- 
képességű, ha kifejlődik, a ráfo rd íto tt költséget százszorosán visszafizeti s az egész 
társadalom  nagy lendítő kerekévé válhat (pl, Stephenson, Volta, Graham Bell, E d i
son, M arconi stb. stb.) Az új tantervből a kiválóbbakról való legkisebb gondosko
dás is hiányzik, ezzel okvetlenül kibővítendő.

A MAGYAR IRÁSTANULMÁNYI TÁRSASÁGNAK

december és január havában m egtartott ülésén TI. dr. Révész  M argit „Karcikterolo- 
gia és tipológia“ címen előadást ta rto tt. Jellem , karakter a la tt a  tudom ány mai á l
láspontja m ellett é rtjü k  az egyén önkéntelen m egnyilvánulásait és állandósult cse
lekvései módját. Ennek lényege: veleszületett ösztönirányítottság, érzelmi érzékeny
ség, akarati folyam at minőségbeli lezajlása. A  jellem elhatárolódik  az egyéniség felé, 
értelm i és más készségbeli (kézügyesség, zene stb.) adottságok által. V éralkat a la tt 
viszont az életfolyam atok erejét, ütem ét értjük . A  karak ter ku tatásának  eszközei 
egybeesnek az állandósult és mozgásos arcism e módszereivel, mely utóbbiak közül 
a kifejező mozgások tana, a grafológia és a távolabbi értelem ben vett pantom ím ia 
(az egyén egész életműve) a k ialakultabb e ljárásokat képviselik. M indezen életm ű
ködések szervezeti há tteré t is igyekeznek felderíteni a  m odern vizsgálatok, am elyek 
közül különösen az agytörzs vizsgálata vezetett lényeges eredm ényekhez az ösztö
nök kibontakozásának megismerésében. A  fejlődéstani alapon kialaku lt ú jabb mód
szerek már pontosan, részleteiben is rávilágítanak az ösztönök széttagozódásának 
magasabb, bonyolultabb rétegeibe, m elyek az egyes irányok különböző „to lvajnyel
vén" bár, de lényegében ugyanazt jelentik, hogy a veleszületett prim itív ösztön előbb 
végigjárja a faji fejlődés megszokott ú tja it, s azután az ismeretek, illetőleg a kéreg 
működésének erőteljesebb bevonása álta l a lakul ki az egyéni élet, mely hajtóerejét, 
indítékait mindvégig az alacsonyabb rétegekből, az ösztönök világából kapja.

Tipustan  a la tt viszont azt a tudom ányágat értjük, mely az embereket csopor
tokba osztályozza lényeges tulajdonságaik összefüggései szerint. Az osztályozás 
mértéke a legtöbbször való előfordulás (átlag), vagy pedig a szélsőségek közötti kö
zép. A tipus fogalma bonyolódik egyrészt avval, hogy az osztályozás nem az élettani 
alárendeltség törvénye szerint történik, hanem a vizsgálók egyéni m értéke szerint; 
másrészt, hogy a testi jelenségekkel való egybevetés még jobban kom plikálja a 
problémát, A  módszerek alkalm azásában igen nagyok az eltérések, de eredm ényei
ben végül is minden próbálkozás a goethei életritm us analógiájára vezet, amely sze
rin t az élet egyik szaka a tárgyak megragadása, a  külvilág ism eretére való törekvés; 
ezt követő szakasz a belső összpontosítást, a külvilágtól való elvonatkozást érleli ki. 
Eszerint lehet az embereket gondolkodásuknak, viselkedésüknek megfelelően két 
nagy csoportba osztani. Ez a  kettősség vonul végig a  szellem történeti irányzatokon, 
amikor Nietsche Dyonises-i és A ppoló-i a lkotótípusról beszél, am ikor Spitteler  
Epim étheus és Bremetheus a lak ja it á llítja  egymással szembe, mint a reális világhoz 
alkalm azkodó, illetőleg ideák szerint cselekvő em berfajtát. Ostwald  rom antikus és 
klasszikus tudós-tipusaiban már több szem pontot von össze term észettudom ányi gon
dolkodásának bizonyító m ódszere révén. A  XX. század fejlesztette  ki rendszereseb
ben a típustant, Jung  ex tra-vertá lt és in tra-ve rtá lt típusai is ugyanezen vágányon ha
ladnak, míg Kretschmer rendszerében a testi tünetekkel való összefüggés keresése, 
mel> úgy a testi a lakra  nézve, mint megbetegedés szempontjából, valam int a tehet
ség-formák m agyarázatára vonatkozólag is, egészen új, term ékeny szem pontokkal 
gazdagította ezt a  fiatal tudom ányágat. Jaensch  tipustanának kialakulása az eidetiz-
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raus keretében példájáu l szolgál a kísérleti és megértő pszihológia módszereinek 
eredményes kapcsolatáról.

A  típustanok, m int tudományos elm életek és munkaelm életek igen értékesek, 
de veszélyesekké válnak a gyakorlatban, ha m egváltoztathatatlan törvények m ódjára 
akarjuk  őket felhasználni. Komoly útm utatóul csak az egyéni k ritika szűrőiével meg
tisztíto tt, benső meggyőződéssé k iérlelt ítélet használható. További tanulság, hogy 
a különböző iskolák különböző típusai lényegében sok megegyezést m utatnak, s hogy 
a gyakorlatban nem elég azok megismerése, hanem azoknak egymás közötti kiegé
szülésére, használható összhang megszerzésére kell törekedni.

Az írástanulm ány célja ezek a lap ján  az egyén megismerése egy oly kifejező 
mozgás segítségével, mely a fejlődés korai állapotában való megrögződésénél fogva 
alkalm as arra. hogy az egyén ki nem fejlődött, de típusa szerint bennerejlő  h a jla 
mok m eglétéről és azok hatalm áról számot adjon.

A KATOLIKUS TANÍTÓNŐK e S TANÁRNŐK ORSZ. EGYESÜLETÉBEN
január hó 9-én előadást ta rto tt dr, Bernáth István  kartársunk  „Fogyatékos em ber
társaink  valláserkölcsi és szociális védelme, tek in tette l azok vallási fogalmaira" 
címen. Az előadás u. n, ..beugrás" volt s bizonvára annak tudható be, hogy az á l
talános nevelési, de különösképpen szakm unkálkodásí szempontból igen érdekesnek 
és jelentősnek minősítendő tétel előadója csak messziről érin tette a valláserkölcsi 
fogalm aknak kialakulását, egyben a valláserkölcsi védelmet. E helyett csupán a vak 
gyerm ekek vallásérzelm i m egm utatkozásaira utalt. Egyebekben pedig a  fogyatéko
soknak felosztásáról, társadalm i, főleg jogi védelméről, a mai kor erkölcstelen 
könyveinek és mozgóképeinek a m indenre könnyen hailó fiatalság lelkületére gya
korolt romboló hatásáról és egy a K atolikus Tanítónők és Tanárnők Orsz. Egye
sülete kebelében felállítandó gyermekvédelmi és pályaválasztási tanács
adó sürgős megszervezéséről szólott. Az előadást a hallgató közönség tetszéssel, 
elismeréssel fogadta. (-r-)

V E G Y E S E K.
Dr, G reszler Jenő  min. tanácsos le tt a gyógypedagógiai intézetek orsz. Szak

tanácsának alelnöke, mivel dr. Nevetős G yula min. tanácsos ebbeli tisztéről lem on
dott. Az új elnököt dr. Petri Pál á llam titkár üdvözölte a Szakt. jan. 27-iki ülésén.

D r.T óth  Zoltán előadásai, A  Főiskola tanártestü lete  elhatározta, hogy a gya
korló iskolákban működő kartársak  részére vitaestéket rendez abból a célból, hogy 
a gyógypedagógiai fogalm akat tisztázzuk és a gyógypedagógiai elgondolást egyön
tetűbbé tegyük. A vezérlő gondolatok előadására dr. Tóth  Zoltán a főiskola igazga
tó ja  vállalkozott; az elnöki tisztet pedig Klug Péter orsz. szakfelügyelő lá tja  el. Az 
első vitaest márc. 11-én volt, amelyen általános kérdések kerültek  megbeszélésre. 
A vitában Éltes, Horváth, dr, Szondi,  dr. Schnetl és Schnitzl vett részt,
— A második estet m árcius 24-én ta rto tták . Tárgya; A  nevelés és gyógyítás szét
választására irányuló törekvések bírálata . — Az orvosi gyógyítás fogalm ának té 
nyezői. — A nevelés ú tján  való gyógyítás fogalmának tényezői, — Az orvos és a 
nevelés ú tján  való gyógyítás összefoglaló meghatározása.

N agy P é te r  igazgató k itü n te té se . Nagy P éter 1924, óta igazgatta a siketném ák 
váci orsz. intézetét s 1932. októberében, 42 évi szolgálat u tán vonult nyugalomba. 
Nagy P éter korábban a kolozsvári in tézet igazgatója volt. de mivel onnét elűzték a 
románok, B udapestre jött, s előbb itt m űködött; majd a megüresedett váci siketnéma 
intézet igazgatói székét foglalta el. Nagy  P é te rt a csendes, k itartó  munka jellemezte. 
Rajongásig szerette a siketném ák oktatásügyét, melynek gyakorlatilag is. de elmé
letben is egyik legkiválóbb művelője hazánkban. Legutóbbi műve az „Olvasókönyv 
a siketném ák intézeteinek IV. oszt. szám ára,“ 1930-ban jelent meg. Ezt meg
előzően ír ta  a váci intézet 125 éves fennállása alkalm ából készült emlékkönyvet. 
(M indakettőt m éltattuk  a M. G vp.-ban is ). A Főiskolán a siketném ák-oktatásának 
m ódszertanát ad ta  elő. Nyugalomba vonulásakor a korm ányzó úr Öföméltósága. meg
emlékezvén Nagy  P éter négy évtizedes közhasznú és a síketném a-oktatás fejleszté
se érdekében k ife jte tt m unkásságáról legfelső elismerésben részesítette őt. A magas 
k itüntetés érdemes férfiú hosszú m unkája befejezésének szól. de mi mégsem búcsú
zunk, mert rem éljük, hogy Nagy P é ter értékes tapasz ta la ta it a szakirodalom ban is 
közzé fogja tenni. — A váci intézet tanári kara  és növendékei márc. 12-én szép ün
nep keretében vettek búcsút a nyugalom ba vonult Nagy  Pétertől, akinek Klug Péter 
orsz, szakfelügyelő tűzte m ellére a korm ányzói kitüntetést.



Szcntgyörgyi G usztáv  gyógypedagógiai .tanárt, a m. kír. vallás- és közoktatás- 
ügyi minisztérium megbízta az ősi váci siketném a-intézet igazgatásával. Az uj igaz
gatót olvasóinknak, nem kell bem utatnunk: régi, jeles tanára  ő a  hírneves intézetnek, 
a váci közönség körében pedig nagy népszerűségnek örvend s széltében a nagy elő
dök méltó u tód ját lá tják  benne. Meg vagyunk győződve, hogy Szentgyörgyi Gusztáv 
kiváló képességeivel a várakozásokat a legteljesebb m értékben be is váltja.

A  S arbő-em lék táb la  le leplezése a S zen t István-kórházban . 1933. január 8-án, 
vasárnap délelőtt leplezték le a Szent István-kórház ideggyógyászati osztályában 
Sarbó A rtú r dr, egyetemi tanárnak, az ideggyógyászati osztály 1915-től 1932-ig volt 
vezetőjének — Berán Lajos szobrászművész álta l készített domborművét. A  lelep
lezési ünnepségen az orvostársadalom  színe-java megjelent Korányi  Sándor egyetemi 
tanárra l az élén. Az ünnepi beszédet Csilléry A ndrás dr., a  M agyar Országos O r
vosszövetség elnöke, az ünnepelt főorvostársaí nevében Mihálkovics  E lem ér dr., a 
Szent István-kórház igazgató-főorvosa. Sarbó A rtú r dr. volt tanítványai nevében^ pe
dig vitéz Hegedűs Lajos dr, tiszti orvos m ondották,

Dr, Sarbó A rtú r a gyógypedagógiában, különösen pedig a beszédhibák kezelé
sében is örökre nevezetessé te tte  a nevét, „A beszéd“ c. műve ma is pára tlan  szak
munkánk, „Az epilepszia kór- és gyógytana“ c. műve pedig, mely egész terjedelm é
ben német nyelven is megjelent, egyenesen úttörő  ezen a téren.

Lapunk a legmélyebb tisztelettel üdvözli a nagynevű Sarbó professzor urat 
orvoskartársai részéről jö tt nagy kitüntetése alkalmából,

A gyengeteheíségüek  egyik jeles tan ító jának  Franzoso R íchárdnak huszonöt
esztendős jubileum át ünnepelték március 4-én. Huszonöt esztendő a tanító i pályán 
mindenesetre olyan dátum , amely ünneplésre érdemes még akkor is, ha valaki ezt 
a negyed századot norm ális képességű gyerm ekek között tö lti el, akiknél büszke 
örömmel lá tha tja  m unkája nyomán a felcsillanó tehetség és értelem  fejlődését. T a
nító szám ára ez nagy jutalom. De Franzoso  R íchárd, akit az óbudai R aktár-u tcai 
elemi iskolában ünnepeltek, ezt a huszonöt esztendőt nem norm ális képességű gyer
mekek között töltötte, hanem a külön csoportba gyűjtött gyengeképességűek  között, 
akik szám ára nem adato tt meg a tisz ta  ész fogékonysága s akiknél nagyon nagy 
eredmény az olvasás és betűvetés megismeréséig eljutni. A székesfőváros nevében 
vitéz Gcvay  K ároly szakfelügyelő üdvözölte a jubilánst, ak it term észetesen nevelt
jei, kollégái is ünnepeltek s akikkel együtt lapunk is szíves készséggel kíván jó 
egészséget és k itartást az ünnepeltnek.

N egyedszázados jubileum ához é rk eze tt a kecskem éti k iseg ítő -isko la . • 
Az állami kisegítő-iskola ez évben ünnepelte meg fennállásának 25 éves jubileum át. 
A fontos missziót betöltő iskola a gyengetehetségű tanköteles tanulóknak nyújt 
speciális oktatást, A jubileum alkalm ából a „Kecskeméti Közlöny“ m unkatársa 
beszélgetést fo ly tato tt Sárkány  Pállal, az intézet kitűnő igazgató jával,, aki többek 
között a következőket mondta (jan. 13, sz.l

—• A kisegítő iskolában a. belterü leti községi elemi iskolákból az idén 33 olyan 
tanulót vettünk át, akik kisebb-nagyohh m értékben testi fejlettségük, de íőkép 
szellemi, értelm i képességük m iatt a többi tanulókkal együtt haladni nem tudnak. 
Ez a 33 tanuló egyéni oktatásban részesül. Az idén — a régi tanulókkal együtt — 
beírtunk összesen 102 gyermeket. H at osztályba vannak beosztva aszerint, kinek 
milyen az értelm i foka. Az új tanulók mindig alapos vizsgálat u tán vétetnek fel. 
Ez a vizsgálat pedagógiai szempontból és orvosi szempontból történik. A  vizsgála
toknál az derül ki, hogy igen sok gyermek van Kecskeméten, akinek az értelm i fo
gyatékossága 2—3 évi elm aradást mutat, vagyis egy kisegítő-iskolába felvett 10 éves 
gyermek annyit tud, mint egy norm ális gyerm ek 7 éves korában. Ez a fogyatékos
ság azután a kisegítő iskolában eltö ltö tt négy-öt év ala tt nagym értékben csökken. 
A tanulók legnagyobb részéből olyan gyerm ekeket nevelünk, akik felnőtt korukban 
nem fognak rászorulni em bertársaik könyöradom ányaíra. A 25 év óta fennálló iskola 
tanulói közül a legtöbb a mezőgazdaság körében helyezkedett el, amint k ikerü lt az 
iskolából. A kadt azonban bőven iparos és kereskedő. Tudományos pályára term észe
tesen nem léphetnek ezek a gyermekek. Tanítványaink között volt egy, aki festő és 
szobrász le tt. T anításuk nehéz, fárasztó és sok türelm et kívánó munka, de szép 
eredm ényt tudunk elérni és ez nemcsak a tan ító  testület, hanem a fenntartó  hatóság 
iránt is nagy hálára  kötelezi a tanulót,

Az iskolának jelenleg hat tan ító ja  van. Az iskola megszervezője Dékány  K á
roly volt, aki 25 évvel ezelőtt fogott hozzá a munkához. Először csak egyedül tan í
to tt. Két évig a város ta r to tta  fenn. m ajd államsegélyes volt az intézet. 1913-ban 
pedig állam ivá lett. Dékány  u tán  Salamon A nna igazgató helyettes m űködött. Az ő 
átm eneti igazgatósága u tán  Katona Géza vezette az iskolát 1925-íg. Azóta én vagyok 
az igazgató. A  25 év alatt, az iskolába felvételre jelentkezett mintegy 2200 tanuló.



Újpesti hírek. „Palota-Újpest.“ A városok pártokon felül álló, független város
politikai lapja, e városok ipartestü leteinek hivatalos közlönye 1932. (XII.) évfolya
mának 51, szám ában megemlékezik róla, hogy Szatmáriné Várni Jú lia  gyógypedagó
giai tanárnő által vezetett népművelési ism eretterjesztő előadássorozat keretében 
Szatmári A ntal újpesti áll. kisegítő-iskolái igazgató 1932. decem ber 10-én: ,,Az
egyes fogyatékosságokról és azok okairól" ta r to tt előadást.----„Az előadó — írja  a
lap — részletesen ism ertette m indazokat az okokat, am elyek vakságra, siketségre, 
értelm i és erkölcsi fogyatékosságra vezetnek. M agyarországon a legújabb sta tiszti
kák szerint az értelm i fogyatékosok középső csoportja kb. 10.600 lélekre rúg. Ezek 
közül 2500 igényel intézeti nevelő-oktatást. H a a fogyatékosok — m ondja az előadó 
— kellő időben kerülnének szakkezekbe, akkor igen sok embert lehetne megmenteni 
az emberiségnek. Az igen nagy tudást igénylő előadást azzal fejezte be: va jha  a hi
vatalos fórumok, illetve a szülők belátnák, hogy a gyengetehetségűeket okvetetlen 
a gyógypedagógus kezéhez kell juttatni, hogy megmenthetők legyenek az életnek. 
A nagy számú hallgatóság zajos tapssal ju talm azta a tanulságos előadást."

U gyanennek a  lapnak az 1933. (XIII.) évfolyam 5. számában a következőket 
olvashatjuk; „A népművelődési előadássorozat keretében febr. 21-én Szatmári A ntal 
áll. kisegítő-iskolái igazgató „A fogyatékosok oktatásáról és oktatásuk  tö rténeté
rő l“ ta r to tt értékes, részletesen tájékoztató  előadást. Ism ertette a vakok, siketek és 
értelm i fogyatékosok fejlesztési lehetőségeit abból a szempontból, hogy ne terhei, 
hanem, önm agukat fenntartani tudó, sőt produktív  tagjai legyenek a társadalom nak. 
A  fogyatékosok ügyének felkarolására a krisztusi szeretetet á llíto tta  példaképül. 
Mind ennek, mind a m últkori előadásának az volt a  végső konklúziója, hogy a fo
gyatékosságokat nem szabad megszégyenítőbb jelenségeknek tekinteni, m int a beteg
ségeket, melyeknek leküzdésére m indent elkövetünk. A  fogyatékosokért pedig leg
alább is annyit kell tennünk, mint a betegekért."

Persely, amelyből sohasem, fogy ki a pénz. Turínban van egy Cottolengo  nevű 
intézet, ahol jólelkű szerzetesek és apácák  árvákat, nyom orékokat és gyengeelméjűe- 
ket nevelnek és gondoznak. Ez az intézet arró l nevezetes, hogy nincs folyószám lája 
és semmiféle pénzügyi adm inisztrációra nincs szüksége. A  kapu m ellett van egy 
persely, amelybe jótékony emberek dobják  be pénzadom ányaikat. A persely kulcsa 
a rendfőnöknéí van. H a az intézet napi k iadásaira  pénzre van szükség, kiveszi a 
perselyből a szükséges összeget. V annak napok, am ikor a persely utolsó fillérig k i
ürül, de m ásnapra mindig akad adomány, amely azután megint csak fedezi a szük
ségletet. E lőfordult, hogy névtelenül többezer lírá t is dobtak a csodaperselybe. 
Könyvet nem vezetnek és a pénzt sem gyümölcsöztetík. H a ingatlant hagyom ányoz
nak az intézetre, azt azonnal e ladják  és a befolyó összeget az intézet fenntartására  
fo rd ítják  .Jelenleg 8000 szerencsétlen nőt, férfit és gyerm eket gondoznak e szerze
tesek és apácák. Mussolini nemrégiben m eglátogatta az intézetet s mélyen m egható
dott, am ikor a jótékonyság eme szokatlan m egnyilvánulásáról szerzett tudom ást. A 
rendfönökhöz in tézett beszédében „csodák v á ro sáén ak  nevezte el a  szegény nyo
m orultak menhelyét.

Az agyvelő villamos ábrái. Bergcr egyetemi tanár, aki a jénai lélektani in té
zet vezetője, nagyértékű tudom ányos fölfedezést te tt. S ikerült felism ernie az em
beri agyvelő villamos kisugárzásait, m elyek párhuzam osak a lélek tevékenységével. 
Egy érzékeny készülékkel el is tu d ja  fogni ezeket a villamos rezgéseket. V alam int 
a szív veréseit és betegségeit le ra jzo lja  az elektrorádiogram , az elektrokalogram  
megrögzíti az agyvelő működését és betegségét .Ezek a villam os tünetek m ár akkor 
m utatkoznak az emberben, am ikor a csecsemő eléri hatodik  hetét, de nyilvánvalóvá 
csak a gyerm ek negyedik évében válnak. E ttő l kezdve a kisugárzások görbéje állandó 
m arad s az ember haláláig nem változik. Ha valaki o ltást kap, vagy bódítószereket 
vesz be —  az önkívület s a láz a la tt — a kisugárzások átalakulnak.

Berger tanár fölfedezése a szakértők szerint sokban hozzájárulhat ahhoz, hogy 
megismerjük a lelki betegségek m ivoltát s ta lán  hathatósabban gyógyíthassuk is.

G Y Á S Z R O V A T .
t  nagyapponyí gróf Apponyí Albert Nagym agyarországnak többszöri közok

tatásügyi m inisztere február 8-án Genfben elhunyt. H alálát az egész művelt világ 
meggyászolta, hazánkban pedig nincs ember, ak it a nagy állam férfiú elhunyta meg 
ne rend íte tt volna. A  megboldogult m inisztersége ala tt sokat foglalkozott gyógy
pedagógiai ügyekkel. A la tta  készült el a  budapesti állam i kisegítő-iskola épülete 
(1907.), a la tta  szervezték meg a gyengetehetségű gyerm ekek ok tatására  vállalkozó



m

tanítók részére a nagyan népszerűvé vált hathetes szünidei tanfolyam ot, mely 1920- 
ig m űködött és am elynek több kisegítő-iskola köszöni létesítését (Csongrád, Debre
cen, Eger, Kecskemét, Szatm árném eti). A la tta  a lap íto tták  az ideges gyerm ekek á l
lami in tézetét. (1909). Az ő minisztersége a la tt keletkezett az ifjú vakok szegedi, 
szombathelyi intézete, a miskolci foglalkoztató és a lovag Wechselmann-féle intézet. 
Ö állam osíto tta a dr, Ranschburg Pál álta l a lap íto tt gyógypedagógiai pszichológiai 
laboratórium ot, melynek 25 éves jubileum án (1929.) személyesen is résztvett és me
leg m éltatásban részesítette a laboratórium  működését és annak világhírűvé vált 
vezetőjét Prof. d r Ranschburg  Pál egyetemi tanárt. Boldognak mondta magát, hogy 
a jubileum on résztvehetett.

f  Borbély Sándor a váci siketném a intézet ny. igazgatója, a  koronás arany- 
érdem kereszt tulajdonosa, a Gyógypedagógiai Tanárképző volt igazgatója, m ajd elő
adó tanára, a Gyógypedagógiai intézetek Orsz. Szaktanácsának éveken át előadója, 
m ajd tagja, a  Siketném ák és V akok T anárai Orsz. Egyesületének örökös tb. elnöke, a 
Cházár A ndrás Orsz, Siketném a-O tthon dísztagja, a Váci Kaszinónak tb. tagja, a 
Váci M agyar Védő Egyesület szervezője és évtizedeken á t volt elnöke, számos ha
zafias, kulturális, társadalm i egyesületnek érdem es vezető tag ja  1932. decem ber hó 
9-én, 66 éves korában, rövid betegeskedés u tán  meghalt. Temetésén (december 11-én) 
a kedvezőtlen téli idő ellenére nagyszámú közönség vett részt. O tt volt Vác egész 
társadalm a, de a vonatok is sok gyászolót hoztak az ősi intézetbe, hogy annak 
gyászában résztvegyenek.

Józan  Miklós unitárius püspöki vikárius végezte az egyházi szertartást. Szent- 
Györgyi  Gusztáv igazgató az intézet, a tanárok  és a növendékek nevében vett 
búcsút és bejelentette  Borbély Sándornak ércben való megörökítését. U tána 
Simon  József h. szakfelügyelő búcsúzott a mestertől. Herodek  Károly az elhunyt 
által m egalapított tanár-egyesület és az O tthon nevében beszélt. Sáfár Béla a váci 
társadalom  gyászát fejezte ki.

A  sirnál Weszelovszky  Lajos IV. éves gyp, tanárjelölt, Rochlitz  G yula és 
Tóth  M ihály siketném ák m ondtak beszédet.

A váci tűzoltóság, amelynek az elhunyt köztiszteletben álló főparancsnoka 
volt, tisztelete jeléül tűzoltókocsí ta lpán  v ite tte  ki Borbély S. koporsóját a  temetőbe.

Borbély Sándor igen sokat dolgozott a  gyógypedagógiai oktatásügyért. Éle
tének egyik legjelentősebb eseménye volt, hogy 1898-ban a Roboz József kezében 
volt „em berbaráti intézetek szakfelügyelősége“ helyébe, Náray-Szabó Sándorral 
egyetértve, m egalkotta a „gyógypedagógiai“ intézetek országos szaktanácsát s annak 
előadói tisztét is átvette. Az ő javaslata volt, hogy az addig szakm ánkint külön- 
kiilön működő (siketnéma-, vak-, gyengeelméjű intézeti) szakképzők helyébe 1900- 
ban m egalapították a gyógypedagógiai közös képzőt. Az ő javaslatára  tö rtén t az is, 
hogy a külön képzőkön képesített szakem bereket a „közös“ gyógypedagógiai ké
pesítés megszerzésére, bizonyos kedvezőbb előlépési lehetőségek kilátásba helye
zésével buzdították. (1901.) Az ő előadói javasla tára  fogadta el a szaktanács és a 
VKMin., hogy a székesfőváros balpartján  állam i jellegű kisegítő-iskola á llíttassék  
gyengetehetségű gyerm ekek számára, továbbá, hogy az újonnan (VIII. Festetics-u. 
3. sz. a.) épülő új siketném a-iskolai épületben 3 terem ezé a kisegítő-iskoláé 
legyen. (1902.)

Az ő javaslatára  a lap íto tta  meg a VKMin. a „Gyógypedagógiai könyvtár“ 
című népszerűén írt k iadvány-sorozatot, m elynek 1. szám át dr. Sarbó A rtúr; a  2.- 
ikat Klis Lajos; a 3.-ikát Herodek  K ároly; a 4,-iket Skultéty  Lajos; az 5.-iket dr. 
Dácsi K ároly; a 6.-ikat Éltes M átyás ír ta  meg.

Nagy lendületet vett Borbély  Sándor előadói működése a la tt a vak, siket
néma és gyengeelméjű gyerm ekek ok tatásának  ügye. T udta embereit fellelkesíteni, 
hogy azok, m int apostolok járták  be az országot. Ennek köszönhető, hogy alig 
egy-két év a la tt oly roham osan nőtt az iskolák és intézetek száma. így keletkezett 
a kecskem éti (1900), szegedi (1901), jolsvai (1901), egri (1901), debreceni (1903), 
körmöcbányai (1903), soproni (1903), ungvári (1904) siketném a-iskola, a  vakok 
foglalkoztatója (1899) és a vakok kolozsvári iskolája (1900); de része volt a  bo
ros jenői gyengeelméjűeket nevelő- és foglalkoztató-intézet m egalapításában is.

Ha Náray-Szabó  Sándor és Borbély Sándor végig meg tud ják  egymást úgy 
érteni, mint m űködésük kezdetén, ebből ügyünkre még sokkal több áldás szárm az
hatott volna. Ez az egyetértés azonban, az ügy nagy kárára, túlságosan korán meg
szakadt s Borbély  Sándor előbb a szaktanácsi előadói tisztségtől és a tanárképző 
igazgatásától vá lt meg, (1904.), később pedig szaktanácsi tagságáról is lem ondott 
(1912.) s csak 1920-ban foglalta el ú jra  a helyét.

Az elhunyt nagy embere volt a m agyar gyógypedagógiának, kiváló tu la jdon
ságait még azok is elism erték és megbecsülték, akik nem mindig voltak vele egy
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véleményen. Egyik nagy jellemvonása, hogy baráti érintkezési tudott fenntartani 
azokkal is, akik más elveket vallottak, mint ő. Elism erten kiváló siketném a-tanár 
volt és bár mindegyik oktatási ágnak a javaslatai az ő kezén át kerültek  a mi
nisztérium elé: sohasem akart többet tudni azoknál, akik  a másik két ágon gyakor
latilag működtek. M űködésének nagy elism erése volt az 1899-ben m egtartott ün
nepi összejövetel, amelyen váci igazgatóvá tö rtén t kinevezése alkalm ából köszöntötték 
karlársai, továbbá a váci intézet 100 éves jubileuma, amelyen m ondhatjuk az egész 
ország résztvett. Ennek hű tükre az erre az alkalom ra készült „Em lékkönyv“, 
melyet ő szerkesztett meg. Irodalm ilag is sokat működött, a  legértékesebb művei közé 
tartozik  a „Vezérkönyv", mit a siketném ák beszédtanításához írt.

Sokat alkotott, de szerencsés időben is élt, am ikor az alkotások lehetősége 
megvolt. És ő az ügyek élén állva, felism erte a kedvező helyzetet s ezen éleslátá
sának egész csomó intézet köszöni létét.

Borbély  Sándor lapunkban is több közlem ényt te tt közzé; nagyobbszabású 
m unkája a Klis Lajosról szóló gyönyörű emlékbeszéde volt.

Ennek a keményvágású, de nemesszívű szakférfiúnak igazi m éltatása a m a
gyar gyógypedagógia történetének egyik szép feladata lesz és ez a m éltatás akkor 
lesz a nagy em berbarát szelleméhez közelálló, ha igaz lesz, aminthogy őt is mindig, 
mindenben igaz embernek, kedves kartársnak  és mélyen érző jóbarátnak ismertük.

j  M erész-M ichels Fiilőp gyógyped, tanár, a gyógypedagógiai tanárképző fő
iskola előadó és a siketncm ák bpestí iskolájának rendes tanára, a gyógypedagó
giai intézetek országos szaktanácsának tagja, február 23.-án, életének 48.-ik évében, 
hosszas szenvedés u tán  meghalt. Tem etése 26-án volt a K erepesi-úti temetőben. A 
főiskola gyászjelentése szerint „Tehetség és erő, szeretet és gyengédség párosult 
benne hősi törekvésekkel, hogy nem zedékeket nevelve fejlessze az elhagyatottak  
ügyét, alakítsa az azokért való tudom ányt és építse a  beszédtanításnak embert- 
képző gyakorlatát“. Merész Fülöpben az oktatásügy egyik legképzettebb szakem
bere távozott el körünkből. Szerette és ápolta az egész gyógypedagógiát, de szíve 
leglelkesebben mégis a siketek és a beszédhibásak ügyéért dobogott; ezekre p a 
zarolta lelkének kincseit. Uj elgondolással dolgozott, amit sokan nem érte ttek  
meg. Beszédpedagógiája lapunkban jelent meg; de bem utatta rendszerét a kölni 
gyógypedagógiai kongresszuson s ott m egértőkre is akadt, ami nagy elégtétel volt 
neki, Brauckmann  azt mondja, hogy könyvét Merész rendszere a lap ján  ír ta  meg.

Külső megjelenésében szerény, de lelkiekben végtelenül gazdag volt. Öt nyel
ven tudo tt írni és beszélni, egész E urópát beutazta. A háború kitörése is tanu l
mányrúton érte; éppen Párizsban járt, -— elfogták és in ternálták . A  fogság k í
nos évei a la tt azonban tökéletesen m egtanulta a francia nyelvet, de am ellett volt 
kiút Angliában, O laszországban és többször Németországban.

„B eszédpedagógíáját“ , a  beszédhibák, — különösen pedig a dadogás gyógyí
tására vonatkozó elméletét („Anyavédelmi ösztön“) — bem utatta kartársaínak , fel
olvasta a Mdgyar Pedagógiai és a Magyar Pszikológiai Társaságokban is. Rendsze
rét egyesek hevesen tám adták, de ő meggyőződéssel hitte, hogy eljön az idő, amikor 
elism erik azt. (Az elism erést meg is kap ta  — halála után.) Közben pedig szórta 
nagy lelkének kincseit ellenzőinek, elísm erőínek egyaránt.

K arácsony után kínos kór lepte meg, kórházba került, de megmentem — sa j
nos — - nem lehetett. R avatalát bará ta inak  és tisztelőinek serege állta  körül, mély 
részvéttel itt m aradt neje és három gyerm eke iránt. A ravatalnál elsőnek Istenes 
K ároly igazgató, búcsúztatta  el a budapesti intézet nevében, amelynél Merész  
három évtizeden át m űködött. Dr. Tóth  Zoltán a főiskola nevében vett búcsút 
Merész  Fülöptől, aki ennek az illusztris testü letnek éveken keresztül odaadó, m un
kás tagja  volt. A  főiskolai hallgatók nevében Weszelovszky  Lajos m ondott köszö
netét Merész  Fülöpnek fáradozásáért.

A sírnál pedig W olf  György siketném a beszélt.
f  Néhai Bogányi Gyula síketném ainlézeti tanár özvegye, február hó 17-én 

56 éves korában V ácott elhunyt.
f  Magyar Éviké, M agyar László kartársunk  és felesége sz. Pásztor M argit 6 

éves kis leánykája, rövid szenvedés után, decem ber 30-án á rta tlan  kis lelkét vissza
ad ta  Terem tőjének. !

f  Szilárd  János H enrik nyug. keresk. min. szv. főtanácsos f, évi január 27-én, 
63 éves korában elhunyt. A  megboldogultban Szilárd M argit gyp. tanár kartársunk  
édesaty ját gyászolja.

N yugodjanak békében!


