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A Gyógypedagógiai Társaság 1934. évi január hó 25-én tartott nagygyűlésén
elmondotta S chreiner Ferenc.

Ide s tova egy esztendeje, hogy a halál járt közöttünk. Jelenték
telennek, igénytelennek látszó kis embert választott ki magunk közül.
Azt gondolhatta, hogy ennek a kis testnek életforrása azonnal elapad,
ha házi foglalatossága alkalmával egy hatalmas kőlapot csúsztat reá.
Tévedett! Az életerők előbuggyantak itt is, ott is; tudós orvosok, kik a
szegény áldozatnak élete fonalát már csak órákkal, percekkel mérték,
hetekkel, hónapokkal tévedtek; míg aztán megúnva a csalódások játé
kát, hatalmas suhintásra készült a halál. Két hónapig tartott a nekikészülődése és amikor végül lebirta s kidöntötte sorainkból Merész Fülöpöt, annyira kimerült, hogy azóta sem járt közöttünk. Egy esztendeje
nem temettünk. De ennek az örömnek nagy árát fizettük. Elveszítet
tük Merész Fülöpöt, a kedves kartársat, a fáradhatatlanul buzgólkodó
tanárt és a kiválóan jó, becsületes, derék barátot.
,,Üdv fiú!“ — hangzott jellegzetes köszöntése mindenütt, hol kar
társra akadt. ,,Üdv fiú!" — szólt mosolygós hangján, melynek melegé
ben szinte benne érzett a bocsánatkérés, amiért kezet nem adhat, de
sietnie kell. Mindig is sietett. Elől járt, mindnyájunk előtt járt: rajzottak benne a gondolatok és a termő gondolatok árja valamennyiünknél
gyorsabb iramba sodorta; űzték, hajtották a megvalósítások; tüzelték,
ösztökélték a bizonyítások, az érvelések és az érvényesítések. És amikor
hirdette gondolatait, új útjait, meggyőződéseit, olyannak látszott, mint
aki égő lelkének fáklyáját tartja egyik kezében, hogy mutassa az utat
s vezessen bennünket jobb és eredményesebb jövő felé. És amikor vitá
zott, ösztökélt, érvelt, bizonyított, olyannak látszott, mint aki szívének
tüzében kovácsolt kardot tart másik kezében, hogy eljusson ahhoz a
jövőhöz, melyet annyira boldogítónak látott. Lélek és szív, fáklya és
kard volt Merész Fülöp, igazi harcosa a mi ügyünknek, igazi hőse a mi
sorainknak.
Hősi volta azonban a tragikumnak egy különös vonását mutatta.
Mint bánáti német szülőknek a gyermeke, lelke germán lélek volt.
Germán lélek, mely a gondolatnak, az elméletnek, az elvnek szerel
mese, melynek számára üdülőhelyet jelent a laboratórium hűvös lég
köre, a kutatóasztal márványlapja vagy zöld posztója s örömújjongóvá
lesz, ha rokonlelkekre talál, kik hajlamosak elfogadni nézeteit, véleke
déseit. Ez az a bizonyos lélek, mely nem ok nélkül, de éppen ennek az
orömújjongásnak, ennek a kedvező lelki megosztásnak alapján tette a
német népet pedagógus nemzetté és vált a pedagóg isi lélek szimbólu
mává, Ilyen lélek élt Merész Fülöpben. Ámde a szive, — a szive a bá
náti magyar napnak tüzét, hevét árasztotta. Ezt a szívet minden fűszál,,
Macvar Gvó"VDeda2Ó£ria 1934. 1—R. szám.
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mely kis házuk tövében nőtt, odakötötte a kis szülőfaluhoz; ezt a szive
a reggeli pacsírtaszó, a delelő gulya kolompja és az esti harangszc
belegyökereztette az imádsággal dolgozó, kacagó énekszóval pihenő
magyar földbe; ez a szív a magyar iskola levegőjében megtanulta nem
csak a magyar tudományt, de a magyar életet is múltjában, jelenében
egyaránt. És aki ezt a megismerést fogadta szivébe, ott csupa lángolás,
csupa tüzelés az érzelmi világ, életáldozás a magyar akarat, ott elgyen
gül az értelem fénye az érzelem ragyogása mellett és mindent a ma
gyar szeretet, a magyar öröm, bú, aggódás, remény, törekvés tölt be.
Ilyen szív élt Merész Fülöpben. S miután magyarabb volt a szíve, mint
amilyen germán a lelke, azért értelmi és érzelmi világa között nem volt
meg az az összhang, mit egy-egy gondolatnak meggyőző indokoltsága
és megvalósításának tárgyilagos célszerűsége megkívánt volna. Érzelmi
alkatának erős sugárzása sok gondolatát jelentősebbnek, alapvetőbb
nek, újabbnak és egyúttal bizonyosabbnak mutatta értelme számára,
mint amennyit e gondolatok a megfontoltabban ítélkezők előtt képvisel
tek. Ma egy esztendőnek távlatából, anélkül, hogy emlékét sérteném s
törekvéseinek nagyszerűségét kicsinyíteném, bátran bevallhatom, hogy
éppen ezért nem is akadtak követői, pártfogói, egyedül állott gondola
tainak magaslatában. Annyira egyedül, hogy hajlandók voltunk sok
megállapítását utópiának minősíteni. De ennél az állásfoglalásunknál
tartozom példásan lelkes kartársunknak azzal az elégtétellel, hogy itt
viszont mi voltunk az egyoldalúak, mert rideg észokok alapján nem be
csültük eléggé az utópiákat, holott ábrándképek nélkül nincs szellemi
magasbarepülés, utópia nélkül nincs jövendőalakulás,
íme, így áll előttünk Merész lelke, Merész szive. És ha erről a lé
lekről és szívről a kartársi tiszteletnek, a baráti szeretetnek nemcsak
legőszintébb, de egyúttal legmélyebb vonzalmával emlékezünk meg,
igen közel áll a kérdés, hogy — amennyiben Merész Fülöpben eddig
oly értékek mutatkoztak, melyek őt egyedülvalóságukban szinte
elválasztották kartársaítól, melyek mások előtt talán nem is értékek, —
akkor miben rejlik az ő nagysága, miben mutatkozik méltónak arra,
hogy őt megérdemelt dicsérettel illessük, hogy őt magunk között a leg
elsőknek sorába emeljük?
A kérdésnek a nyitját Merész kartársunk betegágya mellől kapjuk.
Abban a pillanatban, amikor szenvedése őt ágynak döntötte s többé
nem láthattuk munkaterületeinken, valami csendesség, valami üresség
támadt mindenütt; valamit, ami életelemünkhöz tartozott, mintha elve
szítettünk volna; nem volt színe a hangulatnak, íze a lelkesedésnek,
zamatja a munkának; erőtlenné, lankadtá lett minden. Igen, mert ő
képviselte a hevítő újat, a lendítő bátorságot, a tegnapnak lerontóját,
a holnapnak bizakodó építőjét. Kritikájával belevágta csákányát
ügyünknek százados épületeibe is, jövőbelátásával új, szokatlan méretű
paloták terveit rajzolta. Mindenütt bontott, mindenütt alakított, kény
telen-kelletlen magával ragadta kartársait, az egyiknek védekeznie
kellett, a másiknak bizonyítania, a harmadiknak felülvizsgálnia eddigi
meggyőződéseit. Mindenütt erjesztette a lelkeket, serkentette az elmé
ket egy nagy, önzetlen cél érdekében; a siketek boldogulása érdekében.
Szinte azt mondhatnék, hogy ez volt az élete tengelye. A síkatnémák oktatása és ; ;evelése. E körül forgott minden emberi vonatkozása.
És amennyiben valamelyiket e vonatkozások közül e tengely ható
körébe állíthatta, akkor az értékes volt előtte, akkor becsülte. Ha pedig
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bármi idegen vagy ismeretlen élettényezőt olyannak talált, hogy az
rejtetten vagy nyíltan siketnémáínak ügyét szolgálhatta, máris kedves
nek, nagyszerűnek minősítette, máris szerette, óvta, becézgette, s ha
lehetett: formálta, alakította, hogy egyéni vélekedésének mértéke sze
rint felhasználhassa, értékesítse.
Azért is szerette családját, mert erőforrást érzett felesége biztató,
elismerő szavában, gyermekei érdeklődésében, csodálkozásában. Ő, aki
mindig adott és adott, itt, a családja körében, kapott is. Tárháznak
érezte erői pótlásához.
És azért szerette tanártársait is, mert munkájuk volt az ő munkája,
vágyuk az ő vágya és ha némely nézetben, vagy a megvalósítás elvei
ben különbözött is tőlük, éppen ebben a különbözőségben talált valami
szeretni, valami megbecsülni valót, mert elm éje, termelő képessége,
pedagógiai irányzata közöttük, miattuk, érettük csiszolódott és alap já
ban újból csak siketjeinek boldogulása érdekében.
Az ő nevükben volt nagy barátja, pártfogója a Tanárképző hall
gatóinak is, akikben a leendő munkatársat tisztelte. Oly szellemben
bánt velük, annyi közvetlenséggel, mégis a leendő hivatás komolyságá
hoz mért annyi határozottsággal, mint akiktől bizton remélte, hogy
fejlesztő tényezői lesznek az ő hivatásának és akiktől elvárta a fejlődés
jelszavának beteljesedését, hogy nem csak köv etői, hanem foly tatói
lesznek az ő munkájának.
Siketnémáinak nevében szerette az elmélyedő, az átfogó, a rend
szerező munkát is, a tollat, az írógépet, a könyveit, a nappalnak világos
óráit, az éjszakának munkát támogató csendjét, a munkára ébresztő
hajnalt, mindent, mi magát a munkát vagy annak kereteit, járulékait,
formáit jelentette térben és időben egyaránt.
És végül, mert tudta, hogy a siketek oktatása és nevelése még nem
befejezett ügy, még sok nehéz kérdése százados fejlődés ellenére is
megoldást vár, mit csak rendkívüli felkészültség, mélyenlátás, és a felkészültségben és mélyenlátásban rejlő biztonság ereje vihet dűlőre,
azért siketnémáínak, vagy amint ő hangoztatta: siketjeinek nevelése
és oktatása érdekében szerette a bátorságot. Ez nem volt nála külső
erőszakosság csupán, ez a belső meggyőződés tiszta ereje volt nála,
melytől lelke nyitott könyvként, tiszta ablak gyanánt állt előttünk,
bárki abba beletekinthetett. Igazságának erejében bízva bátor volt
minden szavában. Még beszédje is hangos volt e bátorságtól, sohasem
hallottam suttogni. Véleményét megmondotta bárkinek, minden körül
mény között. Elveinek elfogadása érdekében nem hízelgett soha senki
nek, mert azt nem tudott. De akinél csak kis hajlamosságot is talált az
ő jövőbe tekintő pillantásának megértésében, azt annál inkább szerette,
mert azt meg nagyon, nagyon tudott.
íme, egy becsületes, munkás pedagógusnak nagy lelke, melyben
ha tévedések voltak, csak azért lehettek, mert ő is ember volt. Minden
bizonnyal azonban még a tévedései is erény számba mennek, mert csak
azért tévedt, mivel túlságosan jót akart, és csak azért tévedt, mivel ezt
a jót a teljes beérésnek ideje előtt akarta már közkinccsé tenni. Hogy
ez a megállapítás mennyire helytálló, azt annak a kornak történetírója
fogja eldönteni, amelyben a magyar siketnéma-oktatás új jegecesedése
befejeződik. Annyi azonban már előre is bizonyos, hogy e döntésben
mutatkozik meg m ajd Merész Fülöpnek igazi nagysága, mert azt hi
szem, akkor derül ki, hogy sokkal több része van a fejlődés útjának
1*
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egyengetésében, irányának megjelölésében, semhogy ebben őt mai ítél
kezésünkkel távolról is megközelíthetnők.
Nem lenne teljes a megemlékezésem, ha végül is nem kutatnám
azokat az alapokat, melyekre a mi boldogult kedves kartársunk az ő
bátor és nagyszabású pedagógusi lelkének kialakulását építhette.
Kétségtelen, hogy rajongója volt a síketnémák oktatásügyének.
De miért? Talán, mert a siketség állapota a maga némasági következ
ményével megindította szánakozását?! Vagy, mert a síketnémák sze
gényes, félszeges lelke, pallérozatlan voltjukban, sértette társadalmi
nézetét, emberiségí elvét s mindenképpen szét akarta osztani közöttük
saját gazdag lelkének kincseit?! Vagy tán csupán csak emberi boldogu
lásuk indította őt éjt-nappalt munkával áldozó részvétre irántuk?!
Nem. A siketnémák oktatásáért való rajongás másban gyökerezik. Va
lami mindennél egyetemesebb értékben, valami csodás lelki tevékeny
ségben: a beszédben. A beszéd maga az „isteni szellem“, Aki beszélő,
az nem lehet istentagadó. Ha mégis tagadná az Istent, akkor még nem
beszélő, akkor még csak fecsegő, A beszéd együtt született az érzésvílággal, együtt növekedett a gondolattal, szárnyakat adott a léleknek, a
barlangos odúból kivezette az embert a templomig, a mindennapi ke
nyértől el az Istenig. A beszéd, a nyelv értékéből ered a szeretet a be
széd iránt és aki egyszer megszerette a beszédet, az csak egyféleképpen
szeretheti: végzetes, halálos rajongással. A böítönt szenvedő baróthy
Szabó Dávidoktól egész a siketnémákat művelő Merész Fülöpökig min
denki ilyen halálos rajongója a beszédnek, kik — ha kell
életet sem
sajnálnak áldozni érette, kik — ha kell — é jjelt és nappalt szenteltiek
azért, hogy művelői, adakozói legyenek a beszédnek. És ki mentői in
kább szereti azt, annál inkább él-hal érette. Merész Fülöp pedig tán va
lamennyiünknél is jobban szerette. Nem volt ugyan művésze a beszéd
nek, de csodálatosan buzgó m űvelője. Mikor a pályánkra került csak
magyarul és németül tudott. Aztán mint fiatal tanár nekífeküdt a nyel
veknek. A ,,je voís dans la classe . , . “ és a „who will write on the blackboard?" kezdeti lépéseitől fogva legyűrt minden nehézséget mindaddig,
míg végül tökéletesen beszélte a francia és angol nyelvet, írt azokon tu
dományos értekezéseket; s mikor már vette észre, hogy a nyelvtudás ré
vén mily sok jó barátot lehet nyerni a magyar oktatási törekvéseknek,
nekífeküdt még az olasz nyelvnek is, majd a svédnek, végül az orosz
nak. Ő hát tudta mi a beszéd, nemcsak az emberi művelődés, az emberi
érték növekedése szempontjából, hanem a megszerzés módjának, szer
kezeti sajátosságának különösségei szempontjából és — az egyéni lélek
alakításának szempontjából is. A léleknek és beszédnek egymáshoz
való idomulását nem igen láthatta nálánál jobban senki. És amikor en
nek a kettőnek párhuzamát észrevette, akkor megpillantotta e párhu
zamban egyúttal azt a szélesvonalú távlatot, melyben a beszédnek a
lélekre gyakorolt gyógyító, javító, fejlesztő hatása előtte kibontakozott.
Ez a felfedezés a gyógypedagógia irányába terelte egész munkásságát
s ő, ki a síketnémák tanításának míndenekfölöttíségével kezdte pálya
futását, mint a gyógypedagógiai gondolkodásnak egyik büszke oszlopa
állt itt, társaságunknak munkaterületein. A gyógypedagógiai^ gondol
kodás átfogó irányzatával olyan magasságokba tört, hogy odáig csak a
saslelkűek követhették őt. Szelleme ma már azokon is túl jár.
Szerény, szinte példásan szerény lelke, mely a legígénytelenebt
dolgoknak is örvendeni tudott, nem hiszem, hogy valaha is halhatatlan
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sagra vágyott volna. Megelégedett ő a becsülettel végzett munkának
onlelkeben élő tudatával. De ezt a tudatát ma azzal koszorúzhatjuk,
hogy míg a mai nemzedék él; Merész Fülöpnek emléke el nem homá
lyosul, őt el nem felejthetjük, eleven valóságként él az valamennyiünk
szándékában, munkájában.

MIND GOTFRID, A „M A C S K A R A F A E L “ .
E gy m agyar szárm azású, egyoldalú an fe jle tt, gyen g eelm éjű festőzsen i.
Közli; M ünz A lb ertin a .')

A történelem folyamán fel-felbukkannak egyes egyoldalúan —
néha művészien — tehetséges szellemileg gyenge, kretin és idióta egyé
nek. Ilyeneket már a régi időben is megfigyeltek. Az ilyen egyoldalúan
tehetséges egyébként pedig szellemileg gyenge egyének a természet kü,Itmos játékai, kiknél általános szellemi gyengeség mellett különleges
képességek vannak kifejlődve. Az ilyen hajlam vagy kicsiny korban
mutatkozik s állandó gyakorlás által feltűnő ügyesség fokára jut,
avagy csak a pubertás kezdetén jelentkezik, hogy aztán állandó erős
ségben megmaradjon.
így, többek között, egy különösen éles emlékezetű kretinről beszél
nek ki a churi kórházban volt. Ez a kretin az intézet valamennyi lakó
jának tudta a nevét és születési adatait, azonkívül igen sok városi pol
gárnak pontosan emlékezetében tartotta életkorát. De Chur városának
abban az időben előfordult eseményeire is feltűnő hűen tudott vísszaA . számolásban, esetleg zenében avagy rajzolásban „kiüt
köző különcok a szellemi fogyatékosoknál nem is oly ritkák, ellenben
a tényleg művész-tehetségekkel, vagyis olyanokkal, kik saját ötletüket
avagy élményüket önállóan képesek érvényesíteni; igen elvétve talál
kozunk a történelem folyamán.
Ilyennek, vagyis a művészi alkotás legmagasabb fokán álló értelmi
fogyatékosnak, nem pedig kopírozónak vagy mázolónak kell tekinte
nünk a több mint 100 évvel ezelőtt élt „Berni Frid iit“ (vagy másként
a ,,M acskarafael“- 1) , igazi nevén Mind Gotfríd állatfestőt (1768__1814.)
Ez igazi művész volt, kit L om broso maga is „zseniálisának jelez, akit
Matthisori költő útleírásaiban ,,abnormís művészzsenínek“ nevez.
Egyébként minden tekintetben értelmi fogyatékos ő, aki Önállóságra
sohasem volt képes s akit felnőtt korában is gyermekként kellett ápolni
és gondozni. Élete és művészi munkái állandóan foglalkoztatják a mű
vészetei történetének íróit és ennek köszönhető az az újabb alapos
kutatás, mely megbízható adatokban tárja elénk életének minden
részletét.
Gottfrid szegény asztalos- és mintafaragónak volt a fia. Az
apa I j.agyarországon, Zólyom-Lipcse (Líppích) városából származott
es vándorútjax alkalmával Svájcban akadt meg.**) 1766-ban Bernben
) Forrásm unkák: A lth e r: Geschichte dér Schwachsinnígeníürsorge in dér
Scliweiz. Lieíerung I. Herausgegeben vöm Vorstand dér Schweizer, G esellschaft für
Erzjehung und Plege Geístesschwacher. Kapható H. Plüer igazgatónál Regensberg
bei Zürich,
,, ^
**
(e m .)
) Más adat (W ied em a n n ) azt mondja, hogy a hétéves háború alatt, mint hadífogoly került és telepedett meg Svájcban.
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honosságot is kapott. Előbb a W aadt kantonban lévő Piziben talált ott
hont, később W orblaufenben, Gruner nevű gyárosnál kapott alkal
mazást.
Gotfríd születésnapja nem ismeretes, csak annyit tudunk róla,
hogy 1768-ban, szeptember 25-én keresztelték meg. Apja, úgy látszik,
erős alkoholista volt, idővel mindinkább sülyedt, s bár W iedemann,
drezdai tanító, Mind egyik életírója, a „Macskarafael című érdekes
életleírásában az apa iszákosságára vonatkozó adatokat túlzottan ál
lítja be, ám annyi bizonyosnak látszik, hogy Mind gyenge testalkatát
és szellemi alsóbbrendűségét apja züllött életének köszönhette. A fiú
val egyébként senki sem törődött, mehetett ahová akart. Ez a vele egy
korú gyermekeknek kétségtelenül kárára vált volna, neki azonban
sajátosképen— javára szolgált. (Mind Gotfrid édesanyjáról kevés ada
tunk van. W iedemann szerint iszákos férje durván bánt vele, korán
elhunyt s a gyermekeket nagyobbik nővérük nevelte, gondozta.)
Az említett Gruner nevű gyáros művészetet kedvelő ember volt
és egyik nyáron valami Legel nevű német művész volt a vendége, aki
mappájával és fesíékszekrényével a vidéket átbarangolta és tanulmá
nyokat gyűjtött.
A kis Fridii egész nap a szabadban tartózkodván, hamarosan _meg
látta a festőt, társul szegődött hozzá s állandóan annak vázlatait figyel
te. A fiatal festőt érdekelte a gyermeknek a festés iránt tanúsított nagy
érdeklődése, különösen mikor látta, hogy a szegény koldúsfíú ügyes
karcolatokat is tud készíteni. Ekkor kezdett foglalkozni vele és beve
zette őt a múzsák templomába. Gruner, a gyáros is többször jelen volt
azokon a tanításokon. Ő meg azon volt, hogy a fiú ízlését és meglátását
rézkarcok szemléltetése által fejlessze, Már akkor is macskafajták és
oroszlánok voltak kedvelt állatai, miket igyekezettel próbált másolni.
Lassan természet után is készített kecskét, juhot és más állatot.
Az apának nem tetszett fia foglalkozása. Véleménye szerint esztelenség papírra rajzolni, Ö azt kívánta, hogy fia inkább faragással fog
lalkozzék, Gotfrid eleget tett apja kívánságának és nagy mennyiségű
fafígurát készített. Fából való teheneit, juhart, pásztor-gyerekeit sokan
megcsodálták és a worblaufení kunyhók falait ezekkel díszítették. Más
kor parasztgyerekek arcvonásait próbálta fába faragni, ezek is mindig
nagyon sikerültek. Egy alkalommal maga a nagy emberbarát és nép
nevelő: Pestalozzi Henrik is figyelmessé lett a fiúra; észrevette annak
szellemi elmaradottságát és elhanyagoltságát is, hogy ezt rendezett
neveléssel rendbehozza, felvette őt nevelőotthonába, a birri Neuhofba.
Pesialozzitól nyerte Mind Gotfrid első tanítását. Sajnos, a vele való
hosszú türelmes munka hiábavaló volt, mert semmi eredményt nem ho
zott. A fiúcska sem szellemi, sem testi tekintetben nem fejlődött, csak
rajztehetsége bontakozott ki feltűnő módon,
Pestalozzincik ebből az időből való jelentése szószerint igy hang
zik: „A byssí-í MYnth F riedli“ wordlaufeni lakos, nagyon gyenge, —
nehezebb munkára képtelen, rajzban azonban nagy tehetség, ebben kü
lönösen kitünteti magát — tele van művészszeszéllyel, de többnyire
kedvetlen hangulatban van. Rajzolás az egész munkája. Életkora 10 év.
Mivel Neuhofban nem tudtak Fridiivel sokra menni, egy év múlva
haza küldték. De nevét már ekkor kezdték emlegetni és többször jöttek
hozzá festők, hogy munkáját megnézzék. Közöttük volt a Svájcban jól
ismert Freudenberger S. (1745— 1801) berni festő is, aki Mindet azza^

a feltett szándékkal, hogy tehetségét tovább fejleszti, magához is vette.
F reu d en b erg er indokai nem voltak egészen önzetlenek, M indet a
rézkarcos életképek színezésénél a lk alm azta— s lakáson és ellátáson
kívül más fizetést nem adott neki, mindamellett kétségtelen, hogy ez
az idő Mind művészi fejlődésére nagy haszonnal járt. M unkája elvég
zésénél sok érdeklődést tanúsított. Ezen, inkább csak gépies ioglalkozás m ellett is csodálatosan fejlődött rajztehetsége. Ritkaság számba
menő emlékezőtehetsége, — mely mint egy vázlatkönyv, mindent meg
tartott, amit egyszer látott, — fokozta képességét, úgy hogy a tárgyak
képét később a legnagyobb hűséggel emlékezetből tudta reprodukálni.
Önálló munkához azonban ezen idő alatt nem jutott.
Mikor mestere meghalt, annak felesége, hogy a család bevételeit
biztosítsa és fokozza, rábeszélte M indet, akit továbbra is magánál tar
tott, hogy ezentúl önállóan, a saját képeit festegesse. Ekkor elérkezett
az az idő, melyben az értelemben korlátolt művész egész eredetisége
kibontakozott. További fejlődésében aztán igen nagy része volt a berni
W agner Zsigmond műbarátnak, ki M indet megkedvelte s gyakrabban
meghívta magához. A fiatal festő itt látta meg először R em bran dt, R u 
ben s, P otter és más művészek remekműveit. Félhangosan véleményt
is mondott a képekről, amely bár nyersen hangzott, de azért megállta
a helyét. Úgy mint kezdetben, most is többnyire az oroszlánok, med
vék és macskák érdekelték M indet. W agner, ki ezt a különös embert
nagyon megszerette, s aki H ess Dávid zürichi művésszel való levelezé
sében kedves Mzndíkéjének nevezi, különcének kedélyhangulatát is
jobbá, derűsebbé akarta tenni, — azonban ez a törekvése eredmény
nélkül maradt.
Mind nagy buzgósággal dolgozott: egyik műve a másik után kelet
kezett, Pihenés nélkül munkálkodott. A sok ülés azonban nem vált
előnyére Mind beteges testének. 1813-ban tüdővizenyőben megbetege
dett, s a betegség működésének véget is vetett. A következő évben,
1814. november 7-én meghalt, 46 éves korában.
Mily különös az emberi sors! Noha életének utolsó 15 20 évében
már szépen keresett, Mind sem keresményét kellőképen felhasználni,
sem életét gondtalanná tenni nem tudta. 1805- 1814-ig kénytelen volt a
szegényházat igénybe venni, hogy nélkülözéssel teli életét tengethesse.
Még csak néhány szót e sajátosan egyoldalú művésziéiek jellem 
zésére. Mind fényes rajztehetsége egyéb lelki tulajdonságaival és egész 5
egyéniségével a legnagyobb ellentmondásban áll. Olvasni, írni alig ^a' |
nult meg, nevét is csak a legnagyobb faradsággal tudta leírni. Tudása
a fejlődés legalacsonyabb fokán állott. A rca egyébként mindig kedvet- 4
len és bosszús kifejezést öltött. Mindig macskákkal vette körül magát,
azok társaságában élt s így majdnem úgy tűnik fel, mintha ő is eze .
tulajdonságát vette volna fel. Művész-napszámos volt ő, aki kora reggéltől késő estig rajzdeszkája, palettája m ellett ül, meghajolva rajzol \
és fest. Falusias, csúcsos sapkáját mélyen fülére húzta, elgörbült hátú, |
kis termetű, feltűnően durva kezű, lábú, vékony erőtlen hangú emberke
volt. Ilyen annak a férfinak a képe, kinek nevéhez a művészet-történet
a leghíresebb olasz festőfejedelem nevét fűzte s a ,,M acskarafael elne-^j
vezés neve mellett meg is maradt,
.
Az utókor számára így örökítette őt meg L ips akvarellfestő is
egyik képén,
A „ M a csk ara tael“ elnevezést Elisabeth Louise V igeé le Brun nevű

francia művésznő adta neki, aki képeiért lelkesedett és azokból annyit
szerzett meg, amennyit csak lehetett. Művészi álnevének becsületet
i szerzett. Mind a macskákat nemcsak szerette és szokásaikat odaadás/ sál figyelte, hanem értett ahhoz is, hogy természethűen megfesse őket.
Az újszülött cicától, az életunt kandúrig művészszemmel „tanulmáj nyozta“ Mind ezeket az intelligens és kedves állatokat. De nemcsak
külső megjelenésük lerajzolásához értett, hanem vázolta a macskák
; általános karakterét is. Szinte fényképhez hasonlóan tudta arckifeje
zésüket jellemezni. Természethű, mikor hizelgő és ravaszsággal teli
szemeiket ábrázolja. Legtöbbször az anyjuk körül játszadozó fiatal
: cicák mozdulatait lesi el s hűen vázolja, A legkülönfélébb változatokj bán, csoportokban látjuk cicáit, játszadoznak, mókáznak, de mindig
különleges tökéletességgel festette le Mind kedvenc állatait. Techniká
ját illetőleg megjegyzendő, hogy Mind a macskaképeket olyan módon
kezelte, mint tanítómestere, Freudenberger az ő életképeit, vagyis: tol
lal vagy ceruzával előrajzolta és vízfestékke.l könnyedén kiszínezte. Az
olaj festést nem ismerte. Képeit sokszorosítás céljából nem metszette
rézbe.
Tevékenykedésének további tárgyai a medvék voltak. A berni
medvegödör mellett nagyon sok boldog órát töltött Mind. Úgy látszott,
hogy a festő és a mackók között igen nagy barátság fejlődött ki. Mi
helyt Fridii megjelent, hozzásiettek és barátságos mormogással hátsó
lábukra álltak, hogy ajándékait elkapják. Ezek a képek is kitűnnek
megkapó természetességük és frísseségük által.
A gyermekvilág naivitásai, játékai és veszekedései; a gazdagok
nyers gőgje, valamint a szegények és nélkülözők félénksége, élénken
élt emlékezetében és ugyanolyan eredetiséggel vetődött papírra, Freudénberger iskolájában kisebb csoportok természetes elrendezéseit ta
nulta, amiért is könnyű volt neki ilyen jelenetek tetszetős komponálása.
Valósággal szellemesek és gyönyörködtetők többnyire kicsiny ívekre
rajzolt kötekedései és mókás jelenetei, valamint a szánkázó gyermekek
félig megfagyott és mégis vidám arcocskái, festői viseletűk; továbbá a
koldúsfiúk, hátukon rongyos batyuval.
Ifjúkorában kedvelte Mind a faragást is s ilyeneket későbbi évei
ben is készített. Üres óráiban ilyenekkel szórakozott. Úgy látszik, hogy
faragási tehetségét édesapjától örökölte, aki faszobrász volt. Száraz
vadgesztenyéből is sok csinos müvecskéje keletkezett, s ezek éppoly
i keresettek voltak, mint rajzai. Sajnos a legtöbb közülök szúmarás kö
vetkeztében tönkrement. Azonban négy kitűnő karakter-fej megmaradt
és a berni művészi múzeumban ma is látható.
Mind munkái lassanként nagy hírnévre tettek szert és nagyon ke
resettekké lettek. Királyok és császárok igyekeztek képeinek birtokába
jutni: köztük az orosz cár és a vürtembergí király, A bécsi, berlini,
londoni, amszterdami, pétervárí, drezdai stb. híres képtárakban őrzik
Mind képeit. Manapság is magas áron veszik Mind képeit különösen
Amerikában. Svájcban a berni művészeti múzeumban van nehány ere
deti műve, valamint a müncheni műegyetem rézmetsző kabinetjében.
Mivel ezek a képek mindjárt Mind halála után nagyon drágák let
tek, azért sok utánzatot is készítettek eladásra, azonban ezek az után
zatok az eredetit nem érik utói.
A műtörténeti és művészeti irodalom sokszor megemlékezik Mind
ről s róla valamint műveiről sok reprodukciót hozott. Naptárak és más

szórakoztató irodalmi munkák régebben is, újabb időben is nagy figyel
met szenteltek Mind műveinek. A svájci „Pro Juventute“ Társaság az
1916. és 1917-es években Mind müveit, képeit levelező lapokon adta ki
és az így begyűlt összeget jótékony cél okra — a Svájcban élő szellemi
fogyatékosok, kretinek, gyengeelméjűek, epileptikusok nevelésével,
foglalkoztatásával és ápolásával foglalkozó intézetek alapítására s a
régiek javadalmazásának emelésére fordította.
Érdekes, de talán tragikus is, hogy még ez a világhírű, magyar
származású, egyoldalúságában csodálatos egyén is a külföldi intézetek
jövedelmének gyarapítására használtatik fel.
Itthon pedig nem is tudnak róla.*)

A STERILIZÁCIÓS T Ö R V É N Y NÉM ETORSZÁGBAN.
■

K özli: T in sch m id t E rn ő.

Az orvosi és a gyógypedagógiai köröket már évek óta foglalkozz
ta tja az a kérdés, hogy nemzetgazdasági és fajbiológiai szempontból
jogos és kívánatos-e az örökletes betegségekben szenvedők sterilizá
lása s kik azok az örökletes betegségben szenvedők, kik e műtétnek
alávetendők volnának.
E kényes kérdésben hosszú időkön keresztül sehol sem foglaltak
határozott álláspontot, míglen most a német kormány az örökletes be
tegségek meggátlására törvényt hozott. E törvény néhány pontját az
alábbiakban ism ertetjük:
1.
) Aki örökletesen beteg, az sebészeti beavatkozással magtala
tehető, ha az orvosi tudomány tapasztalata alapján nagy valószínűség
gel várható, hogy leszármazottai súlyos testi vagy szellemi fogyatékos
ságban fognak szenvedni.
2.
) E törvény értelmében örökletesen beteg az, aki a követk
betegségek egyikében szenved: a ) Veleszületett gyöngeelméjűség. b )
Schizophrenia, c ) Cirkuláló elmezavar (Mániás depresszió.) d ) Örökle
tes nehézkor, e ) Vitustánc, f ) Örökletes vakság, g) Örökletes siketség.
h ) Örökletes súlyos testi elváltozás.
3. ) Továbbá magtalanná tehető, ki súlyos alkoholizmusban szenved.
A további paragrafusok meghatározzák azt, hogy ki jogosult az
egyént a sterilizációs műtétre javasolni s mely bíróság dönt afölött,
hogy az egyén sterilizáltassék-e vagy sem. A sterilizálás felett a jog
egészségügyi bíróság dönt, amely egy elnöklő bíróból,.egv hivatalos
állami orvosokból és egy tiszti orvosból áll. E bíróság a szükséges bizo
nyítékok beszerzése után a javasolTegyénm agtalanítására vonatkozólag
ítéletet hoz. Az ítéletet megokolni köteles. A bizonyítás alkalmával a
beteg fél orvosilag is megvizsgálható, meg nem jelenés esetén pedig
elővezethető. Ezen elsőfokú bíróság ítélete ellen a fajegészségügyi főbíróságnál esetleg felebbezésnek is helye van, E másodfokú bíróság
ítélete azonban már végérvényes. A műtét csak kórházban végezhető
s azt csak hivatalos állami orvos végezheti. Az ítélet a beteg akarata
ellenére is végrehajtható.
) Lásd még: F . W ied em a n n : Der Katzenrafaál. Lebensbild eines seltsamen
Künstlers. 2. Aufl. Leipzig Oehmigke's Verlag. — Szerző itt ifjú sági irat alakjában
meghatóan ír ja le M ind G otfrid szomorú történetét. Gyönyörű téma lenne ez a m a
gyar ifjú sági íróknak is, akárcsak a „Hány Istó k “-é.
(é m .)

j/j
A törvény indokolásának érdekesebb részei: Amíg az egészséges
| német családnak, de különösen a műveltebb rétegeknek átlagosan kb.
csak 2 gyermekük van, addig a gyöngeelméjűek és más csökkentérté| kűek házasságából, házasságonkint 3—4 gyermek származik, úgy, hogy
kb, 3 generáció elmúltával a csökkent értékűek az értékesebb rétegek
rovására túl-szaporodnak.
Éhez járul még, hogy a gyöngeelméjűekre, akisegítőiskolásokra, az
elmebajosokra és hasonlókra évenkínt milliós értékeket használnak fel
s ezt az összeget az egészséges gyermekeknek örülő családoktól adó
, vagy. jótékonyság címén elveszik.
A magtalanítás az egyedüli biztos szer, mellyel az elmebajosok és
a más súlyos örökletes betegségben szenvedők további szaporodását meg
lehet gátolni; e szerint egy olyan tettre kell magunkat elhatározni,
melyre a jövő nemzedék iránt való felebarát! szeretet és az azokról
való gondoskodás késztet.
Dr, Paul Schumann a németországi síketnéma-oktatás szaklapjá
ban többek között megemlíti, hogy a siketnémák tanárai e kérdéssel
már sokat foglalkoztak és szükséghez képest különböző intézkedésekkel
igyekeztek a bajokat meggátolni, Többek között házassági tanácsadó
kat is állítottak fel s azokban siketnéma intézeti tanárok a siketnéma há
zasulandóknak mindenkor rendelkezésükre állottak. Ezen intézmény
tanácsadása révén Drezdában 1930-bari 8 siketnéma saját akaratából
vetette magát alá a sterilizációs műtétnek. A veleszületett siketségnél
és vakságnál nem lesz könnyű eldönteni, hogy örökletes baj áll-e fenn?
A siketnémák nem tartoznak azon csökkent-értéküek közé, kik az át
lagosat felülmúló gyermek-létszámmal az értékesebb rétegek szaporo
dását túlszárnyalnák. Az ő gyermeklétszámuk (1— 6) még a mai ala
csony gyermek-szaporulat alatt áll. 19,470 siketnémáktól született
gyermek közül mindössze csak 793 volt siketnéma. Valószínű, hogy
örökletesen egészséges családok hosszú időkön keresztül olykor még
siketnéma gyermekeket fognak világra hozni, mert lehetetlen a normá
lisok között szétszórt örökletes betegség-hordozókat megtalálni. Dr.
Gross orvos lehetségesnek tartja, hogy a kretének összlétszámából új
formájú örökletes siketnémaságok fognak képződni.
A siketnémaság más nem örökletes okok folytán csakugyan úgy
fog beállani, mint azelőtt s a siketnémák összlétszáma csak lassanként
és igen jelentéktelen mértékben fog csökkenni.
Itt kell még megemlítenem, hogy Angliában is mozgalom indult
az értéktelenek sterilizálására, mert ők is azt tartják, hogy azok az
értékes rétegek rovására veszélyesen szaporodnak. A gyöngetehetségűek sterilizálása mellett Finnország is állást foglalt.
Nálunk a csökkent-értéküek szaporodásának meggátlására még
jóformán semmi sem történt. Ajánlatos lenne minden házasulandó
egyént házasságra lépése előtt kötelező orvosi vizsgálatnak alávetni.
Régen érezhető szükséglet nyerne kielégülést egy ilyen intézmény fel
állításával.*)

'*) Erre vonatkozólag lásd még a M. Gyógypedagógia 1933. évi, 125— 128. lap
jain a „Sterilizáció" címen közölteket. (Szerk.)
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A NÉMETORSZÁGI GYÓGYITÓNEVELÉS
SZERVEZETE.
írta: Dr. B enes P iroska (Fürstenfelde, Spree, Buscligarten, Heilerziehungsheim
„Sonnenhaus,“)

A németországi gyógynevelés tárgyalásánál mindenekelőtt különb
ségét keü tennünk a gyengeelmé jűekre vonatkozó intézkedések és a
pszihopatákrá vonatkozók között. Hogy mely gyermekeket neveznek
gyengeelmejűeknek, azt nem szükséges hosszasan körülírni: mint Ma
gyarországban, úgy ott is az észbeli fejlődésben több-kevesehh évvel
visszamaradt gyermeket nevezik így. Evvel szemben, tudomásom szermt, szakerm5ereTnk~a legkülönbözőbb gyermekeket illetik a „pszíhopata elnevezéssel. Éppen ezért nagyobb világosság kedvéért álljon rö
viden itt, mit értenek Németországban ez alatt a fogalom alatt, A
pszihopata átmenet a—normális és abnormis szellemi állapot köz°tt. Hangsúlyozandó, hogy a pszihopataJgVermek észbeliTeg teljesen
normális. Ha intellektuális abnormitás mutatkoziknála, úgy ez a mH“
siktől teljesen független betegség. Mert a pszihopata betegsége nem
*e/fefL ifl^ A |ntellektuális térre, ■h an en r'aJérzélmr- (érre AANukIVTh.
Más szóval: a pszihopata gyermek betegesenleagállrörnye^etére~es~az '
egesz világra, ami viszont a gyengeelméjűségre nem jellemző.
^
^ különbségből magyarázható, hogy e kétfajta abnormi¿V
tas /gondozás^ Németországban külön utakon halad. Forduljunk előbb
* gyengeelméjűek gondozása felé. A múlt század második fele, kb.
1860. óta igyekeznek a gyengeelméjű gyermeket speciális tanításban
részesíteni. Az efajta igyekezetek természetesen elejétől TrHva csak
azoKra a gyermekekre terjedtek ki, kiknél várható volt, hogy felnőve
a társadalom életébe bele tudnak kapcsolódni; az idióták, az imbecillis
gyeimekek ez oktatási törekvésekből ki voltak zárva. Ez még ma is
nagyjából így van, eltekintve néhány — elenyészően kevés — magán
intézettől, melyek az idióták oktatását tűzték ki célúkul. A fejlődés
ü k gyengeelméjű gyermek számára létesült az úgynevezett „Hilfs
schule , melynek Magyarországon a kisegítő-iskola felel meg.
Németországban ma a szülők kötelesek gyermeküket kisegítőiskolába küldeni*, ha ezt orvosi vagyTskőTárhatóságok szükségesnek
tartják. Rendszerint csak akkor utalják át a gyermeket a kísegífőiskolába, ha már minden kétséget kizáróan bebízonyosult, hogy a nor
mális iskolában lépést tartani nem tud, rendszerint miután kétszer bu
kott, Világos, hogy ennek az átutalásirendszernek előnyei és hátrányai
vannak. Előnye az, hogy minden gyermeknek alkalmat ad normális
kőrfarsai "körébe belehelyezkedni, velük lépést, tartani, ami liyaltnn
eredményre is vezet. Természetesen nemdmíndégNÉs ebben rejlik az
intézkedés Kátránya. ílymódon u, í. a gyermekből tipikus Hilfsschulkind
válik, aki teljesén meg van győződve arról, hogy ő úgysem tudja azt,
amit a többiek tudnak.
Minthogy a fejlődésben visszamaradt gyermekek számára a normá
lis iskola ilyen és hasonló veszélyeket rejt — melyeknek további fejte
getése túlmesszíre vezetne — más úton is kísérleteznek az iskoláskorba
kerülő, szellemileg fejletlen gyermekek oktatásával. Ezek számára az utóbbi évtizedben speciális gyermekkertek létesültek, melyekben a neve
lési és oktatási eredményekre egyaránt súlyt helyeznek. Nevük ennél-
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fogva Schulkíndergarten, amit magyarra talán iskolákért szóval fordít
hatunk le. Céljukaz, hogy a gyermeket egy év alatfiskoh képessé tegyék.
A 6 évesek ott töltik az egész délelőttöt: iíymódon hozzászoknak ahhoz,
hogy néhány órát oly közösségben töltsenek, mely az iskolához már
nagyon hasonló. Tulaj donképeni iskolai tantárgyakat nem tanulnak,
csak az ehhez szükséges alapfogalmakkaTlsmerlíédnek meg, mint pl.
a színekkel, a szám fogai mával, stb. Tizek a feladatok annál is fonto
sabbak, mert az iskolakertet nemcsak oly gyermekek látogatják, kik
nek a speciális nehézségeit kell csökkenteni az alatt az egy év alatt.
Ha kikerülnek az ískolakertből, akkor ezekre a gyermekekre kü
lönböző iskolák várnak: külön iskolák a nagyothallók számára, a beteg
szeműek számára, a beszédhibások számára. Itt a speciális fejlődési
rendellenességekre továbbra is fokozott gondot fordítanak, egyidejűleg
azonban az iskola további kötelességeinek is eleget tesznek, vagyis ok
tatnak és nevelnek. A terápiát és iskoláztatást nagyon szerencsésen
egyesítik, itt. Némely fogyatékosság gyógykezelése, helyesebben gyógynevelése azonban~annyí időt vesz igénybe,"Hogy ez a normális "iskolai
óraszanTkéretén belül el nem végezhetői
Hogy ez esetben a kérdést hogyan oldják meg, arra legjobb példa
a beszédhibások gyógynevelésére vonatkozó intézkedések. Ezek szá
mára létesültek az u. n. Sprachheilschule-k, ahol az iskolaköteles gyer
mekek a normális tananyag mellett a helyes beszédet is megtanulják.
E célból a tanrendbe külön beszédórák vannak beiktatva, melyeknek
gyakorisága városonként különbözik. Halléban pl. az első iskolaévben
heti 10 óra áll beszédtehníkai gyakorlatok rendelkezésére, a második
iskolaévben 6, a további négy évben 4—4 és a nyolcadikban kettő, (Né
metországban nyolc évig tart az iskolakötelezettség). Ha a beszédhiba
oly súlyos, hogy kiküszöböléséhez ezek az órák nem elegendők, akkor
az u. n. Sprachheilkurs áll a gyermek rendelkezésére, melynek egye
düli célja a beszédterápía. E kizárólag gyógyító cél ellenére is rend
szerint pedagógus vezeti, nem pedig orvos. Mindezeken kívül természe
tesen a legsúlyosabb érzékszervi fogyatékosságban szenvedőket zárt
intézetek fogadják fel: vakok intézete, síketnémák intézete, stb.
Mindezen intézményektől teljesen független azon gyermekek gonű dozása, kik pszíhíkailag abnormisak, az u. ry pszihopaták és nehezen
ö »nevelhetők. Az ezekre vonatkozó gyógypedagógiai törekvések Német
országban két intézmény köré csoportosulnak: az u . n, Fürsorgeerzie
hung és az ifjúsági bíróság (Jugendgericht) köré. E két messze szét
ágazó intézmény részletes ismertetése e cikk kereteit jóval meghaladná.
Rövid jellemzésükül álljon itt a következő:
A Fürsorgeerziehung (FE) állami nevelés. Magyarországon ennek
leginkább az u. n. javító nevelés JeleTlnegTMégis semmiképen $em té
vesztendő a kettő össze.. Németországban ez ugyanis nem jelenti azt,
hogy a gyermeket egy többé-kevésbé börtönszerü, de legalább is telje
sen zárt állami intézetbe helyezik. Állami nevelőintézet ott egyáltalán
nincs. A FE ennek folytán csupán azt jelenti, hogy a gyermek ne
velését közköltségen eszközük—éZThogy ezt a nevelést az állam el
lenőrzi.
\ FE-ba az újszülött csecsemőtől kezdve 18 éves korig utalhat át
a Vormundschaftsgericht, vagyis a gyámhatóság. Az átutalásnak külön
böző okai lehetnek, mint ezt. a polgári törvénykönyv (Bürgerliches Ge
setzbuch) 1666. és 1838. pragrafusa meghatározza. Legelsősorban, ha
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a szülök elm ulasztják a nevelés kötelezettségének teljesítését, más szó7 a l’ ha elhanyagoljak gyermekűket. F E -b a utalható át az a gyermek is,
kmek komTezeTéOemmílyhH mulasztás nem terheli, melyről azonban
vnb;f+í!n y -lhat0’ h° gy s^ aílaá °san ennek a gyermeknek nem előnyös. Ez
vonatkozik az u. n nehezen nevelhető gyermekre is. A züllés v e lz é ly é hafók /Í/nő?erm t küKS íermésuzetesen a már züllésnek indult is átutalo
t a
t es ete k b e n azonban csak akkor szabad a gyermeket átuta m ha a gyámhatóság más úton a nevelést nem tudja biztosítani. Ily
eset all fenn pl ha a gyermeket az eredeti környezetből ki kell venni
es a költségekké senkit sem lehet megterhelni. Az államnak ilyenkor
nem marad más hátra, mint hogy saját maga v állalja a költségeket: ez
CSaknem kifarolag a szegényebb osztályoknál fordul elő,
ahova ebből a szempontból az elszegényedett középosztály is tartozik.
S b ll k l l l ma/ m0St:.k? gyu t ^ ermeket ugyan tanácsos a környeze
t b ő l kiemelni, de a szülök ebbe nem egyeznek bele. Ebben az esetben
Aj.pjHjpH °k v®ffennl szükséges a F E alkalmazása, hanem csak az
Aulentha tsbestimmungsrecht megvonása: másszóval ez esetben csupán
megvonjak a szülőktől azt a jogot, hogy gyermekük tartózkodási helyét
meghatározhassak A gyermekről való gondoskodás jogát (PersonfürtörtfnTk
azonban nem v°n ják meg: ez csak a F E elrendelésével
Ha egy gyermek számára mármost F E -t rendeltek el, akkor vady
valamely intézetbe helyezik el, vagy otthonba, vagy másik családba.
Mindezeket a helyeket az állam ellenőrzi, pontosabban a Jugendamt.
°gy mi a Jugendamt szorosan vett. feladata a pszihopaták gondozásá
ban, azt tulhosszú volna körülírni. E helyütt elegendő annak felemlítése,
hogy a Jugendamt külön intézeteket nem tart fenn, hanem — ismétlem
i„f,sak efjenőrzi azokat a helyeket, ahová a gyermekek kerülnek. M i
előtt azonban ez intézményeket közelebbről vízsgálnók, rá kell térni
g e n S t*)Paíag0nd° ZáS másodlÍk forrására. az ifjúsági bíróságra (Jugendi - ..^emetorszagban e bíróságok elé a 14— 21 évesek kerülnek. Ezek
kozu! a 18 évnél idősebb bűnözőknél a bíróságnak módjában áll a fia* 1 0 S^ t0 i .
.te™ és a szokásos törvények szerint ítélkezni. A
■‘77 l .. ^ ^ . q é j^ z i n t é n az.a bíróság határozza meg, vájjon szorosan
veti, büntetésnek van-e helye, avagy nevelésnek. Az ifjúsági bíróságnak mármost igen nagy szerepe van a pszihopatagondozásban, hiszen
a.z íJy fiatal bűnözőknek legnagyobb része pszihopata.
1
f e? f ° nf 0f ’ hogy N ém etországbanTa^atalkorúak számára
külön fogházak létesültek (Jugendgefángnis), melyek közül némelyik
'P ‘ a ooUousí) határozottan mintaszerű. Evvel szemben meglepő, hogy
f f ® pszihiátern ek nem biztosítottak m unkakört. E g y ik-m ásik ifjúsági
fogházban találh ató ugyan krim in álpszihológiai laboratóriu m , d e ez
csupán tu dom ányos jellegű .
•r•- ^ Z- [fj ÚSágÍ fő g á z b a n a pszihiáter azért nélkülözhető, mert már az
ifjúsági bíróságnál érintkezésbe kerül vele a bűnöző. A törvény meghatározzei ugyanis, hogy a fiatal vádlottat a pszihiáter megvizsgálja és
szükség esetén megfigyelő intézetbe helyezze. E vizsgálat eredményét
a bíróság nagy mértékben figyelembe veszi az ítéletnél. Ha azután javító-nevelést rendel el, akkor is fontos ez a vizsgálati eredmény, mert
hiszen a nevelésben nagy mértékben tekintettel kell lenni azokra a be
teges tulajdonságokra, melyeket a pszihiáter felismert és m egjelölt.
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És itt aztán egybetorkollik a pszihopatagondozás két forrása: a
javító-nevelést ugyanis a F E keretén belül végzik el." A FE-ben a pszihiáíer, a hatóságok és a nevelő szervek szoros együttműködésben van
nak, Ma Németország csaknem minden részében az a szokás, hogy a
FE-be átutalt gyermeket — bármilyen okból történt is az átutalás —
előbb megfigyelik és a nevelhetőségét megállapítani igyekeznek. Vilá
gos, hogy ez a megfigyelés főleg a pszíhopaták és nehezen nevelhetők
későbbi kezelésében játszik nagy szerepet.
E megfigyelés céljából a gyermek u, n, Beobachtungsstation-ra
kerpl, amit magyarra megügye/ő intézet elnevezéssel fordíthatunk. Ily
intézetek rendszerint az egyetemi klinikákhoz vannak kapcsolva, vagy
pedig egyéb egészségügyi avagy szociális intézményhez. Vezetésük
vagy pszihíáter-orvosra van bízva, vagy pedig egy pszihíáterre és egy
gyógypedagógusra közösen. Ez a kettősség ahból magyarázható, hogy
céljuk is kettős: egyrészt klinikaL-jamennyiben tudományos anyagot
gyűjtenek," másrész O M j j ő iíaTamennyiben^iegM a p g ^ i igyekeznek,
mily úton kell a gyermek nevelésének haladni. Á megfigyelés^ időtar
tama nagyon különböző: 2—3 hétfői egészen 6— 8 hónapig terjedhet,
aszerint hogy yajjon csupán egy pontos pszíhiátrikus diagnózis felállí
tását célozza, avagy felfedni akarja a gyermek állapota és a külvilág
közötti összefüggést, a nevelés nehézségeit és egyáltalán, hogy a gyer
mek hogyan találja fel magát az élet különböző körülményeiben. Éppen
ezért a megfigyelés külső körülményei a lehető leghasonlóbbak a meg
szokott környezethez, vagyis oly kevéssé klinikaiak, amennyire^ csak
lehet. Mert minél természetesebb a környezet, annál inkább őrzi meg
a gyermek'szokott magatartását. Rendkívül fontos már most, hogy az a
nevelési út, melyet a megfigyelő intézet helyesnek lát és melyen halad,
a megfigyelés időtartamán túl is folytatódjék, Éppen ezért ezt a meg
figyelést semmíképen sem lehet egyszerű klinikai konzultációnak ne
vezni. A Beobachtungstatíon továbbvezeti a gyermeket, szem előtt tartja
múltját és jelenlegi állapotát, képességeit, pillanatnyi fejlődési fokát.
Minden fázisban .minden helyzetben másképen mutatkozik a gyermek
pszíhopata konstítuciója, hol nagyobb, hol kisebb mértékben. A gyógy
pedagógusnak és a pszíhíáternek tudni kell, mennyiben bocsájthatja a
gyermeket a mindennapi, konfliktusokkal teli életkörülmények közé,
vagy pedig mennyiben kell ezeket a körülményeket a gyermek lelki
erejéhez képest módosítani. Éppen ezért csak a Beobachtungstation
vizsgálata alapján dűl el, hogy a gyermek hová kerül nevelés céljából:
vagy valamely családba, vagy otthonba, vagy egy intézetbe. Mind eze
ket a helyeket — mint már föntebb említettem — a Jugendamt ellen
őrzi, Vegyük sorra ezeket.
Hogyan kerülhet egy gyermek valamely idegen családba, Kizáró
lag mint u, n. Pflegekínd. Tudni kell ehhez, hogy Németországban a
Reíchsjugendwohlfahrtsgesetz 19. paragrafusa értelmében Pflegekindnek neveznek minden oly gyermeket, ki idegen gondozás alatt áll és
kinek gondozója ennek fejében anyagi ellenszolgáltatást kap. Aki egy
gyermeket gondozásba akar venni, köteles ehhez a Jugendamt engedé
lyét megszerezni. Ez az engedély egy bizonyos gyermekre vonatkozik,
nem pedig általában gondozó-gyermekek tartására, miáltal sok vissza
élés elkerülhető. A gondozott gyermekek a Jugendamt felügyelete
álatt állnak: meg-meglátogatja őket, gondoskodik arról, hogy rendsze
res orvosi vizsgálatban részesüljenek, stb. A németországi Pflegekínd
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intézmény nagy jelentőségű a pszíhopaták gondozásában, mert éppen
ezeknel es a nehezen nevelhetőknél nagyon jó eredményeket értek el
alkalmas családi neveléssel.
,
,Ha.* ..f yer™ek túlságosan nehezen kezelhető ahhoz, hotív család
hoz kerüljön, akkor otthonba vagy IHfekéWeTtéFüiröttEön alatt azokat
az intézményekét ertem, melyekben csak kisszámú gyermeket vesznek
\ . u„
mif mtezet alatt a népesebbeket értem. Ezeket a legküonbozobh szervek tartják lenn. Némelyeket vallási közösségek tartják
fenn (Charitas Verband, Innere Mission), másokat politikai egyesületek
(Sozialistische Arbeiterwohlfahrt, Nationalsozialistische Volkswohliahrt), szocialpedagogiai iskolák (Verein Jugendheim, Pestalozzi-Fröbel-Haus), egyeb jótékonysági egyesületek (Deutscher Verein zur Für
sorge jugendlicher Psychopathen, Soziale Arbeitsgemeinschaft). Ez inf n Z T yN- Vaf y Psziúiáter, vagy pedig gyógypedagógus vezetése alatt
allnäk. Némelyikhez iskola van csatolva, sőt némelyikben pályára is
előkészítenek Ez intézmények azonban annyira különbözők, céljaik és
módszereik oly nagy mértékben térnek el egymástól, hogy lehetetlenséd
együttesen tárgyalni őket.
8
Éppen ezert rövid felemlííésük után áttérhetünk a pszíhopaíagon^ m k ^ m s i k ^ r a . . Nem minden pszihopatát és nehezen^niAeThFtőí
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M ifö r fl t
U h MelyeZm’ Vagy, í1egen CSaládba gondozásba adni.
Mi történik azokkal, kik a sajat családjukban nevelődnek? Ezeknek a
g ndozasa Németország különböző vidékein nagyon eltérő.
„ „ ^ LeAí° at0Sabba!t a nevelési tanácsadók, melyeket Németországban !
• Ezek iónyegeseh^külonböznek egymSstól aszeh°Iin 5 T ä H jä T e n n okét. Az índívíduálpszíhológiai társaság száM^k'ía w CSad° ! tarí
mel7 ekeí természetesen saját elvei szerint
alakit Nem célom ezeket részletesen külön tárgyalni, minthogy éppen
d
il i" ' ' ?
0' ! 1 tanácsadók már Magyarországon J s - W ^ t e sek. A berlini tanácsadók kozott neves a Deutscher Verein zur Für
sorge jugendlicher Psichopathen tanácsadója, amely a klinikai pszite rm e k I T Í h
™tMeöenI «
a szokás. hoäy
by rmekei előbb az egyetemi ídegklimkára küldenek megvizsgálásra és
íai d ó n k é n ían f otíani P r á t e r véleménye ismeretes, kezdődik a tu¿ w
Pt T .tanácsadói munka. Más városokban is kapcsolódik az
gy térni klinikákhoz egy-egy gyógynevelésí tanácsadó. Némely várose S b b í ^ w f Í T V ” -trt íenn nT lésí tanácsadót- melynek szelleme az
T fő S
f /
h J°Zlk’ af ennyiben a ^ í á l í s momentumra helyezik
annvira^lféwT1 !f dn f '? k t? tanacsadok olY különbözőek, terápiájuk
^ a V m e g h l d n Y maSt01’ ^
eCSeídésÜk 6 dkk ke^
a dveímphgyiIlf ek ^ mUí ká',ára íellemző az, hogy igyekeznek felfedni
iüveleznek nehe* se7 e*nek okaií és f nehézségek történetét, továbbá
gy eznek e nehezsegeket a gyermek és környezete között eltüntetni,
anamnezisnel nem arra helyezik a fősulyt, hogy lehetőleg pontos
a k fgvönalait kibőgoz^kTlviindezeknél a tanácsadóknáTazönKn a
Í Z f r ^ k % ? ^ ^ m l natny } álkp0Í befolYás°iásábóI áll, hanem
m l jv á l t o z t a l m ^ ^ ^ ^ r 6- ^ ^ ^ ^ - ' aZ, 0t körnYező atmoszférát
u
* tanácsadó ^Yekszik a gyermeket minél
S o la t b a ^ r ü L r 1116 h° SSZabb ldőre magánál látni, vele szorosabb kap-
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Ezt a íeladatot a fentebb említett Deutscher Verem zur Fürsorge
jugendlicher Psichopathen tanácsadója mintaszerűen oldja meg. Kendszeres játékdélutánokat rendez, amelyen a gyermekek hetenkent egy
szer vesznek részt, a nagyobbak számára pedig. klubesteket Ez össze
jőve leieket a tanácsadó három munkatársa kulonbozo helyisegekben
vezeti, miáltal elérhető, hogy soha sincsen 4 - 5 résztvevőnél több.
Ilyenformán messzemenő alkalom nyílik az egyes gyermekre vagy ser
dülőre tekintettel lenni. A tanácsadóval való szoros kapcsolatot meh
elősegíti az is, hogy a gyermeket gyakran vendégül latja cgy-cgy
,,week-end“-re abban aki s gyógypedagógiai otthonban. nmlyet ugyanaz
az egyesület a tanácsadóval egy épületben tart-ienn. Ilyen ormán a
gyermek legalább a hétnek
környezetben tölti.
,
1 ,
,
F. helyütt kell megemlíteni azokat az intézményeket is, melyek azt
célozzák, hogy a gyermek a napnak egy meghatározott részét ily kör
nyezetben töltse, az u. n. Sonderkindergarten-t. Mint mar neve is mu
tatja, ezek spceiális gyermekkertek pszihopata es nehezen nevelhető
kisdedek számára. A gyermekek, luk ezeket jftogatjak, ilyenfornum
szakszerű tfvódvnevelésben részesülnek, anélkül hogy eredeli korny ^
z e tflfc W ia i^ n u S i i d iiák őket n r ™ S > ö e n szép eredményekét
érnek el,’ de természetesen nem az abnormitasok legsúlyosabb eseteiben.
Sonderkindergarten és játszódélután csak gyermekeknél alkalmaz
ható azonban. Mi történjék a serdülővel, ki iskolázását mar befejezte
és valamely mesterséget tanul. Sok esetben karos volna a szakkikepzest
félbeszakítani a célból, hogy néhány évet gyógypedagógiai környezet
ben töltsön, bármennyire is szükséges volna ez. Ui abban ezek szama
is létesült alkalmas intézet. A Deutscher Verem zur Fürsorge jugend
licher Psychopathen néhány éve egy leánytanonc-otthonnal kiserere
zik 14—20 éves pszihopata vagy nehezen kezelhető leányok reszere.
A leányok ez otthonban laknak, napközben azonban zavartalanul láto
gatják munkahelyüket vagy szakiskolájukat. Hogy a pszihopatagondozásnak ez a formája mennyib e n jm lik b e ,^ z tm ^
-*®1.1",_
sen ír, e git él ni. T a gá ÜhlitállanFluü^súIyoVnélmVFégFVeTn^
számára sok veszélyt rejt az, hogy tulajdonkénén egesz napjukat
ovódvoedaüóiiai íeluffvhlet nélkül, megszokott konfliktusokkal teli
környezetükben töltik. Ezt az a körülmény is bizonyítja bogy zz az
otthon rövid néhány éves fennállása óta már ketizben volt törvény télén
gyermek születésének színhelye. (Az egyik szidott most mint boldog
egyéves kisbaba az egész leánysereg kényeztetett kedvence). E;vit
hatatlan azonban, hogy a kísérlet érdekes, mert eredményeket is tud
felmutatni; éppen azért, mert a lányokat mindennapi eletuk veszélyei
től nem vonja el, hanem azok elkerülésére szoktatja.
Ez otthonnak részletes ismertetésébe most nem bocsátkozom, mint
hogy célunk ezúttal nem egyes intézetek ismertetése, hanem a német
országi gyógypedagógia egész szervezetének megismerése. Részletekbe
már csak azért sem lehet bocsátkozni, mert Németországban pedagógiai
téren most éppen olyan nagy és alapvető változásokat eszközölnek,
mint minden egyéb téren. Hogy azonban az itt feltüntetett nagy vona
lak továbbra is érvényben maradnak, az legalább is valószínű.
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E G Y E S Ü L E T I

ÉLET.

A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁRSASÁG
1933, évi október 26-án szakülést tartott, amelyen elsőnek dr, Szondi Lipót, a Gyp,
Tanárképző Főiskola előadó tanára, a Főiskola Kórtaní és Gyógytaní Laboratóriumá
nak vezető főorvosa tartott előadást, melyben dr, Tóth Zoltán, főiskolai igazgatónak
most megjelent, „Általános gyógypedagógia“ c, művét a biológiai és kórtaní gon•dolkodás szemszögéből bírálta.

Hölgyeim és Uraim!
„Annyi sok írat mellett is, amelyeknek állítólag mindnek csak egy
célja van, a feledésbe ment közérdek, még pedig a legelső közérdek:
az em berek form álásának m űvészete: a nevelés.“
Rousseau János Jakab e szavai jutottak eszembe Tóth Zoltán
Általános Gyógypedagógiájának olvasása közben. Erre a víssza-visszatérő képzettársításra Tóth Zoltánnak nemcsak az a törekvése indítha
tott, mely a pedagógus emberformáló művészetét, nevelési tevékenysé
gét az oktatói cselekvésnek messze föléje helyezi, hanem Tóth Zoltán
küzdelmeinek személyes múltja is.
„Javasolj olyat, ami kivihető, ezt ismétlik nekem szüntelen, ez
annyi, mintha azt mondanák: javasold azt, amit tenni szokás, vagy leg
alább javasolj valami olyat, ami a meglévő rosszal összekapcsolódik.“
Az újat alkotó elme kitörésének eme szavai H. és U, J . J . Rousseau
szavai, de azok, akiket sorsuk Tóth Zoltán küzdelmes pályájának
személyes közelségébe hozott, sokszor hallhattak hasonló szavakat Tóth
Zoltán szájából.
Hogy miért küzdött, azt foglalta most rendszerbe „Általános
G yógypedagógia“ című munkájában. Bírálatomban abból a feltevésből
kell kiindulnpiru. h.og-y „hallgatóim saíátosan egyéni gyógyporlagőulai
irányzatát már ismerik. F eladatom arra szorítkozik csupán, hogy áftalánös biológiai és kórtanTnézőszögből bíráljam med azt a gondolkodási
és tevekenységi irányvonalat, m ely T óth Zoltánt gyógypedagógiájának
kiépítésénél vezette.
A biológus kérdései természetes rendben fognak következni a
szerző általános gyógypedagógiájának felépítési tervrajzából.
Először azt kérdezzük: vájjon a gyógypedagógiai gondolkodásnak
az a m ódja, ahogy a szerző a fogyatékos gyerm eket szem léli, m egfelel-e
az orvostudomány mai általános biológiai és kórtani gondolkodásának?
A második kérdésünk így hangzik: Az az út, m elyet munkájában
a fogyatékos gyerm ek m egism eréséhez vezető helyes útként kijelölt,
vájjon biológiailag helyes-e?
Harmadik kérdésünk így fog szólani; Az értékelésn ek azok a szem 
pontjai, m elyekből a szerző a fogyatékos egyén társadalm i és ped ag ó
giai értékét felm érni ajánlja, felhaszn álhatók-e a fogyatékos em ber
biológiai értékm érésére is?
A negyedik kérdés, melyet biológiai szemszögből bírálat tárgyává
kívánok tenni, a következő1: A nevelés útján történő gyógyításnak az
az alapeszm éje, m elyre a szerző a gyógyítvanevelői terápia fogalm át
helyezi, más-e, mint az orvosi gyógyításnak alapgondolata? , ‘
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Első kérdésünk tehát így szól: vájjon a gyógypedagógiai gondol
kodásnak az a m ódja, ahogy Tóth Zoltán a'íogyatékos gyerm eket szem 
léli, m egfelel-e az orvostudomány mai általános biológiai és kórtani
gondolkodásának? E kérdés megoldására legcélszerűbb lesz előbb a
szerzőnek idevonatkozó tételes meghatározásait idézni. A gyógyító ne
velés elméletére vonatkozó meghatározásait a szerző a következőké
pen adja:
„Az általános gyógypedagógia oly diszciplína, m ely a csökkentértékű és egyoldalúlag fejlett gyerm ekek és ifja k testi és lelki változá
sainak okaival kapcsolatban a nem normális változások értékén ek em e
lésével és a norm álisonfelüliek értékesítésével egységes tevékenységi
terv alapján foglalkozik, (v. ö. 131— 132. 1. 9. tétel.)
„A gyógyító-nevelői gondolkodás egységét különösen az jellem zi,
hogy a gyerm ek és ifjú életén ek fejlőd ési értékeit a várható összes
o kok vonatkozásában az összegyén szem pontjából törekszik m egérteni.“
(132. 1, 10, tétel.)
E meghatározás három lényeges megállapítást tartalmaz a gyógy
pedagógiai gondolkodásról és 'Tevékenységről. Először azt, hogy: gyó
gyító nevelésfé nemcsak a csökkentértékű gyermek és ííjú szorul, ha
nem az is, akinek elméje részaránytalanul, díszproporcionáltan fejlő
dött és egyes normális részképességek mellett az elme egyik vagy má
sik területén a normalítás szintjét felülmúló képességgel, kiütköző te
hetséggel is rendelkezik. Másodszor benne van a definícióban az is,
hogy a gyógypedagógiai tevékenységet az teszi egységessé, hogy annak,
aki nevelve gyógyít, Tevékenysége alatt egyazon egyénben nemcsak' a
csökkentértékű képességeket kell szemmeltartania, hanem azok mellett
meg kell látnia, fel kell használnia az átlagos és átlagon felüli képes
ségeket is. Sofi éppenTizokat kell értékesíteni abban a törekvésben,
hogy a fogyatékos ember egész lelki szintjét az átlag felé emeljük. Vé
gül a harmadik megállapítás az, hogy a nevelés gyógyító tevékenysé
gének állandó kapcsolatban kell lennie a fogyatékosságok testi és lelki
kórokéival. Röviden ez azt jelenti, hogy ne csak tüneti, hanem főleg oki
is legyen a nevelés útján való gyógyítás.
Vegyük sorra e megállapításokat és bíráljuk meg azokat biológiai
nézőszögből,
A.zt hallottuk, hogy a gyógypedagógia Tóth Zoltán meghatározása
szerint úgy a csökkentértékűek, mint az egyoldalúan kiválóak gyógyító
nevelésének tudománya. A gy (ígypedagógia diszciplínájának a tehetségek gyógyító nevelésével történt térhódítása új irányzatot jelent a
gyógypedagógiában.*J Külünösgn áll ez hazánkra, hol a gyógypedagó
gia térén az egyoldalú szaTfóktatási irányzat hívei még a közelmúltban
is azt vallották, hogy a gyógyító nevelés fogalma nem egységes és e
fogalmat már azért sem lehet egységesen kiterjeszteni a fogyatékos
gyermekek nevelésének egész területére, mert oktatási szempontból
lényegbevágó, áthidalhatatlan különbségek tapasztalhatók az egyes
csoportok között. E felfogással szemben nemcsak vakokra és síketnémákra, értelmi és társadalmi fogyatékosakra egyaránt és egységesen
kívánja kiterjeszteni a maga gyógyító nevelési gondolatát, hanem a
gyógyító nevelés szárnyai alá befogadja mindazokat a nehezen nevel
hető, egyoldalúan kiváló tehetségeket is, akiknél egyik vagy másik el) Amerikában, az Egyesült Államokban G od d ard harcol ezért az eszméért.
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mebelí képesség fejlettsége átlagon felüli, de az elmeképességek fe j
lettségének egymásközötti disszonanciája dezorganizálttá, szétesésre
hajlamossá teszi az egyént és ezért szorul különleges nevelésre.
Arról, hogy a gyógypedagógiai oktatásnak és nevelésnek a minden
napi tanítási problémákon felüláíló magasabb nevelési szempontjai
mny mértékben igazolják Tóth Zoltán most vázolt egységesítő törek
véseit, gyógypedagógus hívatott Önöknek véleményt mondani. Nekem
arra kell a választ keresnem, vájjon biológiailag és kórtanílag helyes-e,
hogy a szerző egyrészt a logyatékosok különböző kategóriáit, másrészt
az egyoldalúan fejlett kiválókat is egyazon diszciplína gondolati kere
tében kívánja neveltetni.
Hogy áll tehát e kérdés a biológiában?
Hölgyeim és líraim! A gyermekpszihíátriában is a fogyatékossá
gok szemlélete az utolsó évtizedben komoly irányváltozást mutat.
i , Húsz év előtt az orvoslélektani és gyermekpszihiátriai kutatás fnkér désgpígM^ i 1ó n é r z vagy az a gyermek megtanulni beszélm, írni, olvasni, számolni, a társadalomhoz alkalmazkodni és önallogn dolgozni? Abioiógiai kutatás tárgyasztalára tehát —- valamiképen a huszT ev előtti ^gyógypedagógiában — azonképen a gyermekpszihiáíriában is mindig csak egyes e lm eképességek kiuéró foú vatékossd^sLkerültek. Mindenki elísmeríjTiogy linínd a pszíhopatológia, mind
az egyes fogyatékos képességek didaktikája terén e vizsgálatoknak
nagy jelentőségük volt. Ámde abban a pontban e vizsgálatok mind elégíe,
7 10hy mindig csak az abnormis képességek és sosem maga a
„különleges egyéniségű egyén került a vizsgáló orvos szem e elé. így
történt azütan, hogy az orvos — egészen hasonlóan a régi oktatási ala
pon álló gyógypedagógiai irányzathoz — az egyes fogyatékos képessé
geket izolálta, merészen levágta az összegyénről és a fogyatékos gyer
mek egészen különleges egyéniségét részeire metszve szinte képességszeletekben vizsgálta. A mai biológiai emberszemléletünk azonban már
egeszen más. Ma tudjuk, hogy a gyerm ek — legyen az normális, kiváló,
vagy csökkent értékű — olybiológiailag organizált élő egységet alkot,
m elyet csak erőszakkal ^ oldhatunk let részképességekre Valamely
ke^®®®®§^®^? -®htékét pedig — úgy a társadalom, mint az összegyén
szempontjából — nem magának a képességnek átlagon aluli, vagy átlagon felüli értéké dönti el egymaga, hanem mindig az az egyénisége
,y.en fekvo< legbelsőbb és legegyéníbb biológiai organizáció, melynek
a különleges képesség csak egyik különleges megnyilatkozása. Az
osszegyen biológiai megismerésének útja tehát nem az, hogy a kiváló
es fogyatékos képességeket összeadjuk és a kapott összeggel vagy
hiánnyal igyekszünk megismerni és értékelni az egyént. Sokkal inkább
arra törekszünk, hogy megismerjük azokat a legmagasabb biológiai
ornmnyzűJsipjmntokat, melyeFa^_£gxént egy degesz" organizmusban
tartják es mely__csak addig_egészséges, amíg „egész“, amíg tehát el nem
vesztiep|^nezt--az^,egész^ség£t^ legmagasabb kormányzorendszeren^ yen ^ hibái, rendellenes vagy fogyatékos működései teszik éppen
egyéniségében szétesetté, dezorganizálttá, dezíntegrálítá az egyént ak
kor is, ha egyik vagy másik elmeképessége csökkentértékű, "valamint
akkor is, ha kiváló.
A mai biológiai em berszem lélet tehát a belső organizációjában
megzavart egyént, ezt az „egész“ voltától m egfosztott és emiatt szét
esett individuumot teszi a gyerm ekpszihiátriai és orvoslélektani tévé
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kenység középpontjába. Ebben az emberszemléletben az összegyénnek
éppen ez a dezorganizáltsága a kutatási és gyógyítási cél lényege és
ebben a lényegben látja a biológiai és kórtani gondolkodás azt a közös
nevezőt, azt az egységes vonást, amely ép úgy megtalálható a siket
némánál, mint a vaknál, épúgy a hülyénél, mint az egyoldalúan kiváló
nál, Ha a most hallottakat egybevetjük a szerző általános gyógyító ne
velési gondolatával, akkor bírálatom első kérdésére azt válaszolha
tom: Tóth Zoltánnak az az általános gyógypedagógiai irányzata, mely
szerint: a csökkent fejlődési értékek, valamint a fejlődésnek egyoldalú
kiválóságai együttvéve alkotják a gyógyító nevelés^elméletének egye
temes érvényű tényezőit, biológiailag helytálló és kifogástalan.
Nemcsak a neveléstudomány, hanem az élettudomány örök törvé
nyeire építi a szerző a maga általános gyógypedagógiáját akkor, ami
kor azt írja, hogy: „a gyógypedagógia tényeLés. k érd ésel^ gym ástól el
nem választhatók. m erfirköörcTínáltan f e lépült egyénre vonatkoznak.
'~- MelyenTtisztelt hallgatóim, én úgyérzemjTiogy az az általános em
berszemléleti irány, mely az összegyént és nem a képességeket teszi a
vizsgálódás tárgyává, nemcsak a gyógypedagógia egységét teremti meg,
hanem mindazon tudományoknak végső célját is megjelöli, melyek az
emberformálás, az ember javítás és az embergyógyítás művészetével
foglalkoznak, vagyis a hit —, a nevelés — és a gyógyítástudomány végső
célját.
*
*
*
A m ásodik kérdésünk így hangzik: az az út, m elyet a szerző a fo 
gyatékos gyerm ek m egism eréséhez vezető helyes útként kijelöl, bioló
giailag is helyes-e?
H, és U. Tóth Zoltán általános gyógypedagógiájának tárgya nem
a képesség, hanenyaz^ egyén. E vezérgondblaiból folyik ama kívánalma,
h o ^ l T gyógypedagógiai m egism eréshez, a fogyatékos és különleges
f ember diagnózisához, nem az egyes képességek analízise útján j utujik
■el, hanem a r r a kell törekednünk, hogy megism erjü k: lT oz. összegyén
fe jlő d é sét gátló és serkentő o kok összeségét; 2 . a gyerm ek.és ifjuj e j löd?ésmeneténe]r~egyénr~vőnalát ~ésvégüf 3. a gyerm ek világrahqzott
, örökTotrarFdfdr~es~áz ezt módosító külső törté nések hosszú sorátt Az
' értelemben és társas alkalmliküdnitűdásban fogyatékos ember, a kü
lönleges egyén, a személyében szétesett individuum megismerésének
helyes útját a szerző tehát az összegyén valamennyi testi és lelki tulaj
donságait kormányzó legmagasabb életközpontok megismerésében jelöli
meg. Csakis ennek az egyéniséget egy teljes egészbe összefogó és egy
teljes egészben fenntartó rendszerek egyéni ismerete mentheti meg úgy
az orvost, mint a pedagógust az eltévelyedéstől. A megismerés eme
világosságában jutott el a szerző arra a megállapításrSTnogyaz em
beri élet számára három tevékenységi kört kell megalkotnunk. E körök
közül első az orvosij"második a gyógyíTó-nevelői, harmadikba normális
nevelői tevékenység. Míg az első két kor az egyén életét a születés
előttől kezdve igyekszik megismerni és a tökéletes érték biztosítása
érdekében befolyásolni, addig a harmadik, a normális nevelői tevékeny
ség, a fejlődés természetes menetét törekszik biztosítani. A szerző sze. rint e három tevékenységi körön kívül egyébb általános érvényű egye
ld tem leges jellegű gyógyító vagy jie v e lő i tevékenység m egszervezésére
» szükség nincs. Ez a megállapítása vonatkozik úgy a pszihoanalitikai,
mihí áz indivídualpszihológiai, valamint egyéb más úgynevezett- neve-
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lési irányzatra egyaránt. Dicséret illeti a szerzőt látásának ezért az
egyetemlegességre törekvéséért, de nem kevésbé azért a józanságért,
mellyel elismeri, hogy a pszihoanalitíkai és índívidualpszihológiai szem
pontok, az egyén életében előforduló jelenségek megismerésénél sok
szor lényeges tényezők és e szempontokat sokszor lehet úgy gyógype
dagógiai, mint normálpedagógíai tevékenység keretében hasznosan ér
tékesíteni.
Az elmondottakból világosan következik a harm adik kérdésünkre
adandó válasz. E kérdés az volt, vájjon az értékelésn ek azok a szem 
pontjai, m elyekből a szerző a fogyatékos egyén társadalm i és p ed a 
gógiai értékét felm érni ajánlja, biológiailag helytállók-e?
Igazat kell adnunk Tóth Zoltánnak abban, hogy a fogyatékos és
különleges egyének mai csoportosításaiban rendszertelenség, tervszerütienség és sok ellentmondás tapasztalható Ennek okát a szerző több
körülményben látja. így először abban, hogy a múltban nem válaszl° tták el éles ítélettel a képességbeli korlátozottságot a lehetőségadta
kqrháTÖKÍoi. Másodszor nem igyekeztek a multbaiTeléggé arra, hogy a
csökkentértékű gyermekelT^soportosításánár és értékmegállapítoTAl
prognosztikai — véleményezésénél vagy csak oki vagy csak okozati
értékelés alapján járjon el az, aETeHiÉeI7Az értékelések eme kritiká
jából élesen cseng ki az orvos számára mindenütt a biológiailag orga
nizált összegyén tudatos tisztelete az értékelési tevékenység te r ü le té n
is. Amikor Tóth Zoltán azt követeli, hogy a homogén csoportokra alkal'mazott értékeléskor különösen ügyeljünk arra, hogy a csökkentértékűek
egész vonalán az értékelés szempontja mindig ugyanaz legyen, ez azt
j^l^ldi^JingXJÍg-^erTul^íhas mércével a vakot, mint a siketnémátTa
hülyét mással, mint a társadalmi fogyatékost. A szerző eme prognosz
tikai alaptétele szorosan összefügg a bíráló azon biológiai értékmérő
tételével hogy: az ember társadalmi, pedagógiai és biológiai értékét
nem egy valamely képességnek csökkent fejlettsége vagy túlburján
zása szabja meg, hanem mindig a biológiai és pszihológlai képességek
összesége azoknak egyénileg változó harmonikus vagy diszharmomkus
orgamzálh-jvagy dezorganizált állapota, tehát a ^ összegvéniség krmgtí.
tufclá^a, A szerző a gyógypedagógiai prognosztikát i^Wan erre a bio:
fogiai, konstítucionálís alapra építi fel.
❖

í}í
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Bírálatomban eddig Tóth Zoltán gyógypedagógiájának általános
gondolkodási, megismerési és értékelési eszméit vizsgáltam meg, mindig
szigorúan a biológus szemszögéből. Hátra van még arra a kérdésre feleletet adni: vájjon a nevelés útján történő gyógyításnak az az a la p eszm éje, m elyre a szerző a gyógyítvanevelés terápiáját helyezi, a la p 
gondolatban ellen kezik-e az orvosi gyógyítás eszm éjével.
A szerző munkájának eme fejezetében arra vállalkozott, hogy a
gyógyítás fogalm át egyetemlegesen, minden vonatkozásban és a gyngyÜQjTe^ ykedes mind~enTWütete~szá'mára m eghatározza. Szerinte a ne
velés útján való gyógyítás más ugyan, minrTz~oFv(M értelemben vett
gyógyítás, mégis mindkét ténykedés maradék nélkül kimeríti a gyógyí
tás áltsdánosJogalmának feltételeit. Ámde mik ezek a feltételek?, Mikor
beszélhetünk valóban gyógyító^ tevékenységről? A szerző a gyógyító
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tevékenységnek négy kritériumát szabja meg. Szerinte akkor gyógyít
az ember ha:
1. íelismeri, hogy a gyógyítandó egyénnél a normától elütő és az
egész egyén értékét csökkentő állapot van jelen;
2. ha nem elégszik meg e tények puszta felismerésével, hanem a
normális állapot és érték elérésére is törekszik;
3. ha e cél elérésére szabadon minden módot és eszközt felhasznál
és végül
4. ha tevékenységét az összegyén sokoldalú szemlélete útján végzi.
Ki gyógyít tehát? A szerző szerint az, akinek tevékenységében e
négy kritérium mindegyike hiánytalanul megtalálható.
A gyógyítás most ismertetett általános meghatározásából újra ki
cseng a biológus számára Tóth azon álláspontja, hogy úgy az orvosi,
mint a gyógypedagógiai gyógyítás legtermészetesebb formáját csakis
az ősszegyén elválaszthatatlan egységében, a konstítucionálís szemlé
letében élheti ki, „A konstítució mind az orvosi, mind a nevelői gondol
kodás és ténykedés fogalmában oly tényező, melyet eddig jogtalanul
hanyagoltak el.“ Az alkati szemlélet értelmében a szerző az orvosi és
gyógyító nevelői ténykedést ekképen határozza meg;
„Az orvosi gyógyítás nem egyéb, mint az összegyén ism erete alap 
ján a normálison aluli állapot vagy érték m egismerése útján szabadon
választott terápiával normális érték ek elérésére való törekvés.“
„A nevelés útján való gyógyítás — pedig, — az összegyén szem 
lélete útján a normálison aluli állapotokból való kiindulás és az egész
egyéniség figyelem bevételével, nevelői tevékenység által való törekvés
a normálisnak tartott értékek elérése fe lé .“
Hölgyeim és Uraim! Ez a két meghatározás a szerző munkájának
legszebb teljesítménye. Meggyőződésem, hogy a bennük rejlő megálla
pítás több emberöltőn át mérföldköve lesz tudományunknak.
*
*
Bírálatom végére értem, Megállapítom, hogy a szerző általános
gyógypedagógiai irányzatát az összegyénre, tehát az alkati, a konstitucíonális emberszemléíet széles alapjára fektette.
Tette ezt nem úgy, hoév orvosi eszméket, orvosi szempontokat, és
orvos^ondolkodási irányzatot ültetett át a évóévpedaiíógia fajlagos
talaJaba, hanenTlnunkájában~mindvégig~~gyo§ypeaaiög»s maradt. Ki
indult'a normális neveléstudomány altalános elméletéből. Annak vilá
gos cél felé törő írányítóvonalát egy pillanatra sem vesztette el szeme
elől. Az em berrel foglalkozó tudományos diszciplínák számára a leg
általánosabban alkalmazható emberszemlélet alapján állt és az össz
egyén totalitásának szem léletében teremtette meg az új gyógypedagó
giai gondolkodást.
Azt mondhatná valaki, hogy az „új“ önmagában nem érték. Ezt
elismerem. Az „új“ nem egyszer csak üres formaJ.AÉj^fék csak akkor
lesz, ha azt pozitivHartaJ_omnml tudja valaki kitölteni. Tóth Zoltán ezt
tetíe7~Altalanüs gyógypedagógiájában nemcsak a gondolkodásnak, a
megismerésnek, az értékelésnek, a gyógyításnak új formáját hirdeti,
hanem ezt az új formát életerős pozítiv értékekkel tudta betölteni.
Ezért alkotott újat és értékest.

23
Másodiknak Schreiner Ferenc a Főiskola előadó tanára ismeertette és bírálta
dr. Tóth Zoltán munkáját neveléstudományi szempontból.

Előadásának tartalma röviden a következőkben foglalható össze:
„A gyógypedagógia fogalma" című munkából a „csökkentértékü"
lép ki, áll elénk. Az a csökkentértékű, akit mint ,,fogyatékost“ évszá
zados gyakorlatunkban oly sokszor néztünk, de sohasem láttunk meg,
mert olyan szemlélet kell hozzá, melyben a pedagógusi tapasztalatok
észlelte, a term észettudom ányokban járatosnak egzakt adottsági felis
merése és a bölcselőnek rendszerbe foglaló, általánosító és egyeteme
sítő megállapítása együttesen segít felismerni és értékelni. Utóbbitól
kapta e mű is sajátlagos színét, zamatját és ezért dr. Tóth Zoltán köny
ve pedagógiai bölcseleti munkának minősíthető. Aki kezébe veszi azért,
hogy a pedagógiai megszokott fejtegetési forma szerint alkalmazott ok
tatástani és neveléstaní felvilágosításokat kapjon, csalódni fog. Aki
azonban felül akar emelkedni az iskolai munka köznapi kérdésein, az
mclyedjen bele e munkának minden sorába, mert gondolkodása szá
mára új tartalmakat nyer, tevékenysége számára új irányokat.
Miből születtek meg ezek az új irányok, új tartalmak?
Abból, hogy meglátta a csökkentértékűben az egész egyént, helye
sebben az egyén egészét. Az alkati helyes meglátás megismerést ered
ményezett, melyet mint pedagógiai diagnózist minden megállapításban
alapnak helyez. Erre ráépíti következetes okfejtésével mindenütt a
megismerteknek értékelési eredm ényeit a pedagógiai prognózis tartal
mai által és végül a pedagógiai terápia útján megszabja mindenütt
azokat az eljárási m ódokat, melyek által az értékek fejleszthetők,
szükségképpen csökkenthetők. Mindez azonban a csökkentértékűnek
fogalomtartalmí szemlélete útján történik, Nagyon természetes tehát,
hogy megismerés, értékelés és hatáskífejtés nem fűződhetnek egy bizo
nyos csökkenthez, nem mutathatnak alkalmazott tartalmakat, melyek
nek megvalósítása által nyer az egyén és társadalom érdeke. A határozmányok egyetemességet jelentenek és miután megvalósításuk köteles
ségszerű törekvést, feladatot szab meg, azért egyetemes feladati körök
kel is kapcsolódtak, melyeknek a cél szempontjából bizonyos irányban
kell alakulniok. Ezt az irányt egyrészt a gondolkodás, másrészt a tevé
kenység határozmányaí jelölik meg.
E rövid áttekintés által egy rendszer kialakulását vesszük észre
Tóth Zoltán munkájában, melyben jól körülhatárolt fogalmi tartalmak
ból kiindulva a tudományos dedukció útján lefelé halad vissza az
egyén egészéhez, annak minden vonatkozású részérdekéhez, amiért
felöleli a gyógypedagógia fogalmának egész területét, nemcsak iskolai,
hanem társadalompolitikai vonatkozásokban a megelőzés, védelem,
munka- és jogviszonylatain át.
A rendszert két hatalmas pillérre építi: a gyógyító-nevelői gondol
kodásra és a gyógyítva nevelői tevékenységre.
A gyógyító nevelői gondolkodás maga az irány, a gyógyítva ne
velő tevékenység pedig az erő mely a gyógypedagógiai megvalósuláshoz
vezet, tehát a célhoz. Ezt a célt a normális érték megközelítésében
vagy elérésében szabta meg.
Elválasztotta a nevelés gondolati tartalmát az oktatástól s ezzel a
lépésével a legszélesebb, egyben a legmélyebb fejlődési lehetőséget
biztosította a gyógypedagógia számára. Eddig a csökkentértékűeket
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— vagy ahogy helytelenül mondottuk, a fogyatékosokat —- az oktat
hatóság mértékével mértük, minek számban jelentős, milyenségben ár
talmas következményei mutatkoztak. Hiszen kizártunk a nevelői tevé
kenység területéről pl. olyan gyermekeket, kik látszólagos oktathatósá
guk mellett az élet szempontjából súlyos és káros hibákban szenvedtek.
Az oktathatóság, vagy az egy-egy ismeretcsoportra vonatkozó képes
ség helyébe az egyénnek az életproblémákhoz való viszonyát tette ér
tékmérővé: vagyis az értékcsökkenést, illetőleg az azzal párhuzamosan
beálló értékemelkedést! Ezzel egyúttal megkapta a cél- és feladati kö
rök kifej lésének irányzatait is, melyeknek tartalmi határozmányaít az
osztályon, az iskola padjain túlmenően az életigény határozmányaiból
merítette. Ámde akkor is mindig azzal a szándékkal, hogy a legcélsze
rűbb és a legértékesebb gyógyító nevelői tevékenységet szervezze meg
általuk. Ez sikerült is, mert a cél- és feladati körök viszonylatába he
lyezte a diagnózis, prognózis és terápia fogalmát s amennyiben ezt a
viszonyt először személytelenül, majd a csoport s végül az egyén vo
natkozásában világosította meg: értékelései alapján megnövekedett a
gyógyító nevelési tevékenység hatósugara és olyan nevelési problémák
kerültek körébe, melyek a gyógyító nevelői gondolatnak Tóth által
körülhatárolt tartalmait a nevelői tevékenység szempontjából teljes
mértékben fedik. Hét ilyen probléma vetődött fel mint egységes neve
lési probléma, melyeknek egyetemleges értéke mellett különösen meg
kapó, mesteri beállítása miatt, a serkentettség és gátoltság kérdése, az
ísmeretfejlődés megvilágítása és a beszédproblémának taglalása, E
problémák egységesen érvényesülnek a nevelői tevékenység minden
területén, s miután így szétbonthatatlan érvényesülési egységet jelen
tenek, azért a gyógypedagógia az általános neveléstudomány keretében
is egységesen felépíthető gondolatkört képvisel.
A cél- és feladatkörök által alakulnak a gyógypedagógia rendsze
rében az alkalmazott gondolatkörök, melyek a megoldásra váró gyógy
pedagógiai feladatokkal okozati összefüggéisben vannak. így bővül a
gyógyító nevelői gondolatkör a csoportfogalmakkal, valamint az azok
hoz tartozó alkalmazott gyógyító-neveléstani diszciplínákkal. De így
válik egyúttal teljessé az elmélet, mert az alkalmazott neveléstaní
diszciplínák által az elmélet a részletkérdések megismerése felé utal.
A cél- és feladati körök határozmányainak megállapításával a
gyógyító nevelői gondolat kinőtt az iskolai kérdés keretéből. Többé
már nem egyszerű tanítási kérdés, hanem az egész fogyatékossági prob
lémának társadalmi és iskolai téren való megoldásának gondolata.
A normális értékekből és a norm álisokhoz szabott gondolkodásból ki
indulva minden szükséges és célszerű feltalálható benne éspedig a nor
máltól eltérő értékek és gondolatkörökön át, az emberi élettel össze
függő társadalmi, egészségügyi és gazdasági problémákon keresztül
egészen a gyógyító neveléstudomány összefüggő kérdéseinek rendsze
réig és az abban megmutatkozó egyéni minőségű legkisebb kérdésig.
A normálistól való elindulás Tóthnál nemcsak kezdőpont, hanem
egyéb értékeléseinél is, mindig mértékmegállapító alap. És ezzel
oly korlátokat döntött le, melyek között gyógypedagógiai tevékenysé
günk mindig immanens jellegű volt. Fejlesztettük minden lehetőség
szerint a mutatkozó képességeket, de mindig a fogyatékosság viszony
latában és sohasem a normalítás elérésének vagy megközelítésének,
vagy legalább az ahhoz való alkalmazkodásnak viszonylatában.
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korlátokat döntött Tóth Zoltán akkor is, amikor a normalitással
kapcsolatosan észreveszi a fogyatékosság fogalmi tartalmánál finomabb
tartalmakat is a hibásság és rendellenesség kialakított fogalmában és
amint ezekhez még a képesség és lehetőség, valamint a gátoltság és
serkentettség határozmányaít is fűzte, oly gondolkodási irányoknak
lett megteremtője, melyek az öntudatos, határozott célkitűzésekkel
rendelkező tevékenységnek biztonságát, sikerességét alapozzák már
csak annyiban is, amennyiben a várható változások nevelhetőség! érté
keit előre ismerjük.
Ha a mai helyzettel szemben értékelni tudjuk azt, amit a feladati
körök megállapítása útján terjedelemben adott számunkra Tóth Zoltán;
ha értékelni tudjuk azt, amit a megismerés, értékelés és hatásgyakorlás
révén mélységekben tárt fel előttünk, akkor munkájával új korszaka
kezdődik a gyógypedagógiának.
DR. A. VAN VOORTHUYSEN ELŐADÁSA.
„A gyengeelm éjűség határai": Dr. A. Von Voorthuysen, a holland gyógypeda- '
gógiai^intézetek országos szakfelügyelője előadást tartott az „Antónia W ilhelm ina
+ onds vezető-tanácsának 1933. szeptember 3-íki 7-ik konferenciáján Utrechíben.
Gondolatmeneté a következő volt:
A gyengeelméjűek számára fennálló intézkedések háromfélék: ápolás, oktatás
és társadalm i gondoskodás. Ha a gyengeelméjűek csoportjait gyakorlatilag vesszük
figyelembe, úgy: az idióták számára elegendő a jó ápolás, az imbecilleknek kikép
zésre van szükségük még felügyelet alatt végzett foglalkozáshoz juttatja őket, a debileknek pedig oktatást kell kapniok, hogy egyszerű munkák részben önálló elvégzésére
alkalmasakká váljanak. E célok elérésére nem nélkülözhetünk intézeteket, melyek
az iskolai évek eltöltése után a társadalomban élő csökkentértékűek utógondozását
és nyilvántartását végzik. Az iskolák, az internátusok, a m unkahelyek, az utógon
dozó in tézetek fenntartási költségei még olyan időkben is teljesen o k a d a to lta k , am i
kor a legnagyobb takaréko sd o k á sra van szükség. Kétségtelen, hogy e kiadások
gyengeelméjűeknél csak akkor indokoltak, ha más iskola semmi módon nem tudja
őket ellátni és ha ez az oktatás valamelyes eredménnyel kecsegtet. Nyilvánvaló
tehát, hogy az értelm i fog y atékosokn ál, mind a felső, mind az a lsó határ k ije lö lé s é 
nek nagy jelen tőség e van. Elejét kell venni annak, hogy egészen alacsony fokú
idióták drága oktatásban részesüljenek, valamint annak is, hogy oly gyermekeket,
kiknek értelmisége alig tér el a rendestől különleges oktatásban részesítsük, A.
gyengeelméjűek számára fenntartott iskolákba, minden értelmileg kisebb értékű
gyermek felveendő, akit oly produktív munkára lehet nevelni, mellyel részben ön
magának, részben a közösségnek valamely értéket nyújt. Az imbecillek számára fel
állított iskolákat és osztályokat nem tekinthetjük feleslegesnek. Ezek a műhelyintéz
ményeinkkel egy teljes egészet alkotnak és lehetővé teszik, hogy számos imbecillt
a saját környezetében lehet ápolni. Imbecillek célirányos gondozása a családban
keresztülvihető, ha a nap jórészét iskolában, vagy műhelyben töltik. Alacsonyfokon
álló gyengeelméjűek házigondozása teljesen az „Antónia W ilhelmína-alap" munka
körébe tartozik, alsó határai igen mélyen vannak megvonva, iskoláikba és műhe
lyeikbe csak azokat az imbecílleket nem veszik fel, akik erre erősen alkalmatlanok.
Intézeti ápolásra azok szorulnak, akiknek értékcsökkenése oly nagy, hogy őket pro
duktív munkára ránevelní nem lehet. Az alsó h atá ro k m egállapításánál m ég nagyobb
jelentőségű a felső határok m egszabása. Minden embernek vannak részleges értelmi
fogyatékosságai. A kérdés csak az, hogy ezek a fogyatékosságok gátolják-e az egyént
életük leélésében. Felnőtteknél az eset tárgyilagos, józan megítélése könnyen eldönti
a kérdést. Gyermekeknél sokkal nehezebb és nagyobb jelentőségű, mert abban kell
döntenünk, vájjon elhelyeztessék-e a gyermek a különleges iskolába, vagv maradjon
a normális iskolában. Nyilvánvaló, hogy a felső határ m egállapítása kihatással van
az egész gyógypedagógiai oktatás terjed elm ére, mert a tanulók száma oly arányban
fog a gyógypedagógia terén növekedni, amilyen mértékben a különleges oktatás ha
tárát magasabban vonjuk meg. E téren két vélemény áll egymással szemben. Az
egyik a gyógypedagógiai oktatás területét maximálisan kívánja kitágítani, a másik
ellenkezően maximálisan korlátozni. Két okból kell komoly meggondolás tárgyává
tenni, hogy vájjon ily tanulót különleges oktatású iskolába küldjünk-e. Először a
gyógypedagógiai oktatás a normál-oktatáshoz képest drága. Másodszor nem szabad
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a gyermek érdekében sem könnyelműen eljárnunk. Annak az iránynak, melynek
főélve: „kevés gyerm ekei a gyógypedagógiai isk o lá b a “ erős támasza az, hogy egyes
rendes elemi iskolai tanerők szerint egészen fölösleges fogyatékos értelműekről
„különiskola" formájában gondoskodni, mert hisz a rendes iskola is boldogulhat
velük, kivéve a legalacsonyabb fokon állókat. E lőad ó szerint azonban e felfog ás
minden kétséget kizáróan téves. Aki ilyet állít, az túlbecsüli a pedagógus erejét, A
szellemi fogyatékosok iskolai oktatása egészen speciális szakká fejlődött, melynek
fajlagos ismeretekre és segédeszközökre van szüksége. Egészen ellenkező természetű
az a másik panasz, mely szerint a gyógypedagógiai oktatás csak részben teljesíti
feladatát, mert nem veszi fel mindazokat a gyermekeket, akik a rendes iskolában
nehézségeket okoznak. Mi történjék tehát azokkal a gyermekekkel, akik a normál
iskolákban elmaradnak a többitől, de tulajdonképen még sem szellemileg fogyaté
kosok, A normális iskolában elmaradottak számára számos rendszabályt próbáltak
ajánlani. Legjelentősebb kőziilők az, melyet a bizottság Dr. Lewis vizsgálatai alapján
1929-íkí angol jelentésben a legjobbként jelölt meg, E bizottság véleménye szerint
a normál iskolában elmaradottak oktatása ne különbözzön a gyógypedagógiai iskolák
debilis (gyenge tehetségű) tanulóinak oktatásától. A tanulók három csoportba osztandók: 1) normális gyermekek csoportja, 2) a normál iskolákban elmaradottak és
a debilis (gyenge tehetségű) gyermekek csoportja, és 3) az imbecíllek és idióták
csoportja, A legnagyobb kifogás ez ellen az angol beosztás ellen az, hogy elsikkasztja
a határt a kórosan gyenge-tehetségűség (debilitás) és az élettanilag korlátozott tehetségűség között. Előadó szerint lényeges különbség van azok között a gyermekek
között, akik a normál iskolában tanulásban csak elmaradottak és azok között, akik
nek egész organizációjuk kisebb értékű és emiatt nem haladnak a tanulásban. Elő
adó szerint a normális iskola terjessze ki tanítását a nem-kóros, tehát élettani okból
visszamaradottakra is, míg a kórosan gyengetehetségűek, (tehát a debilek) és imbeciílek kerüljenek speciális gyógypedagógiai iskolákba. Igen nagy felelősség nyomja
azok vállát, akik orvospedagógiaí vizsgálatot végeznek a célból, hogy kiket tegyenek
gyógypedagógiai iskolákba. A vizsgálat csa k a k k o r leh et helyes, ha orvos és p ed a 
gógus együtt m űködik. Az egész egyéniség m egítélése leh et csak irányadó, úgy ahogy
azt dr, Szondi előadásai itt Hollandiában kifejtették, aki szerint az értelmi fogyaté
kosság ép úgy mint a láz csak egy jelzés arra, hogy a gyermek egész személyiségé
nek szerkezetében valahol hiba van. Különösen inti előadó a vizsgálókat a 6— 7
éveskorú gyermekek megítélésének nagy jelentőségére. Ily korban számos okból mu
tathat a gyermek néminemű elmaradást akár koraszülés, akár angolkór, vagy bármily
más kórság miatt és az iskolára való ily éretlenség semmi esetre sem ok arra, hogy
valakit gyógypedagógiai iskolába utaljunk. A gyengeelméjűekről való gondoskodás
nak célja tehát, hogy azokat a nehézségeket, amelyeket e szerencsétlenek az emberi
együttélés területén okoznak, az elérhető minimumra csökkentse, E cél elérése ér
dekében a gyengeelméjűek iskolája teljes mértékben megtalálja jogát a fennállásra,
mert egyik eszköze a gyengeelméjűekről való gondoskodásnak. Célszerű volna a
gyengeelméjűekről gondoskodó összes intézményeket, így az ápolóintézményeket, a
gyógypedagógiai iskolákat, a munkaintézeteket és az utógondozókat egy egységes
szervezetté összefűzni. Ezen ideál megvalósításának elemi feltétele azonban az alsó
és felső határok éles megjelölése.
Fordította: Csitáry B éláné.
PROF, DR, J . W ATERIN K ELŐADÁSA.
„G yengeelm éjűek gondozása és a tudom ányok k a p cso la ta “ címen P rof. Dr. J .
W aterink adott elő az „Antónia Wilhelmina Fonds“ 7-ík konferenciáján Utrechtben,
A. kérdés két részből áll: hogyan szolgálhatja a tudom ány a g yen geelm éjű ek
gondozását: ez az egyik kérdés^A g yen geelm éjű ek gondozása pedig m ire tanítja a
tudom ányt: ez a probléma másik oldala. Az első kérdés elsősorban átöröklésre és az
eugenikára tereli a figyelmet. A lényeg azonban nem az, hogy az eugeníka útján
mennyiben tudják majd csökkenteni a gyengeelméjűek számát a jövőben, hanem az,
hogy a tudomány tud-e a jelenben már valamit tenni az élő gyengeelméjűekért és
azokért, kik a jövőben születni fognak. A gyengeelméjűekről való gondoskodás és
a tudomány érintkező pontjai a következők: 1,) O rvosbiológiai kap cso la to k . E kap
csolatok ismertetése nem tartozik előadó hatáskörébe, de megállapítja, hogy az or
vosok a múltban nem kielégítő figyelemmel kisérték a gyengeelméjűek gondozásának
problémáját. Kétségtelen, hogy e téren orvos részéről számos nagy jelentőségű tatulmány jelent meg, de még a legkiválóbb munkák is, így H am burger munkája szá
mos kérdést hagyott megvilágítás nélkül, amire pedig múlhatatlanul szükség volna,
Az orvosbíológíai irányok vizsgáló módszerei különbözők. Szondi vizsgáló módszere
más, mint Löw ensteiné, ez pedig más mint, amit Breinyng alkalmaz. A tudomány
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azonban Szondinak variációs-statistíkus jellegű módszere által épúgy taníthat ben
nünket, mint Löw enstein experimentális vizsgáló-módszere, vagy a „ K ellersk e“ inté
zetek testületének praktikus vizsgálatai által, A kérdésnek az a felállítási módja,
ahogy azt Szondi teszi, — amikor azt kérdi; „ki az értelm i fo g y a ték o s“ kétségtelenül
előbb-utóbb eredményre fog vezetni, A biológiai jelenségek ama tanulmányozási
módjának is meg van a jelentősége, ahogy azt Löw enstein beállítja. Figyelemreméltó
azonban ,hogy Szondi az esetek részletes vizsgálata által jut el a jelenség leírásá
hoz, pl, neurasténia leírásához, épúgy mint Löw enstein a hysteriáról szóló speciális
tanulmányához. Ebből az tűnik ki tehát, hogy a látszólag ellentétes irányú mód
szerek sem állanak messze egymástól eredményekben, A gyengeelméjűekről szóló
orvosi gondoskodás régebben igen keveset jelentett, de még ma sem jelent túl sokat.
Az, hogy az orvos a gyengeelméjű gyermeknek akut bajait kezeli, még nem jelent
sokat. Az orvostudománynak ennél sokkal nagyobb célkitűzéssel kell a gyenge
elméjűek ügyét felkarolni. A szervezeti felépítettségükben megzavart gyengeelméjűek fejlődésének gondos megfigyelése bár hosszú és rendszeres megfigyelést igényel,
különösen nagy^ jelentőségű az orvostudomány számára, E téren még számos orga
nikus és funkcionális fejlődési zavarnak a rejtélye vár orvosi megoldásra. 2,)ÖA
p ád olo g ia: az a tudomány, melynek legnagyobb jelentősége van a gyengeelméjűekről
való gondoskodás terén a pszíhotehnika mellett. A pádologia a gyermekek normális
és abnormális lelki fejlődésének tudománya. A gyengeelméjű gyermekek fejlődése
tehát, beletartozik a pádologia tudományának területébe, A testi és lelk i fe jlő d és
között fennálló szoros kap csolat köv etkeztében a p'ádologiát csak az orvostu dom á
n y okkal való állandó szoros kap csolatb an leh et gyakorolni. A pádologiának azonban
meg van a maga különálló feladatköre. Valamiképen a pszihológía önálló tudomány,
bár rászorul az orvostudományra, éppen úgy önálló tudomány a pádologia is, habár
még szorosabban függ össze az orvostudománnyal, A p szíhotehn ika a tudományok
ama szakasza, melynek célja, annak a tisztázása, vájjon bizonyos munka elvégzé
sére, bizonyos feladat teljesítésére milyen lelki funkciók szükségesek, másrészt an
nak a_ kutatása, hogy bizonyos feladatok elvégzésére mely egyének alkalmatosak.
Előadó szerint a pádologia két irányban közvetlenül, egyirányban pedig közvetve
szolgálhatja a gyengeelméjűek ügyét. Közvetlenül először azáltal, hogy betekintést
nyerhetünk a gyengeelméjű egyén fejlődésébe. Másodszor a pádologia hozzásegíthet
minket ahhoz, hogy megértsük az előttünk álló gyengeelméjűt. Indírekt úton szol
gálja végül a pádologia a gyógypedagógiát úgy, hogy komoly adatokat szerez a
gyengeelméjűek oktatása és nevelése számára, A gyengeelm éjű egyénisége egészen
más, mint a norm álisé, e m egállapítás épúgy v on atkozik a gyen geelm éjű n ek értelm i
ségére, mint m oralitására és hitéletére, valamint m otorikus egyéniségére. Téves volna
azonban azt hinni, hogy a gyengeelméjű oly egyéniség, akiből csak valami hiányzik
ahhoz, hogy normális legyen. A gyengeelméjű benső énjét tekintve, sajátos szeméi
lyíségnek érzi magát és valóban, sajátos személyiség is, akiben a dolgok lelkileg
némileg másként vannáfc elrendezve, mint a normális értelműeknél. Az az egység,
am elyet a gyengeelm éjű alko t, sohasem téveszten dő össze azzal a szem élyiségi egy
séggel, am elyet egy norm ális em ber kép ez. E tényekkel számolnia kell a gyenge
elméjűekről való gondoskodás minden területén, A kezelésnek is állandóan oda kell
törekednie, hogy az egységes egyéniséget felismerjük, a másiktól megkülönböztes
sük és ezt az egységes egyéniséget mindenkor tiszteletben tartsuk. A gyengeelméjűek
egyéniség-szerinti kezelése nem zárja ki bizonyos osztályozást, csoportosítást. Ez a
klasszífíkálás azonban más gyengeelméjűeknél, mint normálisaknál, mert míg normá
lisaknál szakmabeli munkáknál elsősorban értelmi alapon történik a klasszífíkálás,
addig gyengeelméjűek által végzendő különböző munkáknál elsősorban a motorikus
személyiségé a döntő szó, A pádologíára hárul a feladat, hogy a gyengeelméjűek
érdekében bizonyos fajlagos célnak megfelelő klasszifíkáló tervet dolgozzon ki. A
A. padologíának feladata az egyes egyénnel szemben, hogy mérlegelje a csoporton
belül az egyénben az egyéni változatot, E célból állítson össze személyleírásokat,
személyiségi-lápokat, melyek alkalmasak arra, hogy egyéni esetekben, egyéni diag
nózist lehessen felállítani. S o k k a l fon tosabb, valam ely gyengeelm éjű gyerm ek eg y é
niségéről éles k ép et kapunk, mint a norm ális gyerm ekről, mert minden a normától
eltérő jelleget külön eredetére kell visszavezetni, igen nagy a pádologia jelentősége
az oktatás és nevelés gyakorlati kivitele terén. A pádologia hivatása helyes módsze
reket adni á gyógypedagógus kezébe, A g y en g eelm éjű ek egyéniségi csop ortjain ak a
m egtalálása által m ód a d ód ik új tanítási m ó d sz erek és esz k ö z ö k fe lfed ez és ére . E
módszerek mind azt a célt szolgálják, hogy természetes fejlődésükben támogassa a
gyengeelméjűt egyéniségének és személyiségének kiképzésében, A gyengeelméjű
egyéniségének struktúrája más feladatok elé állítja a nevelőt és oktatót, mint a
normális gyermek. Éppen ezért fontos a módszerek helyes kiválasztása. 3.) A tu d o
m ányos pszíhotehnika álláspontja az egyéniséggel szemben csak látszólagosan más,
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ínint a pádologiáé, A pádologia az egyéniség egységéből indul ki, a pszihotehnika
a képességek különbözőségéből. Sokszor kikapcsol egy képességet, hogy előtérbe
állítsa a másikat, A pszihotehnika tehát izolál, a pádologia pedig egy egységbe fog
lalja az egyént, A pszihotehnika az embert, — tehát a gyengeelméjű gyermeket is, —
a cselekvő társadalmi élettel összefüggésben ítéi meg. Minden szakma és a szakma
minden alosztálya minden cselekvésnél pszíhológiailag bizonyos egyoldalúságot kíván
meg. Minél kevésbé bonyodalmas valamely üzem, annál kevésbé kíván egyoldalú
munkát. A nagy gyári üzemekben a gyár egészének komplíkáltsága miatt, egészen
speciális munkákat kíván az egyéntől, azoknak a legpontosabb, leggyorsabb és leg
nagyobb ügyességgel való végrehajtását. Emiatt a nagy gyári üzemekben relatíve
kevesebb elmeképességet kívánnak a munkástól, de ezeket könyörtelen szigorúság
gal követelik meg tőle. A gyengeelméjű személyisége oly szerkezetű, hogy benne
egyes funkciók, egyes lelki teljesítmények határozottan kiemelkednek a többi fölé.
A gyengeelméjű személyisége tehát egyoldalúan orientált és ezért egyéniségét több
nyire csak egyirányban éli is ki. Példaképen említ előadó egy gyengeelméjű növen
déket, aki a kezében tartott labdával kődarabokkal vagy más tárggyal pompásan
tud célba dobni, erre meg van benne az érzelmi hajlandóság és ezért előszeretettel
dobál ablakok, hordók, lámpák felé, A fiúnak ezt az egyoldalú teljesítményét pszihotehnikailag meg kell becsülni és felhasználni. Az erős irányérzék, a kiváló kézbíztonság kétségtelen értéket jelent a fiú számára a gyakorlatban. Ilyen és hasonló irányú
vizsgálatok tehát a gyengeelméjűek gondozása érdekében sok haszonnal járnak.
Minden körülmények mellett azonban a pszihotehníkai úton nyert adatokat ki kell
egészíteni a pszihológiai vizsgálatok által nyert egyéb adatokkal, így elsősorban a
jellemre, a morálra vonatkozó egyéb adatokkal, melyek a pszihotehníkai eredmé
nyek felhasználását olykor módosítani képesek. Az a nagy munkakedv, amelyet a
gyengeelméjűeknél látni szoktunk, szintén felhasználható volna pszihotehnikailag.
Csak gondosan kell kikeresni azt a területet, melyen a képesség is meg van e mun
kakedv felhasználására. így példát említ arra, hogy a jó színérzék és a rakosgatásí
tevékenységre való hajlam sokszor pszihotehnikailag felhasználható gyengeelméjű
gyermekek munkáltatása céljából, A gyengeelméjűségekkel való foglalkozás azonban
magát a tudományt is szolgálja, így elsősorban a normális gyermekek megértése
terén. A gyermek életépületének megértését komolyan elősegíti a gyengeelméjű
gyermekek tanulmányozása. A gyengeelméjűek gondozása, oktatása és nevelése
tehát előadó szerint nem csak a gyengeelméjűek, hanem a tudomány ügyét is
szolgálja.
Fordította; Csitáry B éláné.

S Z A K I R O D A L O M .
L, Szondi: Konstítutíonsanalyse psychísch abnormer Kinder, H alié,
C. Marhold. 4 RM. — A neves szerző új művében a maga alkotta
úton halad tovább. Öt értekezésében, melyeket 1932. februárban,
Hollandiában, az ,¡Antónia Wilhelmina Fonds“ meghívására tartott,
épúgy kitérj eszkedik a gyógypedagógia általános problémáira, mintahogy részletkérdések egész finom felderítését is adja.
Igen szellemes, plasztikus megoldást talál az átlagtól eltérő, tehát
úgy a többet, mint a kevesebbet érők (a plusz és a mínusz változatok)
közös jellemzésére, amikor a biológiából jól ismert Gauss-féle variatiós
görbe két szárát a térben egymáshoz illeszti. Ilyen módon szemlélteti,
hogy a gyógypedagógia tárgya nem csak a tisztán csökkentértékű egyén
fejlesztése, hanem m indazoké is, kiket „különleges“ pedagógiai elbánás
illet meg.
Az általános biológiai távlat másik alkalmazása abban összponto
sul, hogy a gyógypedagógus a gyermek megítélésénél és fejlesztésénél
ne csak elkülönített hiányokat, egyes képességeket vegyen tekin
tetbe, hanem mindig a belső felépítettség alapján megismert ősszegyéniség harmonikus fejlesztésére töreked jék. Épen ezért csak olyan cso
portokat lehet együtt tanítani, ahol az esetek nemcsak hiányosságaik
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fokára vonatkoztatva, de „alkati viselkedésükben“ is hasonlók. (Pl,
gyengetehetségűeknél ajánlatos, hogy a nyugtalan, illetve tompa visel
kedésű gyermekeket elkülönített csoportban oktassák.)
Az alkati tanok rendszerében fontos fejezetet épít ki Szondi dr.,
amikor módszereit m inőlegesekre és m ennyiségiekre tudja széttagolni,
s a természet-tudományos felfogás lényegbevágó feltételét: a számsze
rűen kifejezhető és összehasonlítható adatokat teszi vizsgálatai köz
pontjába. Az alak, a méretek egymáshoz való viszonya, (a növés-érés
tünetei alapján), az élettani reakciók adatai, a származás szerinti osz
tályozás, illetve öröklés-biológiai megítélés főbb vizsgálati módszerei,
melyeket tudományos pontossággal és művészi alakító erővel összegez.
Meghatározásai pontos körülhatároltságuk mellett lendítő erővel is
bírnak, pl. „a torma a konstitucióanalitikus részére mindig a régen le 
folyt m űködések kiásását jelenti,“
A részletkérdések közül a dadogásra vonatkozó vizsgálatai, 100
eset kapcsán 2349 családtagra is kiterjedvén, azt az eredményt tünte
tik fel, hogy az epilepszia, a mígraene és a dadogás szoros biológiai
rokonságban áll és két tényező által megszabott u. n. „dimer“ formájú
átöröklést követ. Vegetatív-endokrin szempontból a dadogok 7* része
extrémvarians; 1/: részük agyilag sérült, 190 gyengeelméjűt vizsgálván
prognosis szempontjából úgy találta, hogy az intelligencía-quociens
nagysága szerint tagolt csoportokban annál nagyobb volt a képezhető
ség, minél több volt köztük az endogén — örökletes eredetű gyenge
elméjűség; különösen a nem-vérbajos eredetű agyhártyagyulladások
nak van súlyos szerepük a képezhetetlenség előidézésében. Szondi dr.
ezen új műve méltó folytatása eddigi nagyszabású munkásságának, s
ezek alapján méltán várhatjuk messzenéző célkitűzéseinek tavábbí be
teljesülését,
H. dr. Révész Margit.
Hommage au Dr. Decroly (T isztelet dr. D ecrolyn ak!) Decroly 60, születésnapja
alkalmából barátai és tisztelői emlékalbumot szerkesztettek, melyben a modern
pszíhológia és pedagógia legkiválóbbjai akartak hódolni a Mesternek. A hódoló
irat el is készült, de sajnos mielőtt azt átadhatták volna, a Mester hirtelen
elhunyt (1932. szept. 15.) s így a hódoló iratból gyászoló emlékkönyv lett, A sok cikk
közül néhánynak rövid kivonatát közöljük.
G. Boon egyetemi tanár: „Dr. D ecroly az értelmi fogyatékosok szolgálatában“
c, cikkében D ecrolyt, mint a poliklinika értelmi fogyatékos gyermekek részére fel
állított ambulanciájának vezetőjét jellemzi. Seregével keresték fel a ,,jó doktort1’ a
szerencsétlenek és csüggedők és valamennyinek a számára volt egy-két vigasztaló,
bátorító szava. A rendelés befejeztével az esetek pedagógiai és orvosi irányú meg
beszélése következett. Ezek a tanulságos viták vetették meg később az értelmi fogya
tékos gyermekek „Kerti-iskolá"-jának alapjait, melyről D ecroly később is mindig a
legnagyobb elismeréssel és szeretettel nyilatkozott,
Degand kisasszony „Kis iskola" címmel kedvesen beszéli el a normális gyer
mekek első Decroly-rendszerű iskolájának megalapítását) Leírja a tervezgetéseket,
azt a nagy örömet, melyet a rue de l’Ermitage-beli kis ház megszerzése okozott,
ahonnan a D ecroly-rendszer elindult világhódító útjára,. Nyomban hozzáfogtak az
épület átalakításához, csattogott a kalapács, énekelt a fűrész, meszesvödrök, téglahalmazok, farakások hevertek szanaszéjjel és ebbe a serény, daloló, teremtő mun
kába érkezett bele a hét első kis növendék, Mennyi mindent kellett megnézni, fel
fedezni, kipróbálni | Kicsi lábak topogtak padlástól-pincéig mindenfelé, ügyetlen ke
zecskék minden zárral megpróbálkoztak; vége-hossza nem volt a nagy csodálkozás
nak, érdeklődésnek. Minden nap újdonságot hozott,' aminek végére kellett járni, amit
meg kellett beszélni s mintha csak pedagógiai szempontok vezették volna, az építke
zés nem is haladt nagyon gyorsan, ideális keretet szolgáltatva az igazi „élő" iskolának.
Idővel három növendékcsoport alakult ki, a „nagyok," a „középsők“ és a
„kicsinyek" csoportja. Az oktatást három bennlakó tanítónő látta el, mindegyik két
teljes délelőttöt töltött mindegyik csoporttal. A tanítónők hetenkint egyszer pedagó-
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giai megbeszélésre gyűltek össze. Minden héten más téma került megvitatásra és a
három tanítónő hétköznap versengve bújt könyveket, látogatott gyárakat, műhe
lyeket, já r t be erdöt-mezőt, hogy az aktuális témát, legyen az „liszt,“ vagy „vászon,“
”aáyag, vagy „cukor" jobban és tüzetesebben tudja D ecroly koncentrikus elgon
dolása szerint megvilágítani és a tanítás keretébe beállítani. Esténkint közösen ké
szültek a másnapi órákra, ily módon is megőrizvén a tanítás logikai folytonosságát.
Az iskola hamarosan ismertté lett. Csakhamar megalakult a „legnagyobbak“
csoportja, melynek növendékei az iskola leghívebb munkatársai lettek. Tanítónők és
tanítványok versengve dolgoztak együtt, a n öv en d ékek tegezték és keresztnevükön sz ó 
lították tanítónőiket, mindamellett, hogy udvariasak és tisztességtudók voltak. Nem
voltak iskolakön y v eik, de sok érdekes könyvük volt és sok alkalmuk arra, hogy az
őket érdeklő dolgokról adatokat gyűjthessenek.
A „Kis iskola" három évig működött, ebből fejlődött ki a nagyobbarányú, több
növendéket befogadó „Ecole de l ’Ermitage."
A D escoeudres „Nyelv és igazság" című cikkében a verbalizmus veszélyeire
mutat rá. A fogyatékos gyermeken látszik meg teljes egészében — írja __ hogy
mennyit vétenek az iskolák ezen a téren. Az üres szó, melynek nincsen tartalma,
felnőtt korába is elkíséri a gyermeket s ez az oka annak, hogy a felnőttek üres
jelszavaktól vértezve, értetlenül állnak szemben egymással. A verbalizmus elleni
küzdelem az iskola első kötelessége., A fogyatékos gyermekek oktatói sok ötletes
játékot eszeltek ki abból a célból, hogy a szó tartalmát megelevenítsék (gyufadobozjáték); másik igen ajánlatos módszer, mellyel célt érhetünk, ha a grammatikai formákat sutbadobva, a gyermeket minél többet és minél szabadabban beszéltetjük
saját élményeiről.
y ; G hidionescu: „A vak, a síketnéma és abnormis gyermekek speciális tanítása
Romániában ^ címmel statisztikai adatokat közöl a fentemlített fogyatékosságokról,
majd a meglevő intézeteket sorolja fel. Romániában 1919-ig csupán három intézet
létezett a fogyatékosok számára. Volt egy-egy siketnéma intézetük fiúk, illetve leá
nyok számára és egy iskolájuk a vakok részére. Ma övék a kolozsvári siketnémaíntézet, a temesvári siketek és felnőtt vakok intézete és egy, felnőtt vakokat befogadó
otthon Aradon. Kaptak még ezenkívül Bukovinában egy-egy intézetet vakok és siket
némák számára és egy vakok-íntézetét Moldovában, Az abnormis gyermekekről egy
aradvídéki (a mi borosjenői alapításunk) és egy kolozsvári intézet gondoskodik,
azonkívül Marosvásárhely (Targu-Mures) városa is létesített egy intézetet hátramaradt gyermekek számára (a volt állami kisegítő-iskola folytatását; most dr.
Szépfalusi vezeti.) A kolozsvári intézet erkölcsi fogyatékos gyermekekkel is foglal
kozik. Az intézmények fenntartása az egészségügyi minisztérium érdeme. Ez a minísztérium 1921 óta két éves kurzusokban képez ki gyógypedagógusokat Kolozsvá
rott és egy gyakorlóiskolát is állított fel ugyanott a tanárjelöltek számára.
Rendkívül érdekes Kurt Lewin cikke „A gyengeelméjűség dinamikus elmélete"
címmel. Lewin normális és kisegítőiskolai tanulókon végzett összehasonlító vizsgá
latokban kutatta a pszihés telitődésnek, a megszakított cselekvésekhez való visszatérésnek és végül a behelyettesítő cselekvések helyettesítő értékeinek törvényszerűségeit, Ebből kiindulva építi fel a gyengeelméjűség bizonyos neméről szóló
dinamikus elméletét. A gyengeelméjű gyermek magatartása pszihés rendszerei
nek sajátos anyagi tulajdonságain alapszik, E sajátos tulajdonságok viszont az összegyéníségre kiható, strukturális sajátságokat vonnak maguk után, az egyén differen
ciáltságának fokára, a differenciálódás tempójára és a strukturális felépítés egész
speciális, a gyengeelméjűségre jellemző módjára vonatkozóan. Lewin megállapítja
e sajátságoknak az „intelligenciára" és az akaratra gyakorolt hatását. így megállapítja pl. hogy a gyengeelméjű gyermek lelki rendszereinek m erevsége okozza azt a
paradoxnak látszó jelenséget, hogy a gyengeelméjű gyermek, ha nem zavarják meg,
látszólag kitartóbban marad meg a kitűzött feladatnál, mint a normális, viszont
figyelme a legkisebb zavaró behatásra már eltérítődik. Ennek az az oka, hogy min
den zavaró körülmény olyan merőben új szituációt teremt a gyengeelméjű gyermek
számára, mely egyáltalában nem azonos azzal a helyzettel, melyben munkáját meg
kezdte. A gyengeelméjű gyermekre ez a merevség általában jellemző, ez nehezíti meg
lelki rendszereinek differenciálódását is, innét az infantilis, „konkrét" gondolkodásmódja, Szerző rámutat arra, hogy a lelki rendszerek túlzott labilitása is hozhat létre
gyengeelméjűségre emlékeztető képeket, mert a lelki rendszerek állandó hullámzása
folytán stabil szituációk egyáltalában nem, vagy csak nehezen jöhetnek létre. A túl
ságos labilitás a tartós differenciáltság akadálya is lehet. Megesik az is, hogy a
„merev" rendszerű gyöngeelméjű gyermeknél több eredményt érünk el, mint egy
némely „labilis“ pszíhopatánál. A labilitás optimuma semmiesetre sem esik egybe
annak maximális fokával. Szerző végül megemlékezik a normális kisgyermek és az
öregkor strukturális sajátságairól is.
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P .P etersen : „Uj nevelés és a jénai terv" c. cikkében rövid áttekintést ad a német
pedagógiai reformmozgalmakról, 1919-ben, Hamburgban alakult meg az első három
„életközösségiskola". Ma már látszólag háttérbe szorultak, de évi jelentéseik még
mindig értékes útmutatói a rerfommozgalom nagyrészt vidéken működő fiatal erői
nek, A reformok teoretikus előkészítése már 1912-ben vette kezdetét, azonban az
új pedagógiai rendszer, az u, n, „pedagógiai neorealizmus“ csak az 1920, évi ifjúsági
mozgalmak után alakult ki. Ez az új elmélet két forrásból ered: az egyik az új, pro
testáns „dialektikus teológia", a másik a valóságfílozófía, mely a kantianízmussal
szemben, a megismerés problémája helyett a lét fontosságát hangsúlvo zza. Szerző
két reformiskolatípust létesített Jénában: egy elemi iskolát és egy 10 éves népiskolát,
A jénai kísérleti elgondolást azóta számos porosz város tette magáévá, sőt, Fínsíerwalde-ban 1930 óta egy községi iskola 560 tanulójával teljesen erre az alapra helyez
kedett, amennyiben az eddigi osztályrendszer helyett a csoportrendszert vezette be.
Itt bontakozik ki a reformmozgalom teljes jelentőségében, amennyiben a tehnikai,
metodikai és didaktikai elveket teljesen a nevelés szolgálatába állítják. Önként ol
dódik meg a tehetségek kíválogatódása, szabad munkaközösségek alakulnak az élet
mintájára,
E. R otten: „A szociális változás és a nevelő" c. cikkében, mely írásbeli formája
a nizzai, hasonlónevű kongresszuson elmondott beszédének, először G oeth e szavait
idézi, mint aki először hirdette, hogy az índusztríalízálódó nevelést csak a belső
erők felkeltésével és fejlesztésével lehet ellensúlyozni. Az ifjúság nevelése az együtt
működés, a kölcsönös segítség és az emberi méltóság tiszteletben tartásának jegyé
ben történjék. Hazugság lenne azonban ilyen szellemben nevelni az ifjúságot, mikor
a felnőttek világában az erőszak régi jelszóí érvényesek! E téren nem köthető
kompromisszum, vagy vissza kell térni a régi neveléshez, a fegyveres ököl ideáljá
hoz, vagy pedig csatlakozni az új, erőszaknélküli irányhoz. Ez esetben azonban a
nevelőnek egyéniségének teljes súlyával is helyt kell állania elveiért,
A finn L. Zilicicus: „Totius mundi cívis sum" c, cikkével zárul le ez az érdekes
munka, Uj civilizáció felé haladunk — írja a szerző — a világ-közösség civilizációja
felé. Ez az új közösség új erkölcsöt követel tagjaitól, mely inkább a spontán jó 
akaratból és az igazi tapasztalásból fakad, mint a tekíníély-szenteiíe logikai leve
zetésekből. Az új nevelés már ezeket az új ideálokat tartja szem előtt, A világpolgár
nak új, széleskörű világnézetre van szüksége. Ez egyáltalában nem zárja ki a szűkebb hazához való ragaszkodást és szeretetet, csak a rövidlátó és elfogult patriotiz
mus ellen harcol. Csak akkor vagyunk igazi tagjai valamely közösségnek, ha otthon
érezzük magunkat benne, ha létünket a közösség létének részeként tudjuk felfogni.
Az új nevelés és ennek jó példájaként D ecroly elvei már ez új irányba mutatnak.
Azok a generációk, melyeket az új iskolák bocsájtanak szárnyra, büszkén vallhatják
(G ro á k V era.)
majd: „az egész világ polgára vagyok!”
Dr, Harold H. Anderson: Az amerikai lelki klinikák gyermekek részére, (L es
cliniques psychologiqu es pour l’enfance aux États-Unis et l’oev re du Dr. H ealy.)
P réface de Ed. C laparède. C ollection d ’actu alités pédagogiqu es X-\-151 l.
D elachaux et N iesté édit. N euchâtel. Ára 5.50 sv. fr. — Sok érdekes adat található
Anderson könyvében: a pszíhológíaí vizsgáló intézetek (klinikák) eredete, kifejlő
dése és működése Amerikában, a pszihológiai vizsgálódások módja, a gyermeki bű
nözés okai és összetevői, a javításra irányuló tennivalók stb. A bűnözés pszihikaí
és társadalmi előzményének kutatása nem Amerikában, hanem Olaszországban
Lom brosoval (1876) s még előbb a francia M oreilel (1857) kezdődik. Ha azonban
az eszmei kedvezményezés nem is ott történt, gyakorlati téren az amerikaiak az elsők,
akik foglalkozni kezdtek a bűnöző gyermekkel, 1899-ben ott alakult meg az első gyer
mekbíróság, 1905-ben Angliában, 1908-ban Németországban, 1913-ban Genfben. A
gyermekbíróságoknak természetes következménye volt a kis bűnözők orvosi és pszi
hológiai vizsgálata, ami Amerikában külön erre a célra szolgáló intézetekben, a
„pszíhológíaí klínikák"-on folyik. Ezek felállítása nemcsak jogos és emberies, ha
nem hasznos is a társadalomra.
1.
H ealy és a gyerm ekkor tudom ányos tanulm ányozása. Chicagóban 1899-ben egy
csoport lelkes és mélyenlátó nő megszavaztatta az első gyermekbíróságot. Nyilván
valóvá vált, hogy az Ítéletek hozása előtt szükséges a gyermeket megismerni és meg
vizsgálni. Az elsp intézmény, mely ezt tűzte ki célul Mrs Dummer és dr, H ealy által
közadakozásból alapított „Institut Psychopatique” : különösen a visszaeső bűnöző
gyermekeket tanulmányozta. Ohíoban Dr. H, H. G oddard, Bostonban dr. Douglas
igazgatásával alakult ilyen intézet; meglehetősen gyors egymásutánban nyíltak meg
a gyermekbírósággal kapcsolatban levő gyermekvizsgáló intézetek, különböző neve
ken, melyeknek célja a gyermek „személyiség”-ének vizsgálata volt. Ezek közül a
legnevezetesebbek egyike a „Judge Baker Foundation“, Bostonban, melyet a bostoni

első gyermekbíróról neveztek el. 1917-ben alakult. Vezetője dr. H ealy és Augusta
F. Bronner dr. Dr. Healy munkái: Reconstructing Behavíor in Jouth, The Indívidual
Deliquent (1914), Pathologícal Lying, Honesty (1915), Accusatíon and Swindlíng
(Mary Penney Healyval közösen), Mentái Conflicts and Misconducts Baker
Foundation Case Studíes, Series I. (Bronnerrel közösen), Deliquents and Crimínáls,
iheir Making and Unmaking (szintén Bronnerrel közösen). A Manuel of Indivídual
Mentái Test and Testing (1927), Reconstructing Behavior in Jouth a Study of Problem Children in Foster Familíes (1929).
II. A gyerm ek a környezetében. A legrégibb időtől fogva tanulmányozták az
ipar, mehanika stb. tudományos módszereit; az emberi tettek indító motívumainak
kutatását azonban elhanyagolták, A törvény csak . azt kérdezte, bűnős-e az egyén
vagy nem; a „miért" keresése csak újabban történik. Bármely viselkedésnek, akár
elfogadható szociális szempontból, akár nem, oka van; ezt az okot kell kutatni, hogy
a viselkedést helyesen felismerhessük s azon esetleg változtathassunk.
A gyermek sokkal inkább mint a felnőtt, folytonos fejlődésben van, folytono
san változó, sohasem ugyanaz. Nem az ma, aki tegnap volt és nem az holnap, aki
ma volt. Sohasem teljesen befejezett, mindig dinamikus. A gyermek magába zárja
az összes örökölt elemeket a változásokkal és fejlődéssel, melyeken átment. Nem
lehet izoláltan tanulmányozni őt, mint valami kémiai jelenséget: úgy kell őt vizs
gálni, mint egy folyamatot, mely olyan környezetben történik, melyet maga is változ
tat s mely őt is változtatja. A gyermek kis része a környezetnek, melyben él és nem
lehet őt megérteni, csak szoros kapcsolatában ezzel a környezettel. A környezet
„milieu" alatt értendő minden személy, dolog, körülmény, mely valamely szempont
ból is hat a gyermekre. Tehát szülők, rokonok, család, iskola, barátok, szomszédok,
játék stb. A gyermek és környezete folyton hatnak egymásra, még pedig a gyermek
a környezetre, ez a gyermekre, s ez megint visszahat a környezetre stb.
A. gyermek vizsgálatánál a következő szempontok elengedhetetlenül fontosak:
a gyermek intelligenciája és értelmi élete, személyisége, érzelmi kifejlődése, fizikai
állapota és környezete. A vizsgálatokat hozzáértőknek kell végezniök, tehát egy
pszihológusnak, egy pszihiaternek, egy orvosnak és egy, a szociális kérdésekben
jártas személynek. A következő fejezetekben ezeket tartjuk szem előtt,
III. Az értelem vizsgálata és a tesztek program m ja, A régi iskola hívei közül
sokan azt vallják, hogy néhány perces beszélgetés alatt a tapasztalt vizsgáló véle
ményt mondhat a gyermek értelméről. Ez azonban tévedés. Nem bízhatunk sem a
„tapasztalatában, sem az ,,íntuició“-ban, hanem végezzünk a tesztekkel értelem-vizsgá
latot. Ezek révén megtudjuk, milyen területen (v. milyen részben) normális, subnomális, vagy supranormalis a gyermek. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy az
értelemvizsgálat csak egy része a gyermek vizsgálatának s a rossz viselkedésnek^ csak
egyik, — bár azért fontos tényezője, mert ez döntheti el, hogy a gyermek vissza
adható-e a szülőkhöz, esetleg nevelőszülőkhöz vagy intézetbe kell-e helyezni. Éppen
ezért nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy a gyermek mindig értse meg, hogy a teszt
mit kíván tőle és legyen a vizsgálat alatt mindig olyan testi-lelki állapotban, hogy
a tőle telhető legjobbat mutassa.
A vizsgáló nagyon hozzáértő legyen. Nehéz megállapítani, mikor mondható
ennek. “Nem élég, ha tapintatos, hajlékony, jó képzelő erővel megáldott egyén, ha
nem olyannak kell lennie, aki nem ütődik meg, képes rokonszenvvel hallgatni, s fel
tudja fedezni azt, ami a gyermeket érdekli s beszédre bírja. E melleit pszihológiai
tudásának kell lennie, ismernie kell a tesztek elméletét és gyakorlatának is kell lenni.
Kívülről kell tudnia az összes teszteket, a gyermeket ugyanis jobban érdekli az,
amit mondanak, elbeszélnek, mint amit felolvasnak. A gyermek viselkedését is job
ban megfigyelheti, ha nem olvassa a teszteket. Természetesen ez nem vonatkozik
azokra a tesztekre, amelyeket a vizsgáltnak kell olvasnia.
A vizsgálat helye ne legyen gyengeelméjűek vagy elmebetegek intézete, javító
intézet stb., mert ezek mintegy megbélyegzettek s igen erősen befolyásolhatják
a gyermeket, Valamilyen semleges hely legyen, ami nem emlékezteti őket mindezekre,
sem pedig az iskolára. Csöndes hely legyen, kevés, egyszerű bútorral.
A vizsgált állap ota igen fontos. A gyermek ne legyen fáradt, sem éhes. Álmat
lanság, bátortalanság, félelem stb, mind befolyásolják az eredményt. Tanácsos a vizs
gálat előtt megmagyarázni a gyermeknek, hogy miről van szó és kedvet csinálni
hozzá. Ellenkező esetben sok gyermek könnyen azt hiszi, hogy azt akarják megvizs
gálni, vájjon nem bolond vagy gyöngeelméj.ű-e? A gyermek érdeklődése sokkal ha
marabb fölébred és tartósabb lesz, ezért az eredmény is jobb, ha tudja milyen célja
is van ennek a vizsgálatnak, A mehanikai vizsgálatoknál meg lehet mondani, hogy
tudni akarjuk, milyen gyorsan tud valamit csinálni; a látás-hallásra vonatkozóknál,
hogy nem érdeklí-e, mit tud jobban megjegyezni, a látott vagy hallott dolgokat s így
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ha nem is sikerül valamelyik teszt, a gyermek nem fogja úgy érezni, hogy megbukott.
A gyermek maga hasonlítja össze, hogy ebben vagy abban jobb-e. Ha már a gyer
mek szívesen csinálja a dolgot, elég néhány kőzbevetett bátorító szó. Nincs megha
tározott sorrend, melyben az értelemvizsgálatot megejtsük, Az első, a k ezd ő teszt
fontos, mert a folytatásra hatással van; ez legyen a legérdekesebb, a gyermek fi
gyelmét felkeltő. (Ilyenek a képek. Ajánlatos ezeken kezdeni.) Ne legyen a teszt
túlkönnyű, mert a gyermek akkor nem veszi komolyan, sem túlnehéz, mert akkor
kedvét veszti. Ha csak lehet, játékos legyen, de ne tűnjék fel tisztán játéknak, mert
a gyermek akkor nem veszi komolyabban, mint a játékot. Általában jobb mehanikus,
motorikus teszttel kezdeni, mint verbálissal,
A. tesztek jegyzése. Feltétlenül jegyezni kell 1.) a feleletet a tesztre. Ebből
tudjuk meg, hogy sikerrel oldotta-e meg, vagy nem. 2.) A megoldás körülményeit,
azaz: hogyan fogott a munkához, hamar kifáradt-e, rendszeres-e vagy nem, mennyi
idő alatt végzett, hány feladatot oldott meg stb. 3.) Jellemére vonatkozó megjegy
zéseket. A lejegyzés m ódja lehetőlegg feltűnés nélkül történjék. Kísalakú papíron kö
nyökkel eltakarva, kis ceruzával, közömbös arccal írjunk; igen jó a rövidítés. Har
madik személy, aki gyorsírással jegyez, ebből a szempontból alkalmas volna, azonban
zavaró; lehetőleg négyszemközt történjék a vizsgálat.
A tesztek értékelése. Ez a pszihológiai vizsgálat legnehezebb és egyúttal leg
fontosabb része. Amikor egy gyermek megbukik valamelyik teszten, a vizsgálónak
kell megítélnie, hogy mi ennek az oka; az érdeklődés, a jóakarat hiánya-e, érzelmi
akadálya van-e, fizikai feltételektől függő-e vagy értelmi fejletlenség?
A tesztek eredm én yein ek elem zése, az íntelligencia-kvóciens. Binet és Simon
voltak az elsők, akik az értelem vizsgálata számára korok szerinti fokozatokat álla
pítottak meg. Ennek alapján Ítélik meg, hogy normális, a normálisnál jobb vagy
gyengébb-e a gyermek. Binét tesztsorozatát S tan ford dolgozta át Amerikában.
IV.
P szihológiai tanulmányozási: a pszihiátriai tényezők, a jellem és a vizsgált
gyerm ek álta l elm esélt történet. Hogy a gyermeket teljesen megismerjük a teljes
környezetben, az értelemvizsgálaton kívül sok más vizsgálat is szükséges. Ezekhez
azonban nincsenek normáink; a jellem és az érzelmi élet, a hajlamok, az impulsíók,
az értelem képeinek és a képzeletnek szerepe, az elme-mehanízmus természete, a
belső szellemi élet terjedelme és mélysége: mind olyan jellegű, melyhez nincs hatá
rozott mérték és összehasonlítás; a vizsgáló mindezt egyéni belátása szerint itélí meg.
Számtalan kísérlet történt már, hogy legalább a kézzelfoghatóbb elmetulajdonságok
mérésére megbízható teszteket állítsanak fel. így az ízlés, az indulatok, az erkölcsi
ítéletek stb. mérésére. Sok teszt van a jellem kíkutatására is. Ezek között vannak
igen érdekesek, de kőzülök egyik sem alkalmas a pontos klinikai használatra.
A jellem és a szellemi élet vizsgálata a pszihológiai vizsgálatok közül talán a
legnehezebb. Sok gyakorlat kell hozzá. Általában három csoportba osztható ez a
vizsgálat;
1.
) Értelmi, szellem i egyensúly vizsgálata. Ide tartozik, hogy á gyermek jó vagy
rossz úton halad-e, jól egyensúlyozott vagy állhatatlan-e (instable), mutat-e fel
pszihótikus hajlamokat, stb, A vizsgálatnak ezt a részét pszihiáter végezze.
2. ) A jellem von ásokat részben a szülőknél, iskolában való érdeklődés, részben
megfigyelés útján állapíthatjuk meg, Gyakran előfordul, hogy a különböző helyekről
szerzett információk ellentmondanak egymásnak; a gyermek pl. otthon csöndes, az
iskolában lármás, vagy megfordítva. Ilyenkor megfigyelendő, hogy különböző hely
zetekben mik és milyenek az eltérések? Figyelemmel kell lenni arra is, hogy níncs-e
hirtelen jellemváltozás; részletes élettörténet elmondásával kell megkeresni az okot.
Szociális értékük szempontjából is vizsgálni kell a jellemet. Igyekezni kell felfedezni
bennük a jó vonásokat, mert ezek alapján az átnevelés (Umerziehung) eredménye
sebben indítható meg.,
>
3.
) A vizsgált alany által elbeszélt élettörtén etben a gyermek intim lelki (szel
lemi) életéből igyekszünk felfedezni azt, hogy mit gondol ő maga a saját esetéről,
helyzetéről, családjáról, összeköttetéseiről és pajtásairól. Szinte hihetetlen, hogy a
felnőttek általában (még egy anya vagy apa is) milyen keveset tudnak a gyermek
szellemi életének tartalmáról, még kevésbbé értik, hogy mit és hogyan gondolkodik
az őt körülvevő világról. A gyermek hirtelen szerez egész tömeg ismeretet és szinte
minden lépésnél megzavarja őt valami közbejött új dolog; folyton új dolgokat tanul
meg, melyek teljesen megváltoztatják a véleményét. A környezetnek és a gyermek
nek egymásra hatása és ellenhatása állandó. Normális fejlődés is lehet az ered
mény, de gyakran nemcsak múló, hanem maradandó zavarok állhatnak elő. Pl. az a
szokás, hogy a szexuális nevelésnél félrevezetik a gyermeket, sok zavar előidézője
lehet később, mikor az igazságot megtudja erről a dologról, Ezenkívül a nehézségek-
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nek még sok más fajtája és foka előfordulhat. A gyermek sorsa pedig legtöbbször
a büntetés, anélkül, hogy próbálnák megérteni vagy felfedni viselkedésének okát.
Ritka az a gyermek, akit egy érte felelős felnőtt teljes bizalmával megajándékozott.
A gyermek által elbeszélt történet célja, hogy a jellem vagy viselkedés hibájá
nak eredetére rájöhessünk. A gyermeknek a vizsgáló személye iránt nagyon nagy biza
lommal kell viseltetnie. Éreznie kell neki, hogy egy teljesen objektív, hozzáértő sze
méllyel beszél. Nyugodt hangon, ügyesen kell vezetni a beszélgetést, úgy, hogy a
gyermek szinte észrevétlenül mondjon el mindent magáról. A gyermekkel’saját tör
ténetének való elbeszélését úgy kell irányítani, hogy felfedje szellemi életét és akti
vitását, mintegy életrajzot adjon magáról. Azzal lehet kezdeni, hogy megkérdezzük
a gyermeket, emlékszik-e arra, mikor először elkövette ezt vagy azt a hibát. Szíve
sebben beszél legtöbbször régi hibákról, bűnökről, mint újakról. Mikor történt ez,
hol, kivel? Nem voltak-e rossz pajtásai, akik hatottak rá? Milyen rosszat tettek
azok, velük volt-e ő is, vagy nem? — Más esetekben legjobb egyenesen a tárgyra,
azaz a szóban forgó hibára rátérni. Máskor ismét kerülő úton megkérdezni, nem
volt-e boldogtalan, szerencsétlen az utóbbi időben? Szeretne-e olyasmit, amit nem
érhet el? Szeretne-e olyasmit csinálni, amit nem tehet meg? Mit gondol a környe
zetéről, testvéreiről, pajtásairól, tanárairól? stb. Milyen az ízlése, rokonszenve,
ellenszenve, szórakozása, mulatsága, mit csinál szabad óráiban, hol tölti azokat?
Nem lehet meghatározni, milyen formában történjék a beszélgetés, hogyan kezdőd
jék, melyik kérdéseket tegyük fel. Ez teljesen egyéni feladat; a vizsgálónak nagyon
érzékenynek kell lennie minden iránt, ami a gyermeket érinti. De óvakodni kell attól
hogy a gyermeknek olyan gondolatokat — esetleg rosszakat — szuggeráljón a vizsgáló,
ami nem volt meg benne. Ha a gyermek nehezen kezd el beszélni, figyelme vala
mivel elterelhető, pl, tehníkai tesztekkel, mehanikai eszközök összerakása által; vagy
papírt, ceruzát lehet a kezébe adni; e közben mintegy megfeledkezik magáról, föl
enged s beszél. A biztatásoknak (az elbeszélés közben) szintén egyénieknek kell lenníök; pl. az egyik gyermek valamire nem emlékezett vissza; figyelmeztették, hogy
ilyen értelmes gyermek, aki olyan jól oldotta meg emlékezési tesztjét, kell. hogy
visszaemlékezzék. Ez hatott. Más esetben, egy igen kényes ügyben, a vizsgáló így
szólt a gyermekhez; „Láttunk már nehezebb esetet is és ott is lehetett segíteni." Más
kor ismét elég a barátságos felszólítás, hogy mondjon el mindent, ami történt. A
feljeg y z ések itt is fontosak, nagy jelentőségűek s gyakran a gyermek beszédét szószerint kell jegyezni, a beszélgetés végéig ezzel várni nem lehet, mert elfelejtjük.
Nem tanácsos, hogy jegyző is legyen jelen, mert zavarja a gyermeket. Legjobb észre
vétlenül s rövidítve jegyezni, mintha nem is lenne fontos. De inkább ne jegyezzünk,
semhogy a gyermek bizalmát elveszítsük!
Nagyon fontos, hogy a hiba kezdetét kiderítsük; hogy t. í. az első esetet mikor
követte el. Mi hatott akkor rá? stb.
A vizsgált alany által elbeszéltetett történet módszere nem azonos a pszihoanalizíssel. Ez gyakran ismételt, sokáig tartó vizsgálat, ahol az elfedett emlékeket igye
keznek felszínre hozni szabad vagy kontrolált eszmeasszociációk, végül az álomélet
részletes elemzése és értelmezése által. De gyermekekkel szemben igen ritkán szük
séges használni ezt a módszert, bár vannak esetek, mikor az álmok elemzése meg
lepő fényt derített viselkedésük mélyen fekvő okaira. Dr. H ealyn ek az elme mehanizmusára vonatkozó felfogásában sok hasonlóság található F reu d elveivel. Azonban
ő mégsem pszihoanalítíkus, sőt ellenzi azt a gyermeknél abban a formában, aho
gyan sok túlbuzgó pszíhoanalitikus teszi; módszerét ő „pszíholőgiai elemzés“-nek
vagy „elmekikutatás“-nak vagy ,,elmeelemzés"-cek nevezi. A „komplexumok" kiku
tatását ő is igen fontosnak vallja, s azt is tartja, hogy a szellemi (elme) konfliktus
igen gyakran sexuálís probléma köré kristályosodik, azonban sok más oka is lehet
az elmekonfliktusnak. Az elmekonfliktus nem a jó és rossz közötti választásként je
lentkezik a gyermeknek, hanem a rossz és rossz között kell választania; a gyermek
rendesen a szerinte kevésbbé rosszat választja. így az egyik vizsgált esetnél a gyer
meknél sexuális problémával majdnem egyídőben és helyen volt tanúja lopásnak. Ha
az egyikre gondolt, kapcsolódott a másik; a lopást tartotta kevésbbé súlyosnak s
ezt ok nélkül gyakran elkövette. Természetesen az egész folyamat nem tudatos volt
nála, csak a részletes analízis derítette ki ezt a kapcsolatot.
V.
F izikai ( testi) vizsgálat. Valamikor azt hitték, hogy a normális egyén hib
lan fizikumú, holott az 1918-ban Amerikában megejtett vizsgálatok szerint kiderült,
hogy a gyermekek 75°/o-nak van testi hibája. Vagyis 5% tuberkulózis, 5°/o rossz
hallás, 25°/o rossz látás, 15-25% rossz tápláltság, vagy túltápláltság, 15-25°/o adenoid
vegetáció, vagy mírigyzavar, 10—20°/o hátgerinc gvengeség, 50—■ri5°lo rossz fogak stb, A
bűnöző gyermekeknél körülbelül ugyanez a vizsgálat eredménye: 14% rossz szem,
2 °/o rossz hallás, 22 °/o torok és orrbajok, 8— 53 °/o rossz fogak, 12—70 °/ft normálison
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felüli testsúly, túltápláltság (utóbbi szám lányokra vonatkozik), Tehát a normális
gyermekek legnagyobb részénél található kisebb-nagyobb testi hiba, ezzel szemben
a bűnözők egy része egészséges, még pedig a normálisokkal majdnem egyforma
/o-ban, A testi hibák tehát nem lehetnek okai a bűnözésnek, A rossz látás pl, nem
oka a rossz viselkedésnek; de; ha nem vizsgálják meg, a tanár lustának és értel
metlennek, pajtásai nehézkesnek és ügyetlennek minősítik, mivel nem olyan gyors
és ügyes a játékban, mint ők, lassankint magára marad, így mégis a rossz látását
tekinthetjük, —- melyhez a „harc ösztön, a „kisebbrendűségi komplexum", az „Oedipus
komplexum" és egy csomó más tényező járul — ennél a gyereknél az ellenkezés, a
zárkózottságra való hajlam, az álmodozás, az iskolától való undor, a csavargás és
sok más dolog egyik okának,
A gyermeket általános testi vizsgálatnak vetik alá; amelyik területen rendelle
nességet tapasztalnak, a megfelelő szakorvoshoz kerül vizsgálatra,
Ha “ 'ndezek a vizsgálatok már megtörténtek, el kell hivatni a szülőket s ve
lük megbeszélni a gyermek helyzetét,
VI. S zociális tu dakozódás (ku tatás). A környezet vizsgálata, melyben a gyer
mek él, a szülők és azon személyek kikérdezése által történik, akik körülötte van
nak, vele kapcsolatban állnak. Ismernünk kell az apa, az anya, a nagyszülők életét
egészségüket, nevelésüket, értelmüket, hírnevüket, elfoglaltságukat, szokásaikat!
eletszabályaikat. Össze kell gyűjteni amennyi adatot csak lehet a gyermek testvéreiről. Igyekezni kell megtudni a gyermek fejlődésének történetét, szokásait, ízlését.
Amerikában speciálisan ilyen szempontból kiképezett személyek végzik ezt a kuta
tást, akik környezettanulmányt is tesznek a gyermek környezetében; lakás, rend,
fizetés, család tagjainak száma, szomszédság stb. Abból a szempontból is megfígyelik a környezetét, hogy a gyermeknek eddigi környezetébe való visszaengedése
tanácsos-e. )
;
.
A szülők „kihallgatása éppen olyan nehéz és kényes probléma, mint a gyermeké, s ugyanúgy nem lehet menetére, módjára nézve szabályokat felállítani. Sok
szülő feleslegesnek tartja a sokféle vizsgálatot, érdeklődést. Véleményük szerint, ha
egyszer jól elverik, az majd „észretéríti a gyermeket. Más alkalommal a szülő igen
passzívan viselkedik; nem mondja el a dolgoknak azokat a részleteit — sok esetben
szégyenli is — melyek olyan hasznosak lennének az okok felderítésére! Gyakran a
hosszú és fáradságos kérdezősködést azzal akarja elhárítani, hogy nem ér rá stb.
Nagyon sok tapintat, ügyesség kell az ilyen vizsgálathoz, kell, hogy bizalmat keltsen
és ezenkívül még határozott, világos, megfelelő tanácsokkal is lássa el a szülőt a
gyermekre vonatkozólag. Itt is jobb a személytelen kérdésekkel kezdeni s úgy áttérni
az intimebb kérdésekre, Harmadik személy azonban itt se legyen jelen. A lejegyzés
itt is fontos, de észrevétlen legyen. Van adat, amit nyíltan le lehet jegyezni, pl, a
gyermek fogzásának kezdete stb„ a kényes dolgoknál meg kell várni, míg más terü
letre tér át a beszéd s ekkor rövidítve lejegyezni. A vizsgálatnak beszélgetés, társal
gás jellege legyen,
V II. Az ad atok értékelése. A vizsgálatok a következő kérdésekre adnak fele
letet: mi a gyermek intelligencia kvócíense? Van-e vagy nincs látási emlékezete, vagy
motoros appercepciója. Aktív, eretíkus vagy letargíás-e? Érdekli-e valami, sok dolog
vagy semmi? Milyen a jelleme s belső szellemi életének terjedelme? Nagy és kövér-e
korára? Apja, anyja egészségesek-e? Kik a gyermek pajtásai? és még sok másra.
Mind ezeknek az értelmezése derít fényt az okokra. Az értékelés a „Judge Baker
Foundation -nál mindig tanácskozás alakjában történik, 3—4-szer hetenként egész
délután; a vizsgálatot végző személyek összejönnek megbeszélni az eredményeket s
a javítás érdekében teendő lépéseket. A tanácskozást a pszíhiáter vezeti. A vitat
kozás meghatározott sorrendben halad; az első kérdés; milyen a gyermek fizikailag?
Aki a gyermeket vizsgálta, elmondja észrevételeit. A második kérdés; milyen a
gyermek szellem ileg? Ezt a pszíhológus részletezi. 3.) A jellemvonásokat beszélik
meg, Ha a bíróság előtt levő gyermekről van szó, sorra kerül a negyedik kérdés:
milyen /Hőd/ követett el; a feleletet a bírósági végzés adja. Ezután a g y erm ek által
elbeszélt történet ismertetése s megbeszélése következik. Végül vizsgálják és vitat
ják a gyermek m últjára vonatkozó dolgokat, ilyen az ‘ átöröklés (heredítás),
fejlődésének története, otthoni életének körülményei, szokásaik, családjának hely
zete és körülményeinek egyéb elemei. Ezután az o k o k megvitatása kerül sorra,
legvégül a jövőre vonatkozó programmot dolgozzák ki, A tanácskozás alatt az elnök
röviden írásban összefoglalja (gyorsírással lediktáltatja) a fontosabb adatokat, az
okokra és a jövőre nézve az eltérő véleményeket is.
*) A fővárosban nálunk erre valók az iskolanővérek,

m
Dr. H ealy az okok kutatására és helyes felismerésére igen nagy gondot fordí
tott mindig; ezek nélkül a kezelés, a hiba javítása csak a véletlenre van bízva. 3000
visszaeső bűnöző vizsgálatánál kiderült, hogy 62°/0-nál a rossz viselkedés oka
a rossz társaság volt; a családi életben látott rossz példa; nyomor, túlzsúfoltság,
egészségtelen környezet, elhagyatottság, felügyelet hiánya, folytonos veszekedés,
részegség, durvaság, erkölcstelenség vagy bűnözés, az anya állandó távolléte otthon
ról, az apa_ vagy anya elmebaja stb. az esetek igen nagy számában a bűnözés okai;
jó családi körülmények között a bűnöző gyermekeknek csak 7— 8°/o-a él, H ealy és
Bronner vizsgálata szerint. És hozzáteszik, hogy ebből látszik leginkább a környezet
hatása a gyermekre. A szülők nevelése lenne igen fontos. Egyéb okok; ífiúkori állhatatlanság és impulzivitás 18"/o (lányoknál 25°/0), korai sexuális tapasztalatok 12.5%
(leányoknál 18%), elmekoníliktus 6.5°/o; túlságos befolyásolhatóság 14%, kalandok
és örömök iránti vágy 2.5%, mozi 1%, iskolától való undor 9% (a lányok külön
véve csak 2% ), egészséges szórakozás hiánya 20%, az utcán való élet 15% (leányok
nál 2% ), elégedetlenség a hivatás miatt 3%, hibák megszokása 3%, hirtelen impulziók 7% (különösen nyílt kirakatok meglátásakor), korai pubertás 3%.
Ezekből azonban nem szabad azt a következtetést levonni, hogy a bűnözésnek
egy oka volna. A viselkedés a szellemi (elme) élet kifejezője. A szellemi életet pedig
számtalan tényező befolyásolja. Mindig a körülményeknek és befolyásoknak a kom
binációjában, melyek az elmeéletre hatnak, található a viselkedés oka. Nincs emberi
viselkedés, mely kizárólag egy dolognak az eredménye lenne.
A klinikai tanulmányozás célja, hogy az egyén viselkedésének vagy jellemének
valami nehézségét megoldja. Ez kétféleképen lehetséges; vagy magán a gyermeken,
vagy a környezeten keresztül. Változást lehet előidézni a gyermeknél azáltal, hogy
szemüveget hordatunk vele, gondoztatjuk a fogát, vagy operációval megszabadítjuk
valamilyen bajtól, ami izgatta vagy megfertőzte. Vannak olyan esetek is, amelyekre
az orvostudomány nem talál még orvosságot; ilyenek; az epileptikus, koreás, encep
halitises, letargíás, dementia praecoxban szenvedő gyermekek. Azonban az ilyenek a
bűnöző gyermekek között meglehetősen ritkák.
A bizonytalan, határozatlan terminológiát kerüljük, mint kleptománía, degene
ráció, Az öröklés nem játszik nagy szerepet a bűnözésben. A kihelyezett bűnöző
gyermekeknél javulás volt tapasztalható 82%-ban azoknál, ahol a szülőknél nem volt
kimutatható semmiféle hiba, 81%-ban azoknál, ahol egyik vagy mindkét szülő kimutathatólag sérült (hibás) volt szellemileg (elmebelileg) és 70%-ban azoknál, ahol
egyik vagy mindkét szülő bűnöző volt, A „született bűnös" kifejezést ezek alapján
el kell vetni. Ugyancsak a „morálisan ímbecíl" kifejezést is, valamint a „pszíhopatiás
jellem" kifejezést, mert ezek részben nem állják meg helyüket, részben semmitmondók.
V ili. A kezelés és a rák ö v etk ez ő fela d a t. Mindazon tényezők, okok segítségével,
melyeket a vizsgálat felderített, kezdetét veheti a kezelés, más szóval azt mondhat
nék: újranevelés. Az újraneve'lés programmjának teljesen egyéninek kell lenni, azaz
minden gyermek számára külön kidolgozottnak, olyképen, hogy ez az ő speciális
helyzetének, szükségleteinek legjobban megfeleljen. Mint ahogy nincs egyetlen oka
bármely neveletlenségnek (rossz viselkedésnek), úgy nem lehet egyetlen kezelés fa j
tát találni, melyet minden esetre alkalmazni lehetne. Miután az okok nem kizárólag
a gyermekekben találhatók, szükséges, hogy a kezelés úgy a gyermekre, mint hely
zetére egyformán irányuljon.
A kezelésmódok, mivel teljesen egyéniek, az okoktól függőek s éppen ezért
igen sokfélék lehetnek, nem ismertethetők. Példaként felhozza az enuresist; annak
okait s megfelelő kezelés módjait,
A hibának kezelése, javítása nem elegendő; nem elég tudnunk, hogy a hibát
megismétli-e a gyermek vagy sem; a gyermekre minden szempontból továbbra is
ügyelni kell: tudomásunk legyen pajtásairól, szórakozásairól, újabb szellemi érdeklő
déséiről, a könyvekről, melyeket olvas, iskolai viselkedéséről és haladásáról stb. Jó téte
mény a gyermek számára, ha a kapcsolat nem szakad meg: segítséget találhat nehéz
ségeinek megoldásában s ezáltal megakadályozható ezeknek esetleg krízist okozó
felhalmozódása. Szükséges ez azért is, mert a szülők igen gyakran nem törődnek
még azzal sem, hogy az előírt kezelést alkalmazzák. Többnyire nincsenek otthon,
nagy az elfoglaltságuk, nem értik meg a gyermeket vagy egyszerűen hanyagok, en
gedékenyek.
De nemcsak a gyermek, hanem a vizsgáló intézet szempontjából is fontos, hogy
a kapcsolatot fenntartsa a gyermekkel. Ezen az úton tudhatják meg, hogy módsze
rük hatásos-e és alkalmas-e a javításra vagy sem.. Ha változás állott elő, az ő útmu
tatásaiknak köszönhető-e vagy pedig valami más tényezőnek stb.
Ezek az utólagos vizsgálódások, összejövetelek a gyermekekkel, szülővel, a
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gyermek esetleges meglátogatása a nevelőintézetben és a gyermek további sorsának
számontartása, hosszabb időn át elhúzódhat,
A „Judge Baker Foundation" szabálya időközönként összehívja mindazokat,
akik az egyes eseteket vizsgálták s később is számontartották. Itt részletesen megvi
tatják az utólagos eseményeket, melyek az utolsó beszámoló óta történtek. Ezeknek
az összejöveteleknek a klinika (vizsgáló intézet) számára is nagy pedagógiai
hasznuk van,
A nderson könyvét olvasva fájdalmasan jut eszünkbe, milyen messze vagyunk
mi mindettől! Azonban a ragyogó amerikai intézeteket kezdetben pótolhatja a gyer
mekekkel foglalkozók — pedagógusok, orvosok, pszihológusok — lelkes munkája,
míg azok felállítását is meghozza a társadalom mind szélesebb rétegeinek érdeklődése
s Iía a ly gondolatának elterjedése: a gyermeki viselkedés okainak felderítése bir
legalább is akkora fontossággal és értékkel az emberiségre nézve, mint mondjuk pl, a
sarki kutatások, vagy régi városok kiásása,
(K ozm utza.)
Dewey Neveléstana. Szem elvén yek „D em okrácia és N evelés“ c. művéből. Irta és a
szem elvén yeket fordította dr. Szemere Samu tan ítóképző-in tézeti igazgató.
'íj Dewey J . jó l sikerült fén y kép év el. B udapest, 1933. A „.K isdednevelés“ kiadása.
89 1. Ára 3,50 P. — Ismét egy ritka nagyértékű mű van előttünk: Amerika
egyik legnagyobb gondolkodójának, D ew ey-nak a „Demokrácia és Nevelés“ c, mun
kája, amelyet a művelt világ minden részén olvasnak és tanulmányoznak a nevelők.
Ezt a könyvet magyarul eddig nem élvezhettük, legfeljebb egy-egy ismertetést olvas
tunk róla, A korán elhunyt dr. K en yeres érdeme, hogy rábírta dr .Szem erét a kitűnő
munka lefordítására. És így, ha nem is a maga egészében, de a legfontosabb és legér
tékesebb fejezeteket jó fordításban olvashatják pedagógusaink és pedagógusjelölt
jeink, Ezért a munkáért a magyar nevelésügy művelői elismeréssel adóznak dr. S zem e
rének, aki a tárgyi értéken kívül a könyv élvezetes, szép nyelvezetével, továbbá a
könyvhöz írt előszavával becses művet juttatott nekik. Az előszóban tömören
összefoglalva megismertet bennünket Szem ere dr. D ew ey-val és pedagógiai elgondo
lásával. Ez maga egy kis korrajz, melyben bepillantást kapunk korunk egyik jeles
gondolkodójának nevelési törekvéseibe, amivel hosszas tanulmányt igénylő kutatást
tesz feleslegessé dr. Szem ere.
A munka tartalmát ily rövid ismertetés keretében részletesen elétární nem le
het, Amit a szerző pl, a nevelésről, mint növekedésről, megőrzésről, haladásról, a
demokratikus szellemről, a nevelési célokról, a módszerről stb. mond: mind sajátos,
korszerű elgondolásról tesz tanúbizonyságot, amit minden nevelőnek tudnia kell.
De sok részlet van a könyvben, ami a gyógypedagógust is első sorban érdekel
heti, A sok közül kiragadom az „Általános és egyéni módszer" c, fejezet egy-két
sorát, amit a legkiválóbb gyógypedagógus sem írhatna meg máskép. Azt mondja:
„Ha a mások által használt módszerek ismerete nem mondja meg közvetlenül, mit
tegyünk, ha nem szolgáltat kész mintákat, akkor hát hogyan hat? Mit jelent az, hogy
egy módszert értelmesnek nevezünk? Vegyük az orvos példáját. Semmiféle magatar
tás nem követeli parancsolóbban a diagnózis és kezelés bevált módszereinek ismere
tét, mint az övé. Ámde végül is az egyes esetek csak hasonlók, nem azonosak, A
meglévő eljárásokat, bármennyire beváltak is, csak akkor használják fel értelmesen,
ha azok az egyes esetek szükségleteihez alkalmazkodnak. Ennek megfelelően az el
ismert eljárásmódok csak útmutatásokat adnak az orvosnak arra nézve, hogy milyen
vizsgálatokat végezzen, milyen eljárással próbálkozzék. Szempontok csupán, amelyek
tő l az esetet meg kell vizsgálni; megkönnyítik az egyes eset jellemző tüneteinek
áttekintését azáltal, hogy jelzik, mire kell különösen figyelni. Az orvos személyes
magatartása saját útjai (egyéni módszerei) az adott helyzettel kapcsolatban, nincse
nek alárendelve az eljárás általános elveinek, hanem azokat ezek csak támogatják és
irányítják. Ez a példa arra szolgálhat, hogy megvilágítsa a tanító előtt a múltban
bevált lélektani módszerek és gyakorlati fogások ismeretének értékét. Ha ellenkeznék
saját józan eszével, ha közéje és ama helyzet közé állnak, amelyben cselekednie kell,
akkor roszabbak a hasznavehetetlennél. De ha úgy sajátította el őket, mint szellemi
segédeszközöket az egyszeri tapasztalatokban mutatkozó szükségletek, lehetőségek
és nehézségek felfogására, akkor konstruktív értékük van. Végül is, éppen mivel
minden a saját reagálási módszereitől függ, sok függ attól, mennyire tudja a saját
reagálásában a mások tapasztalatából sarjadt ismereteket hasznosítani. Mint már
jeleztük, e fejtegetés minden szava közvetlenül a tanuló módszerére, a tanulás mód
jára is alkalmazható. Az a föltevés, hogy a tanulóknak akár az elemi iskolában,
akár az egyetemen mintaszerű módszer nyújtható egy tárgy elsajátítására vagy meg
magyarázására, önámítás, amely siralmas következményekkel jár. Az embernek min
den esetben a maga módján kell az anyagra reagálni, Utalások a hasonló esetekben

mások “ különösen szakemberek _ által használt mintaszerű vagy általános mód
szerekre ertekesek és károsak aszerint, hogy az ember személyes reagálását értel
mesebbé teszik-e vagy pedig arra csábítják őt, hogy lemondjon saját Ítélőképességé
nek gyakorlásáról.
h
Ha az, amit előbb a gondolkodás eredetiségéről mondtunk, túlzásnak látszott
amennyiben többet követel a neveléstől, mint amennyit az átlagos emberi természet
“ penged, _akkor a nehézség abban van, hogy mi egy babona lidércnyomása alatt
Bárcsak minden pedagógusunk elolvasná a munkát! '
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Gíadys Lowe Anderson: La lecture silencieuse. Ed. D elachaux et Ntestié, 1929.
N euchâtel. 155 l. 24 ír. fr. — A tanulásra vonatkozó modern elvek és kísérletek
egyik igen lontos fejezetével foglalkozik Mme Anderson. Munkája első felében
röviden az olvasás oktatásának fejlődés-történetét, hosszabban a jelenlegi
olvasás-vizsgálati módszereket tárgyalja; második felében pedig részletesen leír etfy
általa kidolgozott s kipróbált ilyen olvasási tesztsorozatot és annak alkalmazási
módját.
1. A múltban az iskola eljárása az olvasás tanításánál éppen nem volt a gyer
mek számára megfelelő. Szinte azt lehetne mondani, hogy a gyermekek nem'ezen
módszerekkel vagy ezen módszerek mellett, hanem ezen módszerek ellen ére tanul
tak meg olvasni. Megtanították őket a betűket, szótagokat, majd szavakat és mon
datokat olvasni, mind gyorsabb tempóban; a legmagasabb cél a „kifejezésteljes"
vagy „művészi olvasás volt, ami a legtöbb esetben egy kínosan betanított, nem átérzett szavalóstilussal jelentett egyet. Hogy mennyire érti a gyermek az olvasottat,
vagy értí-e egyáltalán, arról nem bizonyosodtak meg. Meg voltak győződve arról!
hogy az olvasás mehanizmusának elsajátítását automatikusan nyomon követi a szö
veg megértése, kassánkét azonban mégis kezdték észrevenni, hogy a tanítási erő
feszítéssel nem áll arányban az eredmény, az olvasás területén sem. Pedagógiai vizs
gálatok indultak meg ezen a téren is. Az olvasás addig érvényben levő módszerei
hitelüket vesztik. Mme Anderson pedig, ha nem is szándékozik az olvasás szilárd
nak hitt alapját megdönteni, de legalább is jogosultságának szigorú megvizsgálását
követeli kérdésével: a hangos, betűző olvasás, amit kezdettől fogva tanítanak az is
kolákban, valóban szü kséges-e? Hogy nem nélkülözhetetlen, mutatja a némák pél
dája. Ebből következik az a másik kérdés, hogy túlságosan sokáig való erőltetése
nem hátráltatja-e a csöndes olvasás k ifejlő d ését, ami az olvasás legmagasabb, leg
tökéletesebb foka és az olvasás tanításának végső célja kell legyen.
A pedagógiai kutatások megindulásának semmi akadálya nem volt, mivel már
jóval előbb végzett laboratóriumi kísérletekre támaszkodhattak. Az olvasásra vonat
kozó kísérletek visszavezethetők azokra, amelyeket Ja v a i kezdett 1879-ben a párizsi
egyetemen. Sok követője közül nevesebbek úgy Európában, mint Amerikában:
Valentíus, Cattell, Messmer, Zeitler, Dearborn, Landret, Ahrens, Lough, Delabarre,
Erdmann és Dodge stb. Eredményeik a következőkben foglalhatók össze: a szem
mozgása olvasás közben egyenlőtlen, azaz a szem ugrásokkal és szünetekkel futja
át a sort; az olvasás csak a rögzítési szünetek alatt történik, a szem mozgásakor
nincs tiszta látás; a rögzítési szünetek szabálytalanok, úgy számukra, mint tarta
mukra nézve; minden egyén igyekszik, néhány sor olvasása után, szemmozgásába
bizonyos ritmust belevinni, melyet lapról-lapra megtart; a szem mondatokat és sza
vakat olvas, nem pedig szótagokat vagy betűket; olvasás közben a szem nem hasz
nálja egész percepció mezejét stb,
A laboratóriumok vizsgálatai nagy haszonnal jártak az iskolákra. A pszihológusok elméleti megállapításait pedagógusok a gyakorlat számára dolgozták át. Az
olvasásra vonatkozólag is új módszereket kezdtek megvalósítani. Eleinte csak szór
ványosan, újabban mind elterjedtebben. Mint minden új tanítási elvnek, az olvasásbelieknek is legnagyobb mértékben helyet adott az Uj Iskola (a franciáknál, Ecole
Nouvelle, vagy „Ecole Active", a németeknél „Arbeítschue" és „Landerzíehungsheim", Angliában és Amerikában „Progressive Schools" vagy „New Schools“ vagy
„Experimental Schools") Ez elveti a recitatív olvasási módszert és a szöveg tartal
mának megértését tartja fontosnak,
A laboratóriumok egyik legfontosabb, az olvasásra vonatkozó megállapítása a
hangos és csöndes olvasás közötti nagy különbség. A hangos olvasás processzusa
nagyon komplikált, a csöndes olvasásé egyszerű: hangos olvasásnál a szem munká
jára, a betűnek megfelelő hang képzésére és a megértésre kell ügyelni; lassanként
ugyan a hang kiejtése automatikussá válik, azonban csak a csöndes olvasásn ál sza
badul fel az olvasó teljesen a hangra való figyelés alól s foglalhatja le figyelmét a
szem és megértés munkája, A szövegnek hangos szavakban való kifejezése gátolja
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a megértés gyorsaságát: míg egy 11 éves gyermek hangosan csak 133 szót olvas,
addig csöndesen (magában) 269-et (egy perc alatt); ugyanez az arány a 12 éves
gyermeknél: 151 és 293 és így tovább.
A csöndes és hangos olvasás közti különbség, annak pontos vizsgálata, egyik
vagy másik, tanításának célszerűsége mind több kutatót kezdett foglalkoztatni: a kí
sérletek, munkák, tesztek egész tömege jelent meg. Több amerikai statisztikus össze
állítása szerint 1924-ig 436 olvasásra vonatkozó könyv jelent meg (95°/o-a Ameriká
ban) és 486 féle tesztet próbáltak ki iskolákban.
Ezek a tesztek úgy a csöndes, mint a hangos olvasást vizsgálják. Mme Ander
sen azonban csak azokat tárgyalja, melyek a csöndes olvasással foglalkoznak. Ezek
lehetnek olyanok, melyek csak az olvasás gyorsaságát vagy csak az olvasás meg
értését vizsgálják; lehetnek olyanok, amelyek úgy a gyorsaságot, mint a megértést
figyelembe veszik. Módjaik különbözők: felelet kérdésekre, parancsok teljesítése,
emlékezetre építés, hibás szavak felfedezése, felelet kérdésekre igennel vagy nemmel,
mondatkiegészítés, helyes szó aláhúzása, stb. A legjobbnak és legbiztosabbnak lát
szik az a féle, amelynél a szövegben előforduló utasításoknak megfelelően, a szöve
get magyarázó képen kell a gyermeknek csekély kis változtatást végeznie,
II. Mme Anderson által összeállított, kipróbált és ismertetett tesztsorozat is az
utóbbiakhoz tartozik. Célja, úgy a m egértés, mint a gyorsaság m érése, 9— 16 éves
gyermekek olvasásvizsgálatára készült. Két csoportból, az A) és B) sorozatból áll.
Egy-egy széria 25 rövid szakaszból tevődik össze, melyek egyformán nehezek és
körülbelül egyenlő hosszúak: egy-egy szakasz 6 sorból, körülbelül 55— 60 szóból áll.
A szakaszok nem folytatólagos elbeszéléseket, hanem egymástól független, apró, kis
történetkéket foglalnak magukba, melyek változatosak a gyermekeket érdeklő tar
talommal, Szókincsük a gyermek szókincséből összeválogatott. Minden szakaszhoz
egv kép tartozik, melyen a gyermeknek a szövegben fog lalt utasításokhoz híven
változtatnia kell. A képek egészen egyszerűek, nehogy túlságosan sokáig lekössék
a gyermek figyelmét. A tesztek egy 32X 56 cm-es lapon 5 oszlopba osztottak, mind
egyik oszlopban 5 teszt van. A tesztek azért kerültek egy lapra, hogy a gyermek
nek ne kellien lapozással az időt töltenie. A lapot a gyermek összehajtottan kapja,
úgy, hogy először csak a külső oldalt látja mely tartalmazza a gyermek adatait
(név. nem kor, iskola, osztály), számára szükséges összes utasításokat s egy mintarajzot, melyet próbául kell megoldania. Egészen addig, míg felszólítást nem kap rá,
nem szabad kinvítnia a lapot. A vizsgálat lefolytatása a kővetkező legyen: A vizs
gáló röviden, világosan, a legegyszerűbb szavakkal magyarázza meg a gyermektől
kívánt feladatot, még jobb, ha egyszerűen felolvassa a lap külső oldalán levő utasí
tásokat. A lapok kiosztása után a gyermekek töltsék ki adataikat (ceruzával, a rajz
is azzal történik), ezután oldják meg a próbafeladatot. Miután a vizsgáló meggyőző
dött róla hogy mindegyik gyermek helyesen oldotta meg s tisztában van azzal, mi
a tennivalója, utasítást adhat a lap kibontására s az olvasás megkezdésére, A tesz
tek elvégzésére 5 p erc időt adion, 5 perc elmúltával minden gyermek hagyja abba
az olvasást. Hosszabb időt adni nem tanácsos, mert a gyöngébbek és kisebbek kifá
radhatnak. Az összes teszteket még a legjobban olvasó gyermek sem fogia megol
dani 5 nerc alatt: szándékosan olyan tömegű a teszt, nehogy 5 percnél hamarabb
elkészülhessen vele valaki. A tesztek átnézésénél elégedjék meg a vizsgáló a gyön
gébben sikerült rajzokkal is: ez nem rajzvizsga, a képek csak arra valók, hogy meg
állapíthassuk, a. gyermek jól m egértette-e a szövegben fog lalt utasításokat vagy sem.
A megértésen kívül a m egoldott tesztek szám a is fontos: ez mutatja ugyanis, hogv
a gyermek felfogó és olvasási képessége miiven gyors. Éppen ez utóbbi szempont
miatt lehetne kifogást, emelni ezek ellen a tesztek ellen: a gyermek idejének egy
részét rajzolással tölti Ez azonban szükséges rossz.' egvik csoportos teszt sem tudja
ezt vagy ehhez hasonló nehézséget kikerülni. Igyekezni kell azonban a lehetőségig
csekéllyé tenni: a vizsgálónak nyomatékosan fel kell szólítania a gyermekekekt arra.
hovg ne sokáig vesződjenek a rajzoással, hanem gyorsan olvassan ak s térjenek át
egyik szakaszról a másikra.
Ezt az Ad és B) sorozatot fösszesen 50 tesztl 100 tesztből válogatták ki körül
belül 800 gyermeken való kipróbálás után, mint legmegfelelőbbet. A két sorozat
egvértékű s felváltva lehet őket alkalmazni. Pl. az év eleién az egyik csoportot, év
közepén vagy végén a másikat, hogy a haladás megállapítható legyen. Igv a gyer
mekeknek. nem lesz unalmas a teszt megismétlése azonkívül pedig, ha ugyanazt a
tesztsorozatot kapná a második alkalommal is esetleg több tesztre visszaemlékeznék,
ezeket nem olvasná, csak gyorsan rajzolná s az eredmény ezáltal meg lenne hamisítva.
Mme Anderson érdeme úgy gondolatkeltő elméleti megállapításaiban, mint
gyakorlati munkásságában rejlik. Az általa kidolgozott teszteknek különös értékét
az adja meg, hogy az olvasást olyan szempontból vizsgálja, mely szempont szerinti
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olvasásra a gyermeknek az iskolában szüksége van, azaz utasítások gyors megértése
és követése (pl, számtan, földrajz, természettudományok tanulásában, de bizonyos
tokig ^egyéb ágakban is). Kivitelük nem ütközik nehézségbe: könnyen alkalmazhatók
különös felkészültséget nem kívánnak, kevés időt vesznek igénybe. Hogy eredmé
nyeik az olvasás tanításában milyen változtatást hozhatnak be, ma még nem belát
ható; egyelőre megelégedhetünk azzal is, ha újabb kutatásokra buzdítanak.
(Kozmutzci.)
Miért kellett az óvodákat a belügyminisztérium hatáskörébe átutalni? Dr. Ugrón
Gábor „Az óvód ák átszerv ezéséről“ A nya- és C secsem ővédelem '' (B u dapest,
,,y ^ \
1934. évi V II. évf. 1. sz. — „Gondoskodnunk kell •
— mondja
az illusztris cikkíró — olyan megoldásról, mely az óvodákat a mai élet követelmé
nyeinek megfelelően állítja be és helyesen illeszkedik be a magyar a n y a - é s c s e 
c s e m ő v é d e l e m munkakomplexumába.
A család a gazdasági helyzet következtében mind kevésbé tudja teljesíteni a
gyermeknevelés és gondozás kötelességét. Mind több és több a munkába járó anya,
tehát a gyermekek úgyszólván gondozó nélkül vannak. A gyermeket az utca neveli.
E hibákat legalább részben ki lehet és ki kell küszöbölni, a z ó v ó d á k m e g f e 
l e l ő á t s z e r v e z é s é v e l . Ha a z ó v ó d á k l a s s a n és f o k o z a t o s a n
b ö l c s ő d é k k é és n a p k ö z i o t t h o n o k k á s z e r v e z t e t n e k át , úgy a
gyermekvédelemnek nemcsak félig zárt intézményeként sorozzuk be őket a magyar
gyermekvédelem szervezetébe, hanem ezenfelül az óvónők megfelelő továbbképzésé
vel az anya- és csecsemővédelemben jól bevált családlátogatásaik útján kiterjeszt
hetjük nevelő, szociális és egészségi gondozó munkáját az összes 3— 6 éves gyerme
kekre is. Ezek az elgondolások vezették a kormányzatot, mikor az óvodákat a bel
ügyminisztérium hatáskörébe utalta.
fém .}
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