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TANÁREGYESÜLETEINK EGYESÍTÉSE.

A magyar gyógyító-nevelés fejlődésének legjellemzőbb sajátossága 
az a sokoldalú tevékenység, amellyel e nehéz tanügyi kérdés megoldá
sára törekszünk. A gondolatok és törekvések irányai seholsem változ
nak oly gyors egymásutánban, mint a nevelésnek le területén; a nevelői

a mi területünkön. A jövőbeli fejlődés elgondolása, — szubjektív és 
objektív okokra támaszkodva — sokágúvá idomult és ezzel nemcsak a 
kérdések zavarára vezetett, hanem a határozott vonalú egyetemes fe j
lődést is nagyban akadályozta.

Minden elgondolás számára csoportok keletkeztek, minden irány
zat gyöngíteni iparkodott a másikat. Az erősebb irányzatok körül cso
portosuló tanárság megszervezte a maga külön egyesületeit és odajutot
tunk, hogy az alig 200 tanárunk három egyesületbe tömörült és ezek 
mellett még egy tudományos társaságunk is tevékenykedik.

Amilyen természetes volt a fejlődés kezdetén az elgondolások 
sokfélesége és a fejlődésre vonatkozó tervek körül való csoportosulás, 
épp oly káros lenne, ha nem tudnánk önmagunkra eszmélni és negyven 
év után sem volnánk képesek a gyógypedagógia fejlődése számára egy
séges közszellemet és irányelvet kialakítani. A sokfelé ágazó fejlődési 
törekvés a szubjektív érvényesülni akarásnak meleg tala ja  és azok, 
akik a különböző csoportosulások megszervezésére vállalkoznak, elfe
lejtik, hogy ezzel a fejlődés erején és határozott irányán ütnek rést és 
mind a gyógypedagógia fejlődése, mind pedig a tanárság erkölcsi érté
kelése szempontjából helyre nem hozható károkat okoznak.

Ezek a megállapítások vezettek bennünket, amikor a tanáregyesü
letek egyesítésének gondolatát felvetettük. Ezek a gondolatok hassák 
át azokat is, akiknek kezében van az egyesülés kulcsa. Ezeket a gondo
latokat vegyék figyelembe azok a kartársaink is, akik újabb széthúzást 
készítenek elő azzal, hogy a gyógypedagógiai tanárság részére még 
újabb egyesületet akarnak alakítani.

Őrizzük meg a múlt értékeit, becsüljük meg ágazataink tradícióit 
és egységes akarattal törekedjünk egymás megértésére és közös, együt
tes támogatására.

tevékenység seholsem termelt oly sokféle felfogást és irányzatot, mint
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A KISEGÍTŐ-ISKOLA s z a k s z e r ű s é g e .
Irta: Éltes Mátyás.

A kísegítő-ískola több mint félszázados működése alatt önálló, sa
játos iskola-típussá fejlődött ki, a szakemberek kezdettől fogva ilyennek 
ismerik, de, hogy kifelé is elismertessék, tisztázni kell azokat az elve
ket, amelyeken szakszerűsége alapszik,

A kisegítő-iskola elméletben a gyöngeelméjűség fogalmán, gya
korlatban a hozzáutalt tanulók egyéni sajátosságain alapszik. Ami ez
zel össze nem egyeztethető — legyen az külső berendezkedés, vagy 
belső, különösen a módszeres eljárásokat érintő rendelkezés —  azt 
mellőzni kell. Törekedni kell arra, hogy a kísegítő-ískola mint intézet 
külső és belső szervezetében az ő sajátosságának megfelelő képet tár
jon a szemlélő elé, ami azt más nevelőintézetektől, úgy mint a normális 
iskolától, vagy a vakok, síketnémák, epileptikusok, ideges stb. gyerme
kek intézetétől megkülönbözteti.

A gyöngeelm éjűség a növésben levő em ber szellem i, gyakran iesti 
fe jlőd ésén ek  beteges okokbó l eredő  gátlása. A  kifejlődés bizonyos fo
kán való megállapodás az és rendszerint szellemi elkorcsosodással vagy 
más rendellenességekkel is egybe van kötve.

Okait m egtaláljuk a nagy agy veleszületett vagy a korai gyerm ek
korban szerzett beteges állapotaiban vagy oly káros befo lyásokban , 
am elyek testünk más részeiből eredn ek, nevezetesen olyanokból, m e
ly ek  m űködése az anyagcserére, szervezetünk normális tevékenységére  
nézve fontossággal bírnak pl. a paizsmirigy stb.

Az így megsérült agy nem tudja az idegrendszert normális módon 
működtetni, a többi szervre sem tud úgy hatni, ahogy ez azok helyes 
fejlődése szempontjából szükséges lenne, innét az érzéki és mozgási za
varok, innét sok gyöngeelméjű tipikus képe: bizonytalan járás rogy- 
gyant térdekkel, petyhüdt izomzat, nehézkes mozdulatok, bamba arc- 
kifejezés, angolkóros testalkat,

A gyöngeelméjűekre való ráhatásnál fontos annak megállapítása, 
hogy a baj nem nyilvánul mindig az érzékek fogyatékosságában, sőt 
azok nem egyszer épek is lehetnek, csakhogy az érzéki benyomásokat 
nem tudják általános szempontok alá rendezni. Nem tudják azokat ér
tékesíteni, feldolgozni; a tárgyakat nem tudják megkülönböztetni; még 
kevésbbé tudnak következtetni és ítéletet alkotni, ami aztán fokozódha- 
tik is, úgy hogy képtelenek elvontabb dolgok felfogására,

A gyöngeelm éjű egyén, amennyiben állapota még m eglevő, vagy 
már végbem ent agybántalom nak a következm énye, gyöngeelm éjű marad, 
meggyógyítani nem leh et; az ilyen csak bizonyos fokig képezhető, á lla 
pota javítható.

Nem lehet ezt elég gyakran hangsúlyozni különösen azok előtt a 
szülők előtt, akiknek ilyen gyermekük van s akik mindent: időt, pénzt 
s más eszközöket felhasználnának, hogy a gyermeknek olyan képzést 
nyújtsanak, amit az soha el nem érhet. Meg kell értetni velük, hogy az 
ilyen törekvés a gyermek állapotával sem egyeztethető össze.

Világosan kitűnik ez, ha az ily gyöngeelméjűt összehasonlítjuk a 
normális képességű síketnémával, vakkal, nyomorékkal vagy tehetséges 
három érzékűvel, a milyen pl. Keller Helén és mások. Ezeknél, ha egy
szer a ráhatás helyes útjait megtaláltuk, aránylag gyorsan és biztosan 
fejlődik ki a szellemi élet, míg a mélyebben álló gyöngeelméjű a lég-
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kitűnőbb egyéni elbánás mellett is szellemi tekintetben bizonytalan, gyá
moltalan marad egész életén át. Azoknak nagy részben egészséges, 
munkaképes agyuk van, ezeké súlyosan megsérült.

Éppen azért a súlyosabb gyöngeelméjű az életben vezető álláson 
soha sem válhatik be, mindig nehézséggel küzd, mert legjobb esetben 
is mások vezetésére van szüksége, sőt a legtöbbször a mindennapi ke
nyér megszerzése is nehézségeket okoz neki,

A most elősorolt okok miatt a gyöngetehetségűek iskolájának, más 
nevelő intézetektől eltérőleg, mindjárt kezdettől fogva arra kell töre
kednie, hogy a meglevő képezhetőségét úgy befolyásolja, hogy az ille
tőnek az életben való boldogulhatása minél könnyebbé váljék-

A kisegítő-iskola növendékeit valami speciális életpályára elő nem 
készítheti. Erre való a tanonckodás ideje és a továbbképző. Arra azon
ban nagy gondot kell fordítania, hogy a gyöngeelméjűnek még meglevő 
testi és lelki képességei úgy fejlesztessenek, hogy a kisegítő-iskolából 
való kilépés után valami hasznos munkát egyáltalán elsajátítani tudjon- 
illetve, hogy őt lehetőleg a teljes keresőképesség határáig elvigye.

A kisegítő-iskola tanulói az életben majdan kezük munkájával ke
ressék meg kenyerüket. Ehhez azonban először is az általános szellemi 
képzettségnek bizonyos foka szükséges, amely alkalmassá teszi a tanu
lót, hogy a munka míneműségét és kivitelét felfogja, az egyes különö
sebb kézbelí fogásokat magának megjegyezze, alkalmas helyen ismét he
lyesen felhasználja, a munka menetét áttekintse stb, Szükséges m ásod
szor, hogy a tanulónak meglegyen az a  testi ereje, amely a munka meg
fele lő  elvégzéséhez szükséges. Továbbá harmdszor a testi és szellemi 
kiképzésnek harmonikusan kell végbemennie. Ez az alapja a munkához 
szükséges minden ügyességnek, ha pl, a szem és a kéz együttes működést 
teljesíteni nem tud, hivatásszerű, hasznos munkára gondolni sem lehet. 
Mivel pedig minden hivatásszerűleg elvégzendő munka bizonyos időhöz 
van kötve, amely alatt azt el kell végezni, bizonyos mennyiségű akarat
energiára is szüksége van, amely a testet arra kényszeríti, hogy m eghajol
jon a kötelesség parancsa előtt. Az akaratnak legjobb ösztönzője annak a 
helyes belátása, mi a munka célja és haszna magára a munkásra és ál
talában az egész emberi társadalomra nézve- Mindezt csak azon az úton 
érhetjük el, amelyen a természet is mindent megteremt, t. í, a gyermek 
képességeihez alkamazoft megfelelő gyakorlás és szoktatás által. En
nek pedig a minden testi és szellemi fejlődés alaptörvényeinek ténye
zői nyomán kiéli végbe mennie:

1. ) a működési ingerek behatása,
2. ) a fogyatékos részeknek egészségesek által való ellensúlyozása,
3. ) a differenciált mozgás alapján.
Az első szerint szervezetünk valamelyik része csak akkor fejlőd

hetik ki és tovább, ha neki megfelelő tevékenységet végez. Ez ismét 
számos ingert hoz létre, amelyek annál jobban előmozdítják az illető 
szerv tökéletesedését, minél jobban megfelelnek a természetének; míg 
(ellenben az állandó semmittevés a fejlődésnek legnagyobb ellensége és 
megsemmisülésének biztos előidézője. Azok az izmok, amelyeket na
ponta használunk, erősebben kifejlődnek, míg a bénult tag izmai elsor
vadnak. A kora gyermekkorban súlyosan megsérült szem látóközpontja 
csak igen hiányosan fejlődik ki,

A második tényező hatását tisztán láthatjuk azokban az esetekben, 
mikor valamelyik oldal bénulásával vagy súlyos sérülésével állunk 
.szemben. Ha pl- a jobb kéz már nem használható, akkor a gyakorlás

i*
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segítségével annál jobban kiképezhető a bal. úgy hogy ez a munka egy 
részét is, amit azelőtt a jobb kéz végzett el, átveheti, valamínthogy sé
rüléseknél számos összeköttetésük erejénél fogva a megfelelő agyfél' 
tekék is pótolhatják, kisegíthetik egymást, amennyire ez gyakorlás és 
alkalmazkodás segítségével lehetséges. Gyakran megfigyelték, hogy a 
baloldali harmadik agytekervényben levő beszédmozgató központ el
pusztulása után új megfelelő központ képződött a jobboldali agyfél
tekén.

A harmadik tényezőt mindig megfigyelhetjük fejlődésben levő 
gyermekeinken. A csecsemőnél első sorban a durvább mozgások fejlőd
nek ki, p l az egész kar, az egész láb mozgásai s csak lassan-lassan fe j
lődnek ki gyakorlat útján a finomabb részletmozgások, míg végre oly 
finom koordinációk állanak elő, aminőket csodálkozással látunk pl. 
művészeknél,

A fejlődés ezen alaptényezőinek alkalmazása által, megfelelő 
gyakorlat és szoktatás segítségével lehetővé tesszük a gyengeelméjünek 
a szervezet még meglevő munkaképes részeinek kiképzését, amennyire 
ez egyáltalán lehetséges, mert a cselekvésből kiinduló ingerek elősegí
tik magát a fejlődést és sok koordinációs zavart elrendeznek. Ha pedig 
ezt a célt elértük, akkor előbb-utóbb bekövetkezik a második fok, t. i. a 
tagok ésszerű, értelmes használata. Ez pedig, mint fentebb kimutattuk, 
elegendő testi erő és ügyesség, továbbá megfelelő akarútenergía mellett 
a hivatásszerű munka megtanulásának és gyakorlásának szükséges fel
tétele.

Hogy a kisegítő-iskolái oktatás keretében ez míkép megy végbe, 
minő rendszabályokra van szükség, azt a továbbiakban fogjuk tárgyalni.

Itt csak arra akarok rámutatni, hogy a nevelő-művészetnek külön 
ága fejlődött ki, amely a fejlődés fent vázolt tényezőinek alkalmazását 
tűzte ki célnak maga elé. És ez a gyógypedagógia. A lapelve az indivi- 
dualizálás és az a nélkülözhetetlen kellék, /¡agy a gyöngeelm éjüek ok 
tatója igazán alapos általános pedagógiai képzettségen kívül behatóan  
ismerje a gyógypedagógiát, annak alkalmazási formáit s azokat célsze
rűen fel is tudja használni. Ehhez a következő ismeretek szükségesek:

a) az emberi test anatómiája és fiziológiája általában, az idegrend
szeré különösen;

b) a gyermekkor psychológiája, ideértve annak psychopathológíá- 
ját (psíchiatríáját), különösen pedig az úgynevezett psichopataí csök
kent értéküségek ismeretét, mint a betegség és normalitás közt levő ha
tárterületet;

c) a psichikai hibák és gyöngeségek kezelésének módja;
d) gyógytorna és gyakorlatainak hatása az emberi szervezetre;
e) beszédhibák  kezelése, anúak különböző irányai, a nyelv kelet

kezésének és képződésének mikéntje.
Hogy a gyógypedagógiai gyakorlatban az orvos, kíváltképen pedig 

a psíchiátríailag képzett orvos közreműködésére is sokszor szükség van, 
az magától értetődő dolog, Míndakettőnek karöltve kell működnie, ha 
kedvező eredményeket akarunk elérni a kisegítő-iskolában. Nem ritkán 
éppen az orvos rendelkezéseinek és útmutatásainak következtében kerül 
a gyermek szakszerű pedagógiai eljárás alá.

A tanítás alapelvei a következők:
1. Mivel a működtetés az ingerre kíegyenlítőleg, gyógyítólag hat és 

a tanulást elősegíti, ennélfogva különösen hangsúlyozni kell, hogy a ta
nuló a tanításban cselekvőleg vegyen részt, még pedig nemcsak széllé-
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mileg, hanem testileg is. A legalsó osztályban ezen az úton tesszük a ta
nításra alkalmassá a tanulót, míg a további fokozatokon a kitaláltatás 
és öntevékenység elve, amennyire csak lehetséges, minden módszeres 
eljárásnak az alapját és végcélját jelenti.

2, Szellemi élet csak úgy keletkezhetik, ha az érzékek tiszta szem
léleteket közvetítenek a léleknek- Mivel pedig a gyöngeelméjűeknél 
különféle káros behatások következtében egy vagy több, gyakran vala
mennyi érzék csak gyöngén, avagy rendellenesen működik, a szem lél
tetés elvét különösképen is ki kell emelnünk. Tudva, hogy a képzetek 
tisztábbak és mélyebbek, ha egyidejűleg több érzék segítségével szerez
tük meg azokat, a kisegítő-iskolában tanítás alá kerülő anyagot lehető
leg sokoldalúlag kell megfigyelni és megtárgyalni. A szem lélet elvét a 
kisegítő-iskolában a „kézzelfoghatóságig“ kell fokozni.

3- Mivel a gyöngeelméjűeknél az agyi összekötő pályák elpusztul
tak, vagy megrongálódtak, ennek következtében kevés vagy hiányos 
társítások felett rendelkeznek, amiből szükségképen következik, hogy 
appercipiáló tevékenységük is gyönge, hézagos, azért az egymás után 
következő órák tanítási anyagát a lehető legszorosabban kell összekap
csolni egymással. Az anyag mérséklésére, sokoldalú gyakorlására, so
rok képzésére, mindenek felett pedig céltudatos, jól szervezett, elmé
lyedő ismétlésre alakító (kézügyességi) oktatás formájában is, sokkal 
nagyobb gondot kell fordítani a kisegítő-iskolában, mint másutt. A kon
centráció tana az oktatásban (Ziller, Rein), vagy világosabban a tantár
gyak tanításának kapcsolata (Dörpfeld) itt igen nagy figyelemben ré
szesítendő.

4. Némely abnormális gyermeknél tehetség tekintetében nagy egy- 
oldalúságot találunk, emiatt szükséges, hogy a kísiegítő-iskolai oktatás 
minden fokán sokkal behatóbban egyénesítsünk, mint a normális tanu
lóknál. Arra kell törekedni, hogy a tanulót egyenlőtlen képességei d a 
cára is lassan-lassan harmonikus kiképzésben részesítsük.

5. A tanítás minden fokán különösen ügyeljünk arra, hogy a tanul
takat a gyakorlati életben alkalm azhassák a gyerm ekek• Erre már az 
anyag kiválasztásánál éppen úgy tekintettel kell lennünk, mint annak 
tárgyalásánál. A hasznosságnak ezen elvét, bár arra más nevelő intéze
tekben nincs szükség, a kisegítő-iskolában nem mellőzhetjük, mert kü
lönben a fent jelzett célt (a gyermekek keresőképessé tételét) el nem 
érhetjük,

6. Tapasztalati tény továbbá, hogy az igen kicsiny és igen szűk 
gondolatkör is nagy hajtó erővé fejlődhetik az ember életében, ha kellő 
kiképeztetésben részesült és elég erős arra, hogy az érdeklődést és az 
akaratműködést megfelelően irányítsa- Azért kell a kisegítő-iskolában  
még sokkal inkább hangsúlyozni azt a mondást, hogy a m érséklésben  
légy igazi mester. így időt nyerünk egy kikerekített egész gondolatkör 
felépítéséhez, kiképzéséhez. -

Sajátos jellege van a kisegítő-iskolának a tantárgyak kiválasztása 
tekintetében is; a tantárgyakat itt is, akár csak a normális iskolában, ér
zelmi és tárgyi körökre, továbbá készségekre osztjuk fel, de azért az 
egyes tantárgyak jelentősége, a tantervben kijelölt helye és azoknak a 
nevelési tervezetben való állása a tanulók különös viszonyai és szükség
letei szerint igen különböző.

így pl. a szemléltető oktatás, valamint a munka-, torna- és beszéd- 
tanítás á kisegítő-iskola tantervében több helyet foglal el, mint más in
tézetekében, ellenben pl, a természeti tárgyak-, a földrajz-, a történe
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lemnél csak a legszükségesebbre szorítkozunk, mert a legtöbb esetben a 
kibővített szülőföldismeret azok közt az életviszonyok közt, a melyek
ben a kisegítő-iskola tanulói élnek, teljesen megfelel; míg a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy mindaz az anyag, ami az otthonnal közvetlen vo
natkozásban nem áll, a kisegítő-iskolások felfogó képességét és értelmét 
meghaladja.

Ami az osztályok tagozódását illeti, a kisegítő-iskolában legcélsze
rűbb a hatosztályú rendszer. De azért, bár az alábbiakban a hatosz
tályú rendszert vesszük alapul, a kisegítő-iskolának más osztálylét
számra be kell tudni rendezkednie.

Fletétlenül szükséges azonban, hogy az osztályokat a pszichológia, 
más szóval a tanulók egyéni sajátságai*) alapján építsük fel, már csak 
azért is, hogy az egyes osztályokba lehetőleg egyöntetű növendékanyag 
kerüljön.

Ennek következtében tehát a fiúkat a leányokkal együtt u, n, vegyes 
osztályokban tanítjuk, hogy ezáltal is előnyösebb csoportosítást kap
junk-

Az 1. legalsó osztály rendszerint előkészítő osztályszámba megy. 
Ennek a feladata, hogy a fejlődés legalacsonyabb fokán álló. de azért 
még képezhető iskolaköteles gyermekeket annyira fejlessze, hogy azok 
aztán a második kisegítő-iskolái osztály tanításában résztvehessenek. 
Ebbe az előkészítő osztályba kerülnek

a) mindazok a gyerm ekek, akiknél a gyöngeelméjűséget egy évi» 
vagy annál is rövidebb idő alatt minden kétséget kizárólag m egállapí
tották és

b) próbaképen olyan gyerm ekek, akik még nem jártak iskolába, és 
akiknél orvosi bizonyítvánnyal igazolt súlyosan abnormális állapot kö
vetkeztében kétséges, hogy a kisegítő-iskola követelményeinek meg tud
nak-e felelni,

A második osztályba rendszerint azokat a gyermekeket vesszük fel, 
akik 2 évig jártak  normális iskolába s ott eredményt elérni nem tudtak,

A többi gyermeket tudásuk és egyéniségükhöz mérten a többi 
111— VI. osztályba (párhuzamos osztályokba) osztjuk be, mindig szem- 
előtt tartva, hogy a közös osztálytanítás csak akkor lehetséges és ott 
eredményes, ahol a tanulók között bizonyos egyöntetűség uralkodik.**)

A kisegítő-iskola eszerint A és B párhuzamos osztályokba tagozó
dik. Az előbbiben a gyengetehetségűek enyhébb esetei, — az utóbbiban 
a súlyosabb gyerm ekek foglalnak helyet.

Éppen azért az A osztályok népesebbek is lehetnek, A tanulók el* 
osztódása az A és B csoportokban rendszerint úgy történik, amint 5 tvi
szonyuk a 3-hoz. A tanulók létszáma az A osztályokban a 25-öt. a B 
osztályokban a 15-öt ne haladja meg. így aztán az A csoport átmeneti 
(Förderklasse, Mannheím) lesz, a B csoport pedig tiszta kisegítő-iskola.

Hogy a tanulóegyedek közt a szükséges egyöntetűséget annál bizo
nyosabban elérhessük, az egyes osztályok lélektani alapokon  történő 
felépítésén kívül más sajátos intézkedés is szükséges,, úgy mint

a) kicserélő- és átmeneti (Förderklasse) rendszer;

*) Legcélszerűbb erre az intelligencia vizsgálat, Bínet— Simon módszere szerint, 
amint azt Éltes Mátyásnak „A gyermeki intelligencia vizsgálata" című munkájában 
leírva találjuk.

**) A gyenge gyermekek eddig szerzett tudását a pedagógiai vizsgálat deríti ki,. 
A vizsgálat lefolyását ismertettük a M. Gyp, 1932, évi S— 10. számában.



elméjű gyermek a Szamolas ■ |y képességei. Miután pedig

¿ S Í ^ ^ Í S m  oS S vos fandTpl “  ™

« T g f l t t í ^ W K « í S £

éS ‘ “ S S S  " n é m 'S ls z e r ü  és nem is ajánlatos fiákat és leá- 
nyokat együtt egy teremben tanítani. Itt a kombmalo rendszerre1 ^  
tünk magunkon, amennyiben 2 vagy 3 osztályból a fiukat, 2 b

n^ ^ té t e ^ t S S OT* ais*t̂ y UkaÖgy3|etehetségüek iskolája legjobban 
akkor fejtheti ki áldásos működését, ha elkülönített, ónálló epulete van. 
Arra kell törekednünk, hogy minden kisegítő-iskolának különálló P 
lete legven De a helyiségen nem múlhatik a kisegítő-iskola mu o es • 
Láthatunk1 akárhány ^kisegítő-iskolát, amely valamelyik szer árterem
ben vagy tanítói szobában kapott helyiseget; onallosaga is a ig 
a némes tanítói lélek csodákat művel a szegény gyermekekké

Az emberszeretet és a gyógypedagógiai szaktudás mentheti meg
az esendő lelkeket.

HELYESBÍTŐ MOZGÁSTANITÁS.*)
Irta: Pátzayné L ieberm ann L.

Hosszú idő óta foglalkozom mozgástanítással 
Átívelésével. A mozgást olyan megnyilvánulásnak tekintem, amelyben 
mint egy tükörképben testi és lelki jelenségek láthatóvá es elemezi - 
tővé válnak. Ha sikerül valamely mozgássor flem^t rögzítem es össze
függésük értelmét megtalálni, érdekes bepillantást nyerünk egy, _ 
gyógypedagógus számára különös fontossággal bíró területre:  ̂testi e 
pszichikus tények összefüggésére- Természetes, hogy a mozgastamtas 
során felmerülő feladatok elsősorban a mozgaspedagogus szamara er 
diekesek De miután a gyógypedagógia minden ágaban a tamtas vala 
milyen mozgásfolyamathoz kapcsolódik, a mozgástanítás módszerének 
ismerete sok tanulságos anyagot nyújthat a gyógypedagógus sz“  j 

Ezúttal a helyesbítő mozgástanítás módszerének ismertetesevel

foglalkozOT^ástanításnak. bár mindig mozdulatokkal foglalkozik, sok
féle célja lehet. Lehet torna, amely az izomzat edző gyakorlását céloz 
za- Lehet általános, vagy különleges célú edzogyakorlas (tréning). Az 
általánosnak mindenkor az egész ember mozgáskészsegenek osszhang- 
zatos kiművelése a célja. A különleges mozgási leladatkorok abban ku-

*) Előadás a Magyar Gyógypedagógiai Társaság 1935. február 7,-iki szakuiesen.



lönböznek az általános edzőgyakorlás tó! fa 737 q+íai •- 
tornának neveznekl hn^r a w f '  1 ■ ,Z aíto1; amit népszerűén
vari Ilven ppI lót, í  1 ^  1 âni âsnak mindig valamilyen sajátos célja

rendezett mozdulatsort MiL  + 1 ev.ezi:^' megpedig ce7 szerint össze■ 
bői áll; lé p é s ls ű lV ÍM c té rr iíS PL-aa ,aráS',‘‘mely t5bb mozdulatelem-
velet a lélegzés és a beszéd ísl^A m lnt^lt'^L-2^83' stb'. ,U£yaníéy mü‘ 
egyszerű mozdulatelemek összetett fnl P£ ls muteitják, a művelet

ss faSságTbta„ s I r f'»-̂ ssÊ tSkSSissiS
tényezők, (hangulat, ékelem, i S a ‘ ) T a í “ '  befolyasol°  P^hológiai

kóros m £ d t S I S t i s S  ^ " b a k k r ^ 11“ ' 5 T ^ T '? űyde'- A 
összehasonlítás esetében derülnek ki A n" & aormal' íunkcioyal való 
sabb sajátságai: derülnek ki. A normál-tevékenység legfonio-

1.) a mozgás folyamatosságai,
2 ) a mozgás pontossága és
3.) a mozgás gazdaságossága..

ben slaM al, J g 2 Ö *  « . »  mozgásjélteget megszabják, rész-

SStiég3
Hogy példával szemléltessem L  e mm
posztos járásban nemcsak az egyes mozdulat-elemek k ?“ *  “  kontra' rendje, sőt, dinamikáia is kötőt/ ^mozauiíit elemek, hanem azok sor
elhelyezése- 2) az ellépő láb fain' w * 5/ & '̂2stsfú|y egyik lábon való
e l ő r e L d t t é s e V / S ’ J  'ab

d u l a f e 'S  r r g í S T o S ^ r álik ?  í á,r-ás ' ha m indezek! mo™ 
történnek. Rendellenes illetőleg k ’ me^ ele,l°, -sebességgel és erővel 
melyik mozdulatelem föl a tnl b f ^ ° ! i ' , a ,aras«. ha kimarad vala- 
patológíás járásforma íelípmző P •̂ tfc>° ^ f eSe’ ami úgyszólván minden 
fázisok sorrendje (pl megtartott ,a, Sa^  va£y me£k°mlik a mozgás- 
az ellépés és a H eg v en sS zásl " Í T *  melIf *  idöben összetolódik 
latok dinamikája. A járásforma kófos et ef yenloílenne vallk a mozdu- 
bármelyíkéből származhat rle ne 1 , va*tozasa az említett források 
egész jiá s fo ly a m a ta Ía tá sfa l vfn'" hÍ " ,  T ^ ” rendellenesség az 
felgördítése ez súlvns ^ a ?  ’ eknaracl a talp fokozatos
talpfelgördítés a z e ^ e p ő lá b íő lT “ “ ? kaíöbbletet í^ n t , (miután a
Ilyen esettben a láb merevített térddd “n v ú “ P W * )  
csak akkor lehetséges, ha az íüPtő « nyújtva lendül előre, ami viszont 
A súlyát tevés ilyenkor ~fí Z ef esz medencét féloldali felemeli.
sulyáttevés biztosítékaéonen — ° Vel .íJörténhetik- mert a folyamatos Biztosítéka eppen a bizonyos ideig tartó talpgördítés. Ugyan-



í f e  *  raedence je l e s e  csak az ágyéki homorulat növelése melle 
lehetséges, az ágyéki lordozis fokozása megmerevíti a gerincoszlop1
Slvozásá?6??kadalyozza elmozdulás gerincmunkával "való kiegye
S  í t  vet P a ..ferincoszl°P mozgékonyságának b i t
Í  súlyát t e l é t 2 í ?  egy,rOSSZ ckonómiájú járásmód. Mindkét esetbe 
a sulyatteves es egyensúlyozás nem sagíttalis síkban, minimális izon
E w n T  ' ° rtenik’, S nem k1ÍSSé ’obbra-balra való ingással, am eíSe 
pl 1  lúdtalSS SZ°íga a .szelesebb. alaP°n való járás. Mindenki isme 
£ L  3  Sa>at^ g0S ’árásat- De a jobbra-balrngo jarasmod tisztán pszichikus hatás következtében is létrejöhet h 
pl. valaki elgondolkozva jár. Lehetséges ez azért, metí a m iz S s  ökonc 
i .,la[a 6 sosorban a testtartástól függ és az utóbbit élettani okokon kívű 
íe  5ördíté^°ZZai!f t0fk l,Si befalYásolÍák- pl- elmaradhat a talp fokozató

légzésvisszatartást ős egyide»

^  leirt valamennyire megvilágítja, hogy milyen módor
alhat normális jarasfolyamat rendellenessé. Ugv testi, míntSszicholó

S s a l d Ű e V Í  a ,es, t a r t á s ig  a t e X g f v i t -
k a fe re S t  szerín? két“  Ef.ért.a,kóros ">“ «4=1 előidéző oko-at eredet szerint két csoportba sorolhatjuk; 1) szervi és 21 lelkimííkö-

is ni; ,2f ászavarok Esetleges traumák!s iae tartoznatnak. Mukodesesek a kűlönfé e beídegzésí zavarokból

esetéhen p ^ o l ó l K ^ í :

• **“ *  k6ve*e| á

f í - ™ s  % a Z ° :  *  r  m *
mozdulat-elemeinek *  f“”kc'6 * » «

Ha bármilyen tárgykörön belül tanítunk, a ¡anítás csak akkor ered-



inyes, ha alkalmazkodik a ,  ember f^ g ^ S S S S S S t lí 
lyesbítő mozgástanitas során **'“ L  , me° [  ezzel tulajdonképpen 
rtozó izomérzes tudatositasar  ̂ (mint ahogyan minden

S Í'ta d a tŐ fa a  v a íV L tad ailan al követi a m * * M  W « « *  *

éstS d leei ‘ t  s s í á ü í T
ozdulat-elemét feszült tudatos ^ l ^ l b  « «  f f i l y i k  más motorl- 
átés. vagy horgolás, vagy “ ”* f “lemei csakgyakorlás által olvadnak 
as készség, A mozgassor gy többé nem igényel tudatos figyel-
ssze folyamattá, amelynek elv g egyenkint többé nem hozzá-
íet. Ugyanakkor a mozgassor egy , l az egymásutánban,
tshetőek a mozgásemlékezet « V o l f á s e m l é L z e t l L l á b a n  csak 
melyben rögzítettük o et, ™  alamely automatikus működésnek vaja-
olyamatokat idéz fel, rl P • fipvelem- megakad az emlekezes io-
lely pontjára ráirányul a tudatos gy UeUemetlen jelenséget, hogy ha 
yamata. Minden zongorista ismer tanult és játék közben hir-
alamilyen darabot mozgáséra e J  a figyelme, megakad az emlé-
elen. a darab valamelyik reszere y | J az egészet elölről kezdi-
tezés és a darabot csak úgy  ̂ i Y afféktusoknak, légióként a féle*
\z a tapasztalat, hogy különösen gy ^  & zongorista fél a megaka- 
emnek van ilyen mozgasga - L • nlvamatra a figyelme; vagy pl« 
iástól, annál inkább irányul a “ “ ^ g g f S S ^ d í g t ó l .  egész bízo- 
a dadogó, aki a szövegben előre íel egy betű kmionda | és újra-
ayosan megakad a beszédben a n n a l ^  “ ÜUt4st is, hogy
kezdi az egesz szót, íme m g mozgásemlékezet folyamatossaga-
tulaj donképpen a élelem idézi í^1 a mozgasemm y valamely
nak zavarát azá tál, hogy halasa alatt Tárás-, vagy be-
automatikus funkciónak egyi az akasztja meg az automatikus
szédfélelem is.) Ilyenkor azutan a felelem akasztja m g
folyamat lepergését, , ( , , ,, nszjchíkus mozzanatok is be-

Miután a mozgásfolyamat nyilvánvaló, hogy
folyásclják a testtartáson esm ozga   ̂ , affektusok mozgásemlé-
pszichikai okok el is ront .a ja ^  o y  PP  ̂ &Y helyesbítés folyamán az 
kezeti zavart idéznék elő. Lzert van szül 8 y tudatosítására is,
egyes mozdulat-elemekhez kapcsolodo ^ n ierzet védekezzünkf

„yire befolyásolják mozdulatelemek és a

£ £ £  ad:  ’S íérzeteket szerezzen a tanítvány es tudatosítsa a z o w i.i i  gy
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azonban már nem jutott el a korrigált mozdulat-elemeknek funkcióvá!
való összefüggéséig.

Tudom, hogy a mozgásfolyamat elemeinek tudatosítása ellen sok az 
ellenvetés. Többek között elvész az automatikus folyamatok biztonsága, 
fokozódik a mozgáskényszer és a velejáró mozgásfélelem kiterjed más 
mozgásokra is. (Pl. dadogóknál). Teljesen egyetértek az ellenvetések
kel. abban az esetben, ha: 1) a tanítás megáll a funkció szétbontásánál 
és 2} ha időhiány vagy egyéb akadályok miatt nem kerül sor az újon
nan tanult mozgás-anyag gépiesítésére és felhasználására. Ilyen esetben 
jobb a tudatosítás munkáját el sem kezdeni. Súlyos hiba lenne pb be
szédtechnikát megfelelő légzéstechnika nélkül tanítani. Azonban épp
oly hiba külön légzőtechnikát tanítani anélkül, hogy annak beszédben 
való felhasználását kívánnék. Természetesnek látszik, hogy először a 
lélegzés, azután a beszéd elemeit külön-külön megtanítjuk és azután 
fűzzük össze annak mozdulatelemeit. A tanítás eredménye csak akkor 
teljes, ha a funkció ismét gépiessé vált. Éppen az összetűzés fokán me
rülnek fel a legsúlyosabb nehézségek, mert éppen úgy az alkati, illetve 
szervi, mint a pszichikus okok a mozgásfolyamat összefűzésmódját be
folyásolják- Gyakran látom pl. a következő esetet: Valaki egészen jól 
megtanult járni szobában, vagy a kórház folyosóján. Amint kiviszem a 
kertbe vagy az utcára és ezáltal pszichikus helyzete megváltozik, az 
addig kifogástalan járás visszaesik. Vagy pl. a járni tudó beteget elő
ször kétoldali támasszal tanítom, azután térek rá a két bottal való já
rásra, végül bot nélkül járatom. Minden esetben, amikor megnehezítem 
a járást, amikor rátérek a tanítás során pl. a két bottal való járásra, 
azt tapasztalom, hogy az egész járásmód visszaesik egy előbbi állapo
tába- Ilyenkor újra kell kezdeni az elemek betanítását a nehezebb 
egyensulyozásí feltételek mellett. Éppen ezért a helyesbítő tanítás ösz- 
szefüzési szakában a legkényesebb tanítási feladat a tananyag fokoza
tos nehezítése, és megköveteli az elemek újraismétlését minden egyes 
nehezítésnél. Éppolyan fontos a túlterhelés elkerülése. A túlterhelés 
(minden mozgászavarnál) lehet úgy pszichikai, mint testi. Az egész ta
nítás eredményességét sohasem fenyegeti több veszély, mint éppen az 
összefűzés szakában. Tekintetbe kell vennünk még azt a tényt is, hogy 
a mozgástanulás eltér az elméleti ismeretek elsajátítási módjától. Az 
utóbbinál a tanítás lényege a megértésen alapul és a begyakorlás má
sodrendű szerepet játszik, míg a mozgás-tanulásnál a megértés önma
gában nem elég valamely mozdulat megtanulásához, az elsajátítás gya
korlás útján történik és éppen a gyakorlás közben csúszhatnak a moz
gásfolyamatba újabb hibák.

Az elmondottakhoz szeretném hozzáfűzni, hogy rövid fejtegeté
seimben csak utaltam a helyesbítő mozgástanítás pszichológiai vonatko
zásaira. Nem beszéltem az egyes folyamatok fejlődéstörténetéről, pato
lógiás eseteiről, a folyamat esetleges hanyatlásáról, stb. Igyekeztem a 
helyesbítő módszer gyakorlatát ismertetni, és pszichológiai vonatkozá
sokat csak annyiban érintettem, amennyiben a módszer megértése kö
vetelte. Az elmondottakkal azonban korántsem merítettem ki mindazt 
a tenger pszichológiai anyagot, amelyet a mozgás megfigyelése és meg
értése feltár és amelynek tanulságai, meggyőződésem szerint, valóságos 
kincsesbányát jelenthetnek a gyógypedagógus számára. Amint előadá
som elején mondottam, a gyógypedagógus munkája, nem kis részben, 
kóros mozgásfolyamatok megjavítását is célozza. Éppen ezért igen hasz
nos anyagot szolgáltathat számára, ha növendékeinek mozírásbeliségét
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minél alaposabban ismeri. Ebből a meggondolásból származtak azok a 
mozgásvizsgálatok, amelyeket az 1933—34. évben Schulmann igazgató 
úrral a beszédhibák javítására szolgáló állami tanfolyamon dadogókon 
végeztünk. A dadogok összmozgáskészségét igyekeztünk megfigyelni 
tesztek segítségével. A tesztanyag az egyes folyamatok (egyensúly, lé
legzés. beszéd ¡járás stb-] megfigyelését szolgálta és érdekes, talán pe
dagógiailag is értékesíthető eredményeket hozott. Úgy a gyógypedagógia, 
mint a mozgáspatológia szempontjából is kívánatos lenne, ha lehetőség 
és mód nyílna arra, hogy ezeket a vizsgálatokat folytathatnék és a 
gyógypedagógia többi ágazatára is kíterjeszíhetnők. Csak határozott 
megfigyelésekre lehet egy, a gyógypedagógiai oktatást kiegészítő, a nö
vendékek sajátos szükségleteit szolgáló mozgási gyógypedagógiát ala- 
pítani. Mindaddig, amíg bizonytalan, hogy mi mindent kell helyrehozni, 
nehéz pontosan a szükséglethez szabott mozgáshelyesbítést végezni. 
Helyesbítő mozgáspedagógia csak olyan mozgási rendellenességek ja
vítására alkalmas, amelynek motorikus tüneteit pontosan ismerjük. PL 
torzítás okozta mozgászavarok, vagy ídegbetegségek következtében 
fennálló mozgászavarok javítására. De lehetne e mozgáspedagógia a 
gyógypedagógia minden ágának kiegészítője is, ha a megfelelő motori
kus sajátságokat ismernek. A megkezdett vizsgálatoknak ez volt távo
labbi céljuk. Szeretném remélni, hogy ez a megfigyelő munka tovább 
folytatható a gyógypdagógia hasznára.

AZ ÉRTÉKELŐKÉPESSÉG, MINT A GYÓGYI FŐ- 
NEVELŐI GONDOLKODÁS ÉS TEVÉKENYSÉG 

TÉNYEZŐJE.*)
Irta: H orváth K álm án .

Az egyén társadalmi magatartásának formája belső és külső té
nyezők eredménye. Minden biokémiai folyamat, amely az egyénben 
lezajlik, minden fiziológiás jelensége az életnek szerves összefüggésben 
áll az egyén magatartásával. A test organikus megépítettsége, ennek 
minden rezdülése hatással van az egyén életére, jellemének, társadalmi 
magatartásának kialakulási módjára- A társadalomban fellépő szokások 
és parancsnok, a testiségre, az érzelmi-, valláserkölcsí-, esztétikai- és 
családi életre, a munkaközösségre, a honpolgári kötelességekre vonatko
zó értékeszmék következtében, másrészt az egyénnel veleszületett díspo- 
zitíók, konstitutíonalis adottságok folytán támad a közösség egyes tagjai
nak magatartása, alakul ki az uralkodó társadalmi felfogással és er
kölccsel megegyező, vagy ellentétes magatartása.

A világ mai állása, amely az egész társadalom magatartásának 
általános megnyilatkozása, arról tanúskodik, hogy mindig a különböző, 
egymással szembenálló értékeszmék összeütközései idézték és idézik 
elő az emberiség meghasonlását, szellemi és társadalmi forrongását- 
Sőt, ha az egyetemes emberiség élet jogának koronája a boldogság, úgy 
túlzás nélkül elmondható, hogy az emberiség azért nem éri el az általá
nos boldogságot, mert az évezredek folyamán kialakult bámulatos em
beri értelem nemcsak okos, szép, nemcsak az egész társadalomra nézve 
hasznos értékideálokat termelt, hanem egyben oly botlásokat, oly hibás 
értékelési eszméket, amelyek sem a növény-, sem az állatvilágban el

*) Előadás a Magy. Gyógypedagógiai Társaság 1935, április 4,-i nagygyűlésén.
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sem képzelhetők. Sem a növény-, sem az állatvilágban nem fordul elő 
az a szinte végtelen magatartásbeli változatosság, ami a különböző ér
tékeszmékkel befolyásolt emberi élet területén tapasztalható. Csakis 
az ember tud oly szellemi magasságra emelkedni, tud oly értékeszmé
ket kitermelni, mint Platón, Arístoteles, Newton. Goethe, Kant és meg
fordítva, tud oly erkölcsi romlásba süllyedni, embertársainak oly mé
lyen ártani, mint Nero, Kalígula, Rettenetes Iván!

A társadalmi fogyatékos gyermekek gyógyító nevelésének igen ne
héz problémája az értelemmel felruházott ember társadalom- és er
kölcsellenes jelenségeinek mérlegelése. Miért van az, hogy a természet- 
tudományi, kémiai, technikai dolgokban előrehaladt ember értelmét 
sokszor pusztításra, rombolásra használja fel? Miért van az, hogy az 
emberiség, amely táplálkozását, védekezését illetőleg nagyszerű eszkö
zöket fedezett fel, ezeket az eszközöket sokszor embertársai tönkretevé- 
sére használja fel? Miért van az, hogy az az egyén, aki ma állati dur
vasággal, szánalomérzés nélkül gyilkol, másnap esetleg kétségbeesik 
amiatt, mert kutyája beteg? Miért van az, hogy az ember értelmíképes- 
ségét ahelyett, hogy embertársai boldogítására állítaná sorompóba, ezt 
embertársai megtévesztésére, becsapására, megsemmisítésére használja 
fel? E probléma-a társadalmi fogyatékos gyermekek nevelésével foglal
kozó alkalmazott gyógyítóneveléstan általános és mindennapi kérdése, 
mert a letartóztatásí, de egyéb intézetekben is nagyszámban találunk 
az erkölcsi élet legalacsonyabb fokára süllyedt, sokszor kiváló értelmi 
képességű, művészi tehetséggel rendelkező zseniális egyéneket. Joggal 
kérdezhetjük tehát, hogy az ily kivételes értelmi és művészi tehetségek 
mellett miként léphetnek fel fársadalomellenes magatartási formák, 
kriminális vagy erkölcstelen cselekvési módok?

Az emberi gondolkodás e kínzó, ezen örökké égető problémát idők 
folyamán a legszélsőségesebb, sokszor a legellentétesebb felfogásokkal 
igyekezett magyarázni. Ma is uralkodó az a régi felfogás, amely azt 
vallja, hogy az értelem épsége egyedül elégséges a normális erkölcsi 
élet, a helyes társadalmi magatartás biztosítására.

Az értelem nagy fontosságát az erkölcsi életben első ízben Sokra- 
tes hangoztatta, aki azt vallotta, hogy minden erénynek egyedül az ér
telmes belátás az alapja. Felfogása szerint aki tudja, hogy mi a jó és 
a jót megérti, szükségszerűen mindig a jót választja és nem a rosszat- 
A renaissance korban Sokrates nézete általánossá vált s mint ilyen ura
lomra jutott. E kor bölcselőinek felfogása az volt, hogy egyedül a tu
dás javíthatja meg a népet és ennek erkölcsi magatartását. A. felvilágo
sodás korának és képviselőinek Descartes-, Spínosa-, Leibnitz- és Wolíf- 
nak lényegileg szintén ez volt a nézete. Rousseau ezzel szemben azt 
hangoztatta, hogy az értelem mívelése az egyént csak rosszabbá teszi, 
Az önhittség, hazugság, megvetés felfogása szerint nem más, mint az 
emberi ész találmánya- E nézetnek, mely lélektanilag Rousseau korában 
nem volt igazolható, Schopenhauer igyekezett megadni a lélektani alap
ját. Schopenhauer az akaratot elsődleges funkciónak tekintette, aminek 
az értelem az eszköze, vagyis felfogása értelmében, ha az akarat go
nosz, úgy az értelem csak arra szolgál, hogy a születéstől fogva rossz 
akarat útját egyengesse.

A társadalmi fogyatékos gyermekek nevelésében még ma is e két 
szélsőséges és egymással szembenálló nézet uralkodik. Vannak, akik 
mindent az értelemtől, az értelemre való hatástól várnak. Az értelem
nek mindenható szerepet tulajdonítanak s azt vallják, hogy csakis ér
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telmi oktatással lehet a gyermeket jellemessé, megfelelő társadalmi ma- 
gatartású emberré íejleszteni. Nagy számban vannak oly nevelők, akik 
azt hiszik, hogy bizonyos iskolák elvégzésével a gyermek társadalmilag 
feltétlenül értékessé válik. Javító intézeteink nevelési rendje főleg e 
felfogáson épül fel s ezért a gyermekeket oktatják, mesterségre tanítják, 
holott a puszta oktatásnak és munkának, megfelelő egyéni gyógyítóneve
lés nélkül, különösebb eredménye nem lehet. E felfogással ellentétes az 
az álláspont, amely a társadalmi fogyatékos gyermeket lehetőleg buta
ságban akarja hagyni, magasabb iskolákból kirekesztení igyekszik, ne
hogy tanultságát rosszra használja fel

E két túlzott nézettel szemben felfogásom az, hogy a nehezen- 
nevelhetőség tényét nem lehet és nem szabad egy közös okban elhatá
rolni, hanem ezt csakis a belső és külső okokkal befolyásolt ösztön-, 
érzelmi.-, akarati- és értelmi élet rendellenességeiben, valamint ezek 
összefüggésében kell keresni, mert a lelkiélet területén bármely tag 
rendellenessége az egész lelkíélet megváltozását eredményezi. Legyen 
valaki tehát értelmileg bármilyen zseni, ha értelmi képességeit ala
csonyrendű ösztöneinek és vágyakozásainak gátlásnélküli kielégí
tésére használja fel, társadalmi tekintetben nem vehető normális
nak, mert ösztönfékezhetetlensége, érzelmi egyoldalúsága, tompasága 
stb. következtében minduntalan összeütközik a társadalmi renddel. Az 
értelem normális fejlődése ilyenkor megvan ugyan, de azért az egyén 
nem viselkedik normálisan,, társadalmi magatartása a közösség általá
nosan elfogadott viselkedési módjával ellentétes, mert nem tud, vagy 
nem akar helyesen értékelni, ami a közösség szempontjából nagy hiba, 
minthogy gyakorlati életünknek, erkölcsi fejlettségünknek, társadalmi 
magatartásunknak értékelőképességünk az igazi mértéke. S bár minden 
pedagógiának elsősorban az értékeszmék megtartása, átszármaztatása 
és továbbfejlesztése a célja és feladata, mégis vajmi kevés szó hangzik 
el a nevelői gondolkodás kialakítása érdekében történő tevékenységünk 
közepette az emberi életnek ezen felette fontos képességéről-

Ha az emberi értékelőképességet vizsgáljuk, úgy azt találjuk, hogy 
az értékelőképessiégnek leglényegesebb tényezője az, hogy akarunk-e, 
avagy tudunk-e helyesen értékelni. Az értékelni akarás és tudás ösztö
nöz bennünket a külvilág tudatos szemlélésére, ez irányítja, befolyá
solja ösztönös, érzelmi, valláserkölcsi, esztétikai, családi, honpolgári 
magatartásunkat, irányítja gondolkodásunkat, szabályozza egyéni érté
künk és társadalmi boldogulásunk mértékét. Az értékelőképesség tehát 
életünk egyik legfontosabb tartalma. Az értékelő képesség teszi lehe
tővé a gyakorlatias és a magasabb értékelést, és megfordítva, a tartalom 
hiányosságai és hibái jelentik az egyén értékcsökkenését s idézik elő 
életének sokszor legnagyobb katasztrófáját.

Ha normális értelmi fejlődés mellett az értékelőképesség vagy az 
értékelni akarás zavara megnyilvánul, úgy ezalatt nem értendők meny- 
nyíségbelí (quantitativ) kiesések, hanem csakis minőségbeli (qualitativ) 
hiányok. Normális értelmi fejlődés mellett az értékelőképesség bizo
nyos agyi területre elhatárolható mennyiségbe!! elváltozásáról szó se 
lehet. Erről még az érzelmi tompaság esetében is csak akkor beszélhe
tünk, ha a veleszületett immorális magatartás szélesebb területen, vagyis 
gyengeelméjűségben nyilvánul meg, Minden ember mint természetes és 
nem mint kulturlény születik, örökségképen minden gyermek primitív 
ösztönöket és képességeket hoz magával, valamint kedvező és ked
vezőtlen dispozicíót a kulturközösséghe való beilleszkedésre. Ha a
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normális értelmi képességgel rendelkező egyén megfelelő módon 
a kulturközösségbe nem tud beilleszkedni, úgy ennek oka tehát 
a veleszületett hajlamokban és a környezet hatásaiban keresendő, mert 
a kedvező hajlamokat a környezet nem ébresztette fel, avagy azokat 
helytelen értékelési eszmék útján rossz irányba fejlesztette, S minthogy 
ily esetekben a fejlődő egyén a gyermeki- vagy a serdülőkorra jellemző 
értékelési módokat megtartja, a fejlődéssel kapcsolatos átmeneti for
mákból nem tud kibontakozni, azokban megmerevedik, avagy bizonyos 
irányban nála az értéktartalom hibás, rendellenes: beszélhetünk az ér
tékelő képesség fejlődési és tartalmi zavaráról.

Az értékelőképiesség fejlődési és tartalmi zavara az éleiben nem 
ritka jelenség, minthogy a fejlődő egyén értékelő képessége lassan fej
lődik ki, számos fokozaton épül fel, arra minden veleszületett és külső 
adottság hatást gyakorol. Kis gyermekkorban az ösztönökkel s az önző 
éniséggel, a testiséggel kapcsolatos értékelőképesség fejlődik ki; a 
serdülés éveiben pedig fokról-fokra az elméleti-, a vallásos-, etikai-, 
esztétikai-, hazafias-, gazdasági-, gyakorlati stb. értékelőképesség bon
takozik ki, S mivel az érdeklődés, az értelem és a tehetség bizonyos 
irányban különösen erős, érthető, hogy egyes értékelési területek erő
sebben fejlődnek ki, mint azok, amelyekre az egyénnek tehetsége nincs. 
Az ifjú sok mindent megpróbál; a dolgokat fejlődése folyamán külön
böző módon értékeli; a gyermeki játék, az ifjúkori olvasmányok, a 
fantázia, a praktikus tevékenység, valamint ezer és ezer más és más 
tényező mind hatást gyakorol a gyermek értékelő képességének fejlődé
sére,, ezt állandóan alakítja, formálja, azaz az ember értékelőképessége 
nem valami merev abroncs, hanem a körülmények és célok szerint foly
tonosan változó struktúra. Az ember ugyanazon dolgot körülményei 
és céljai szerint különbözőképen értékelheti; liberálisból konzervatív 
lehet, avagy megfordítva, ha politikai állásfoglalását illető értékelése 
fokról-fokra változást szenved.

Ha a fejlődő gyermek éríékelőképessége bizonyos fokon megáll, 
ha bizonyos irányban megmerevedik, nagy hiba; de ugyancsak baj az is, 
ha értékelőképessége igen könnyen és minduntalan irányt változtat. 
Ez utóbbi esetben a gyermekből oly egyén fejlődik, aki önmagával soha 
nincs tisztában, aki soha se választ határozott foglalkozást, mert ugyan
azt a dolgot minduntalan másként értékeli.

Határozott jellem, állandósult társadalmi magatartás az ily egyén
ben nem fejlődik ki, az ilyen ember az önösség fokán marad, anarchís- 
tíkus magatartása a társadalmi közösségben állandóan megmarad, 
irány, cél nélkül csak az érzelmek és szenvedélyek útját rójja. Az ily 
egyén igaznak tartja magát és valóban őszinte is, mert pillanatnyi érzé
sét magatartása legtöbbször igazolja, de mert kisebb vagy nagyobb 
jellemszígetekből áll, meghasonlásra hajlamos s ezért élete az önma
gával vívott küzdelmekben merül ki. Helyes és célszerű életteljesítmény 
az ily embertől nem várható, mert az ily egyén az igazi önértékelés 
tudatáig, önmegelégedettségíg nem jut eh Az értékelőképesség ezen 
feltűnő állhatatlansága sokszor a tehetséges, a sokoldalúan képzett, az 
értelemben gazdag embereknél nyilvánul meg, oly egyéneknél, akiknél 
megvan minden érték, csupán az értékeket egyesítő, a lelkifeszültsége- 
ket megszüntető, az ellentétek kiegyenlítésére szolgáló és az állandó 
célokra törő akarat hiányzik belőlük.

Az értékelőképesség területén gyakran tapasztalható fejlődési 
rendellenesség ugyancsak az értékelőképesség disharmoníája. Már a
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régi bölcselők megfigyelték, hogy a legerősebb atléták gyávák lehetnek, 
mert a fizikai erő nem mindig azonos a lelki bátorsággal, Sokszor ol
vassuk gyilkosokról, hogy embertársaikat a legnagyobb kegyetlenséggel 
ölik meg, de állatokkal és növényekkel szemben gyengédek, együttér
zők. Minden ily esetben arról van szó, hogy az érzelmi értékelés bizo
nyos irányban megfelelő és megfordítva, más irányban pedig abnormá
lis, Többször hallunk bűnözőkről, akik rablásoknál, betöréseknél nagy 
ügyességet, bátorságot, higgadtságot és önfegyelmet tanúsítanak, meg
van bennük az értelmi értékelőképesség és az ezzel kapcsolatos önura
lom, csak ezt rossz célokra használják fel, mert érzelmi értékelés te
kintetében fejletlenek, nincs megfelelő közösségi érzésük. Minden iiy 
esetben azt tapasztaljuk, hogy a különböző értékelési területek egymás
tól mintegy hermetikusan el vannak zárva, ily esetekben az értelmi és- 
az érzelmi értékelési szféra között nincs meg a rendes összeköttetés.

Az értékelőképességnek bizonyos fejlődési fokon való megmereve
dése szintén nem ritka jelenség, mert az lemberek szellemileg és lelkileg 
sokszor túlkorán kérgesednek meg. Nem. örvendetes kulturális fe j
lődést semmíesetre sem előmozdító jelenség az, ha az emberek túlsá
gosan merevek, ha mindig a múltban élnek, ha a múltat dicsérve sem 
kedvük, sem képességük nincs arra, hogy a jelen feladataiban rész [ve
gyenek. A múlt és jelen állandó harca, amely mindig a különböző 
irányban kialakult értékeszmék összeütközéseiből fakad, általában a 
társadalmi étet rákfenéje, amit bizonyít a sokszor forradalmakban ki
robbanó társadalmi magatartás. Mindig nagyon fontos ezért, hogy a 
régi és az új eszmék között összekötő kapcsok legyenek; magasabb- 
rendű, könnyen ki nem mozdítható ideálok, mert különben a régi és az 
új értékeszmék súlyos társadalmi megrázkódtatásokhoz vezetnek.

Ha az értékelőképesság ezen ismertetett és elég gyakorta megnyil
vánuló fejlődési zavarait tüzetesebb vizsgálat tárgyává tesszük, úgy azt 
találjuk, hogy az értékelőképesség területén mutatkozó bizonytalanság, 
ingadozás mindig gyermekdedség, íníantílízmus jele. Az értékelőképes
ség infantilistikus megnyilvánulásának oka rendszerint abban rejlik, 
hogy a környezet ép oly bizonytalan és határozatlan, mint a gyermek. 
A környezet a határozatlanságnak, az állhatatlanságnak állandó rossz 
példáját nyújtja, ezért nem csoda, ha a gyermek is ilyenné fejlődik. 
De sokszor a tervszerű nevelés is hibákat követ el, mert a gyermeknek, 
az ifjúnak vagy túlságosan sok, vagy túlságosan kevés eszmei szabad
ságot engedélyez. Az első esetben hiányzik az erős ellenállás, amely 
az erőteljes egyéniség kibontakozását lehetővé tenné, minthogy a túl
sók szabadság a gyermeket nem óvja meg az állhatatlanságtól, lelki
életének szétszakadásától, A szigor ezzel szemben meggátolja, sokszor 
lehetetlenné teszi a gyermeki önállóság kifejlődését, ezért az így nevelt 
gyermek értékelőképességét illetőleg rendesen gyermekded, infantilis 
marad.

Többször tapasztaljuk azt is, hogy az értékelőképesség fejlődési 
zavarait a családon kívül a gyermeki rendellenességeket megszüntetni 
hivatott iskola váltja ki, vagy az állandósítja, minthogy az oktatási és 
a nevelési célok között — különösen egyes iskolafajoknál — nincs 
megfelelő összekötő kapocs. A fejlődő ifjút az egyik tudomány területé
ről minden átmenet nélkül vezetik be más tudományokba; gyakran túl
teng az oktatás, ellenben hiányzik, vagy erősen háttérbe szorul a nevelés,

A különböző értékelési zavarok kifejlődésének nagyban kedvez 
továbbá az idők szelleme is. Soha oly dúskálkodás a szellemi divat
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terén nem volt, mint napjainkban. Festészetben, művészetben és tudo
mányban soha oly sok irány nem bontakozott ki, mint éppen jelenünk
ben, Az új psychologiai irányzatok egymással homlokegyenest ellen
kező felfogása eredményeképen nincs psychologíánk, csak psycholo- 
gíáink vannak, amelyekben még az állandóan psychologiával foglal
kozó lélekbúvár is nehezen tájékozódik. Nem éljük-e át napjainkban 
az objektív és subjektiv psychologiai irányok harcát, Freud, Adler, Jung, 
Stekkel, Coué stb. által képviselt irányokat, a behavíorísmust, alkat- 
psychologíát, a phánomenologíát és általában a legkülönbözőbb irá
nyokat szinte alexandriai mértékben? Ehhez társul még a háború és az 
összeomlás; a tulajdon megrázkódtatásai és eltolódásai, a gazdasági 
krízisek, az egyes ember és a nagytömeg bizonytalansága, a munkanél
küliség, a foglalkozási ágak túlteltsége, a hivatali becsület és hűség 
hiányának elrettentő példái, a film, és sokszor a sajtó meg nem váloga
tott termékeinek hatása.

Az értékelőképesség tartalmi zavara normális hajlamok mellett 
szintén gyakori jelenség. Az értékelőképesség tartalmi zavaráról akkor 
beszélünk, ha bizonyos értékelések rossz irányban fejlődnek, ha a gyer
meknél egyes, a társadalmi életben fontos és nélkülözhetetlen érték- 
tartalom ferdesége mutatkozik. Normális hajlam és tehetség meileít az 
éríékelőképesség taralmi hiányát leginkább a rossz nevelés okozza, 
avagy ezt a nevelés hiánya váltja ki, mert a gyermekben külvilágra vo
natkoztatott tárgyi értékek csak akkor keletkezhetnek, ha a helyes ér- 
tékideálok azokban is megvannak, akikkel állandóan érintkezik. Ha a 
gyermek környezetében a tisztaság, az udvariasság, őszinteség, becsü
letesség, mértékletesség, önuralom, a szociális segítőkészség, együtt
érzés, a vallásos és hazafias érzés, a lelkiismeretesség, igazmondás, jó
szívűség, törvénytisztelet, igazságszeretet, szorgalom, tetterő, stb. nincs 
eléggé kifejlődve, úgy ezek a gyermekben is elsatnyulnak, sőt még ak
kor is, ha ebben az irányban képességei és hajlamai veleszületetten 
megvannak, erősek. Az ily környezetben felnövekvő gyermek nevelése, 
ha más mílíeube kerül, nem nehéz, feltéve, hogy tudatában vagyunk 
annak, hogy amit az élet, a szülő és a környezet e gyermekeknél hosszú 
idő mulasztásai árán elrontott, rendellenessé fejlesztett, azt csakis 
hosszú és fáradságos gyógyífónevelőí munkásság pótolhatja.

Az értékelőképesség tartalmi elsatnyulására Pestalozzi hívta fel 
legelőször a nevelők figyelmét, újabban pedig az indivíduál psychología 
hangsúlyozza ezt nyomatékosan. Ha a szülő a gyermeket már kiskorá
tól kezdve szeretetlenül, ellenséges érzéssel, mint haszontalan terhet 
kezeli, ha az anya szeméből gyermekére soha sem sugárzik a család és 
társadalmi élet éltető melege, a szeretet, úgy a gyermek korán meg
szokja az alakoskodást, a helytelen értékelést. Az ily gyermek jogosan 
azt hiszi, hogy az egész világ csupa ellenségből áll, ezért mindenre gya
núval, gyűlölettel, titkos bosszúvággyal reagál.

A serdülés korában gyakran megfigyelhető, hogy a gyermek bizo
nyos értéktartalmat nem tud megszerezni, magasabb értékelőképességi 
tartalom benne nem fejlődik ki, mert az értékek megérzése, megítélése 
és az azokra való törekvés alacsonyrendű, erősen ösztönös indokokból 
táplálkozik. Ily lesetekben az értelmi értékelőképesség olyan, mint a 
tolvaj lámpás, csak az alacsonyrendű ösztönök és érzéki vágyakozások 
útjának keresését szolgálja. Mindezen esetekben felmerülhet az a kér
dés, hogy vájjon ki a hibás, ha a lélek nem fejlődhetik, ha bizonyos 
fejlődési fokon megáll, Sokan arra gondolnak, hogy ily esetekben a
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gyermeknél hiányzik a szükséges alap, holott legtöbbször e zavarálla
potnak a környezet rossz magatartása az oka. Jól tudjuk, hogy miként 
fogalomalakuláshoz érzéki észrevevések elemei is járulnak, azonképer» 
szellemi értékítélet is érzéki jellegű kedv és kedvetlenségi érzetekből 
szűrődhetik le a léleknek, az akaratnak közbelépésére és befolyására. 
Elemi alapvetés nélkül, amely még az érett egyén értékmegítélésénél 
is mindig kícseridül, nem lehet az értékelőképesség eszmei tartalmának 
zavartalan fejlődését elvárni.

Ha a lélek az emberhez méltó értékelési tartalmat önmagától nem 
tudja kifejleszteni, úgy ennek oka az is lehet, hogy az ifjú hivatása és 
munkája erősen mechanisztikus jellegű, avagy a rossz bánásmód és az 
anyagi szükség által megnehezített, testet és szellemet erősen igénybe
vevő. Az erőkímerülésből származó értékelsatnyulás veszélye akkor 
legnagyobb, ha a fejlődő ifjú idegbeteggé válik amiatt, mert gyermeki 
jellegének átalakítására sok erőt használ fel.

Az értékelőképesség tartalmi elsatnyulása mellett többször előfor
dul a fordított értékelés jelensége is, mely esetben a gyermek az érték
telent értékesnek tartja. Különösen proletár körökben fordul elő ez a 
jelenség, mert az osztálygyülöletre nevelt gyermek sokszor a társa
dalmi szempontból objektív értékekre is úgy tekint, mint az uralmon 
levők jól kieszelt támaszaira. Az egymástól elkülönítő, a többi osztá
lyok ellen izgató értékeszmék ezért óriási veszélyt rejtenek méhükben; 
ez rendszerint a szociális ösztönösség normális kifejlődésének kerék
kötője, a társas ösztönösség megmórgezője, ez a proletár gyermeki 
gyűlölet az ellenszenv, igazságtalanság indító rugója. Ez esetben a gyer
mek érzelmi állásfoglalása bizonyos társadalmi osztályokkal szemben 
csakis a gyűlöletből táplálkozik, ami kiváltója annak, hogy az értékest 
az értéktelentől nem tudja megkülönböztetni. Általában az érzelmi 
állásfoglalás az értékeiőképesség tartalmi kifejlődésében igen fontos 
tényező: a lehangol tságot kiváltó közlési mód még azt is visszataszítóvá 
teheti, ami valóban értékes. A psychoanalítika ép ezért találóan mutat 
reá arra, hogy a szigorú, a durva apa, sokszor kellemetlen, lehangoló 
színezetű, kemény Isten elképzelésére vezet. Rouseau pedig igen he
lyesen arra hívta fel a nevelők figyelmét, hogy nevelési szempontból 
igen veszélyes, ha az Istent, az erényt sötét tónusban, a bűnt viszont 
vidám színekben ábrázoljuk.

A gyermek az értéktelent továbbá sokszor azért tekinti értékesnek, 
mert a szeretetlen, a szigorú, az igazságtalan, az ellenszenvet kiváltó 
bánásmód következtében az asszocíálís, vagy az antiszociális magatar
tásban kielégülést talál; a társadalomellenes viselkedést ily esetekben 
a gyermek azért tartja értékesnek, mert a rossz értékelés mindig hely
telen úton tör érvényesülésre. A gyermek még az értéktelen viselkedés
sel is mindig határozott teljesítményekre törekszik, sokszor környezeté
nek figyelmét, akivel állandó érzelmi harcban él, akitől fél, aki neki el
lenszenves, akarja ezzel lefoglalni, kikényszeríteni. Különösen a sze- 
retetet nélkülöző, a teljesen árva gyermeket fenyegeti ez a helytelen 
reakciós mód. Ha a gyermek szülői szeretetben már részesült, és anyját, 
apját csak később veszíti el, úgy ez a veszély már nem olyan nagy, mert 
ez esetben a normális irányban fejlődő értékelőképesség megóvja az 
esetleges veszélyektől. Az értelmes és helyes irányban fejlődő gyer
mekre az anya halála bár mindig veszedelemmel jár, de még sem oly 
veszedelmes, mint annak nyílt erkölcsi bukása, A már értelmes, elár
vult gyermek fölött mint védőangyal, mindig ott lebeg az örök anya
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ideális eszményképe. Ha a gyermek ezzel szemben abban csalatkozik, 
akit legjobban kellene szeretnie, tehát az anyjában, vagyis az örök esz
ményképben, úgy ez nemcsak az ideálokban és a közösség által felis
mert értékekben való hitét ingatja meg, hanem ez egyben mindig gyű
löletet is kelt, amely tény magyarázatát adja az anya erkölcsi bukásá
val kiváltott gyermeki társadalomellenes magatartásnak.

Az értékelőképesség tartalmi zavarát sokszor pedig az okozza, 
hogy a gyermek a magasabb értékideálokat alacsonyabbnak mínősístí 
és megfordítva, a kisebb értékűt pedig magasabb értékűnek tekinti. A 
gyermek és az ifjú minden dolgot szenvedélyesen fog fel; az átélt ese
mény betölti egész lelkét s ezért azt könnyen túlértékeli, A túlértékelés 
következtében viszont gyakorta előfordul, hogy a magasabban rang- 
sorozott objektív értékekét alacsonyabbaknak tekinti. A gyermek, ha 
valamit kedvvel csinál, annak egész lélekkel adja oda magát; szívvch 
lélekkel játszik, a játék illúzióiból kiemelni nehéz; sportnak, különböző 
gyűjtő tevékenységnek sokszor szenvedéllyel hódol és ép ezért e tény
kedéseket sokszor rosszul vagy túlértékeli.

Gyakori jelenség különösen ifjú korban az értékmegítélés tekinte
tében mutatkozó krízísállapot is. A krizísállapot, ha ezt a szülők és ne
velők nem fogják fel tragikusan, rendszerint önmagától elmúlik és tar
tós biztonságnak ad helyét. Ha a tartós értékbizonytalanság ezzel szem
ben megmarad, állandósul, úgy az ily egyénnél mindig nagyfokú skru- 
pulozítás, beteges bűntudat lép fel. Ez érthető, mert a világ mindenki
nek olyan, amilyennek látja, ahogyan azt értékeli; ily szempontból 
nincs absolut jó, vagy rossz. Az ingadozó emberben az értékek, az ideá
lok folyton változnak. Bizonyos korban, bizonyos társadalmi osztályok
nál az értékek tartalma más és más. Nem könnyű tehát megítélni azt, 
hogy a gyermek értékelő képessége tartalmi szempontból, milyen érté
ket képvisel, mennyi abban a jó és mennyi benne a rossz. A hibák köny- 
nyen észlelhetők, de ez esetben felmerül az a kérdés, hogy vájjon az 
értékek felismerésére szolgáló hiányos értékelőképesség utólagosan 
felébreszthető-e, a fordított értékelés megszüntethető-e, helyes irány
ban fejleszthető-e és végül a tévesen fontos értékeknek tartott kisebb 
értékídeálok vísszaszoríthatók-e az őket megillető helyre?

Minden ily esetben első és legfontosabb teendő a gyermeki érték
felismerés kiépítése. S minthogy az értékfelismeréshez megfelelő intel
ligencia szükséges, kézenfekvő, hogy minden oly esetben, amidőn a 
gyermek értelmes, az értékelőképesség megfelelő felkeltése nem nehéz, 
feltéve, hogy ösztön-, érzelmi- és akarati életében psychopatíkus rend
ellenességek nincsenek, másrészt, hogy a környezet a nevelő munkáját 
rossz magatartásával nem teszi-e minduntalan lehetetlenné. S mivel az 
értelemszerű tudás egyedül nem. elég, feltétlenül szükséges a dolgok
nak érzelemszerű átélése; csakis az értékfelismeréssel kapcsolatos 
átélés és az élettel, a sokoldalú élethelyzetekkel való társulás, kapcso
lódás és az ezek folytán kialakult közösségérzés biztosíthatja, hogy 
bizonyos motívumok megfelelő időben jelentkezve befolyásolják a vi
selkedést és társadalmilag értékes magatartást teremtsenek.

Elszigetelt, lehetetlen világot tehát, amelyben különös, vagy hibás 
értékeszmék szerepelnek, soha se teremtsünk a gyermekek számára. 
Csodálatos, rosszul vagy helytelenül értékelt dolgokról nekik ne be
széljünk, mert ez esetben fantázia-világukban különös birodalmat te
remtenek, mert a helytelenül értékelt világból nehezen cseppennek bele 
a valóság szürkeségébe, az életbe, amely az iskolában, a munkaközös
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ségben vár reájuk. Ilyenkor egyszerre le kell mondaniok mindenről, le 
kell szállaniok a valóságos értékek világába, ezekért kell küzdeniük, 
harcolniok a többi gyermekkel; az élet eddigi változatosságát fel kell 
cserélniök a különösebb essmények nélkül lezajló szürke napok egy
formaságával, meg kell tanulniok, hogy az életben a túlértékelt vágyak 
nem mindig teljesülhetnek. Ha a gyermek értékelőképességét az élettel 
ellentétes irányban fejlesztjük, úgy képtelen lesz minden megalkuvásra 
és minden erejével azon igyekszik, hogy valamit megmentsen a régi 
csillogásból. Kapvakap minden alkalmon, hogy az érdeklődés központ
jába kerüljön, hogy olyasvalamit újságoljon magáról, vagy a környe
zetét alkotó személyekről, ami nem mindenkivel történik meg. Ha az 
iskolában nem fordul elő semmi olyan, aminek elmondásával az ottho
niakat csodálatba ejthetné, gyakorlott fantáziája könnyen kitalál vala
mit. Azt hiszem mindebből önként következik, hogy hogyan kell a gyer
mek értékelőképességét fokról-fokra fejlesztgetni. Nem mondom, hogy 
ne meséljünk a gyermeknek semmit sem, ha szereti a meséket, de 
mondjunk a csodálatos történetek helyett olyan történeteket, amelyek 
lehetőleg a valóságot fedik, mert a dolgokat megfelelően értékelni 
csakis az igazság útján tanulja meg a gyermek. Már egészen korán 
tanítsuk meg a gyermeket arra, hogy a valóság is érdekes és nem kell 
mindent a képzelettől kölcsönkért dolgokkal feldíszíteni, hogy az érde
kes és értékes legyen. Az értékelőképesség normális fejlesztésénél min
dig az életből vett példákra és gyakorlatokra támaszkodjunk, az érté
kelőképesség fejlesztésénél a lehetséges helyzetek minél többoldalú át
gondolására és érzelmi átélésére van szükség, mert az értéknek, az esz
mének csak úgy van hatalma és súlya, ha az igaz, ha az a valóságnak 
megfelel, ha azt érzelmileg átéltük,

A gyermeki én főleg saját magára irányított, testi értékelésre irá
nyuló, önző „én." A gyermek tetteiben, cselekedeteiben főkép ösztönös 
indokok szerepelnek, valamint az ezekkel szemben fellépő gátlások, 
értékeszmék sem oly erősek, mint a felnőtteknél. Érthető tehát, hogy 
milyenné fejlődik a gyermek értékelőképessége, ha hiányzik a jó irány
ba vezető kéz, ha a gyermek nélkülözi az értékideálok kialakítását elő
készítő, fenntartó és állandósító, céltudatos nevelői munkát. Ily esetek
ben a gyermek értékelőképességének fejlődése mindig rendellenessé 
válik, ha pedig még öröklött terheltségek, veleszületett, vagy szerzett 
fogyatékosságok, betegségek is befolyásolják értékelőképességének fej
lődését, úgy sokszor megfelelő nevelés mellett sem fejlődik társadalmi
lag értékes egyénné, mert benne kizárólag alacsonyrendű, ösztönös vá
gyak jutnak felszínre, mind önmaga, mind a társadalom kárára. Aki 
tehát azt hiszi, hogy a nagy küzdelmeknek, melyet az egyén az én ide
áljának védelmében a környezettel helyesen, vagy helytelenül értékelve 
megharcol, csak a külvilág a hadszíntere, — az csalódik. A harctér 
maga az Én, a vesztes szintén az ,,Én“ és az is marad mindaddig, amíg 
megfelelő gyógyítónevelés hatására énje át nem képződik az általános 
értékídeálok alapján ténykedő lelkiismeretes, szociális „Én“-né.
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S Z A K I R O D A L O M .

Düring, Ernst von: Grundlagen und Grundsätze der Heilpädagogik,
Zürich, Rotapfel. 374 1.
A munka címe azt a reményt és látszatot kelti, mintha a gyógype

dagógia alapvetésével és alapelveínek kifejtésével foglalkoznék, E he
lyett a gyógypedagógia egyik alkalmazott részproblémájának feldol
gozását tartalmazza csupán, A mű gerincét szerző tapasztalataiból le
szűrt gyakorlati megfigyelései alkotják: hosszú éveken át vezette szel
lemileg és erkölcsileg fogyatékos fiatalkorúak munkakolőniáíb Ezen a 
gyógypedagógiai területen szerzett tapasztalatait elméletté akkor dol
gozta ki, amikor a Frankfurt a. M.-i egyetem filozófiai szakán gyógy
pedagógiai előadássorozatot tartott papok, tanítók, tanárok, szociális 
hivatalnokok és egyetemi hallgatók részére. A mű külső felépítése is 
eszerint tagozódik 25 előadásra.

Mind a mellett, hogy tárgya alkalmazott részprobléma, a bevezető 
részben és elszórtan az egész mű folyamán találhatók a gyógyító-neve
léstudomány általános elméletére vonatkozó megjegyzések is- Helyesen 
indul ki a gyógypedagógia fogalmának meghatározásában: „A gyógy
pedagógia egy része a neveléstudománynak. Tárgya elsősorban a pszi
chikus személyiség mértékétől való azon eltérések megismerése, ame
lyek a gyermekek és a fiatalkorúak nevelését megnehezítik.“ Ezt a még 
nem teljes meghatározást a következőképen egészíti ki; „Másodszor az
zal kell foglalkoznia, hogy milyen utak és segítségek állanak rendelke
zésre ahhoz, hogy nevelési alapon az ilyen szabálytalanságoknak káros 
következményei megelőzhetők és meggyógyííhatók legyenek,“

Az ilyenformán kiegészített definíció nagyrészt helytálló elemekből 
tevődik össze: a gyógypedagógia és normálpedagógia egymáshoz való 
viszonya, a szabálytalanság és a megnehezített nevelés tényének meg
ismerése, a nevelési alapon való gyógyítás, a megelőzés problémája 
mind olyan jegyek, amelyek a gyógypedagógia fogalmának meghatáro
zásába elengedhetetlenül beletartoznak. Azonban mindezek még mindig 
nem adják a teljes definíciót, együttvéve is hiányosak. A hiányok a to
vábbiak folyamán sem pótlódnak, sőt kirívóbbakká válnak: későbbi 
megállapításaiból kitűnik, hogy a megismerést kizárólag orvosi feladat
nak tekinti s a nevelési szempontú megismerésről, valamint az értékelés
ről nem vesz tudomást, Nem látja meg a gyógypedagógiai problémák 
összefüggő rendszerét. Nem határozza meg közelebbről azt sem, hogy 
mit ért „nehezen nevelhetőség“ és a normálistól eltérő „szabálytalan
ságok“ alatt. Hogy utóbbi fogalmat mennyire szűkén és á gyógyító- 
nevelői gondolattól távolesően, sőt azzal ellentétesen értelmezi, kitet
szik abból, hogy a vakok, síketnémák és beszédhibások nevelését ki
zárja a gyógypedagógia köréből, mivel ezek nevelése „különleges szak
tudást“ kíván. Mintha nem éppen a gyógypedagógusnak kellene ezzel 
a különleges szaktudással rendelkeznie.

Szerző egyoldalú felfogásának megfelelően a fogyatékos gyerme
keknek csak egy csoportjával, a nehezen nevelhetőkkel foglalkozik. 
Ide azokat a csökkentértékűeket sorolja, akik voltaképen az épértelmű 
és a csökkentértelmű társadalmi fogyatékosok és a különleges egyéni
ségek csoportjába tartoznak. Ezt a részproblémát azonban alapos elmé
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lyedéssel, részletességgel és hozzáértéssel meríti ki, Felsorolja a csők- 
kentértéküség endogén és exogén okait, megállapítja az öröklött hajla
mok és a környezeti hatás viszonyát. Az általános szempontok bemu
tatása után külön ismerteti a nehezen nevelhetők alcsoportjait. A gyön
geelméjű, a hisztériás, a neuraszténiás, az epilepsziás, a choreás, az 
ifjúkori elmezavarban és a mániás-depressziós elmebajban szenvedő 
gyermekek, valamint a meglehetősen tág meghatározással pszicho- 
pathíásnak nevezett gyermekek testi-lelki megjelenési formájának és 
megtartásának kitűnő rajzát adja s néhány elvet közöl nevelésükre, a 
velük való bánásmódra is. Külön fejezetet szentel a pubertás korának: 
a pubertás maga betegség, ebben a korban a legtöbb gyermek többé- 
kevésbbé nehezen nevelhető. Végül a nevelésre vonatkozó véleményét 
fejti ki; általános nevelési szempontokat ad inkább, semmint részletes 
utasításokat. A gyógyító-nevelésben még sokkal fontosabb, mint a nor
málpedagógiában a nevelő személyisége, Szeretetből fakadó szellemnek 
kell őt áthatnia, hogy ösztönösen megérezze a célhoz vezető utat s nem 
szabad soha figyelmen kívül hagynia, hogy az eredményes gyógyító
neveléshez három dolog kell: idő, nyugodtság, türelem.

Ezen levezetés folyamán megcsillan néha tágabb szempontok meg
látása is. Hangsúlyozza a csökkeníéríékűek hivatásra való kiképzésé
nek fontosságát, felismeri büntetőjoguk rendezésének szükségességét 
s azt kívánja, hogy minden fiatalkorúakkal foglalkozó bíró, szakorvos 
és minden pedagógus sajátítson el gyógypedagógiai ismereteket, ezál
tal a csökkentéríékű gyermekek mélíányosabb elbánásban fognak része
sülni, sőt nehezen nevelhetővé válásuk sok esetben megakadályozható 
lesz.

Egészében véve tehát jelen munka, ha nem is a gyógypedagógia 
(egész területe, de az épértelmű és csökkentértelmű társadalmi fogyaté
kosok és a különleges egyéniségek csoportja számára elméletileg is 
útbaigazító s gyakorlatilag is jól felhasználható szempontokat tartal
maz, Irányát és célját, amint azt szerző maga is megállapítja, ponto
sabban fedné ez a cím: ,,A nehezen nevelhetőség általános oktana, 
kór- és gyógytana.“ Kozmutza Flóra.

Archív filr das Blíndenwesen und lör dxe Bíldsmgsarbeít an Seh-
schwachen. Dir. S. Altmann, Dr. Z. Tóth, 0 . W anecek. 1935. 1. évf.
3—4. szám. 32 1,
A néhány hónappal ezelőtt megindult vakügyekkel és rosszulláíók 

kérdéseivel foglalkozó szaklap legújabb száma ismét több érdekes és 
értékes tanulmányt közöl,

Dr. F n edn ch  Mansfeld értekezése ,,A vak-lét létéről.“ arra a kér
désre óhajt feleletet adni, hogyan szerzi meg a vak egyén a világról való 
tudatát? Szerző maga is világtalan, így különösen hívatott a problémá
nak — szubjektív megfigyeléseivel is alátámasztható — vízsgálására, 
A válasz megadását ebben a tanulmányban csak félig valósítja meg, a 
voltaképeni eredménnyel legközelebb megjelenő cikkei fognak szol
gálni, Husserl, Metzker és Martin Heídegger nyomán haladva fenome- 
nológiaílag törekszik a kérdés megvilágítására. Az élmény fogalmából 
kifejti az átélő-átélt-átélés hármas kapcsolatát s ezeket külön-külön 
behatóan ismerteti tér- és ídőelemekkel való vonatkozásukban is, úgy az 
épérzékű, mint a látási fogyatékos szempontjából. Fejtegetései során 
rámutat a vakok konstruktív és nem szimultán íárgyszemléletére 
hivatkozva —■ arra, hogy a látók tárgyszemlélete bizonyos tekintetben
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szintén nem szimultán, hanem szintetikus. Egy tárgyat ugyanis csak egy 
oldalról foghat át tekintetével egyszerre; ha teljes képet akar róla 
kapni, minden oldalra forgatnia kell, s a szemlélet nem egyidejűleg, ha
nem egymásután alakul ki nála is.

Dr. Al. Záhor a cseh látási fogyatékosok statisztikáját közli. Az 
1931-es számlálás szerint Csehországban 4353 vak egyén él, (alakosság 
0.612" akik között 316 a háborús vak. A vakság okai a következők 
voltak: az esetek 25’3°/0-ban érelmeszesedés és aggkor! szembajok, 
18’2'J/0-ban nemi betegségek, 15'7°/(,-ban sérülések, 11'l|j-ban örökölt 
bántalmak, 9'2°/0-ban tuberkulózis, 7’8°/0-ban általános testi megbete-. 
gedések, 0’7°/0-ban trachoma, 12%-ban meg nem állapítható, .Megfelelő 
intézkedésekkel — különösen a nemi betegségek és sérülések terén a 
vakság keletkezése 30—40%'ban megakadályozható lenne.

Kari Trapny: „A kéz iskolázása a vakok iskoláiban“ című érteke
zésében a kézügyesség kifejlesztésének fontosságát hangsúlyozza és a 
kiművelés módját ismerteti. Amit a legtöbb esetben a család ezen a te
rületen elmulaszt, azt az iskolának kell pótolni, s a játéktól kezdve a hi
vatásra való kiképzésig fokozatosan nehezedő gyakorlattal kell ügyesí- 
fenie a világtalan gyermek kezét. Több száz 8— 16 éves látási fogyaté
kos gyermeken végzett kísérletei alapján megállapítja az utat, amelyen 
haladva a kézügyesség a lehetőség határáig fejleszthető.

S. Naka.o a rosszullátók ügyének Japánban történt rendezéséről 
számol be. 1930-ban kezdtek foglalkozni a csökkentlátásúak kérdésével, 
1933-ban állították fel számukra az első külön osztályt. Az 1934-ikí 
tokiói nemzeti kongresszus az egész országra vonatkozóan elrendelte a 
részben vak, illetve rosszullátó gyermekek megvizsgálását, létszámának 
összeállítását és számukra külön osztályok megszervezését.

Kozmutza Flóra.
Revísta de psícología í pedagógia, Dir. Emili Mira — Joaquim  Xirau. 

Barcelona, 1934. nov. 11. évi. 11. k. 8. sz. 349—456.
Ezt a lélektani és neveléstudományi kérdésekkel foglalkozó szem

lét a barcelonai pszichotechnikai intézet és az egyetem pedagógiai sze
mináriuma közösen szerkeszti és adja ki. Jelen száma négy hosszabb, 
részben pszichológiai, részben pedagógiai tárgyú értekezést és több rö- 
videbb beszámolót tartalmaz.

Az első cikkben G. V errneylen, a brüsszeli egyetem tagja és a Ta
nárképző tanára a gyermek értelmi színvonalának az iskolai eredmé
nyeihez való viszonyát vizsgálja. Az életkort a Bínet-Símon és Rossolímo 
tesztekkel mért intelligenciakorhoz hasonlítja, ezt pedig az iskolai ered
ményekhez, a szerzett ismeretek, a tudás fokához. Azt találja, hogy a 
gyermekek legnagyobb csoportjánál az életkor, intelligenciakor és isko
lai eredmény ugyanazon a fokon van, ez a normálisak csoportja. Akik 
egyik vagy másik szempontból elmaradottak, nem tekinthetők normá
lisaknak. Egy részüknél az iskolai eredmény magasabb nívójú, mint 
élet- és intellígenciakoruk. Ezek a gyermekek éppen azon képességük 
terén normálisak, melyektől az iskolai jó eredmény függ (figyelem, 
emlékezet], tehát több tudást tüntetnek fel, mint általános értelmű fe j
lettségüknek megfelel, A másik ejmaradotí csoportnál ezzel szemben 
az iskolai eredmény színvonala alacsonyabb az élet- és intelligenciakor 
fokánál. Ezek a meg nem felelő környezetben, elhagyottan élő gyerme
kek, akik nevelő-környezet hiányában nem szerezhetnek annyi ismere
tet, mint amennyire intelligenciájuk képessé teszi őket.

Pere Font Pú ig  „A mechanizmus az életre és a szenzíbslííásra vo-
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natkozva“ című értekezésében az élet jelenségek vitalisztikus elméleté
nek érveit állítja szembe a mechanisztikus elmélet érveivel. Ő maga az 
élettani jelenségek alapokát az elemek tevőlegességében látja s úgy ta
lálja, hogy ezzel kielégítően magyarázható a szervetlen, a tengéleti és a 
tudatos alanyok közötti különbség is,

J .  Roura neveléselméletének , a ,,Három pedagógia“ című művé
nek középső részét, a leíró pedagógiát ismerteti. Megállapítja a nevelés 
alapelveit, különbséget tesz nevelés és művelés között, kííejti a nevelés 
funkcióit és törvényeit, végül meghatározza a pedagógia helyét a tudo
mányok rendszerében.

M. Comas a matematika módszertanához járul hozzá néhány lélek
tani alapelvvel. A számfogalom fejlődésének folyamatát tanulmányoz
za. Saját számtan-tanári tapasztalatait összehasonlítja Mlle Descoeud- 
res megfigyeléseivel s igen csekély eltérést talál csupán. Végső követ
keztetése az, hogy a számfogalom eredete ösztönös alapra vezethető 
vissza s fokozatos gyakorlatok által fejlődik ki.

A folyóirat tartalmi sokoldalúságát emeli még néhány rövidebb 
cikk (az irigy magatartás leírása Jeromí Moraguestől, az iskolai intéze
tek nyaralóhelyéinek rajza Josep Esteiiától), néhány beszámoló (a 
V ili, nemzetközi filozófiai-, a VI, erkölcs-nevelői-, és a VIII. nemzet
közi pszichotechnikai gyűlésről), végül számos könyvismertetés. A vál- 
toztos tartalom mondanivalói között van új és érdekes, s kitűnik a ko
moly eredményekre és haladásra való törekvés.

Dr. Kozmutza Flóra.
Dr. Kenyeres Elemér: „A gyermek testének és mozgásának fejlő

dése,“ Budapest, 1934. a ,,K isdednevelés“ kiadása. 81 o. 2’50 P. 
A tavaly elhunyt, kiváló gyermektanulmányi szerző ezen utolsó 

munkája nagyszabású munkatervének töredéke gyanánt maradt csupán 
reánk. De így is bepillantást enged az eredeti célkitűzés menetébe, 
mely a 3—6 éves magyar gyermek testi-lelki fejlődésének pontos leírá
sát akarta adni gazdag módszeri felkészültséggel, eredeti vizsgálatok 
alapján. E magasröptű cél szolgálatába állította be Kenyeres pedagó
giai működését is, mikor tanítványait 10 éven át fokozatosan vezette be 
a módszeres megfigyelés mindinkább kigazdagodó területére. Decroly, 
Soupin, Osoretzky eljárásai mellett felhasználta a maga feljegyzéseit, 
amelyeket megbízható alapossággal kis leányáról gyűjtött éveken ke
resztül,

A töredéknek maradt munka a 3—6 éves gyermek testi és mozgás
beli fejlődését ismerteti. Ezen pontosan összegyűjtött adatok alapján 
óhajtotta Kenyeres az óvodai tornáztatás sok tekintetben elavult mene
tét élettani alapon átszervezni. Vajha akadna méltó utód, ki a megkez
dett magyar kutatói munkát folytatná.

A magyar gyógypedagógiai tudomány is nagy örömmel fogadja e 
könyvet, mert azonos úton járó a mi felfogásunkkal: megbízható úton 
nyert, rendszeresen feldolgozott tényekre támaszkodva, a gyermeket 
testi-lelki adottságaival együtt szerves egységben fogja fel, s ehhez al
kalmazkodva igyekszik természetes fejlődési feltételeit megszabni.

* H. dr. Révész Margit.
Pro Juveníute, Zürich 1935. (XVI.) évfolya m Schweizer. Monats

schrift für Jugendfürsorge und Jugendpflege. Szerkeszti: Emil 
Jucker. Zürich 1. — A svájciak tekintélyes, német, francia és olasz 

nyelven megjelenő eleven folyóiratáról lapunkban többször volt már 
szó, főleg azért, mert a gyermekvédelem keretében minden száma kö;
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zölt gyógypedagógiai vonatkozású tanulmányokat. Itt jelent meg Joh. 
H epp-nek a síketnémák és vakok zürichi intézete igazgatójának az a 
nagy feltűnést keltett tanulmánya, amelyben a síketnéma-intézetben 
nevelődött és az ilyesmiben nem részesített (tehát tanulatlan) síketné” 
mák kereseti viszonyait tette beható tanulmány tárgyává, (1932, 1—2, 
sz.) s amelyben bebizonyította, hogy a tanult és tanulatlan síketnémák 
elhelyezkedési, illetve kereseti viszonyai közt mutatkozó kevés különb
ség nincs arányban az intézetek fenntartására fordított nagy költségek
kel. A ,,Blátterben Schumann igyekezett megcáfolni az adatokat, ami 
azonban csak részben sikerült neki.

A f. évi első száma is gazdag tartalommal jelent meg. Ki kell 
emelni a folyóiratnak azt az érdekes újítását, hogy egyegy számában 
a tanulmányok nagyobb részét egy tárgykörből válogatja össze.

Az első szám négy tanulmánya az iskolára megérett, vagy meg 
nem érett gyermekekkel foglalkozik. Lauener dr., a berni iskolaorvosok 
elnöke megállapítja, hogy gyermekeink ma túlkorán kerülnek az isko
lába. Az iskolaorvosi tapasztalat azt bizonyítja, hogy a korai beiskolá
zás majdnem mindig megbosszulja magát a gyermekeken, akiknek lel
két, értelmét vagy egészségét károsan érinti a túlkorai iskolai munka. 
Az iskolaorvosok szerint általában a 7 éves kor előtt nem kellene a 
gyermekieket iskolába kényszeríteni. Behn-Eschenburgné asszony arról 
ír: „Mit tehet az édesanya, hogy a gyermek lelkét az iskolára előké
szítse?“ Lőtte Geppert „Az óvodáról és az iskolára való megérésről“ 
elmélkedik.

Különösen érdekes H. Rí'ásch pszichotechníkus „Lélektani gondo
latok az iskolára megérettekről“ című összesűrített tanulmánya. Ebben 
vizsgálati eljárást is közöl, melynek segítségével 30 p. alatt meg lehet 
állapítani, hogy valamely gyermek megérett-e az iskolára. Az építő 
képzelet  vizsgálatánál négyzetet és 2 háromszöget ad a gyermeknek, 
hogy azokból derékszögű háromszöget állítson össze. Aztán 4, majd 7 
építő kőből kell neki adott minta után különböző nehézségű házakat 
építenie. Az alaki elfogást úgy vizsgálja, hogy négyzetet, háromszöget, 
aztán két egyenes és két félköralakú vonalból álló alakot, majd egy 
derékszögű háromszöget, — melyből egy derékszög és egy háromszögű 
alak lett kivágva — rajzoltat le vele. További vizsgálati feladatok: 
mozgási em lékezés  (a levegőben előmutátott mozgást papírra kell vet
nie). Hallási em lékezés: 6 egyszerű szó utánamondása,Értelmes szöveg 
megtartása: kis történetet (mesét) szabadon kell elmondani. Nyelv 
felfogás: értelmetlen szók elmondása. Beszédkészség: nehéz szókap
csolatok utánmondása. Számfelfogás: táblák bemutatása, amelyeken 
különböző mennyiségű és elrendezésű pontok láthatók. Látási em léke
zet: 7 tárgyat teszünk egy skatulyába s azokat el kell sorolni. Tárgy
megnevezés: meghatározott tárgyak megnevezése.

K épzelőerő: Az összefüggés megmagyarázására a kép hátlapjáról 
(körvonalairól). Színmegnevezés: Színek megnevezése finom színárnya
latú lapocskákon. Fogalom alkotás: 3 szónak a cél megjelölésével és a 
felső fogalom alkotásával való meghatározása. Felfogási gyorsaság: 
4 tárgy megjelölése, melyek tarka sorban következnek egymásután és 
ismétlődnek. Kézügyesség: Előre rajzolt egyszerű alakok kivágása, 
amelyek egyenes, ferde és félköralakú vonalakból vannak ősszetéve. 
Kitartás és figyelemmegfeszítés: Váltakozva keresztet és kört rajzol 
hálózatos papírra; feljegyzendő: a hibák száma, megszakítás, kitartás. 
(Ez a teszt Bíihler-Hetzer könyvében is megvan.) Megfigyelő képesség:
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Két képet teszünk a gyermek elé, hogy mondjon el mindent, amit lát 
raj tűk. A feladat így hangzik; „Most két képet mutatok neked egyszerre. 
Te meg mondd meg, mi van ezen a képen máskép, mint a másikon; mi 
van ezen olyan, ami a másikon nincs meg; mondj el mindent, ami ezen 
máskép van, (A két kép közül az egyiken földszintes, kopott ház lát
ható, düledező kerítéssel, lombtalan fa, a rá kífeszííett kötélen fehér
neműt szárítanak, az udvaron aprított fa hever a tőkébevágott baltával; 
a ház előtt kutya, az égen felhők vannak, A másik képen emeletes a 
ház, lombos a fa, melyhez egy létra van támasztva; a ház előtt macskát 
látunk és egy öl hasábfát; húzó kút is van az udvaron; felhők nincse
nek, ellenben a levegőben repülőgép halad.)

Ha a gyermek magától nem tudná a részleteket elmondani, segí
tünk neki ilyenformán: „Mi van ezen a házon máskép, mint amazon?“ 
Némi megfigyelés után azt kérdezzük: „Lehet rajta mást is látni, vagy 
elmondtál már mindent?“ A gyermek minden megnyilatkozását felje
gyezzük és helyes feleletnek vesszük, ha a gyermek a tárgyat felismerte. 
Különösen ritka megfigyeléseket két pontnak veszünk; 40—50 pont is 
lehetséges.

A gyermekek IT^-a  10 pontot, 65%-a 11—25 pontot, 18°|La 25 
ponton felül is tud eredményt felmutatni.

Ha a gyermek nem tud a képen legalább 5 tárgyat felismerni vagy 
helyesen megnevezni: akkor a megfigyelő képesség tekintetében az is
kolára meg nem érettnek kell őt tartani.

A vizsgálathoz kiszámítási utasítást is csatol, melynek segítségével 
a legjobbakat és a leggyengébbeket könnyen ki lehet válogatni.

Rt csak az a nehézség merül fel, hogy a leggyengébb teljesítmé
nyeket helyenként a tanítók eltérően ítélhetik mieg; továbbá, hogy a 
gyermek társadalmi viselkedése és egyéni fejlettsége a tesztekből nem 
derül ki. Itt aztán igen értékes útmutatást adhat az óvónő.

A gyógypedagógiai részben F. Román érdekes adatokat közöl a 
nehezen nevelhető ifjak (gyengeelméjüek, nyomorékok, erkölcsileg 
hibásak stb.j pályaválasztásáról. Érdekes megjegyzése az, hogy a jól 
bevált fiatalkorúak 75°/„_a. idegen családokban — mestereknél, alkal
mas munkaadóknál, tanonc-otthonokban stb. — van elhelyezve, minek 
oka a szülők nevelői képességének hiánya, Sok évi tapasztalata alapján 
azt mondja a szerző, hogy a munkaadót a gyermek hibáiról kár felvilá
gosítani. Ezt ő alaposan meg is okolja, úgy hogy azt el kell fogadnunk.

(ém .)

V E G Y E S E K .

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság f, évi február 7-én szak
ülést tartott, melyen Puha László, mini szakosztályi elnök, meleg sza
vakkal üdvözölte dr. Tóth Zoltánt abból az alkalomból, hogy hosszan
tartó betegségéből felépülve újból megjelenhetett kartársai között, újból 
résztvehet a Társaság gyűlésein, Pátzayné Liebermann L, olvasta fel 
azután „Korrekciós mozgástanítás“ című értekezését, mely a módszeres 
eljárás gyakorlati értékelésével és a mozgásokkal kapcsolatos lélektani 
következtetések megvilágításával mindvégig a legnagyobb érdeklődés
sel kötötte le a hallgatóságot. — Schulmann A dolf, a szakülés máso
dik előadója, beszámolt a Nemzetközi Beszádgyógytaní Kongresszus
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nak Budapesten tartott VI. értekezletének előadásairól. Átfogó is
mertetésében különösen azokat a megállapításokat méltatta részlete
sen, melyek a dadogáskutatásí vizsgálatok legújabb eredményeire és a 
dadogok gyógykezelésének, illetve gyógyítónvelésének legújabb eljá
rásaira vonatkoznak.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság í. évi május hó 2-án is tar
tott szakülést, melyen dr. Bárczi Gusztáv rendkívül tartalmas, értékes 
előadás keretében szólt a kérgí eredetű sikclség gyógypedagógiai meg
oldásáról. Tárgya ismeretes ma már nemcsak a magyar, hanem az 
európai szakkörökben is, hol azt az Urbancsics-féle hangfejlesztő mód
szer továbbképzésének vélik. Hogy azonban Bárczi siketjei mennyire 
más elbírálás alá sorolandók, mint a hallás vizsgálatai alkalmával hal
lási maradványosoknak, vagy hallásszígetekkel rendelkezőknek minő
sítettek csoportja s hogy itt nem egy régi módszernek kiépítéséről, ha
nem teljesen eredetinek megalapozásáról és rendkívüli eredmények 
által igazoltnak céltudatos megállapításáról van szó, azt dr. Ranschburg 
Pál egy. tanár, egészségügyi főtanácsosnak meggyőző, világos okfejtése 
bizonyította előadás számba menő hozzászólásával. A népes gyűlés so
raiban üdvözölhettük Dr. Damjanovich Lajos  min, osztálytanácsost, 
Klug Péter orsz. szakfelügyelőt, Dr. Némay és Dr. Kőrössy egyet, ta
nárokat, a bpesfí és váci kartársakat és igen sok orvosérdeklődőt, te
kintettel a tárgy iránti érdeklődésre, lapunk következő számában rész
letesen közöljük az előadást'és hozzászólást,

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság nagygyűlése. Folyó évi áp
rilis hó 4-én tartotta Társaságunk ezideí nagygyűlését a M, Kir. Állami 
Gyógypdagógíai Tanárképző Főiskolán. Rottenbüler Fülöp  Öméltóságá
nak távollétében Puha László szakosztályi elnök nyitotta meg s vezette 
a nagygyűlést, melynek első mozzanata mély hódolás és tiszteletadás 
volt a nagynevű halottak emlékezetének, A Társaság tekintélyeket ve
szített Berkes  János, Deschensky Ferenc és Ungermann József szemé
lyében; nagyvonalú elméket, készséges támogatókat Fuiáczy Ernő és 
W eszely Ödön egyetemi tanárokban, a magyar kultúrának híres-neves 
mesterpedagógusaiban. A titkári jelentés, melyet dr. Tóth Zoltán társa
sági titkár terjesztett elő, sajnálattal emlékezett meg dr. Petry Pál 
őkegyielmességének és dr. Greszler Jenő Öméltóságának nyugalomba 
vonulásáról, bár bíztató a mindkét részről nyert ígéret, hogy a gyógyító
nevelés ügyének ezentúl is figyelői, támogatói, sőt tevőleges munkáló! 
maradnak, A  titkári jelentés ismertette azokat az előkészítő munkálato
kat, mik a tervezett IV. Gyógypedagógiai Kongresszus rendezésére vo
natkoznak, Dr. Szondi Lipót ismertette a továbbiakban a Fogyatékosok 
Családi Kataszterének 1934—35. évi munkáját, majd a szerkesztői, 
kiadóhivatalt, pénztárosi és számvizsgáló jelentések, illetve felmentvé- 
nyek megadása után a nagygyűlés résztvevői rendkívüli érdeklődés 
közepette hallgatták meg Horváth Kálmán előadását, melyet ,,Az érté
kelő képesség, mint a gyógyító-nevelői gondolkodás és tevékenység té
nyezője“ címén tartott. Igen sokoldalú, tudományosan alapozott, egyre 
mégis a gyakorlati irányzatot is figyelemmel kísérő előadásához dr. Tóth  
Zoltán, Schreiner Ferenc és Szabó Károly szólották hozzá.

A „Bolond“ dísztáborozása. A Gyógypedagógiai Tanárképző- 
Főiskola ifjúságának „Botpnd“ bajtársi szövetsége f. évi április hó S'án 
dísztáborozást tartott. Felavatták patronusokká, Simon Józse f  h. szak
felügyelőt, Vollmann Ján os  igazgatót és dr. Bárczi Gusztáv főiskolai
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tanárt; tiszteletbeli dominusokká Vida Lajos, Berinza István, Fizáry 
Bódog, Gáldy Andor, Hickel István, K om ád  György, Szemesek István, 
Samay Ödön és Zsenaty Dezső gyógypedagógiai tanárokat, majd baj- 
társakká az ifjúság több tagját.

Az avató ünnepélyt dr. Tóth Zoltán főiskolai igazgatónak, a ,.Bo- 
tond“ magisterének nagyszabású beszéde vezette be, ki a magyar tör
téneti múlt tanulságaiból megállapította azokat a kristályosodási pon
tokat, melyek a hazaszeretet egyakaratában nemcsak virágzó jelent, 
ás  biztos jövőt is alapoztak a magyar nemzet, a keresztényi és hazafias 
érzelmektől vezérelt magyar nép számára. Ilyen kristályosodási pont
nak minősítendő a „Turul“ szövetség is, amely mindig lelkesen és oda- 
adóan küzdött a magyar nemzeti eszmékért. Ehhez a küzdelemhez 
csatlakozott főiskolánk ifjúsága is a „Bolond“ kebelében és amennyiben 
a gyógypedagógiai tanárok is vállalták ennek az egyesületnek támoga
tását, akkor ez alkalommal csak formailag adtak kifejezést annak a 
tartalomnak, melynek révén kezdettől fogva gondolkodásukban is, te
vékenységükben is baj társaknak mutatkoztak.

Simon Jó z se f  h, szakfelügyelő az avatottak nevében köszöntötte a 
szövetséget. Lelkes és szívbe markoló beszédjével a gyógypedagógia 
történeti múltjából merítette azokat a gondolatokat, melyekkel éltető 
erőt, tüzet oltott az ifjúság leikébe.

Végül dr. Eszterhás István a „Turul“ vezére fejtegette okos és 
életközvetlenséget sugárzó beszédjével a bajtársi egyesületek keletke
zésének okait, alakulási körülményeit és célkitűzéseit,

A vakok ,.Homeros-énekkará“-nak hangversenye. Az országos 
hírű énekkar f. évi április hó 8-án tartotta ezidei hangversenyét a Ze
neművészeti Főiskola nagytermében. Telt ház, lelkes taps, hangos ün
neplés voltak külső jelzői annak a sikernek, melyet Schnitzl Gusztáv 
igazgató, a kar neves vezetője és a kar tagjai mesteri szereplésükkel 
elértek. A belső megmutatkozás pedig az az élmény, mely nemcsak 
múló hangulatban nyert kifejezést, hanem művészi átélések erejeként 
még napokon át is élt bennünk, s a csodálat hangján emlékeztünk meg 
általa a nagysikerű eseményről, a művészi teljességet kínáló szereplésről, 
Ezt az énekkart hallani, egyet jelent új megismerések útjára való térés
sel: megismerni az emberben újra a tiszta lelket, az isteni oldalt. Uj 
felfedezést jelent: felfedezni újra a köznapíasságtól szabadulni tudó, 
a göröngy fölé emelkedni tudó eszményi embert. A művészet tisztító, 
nemesítő ereje tette ezt és azok, kiknek ajkán s lelkén át ez az erő meg
valósult. A művészetnek világtalan s mégis oly fenségesen látó szó
szólói és e látáshoz elvezető nagy mesterük cselekedték azt. Bámulat 
illeti tudásukat, csodálat az együttes munkájukat. Ám elismerő hódolat 
jár mindenek fölött annak, ki egyszerű életkörülményekből fel tudja 
emelni az általa vezetett lelkeket a művészet magasságáig, a cirok, a 
serte vagy a lenfonal közönséges anyagísága mellett ébren tudja tartani 
a Bachok, Kodályok, Palesztrínák, Míkus-Csákok és Huszka Jenők 
leikével való azonosságot. Igen, Schnitzl Gusztáv gondolkodása és cse
lekedete a szürke életkeretek között is életet biztosít a nagynak, a fel
ségesnek, a művészinek; pedagógus lelke beleoltja a térben esetlenül 
mozgóba is a végtelent, az időben ktizködve dolgozóba is az időtlen 
örököt, S míg egyik oldalról magasba emeli az elesettet a művészet 
korlátlan munkásává, a másik oldalról mint a művészet megvalósítóinak 
oly társadalmi elismertetést biztosít, melynek alapján számottevő té
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nyezői lettek a kultúrának, az igaz emberi munkának. Ez nevelői munka 
a szó tökéletes értelmében. Ez jóvátevő pedagógia, igazi gyógypeda
gógia. Üdvözlünk ezért szívből, lélekkel Schnitzl Gusztáv!

A IV, Gyógypedagógiai Kongresszus, Dr. Tóth Zoltánnak gyó
gyító-nevelői célkitűzései keretében nagy horderejű tétel kerül kon
gresszusi megvitatás alá. A fogyatékosok házassági ügyeiről esik majd 
szó és ezzel kapcsolatosan az átöröklés és eugeníka legújabb megálla
pításairól, törvényerőre emelkedett foganatosításairól. A kongresszust 
a Magyar Gyógypedagógiai Társaság az ősz folyamán rendezi, előre
láthatólag a „Tesz“ munkahetének keretében. Jeles előadók eleve is 
biztosítják a vállalkozás eredményességét, tárgyilagos jelentőségét, 
mert többek között dr. Imre Józ se f, dr. ErödyH arrach Béla, dr. Tóth, 
Szondi, Bárczi, Gurszky, Éltes és Tegyey  szerepelnek egy-egy elő
adással.

Névváltozás, Schaeffer Mátyás a siketnémák váci intézetének ta
nára belügyminiszteri engedéllyel Besenyői-re változtatta nevét.

Uj könyvek a M, Gy, T, kiadásában. Két új könyvvel gyarapszik 
rövid idő múltával a magyar gyógypedagógiai szakirodalom. Az egyik 
tankönyv, címe: „Lélektani gyakorlatok“, szerzője dr. Révész Margit; 
a másik munkának írója Schulmann A dolf, ki „A dadogás elhárítása“ 
címén a dadogás legidőszerűbb kérdéseivel foglalkozik nyomtatás alatt 
lévő könyvében oly módon, hogy azt a művelt nagyközönség is haszon
nal, érdeklődéssel tanulmányozhassa. Mindkét munkát a Magyar Gyógy
pedagógiai Társaság adja ki.

f  Deschensky Ferenc, Egy értékes, becsületes, kötelességtudó em
berrel lett szegényebb a gyógypedagógia munkástábora. Egy alapos 
képzettségű, rajongó lelkületű igazgatóval és tanárral fogyatkozott meg 
a magyar síketnéma-oktatás. Meghalt váratlanul, jövőtalakííó terveinek 
épséges erői közepette Deschensky Ferenc, előbb a síketnémák pozso
nyi, majd kaposvári intézetének igazgatója, 56 éves korában. Eredeti 
és mélyen járó szellem volt, mestere a gyakorlatnak és okos, meggyő- 
ződéses harcosa az elméleti értékeknek. Nemcsak érdemes igazgatója 
volt dicséretesen fejlődő intézetének, hanem emberséges vezető barátja 
tanári testületé minden egyes tagjának. Szerették is, sőt rajongtak is 
érette, mert az élet melegét vitte hivatalos ténykedéseibe. Amennyire 
meggyőző volt gondolkodásában, annyira nagy volt szeretetében. Nem
csak munkaterületén érvényesítette lelkét, szivét, élvezték annak nagy 
áldásait az egyéb közösségek is. Ismerte őt Pozsony, Kaposvár, sorra 
érték őt hivatali, társadalmi és egyházi kitüntetések, tagja volt sokféle 
egyesület választmányának és tanácsának. Ámde legnagyobb volt, szinte 
fogalom volt miközöttűnk, a mi területeinken, hol szóval és írásban 
harcolt, írásai ma is csupa erő, csupa frísseség; a mi műhelyeinkben, 
hol átgondolt, mesteri tanításaival beszélővé tette a némát, hol egy-egy 
útbaigazító felvilágosítása, beavatkozása egész új távlatot nyitott a le
hetőségek számára; a mi egyesületeinkben, Szaktanácsunkban a mi vé
reinkből valók között, hol értékelő, bíráló vagy tanácsadó megjegyzései 
irányokat szabtak, döntő szándékokat tisztáztak. A Magyar Gyógype
dagógiai Társaság egyik alapító tagját veszítette el az elhunytban. Em
léke, szelleme munkára serkentő erőként éljen továbbra is közöttünk!
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f  Radnóti (Ríeger) György, A kaposvári temetőben még el sem 
hervadtak Descbensky Ferenc sírja fölött a kegyelet virágai, kaposvári 
kartársaínk már újra temettek, A volt jolsvai intézetnek igazgatóját, a 
síketnémák kaposvári intézetének érdemes tanárát: Radnóti (Rieger) 
Györgyöt szólította el az isteni végzet az élők sorából egy hónapi szen
vedés után, életének 50„ tanári szolgálatának 30, évében, A tanári tes
tület tagjai őbenne érdemben gazdag kartársukat veszítették el, ki pi
henést nem ismerő kötelességteljesítéssel, tudással és szeretettel vé
gezte feladatát, mint növendékeinek egyik legjobb mestere. Nyugodjék 
békében!






