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MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI 
TANÁROK KÖZLÖNYE

I. (XL!.) ÉVFOLYAM
10. S Z Á M

MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK 
ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 

FELELŐS SZERKESZTŐ : GYÖRGYFY ÁKOS
BUDAPEST, 193?.
D E C. H Ó

Á fogyatékosok pályalehetőségei 
és pályaalkalmassági vizsgálata*.
Irta: Barcza Erica.

Amikor a fogyatékosok pályalehetőségeiről beszélünk, minde
nekelőtt meg kell állapítanunk azt, hogy annak ellenére, hogy a 
gyógypedagógiának és a pszichotechnikának igen sok közös és sok
oldalú érintkezési felülete van, mind a mai napig nem áll fenn köz
tük munkaközösség. Hogy ezt a különös jelenséget megérthessük, 
tudnunk kell, hogy eddig a pszichotechnika az abnormisokkal való 
foglalkozáshoz egyrészt csak rendszertelenül, szórványosan jutott 
hozzá, másrészt nem is érdekelte, mert hiszen a pszichotechnikai 
gondolat az utilitáritáson nyugszik, és mert a fogyatékos gazda
ságilag csökkentértékű, általában kis hasznot hozónak vagy haszna
vehetetlennek bizonyul, így tehát az élet könyvvitelében rossz köny
velési faktor.

A  gyógypedagógia viszont nem tanulta meg a pszichotechnika 
vívmányait a maga számára kihasználni. A  gyógypedagógus nem 
indulhatott ki gazdasági és hasznossági szempontokból, mert mun
kája a nevelés és erejét nem a tartozik és követéi területéről veszi, 
hanem hitből és szeretetből meríti azt, célját erkölcsi nevelő-okta
tással akarja elérni. Ezek mind olyan faktorok, amelyek számvi
teli könyvben nem találhatók meg. Megnehezítette még a pszicho
technikai problematika felvetését a gyógypedagógiában az a tény 
is, hogy akkor, amikor a pszichotechnikai gondolkodás még isme
retlen volt, a gyógypedagógus már pályaválasztási munkát végzett. 
Korán felismerte, hogy védencei számára csak egyes munkaterü
letek jöhetnek számításba és így adódott magától a tervszerű gon
doskodás szükségessége, a pályaválasztás és a pályaelsajátítás érde
kében. A  vakok, a siketnémák és az olygophrenek számára az illető 
fogyatékosságnak megfelelő speciális pályákat kerestek és részben

*) A  Magyar Pszichológiai Társaság, Gyakorlati-Lélektani Szakosztá
lyában 1938. május havában tartott előadás.
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találtak is, minden pszichotechnikai alkalmassági vizsgálat segít
sége nélkül. A  gyógypedagógia viszont nem ismerte fel, hogy bizo
nyos irányban a munkalehetőségek kitágultak, azzal, hogy a kom
plikált munkafolyamatokat egyszerű munkarészletekre bontották, és 
így a gyógypedagógiai neveltek számára is újabb utak nyíltak a 
megélhetésre. Ma nem azt kérdezik: milyen munkára alkalmas ez 
vagy az az ember, hanem azt, hogy melyik gépnek fognak képes
ségei megfelelni?

A  pszichotechnikát a háború irányította a fogyatékosok kér
dése felé. A  világháború sok munkaerőt megfosztott teljesértékűsé- 
gétől, magától vetődött fel tehát a kérdés, hogyan lehetne a meg
maradt erőket gazdaságilag kihasználni, mennyire használhatók fel 
ezek munkára ? így  váltak szükségessé a speciális alkalmassági vizs
gálatok. Továbbá munkafolyamatokat úgy bontottak részekre, hogy 
azok megfelelően kisebb teljesítőképességű munkaerők által is vé
gezhetők legyenek. Ezáltal a fejlődésben gátolt egyének számára is 
nyíltak munkalehetőségek. Ez a tény hozta felszínre a fogyatékosok 
alkalmassági vizsgálatának szükségszerűségét, legelsősorban pedig 
az értelmi fogyatékosok pályaalkalmassági kérdését.

Az oligophrenek szelekciójánál eddig az általánosan 
ismert Binet— Éltes „intelligencia vizsgálatokat” használta nálunk 
a gyógypedagógia. Fel kell tennünk azonban a kérdést, hol nyújt
hat valójában segédkezet a pszichotechnika? Olyan utakat kell 
mutatnia, amelyeken elindulva a visszamaradt, fejlődésben elakadt 
fogyatékos gyermekek oly pályák felé fordulhatnak, amelyek gyenge 
szellemi képességeiknek megfelelnek. Tudjuk, hogy az általános 
intelligencia és a pályaalkalmasság között messzemenő korreláció 
áll fenn. A  pályaalkalmassági vizsgálatokat tehát úgy kell e célból 
kiépíteni, hogy azok az olygophrenek gyenge képességeivel teljes 
harmóniában álljanak.

Miután a gyógypedagógusnak fejlődésben gátolt gyermekekkel 
van dolga, a pszichotechnika első feladata e téren az, hogy olyan 
prognosztikai eljárásokat dolgozzon ki, amelyek segítségével első
sorban a növendékek képessége, illetve nevelésre való alkalmassága 
megállapítható legyen.

Ezzel feleletet kapnánk arra a kérdésre, hogy egyáltalában 
nevelhető-e a gyermek, s ha igen, mennyire fejlődőképes? Azokban 
az esetekben azután, amelyekben fejlődőképes nevelhetőkkel állunk 
szemben, az adott képességeknek kellő időben való felismerése által, 
a megfelelő megélhetési lehetőségek tekintetbevételével, a nevelést 
már kezdettől fogva abba az irányba kell terelni.

A  pszichotechnikának tehát hármas célkitűzése van a gyógy
pedagógia területén: 1. fejlődési, 2. nevelési, 3. pályaalkalmassági 
prognózist adni. E hármas célkitűzésből bennünket most különösen 
a pályaalkalmasság megállapításának problémája foglalkoztat.
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Ezen a területen is három feladatot látunk:
1. az érzékelést kísérő érzelmek tanulmányozását,
2. a speciális adaptáció vizsgálatát és
3. a gyakorlékonysági fok megállapítását.
Bár az intelligenciavizsgálatokkal sok esetben már kap a 

gyógypedagógus a gyermek fejlődési visszamaradottságáról vázla
tos képet, a gyakorlati tapasztalat mégis azt mutatta, hogy sokkal 
nagyobb fontossággal bír a gyermek munkára való nevelésénél, az 
érzékelési mód felismerése, mint az intelligencia-fok megállapítása. 
Itt az anyagok érzékelésére és a raozgásmegnyilvánulásokat kísérő 
érzelmekre gondolunk (Gefühlsbefontheit). Tehát a durva, a ke
mény, a finom, a puha anyag feletti örömre, a bőr vagy a pipere 
szagok iránti vonzalomra, a fény, vagy a vas iránti szeretetre, 
stb.-re. Ezek az érzések, melyek az anyag, vagy munka iránt vagy 
ellen befolyásolják, ezek egyúttal a munkakedvnek, vagy ellenszenv
nek a gátló, vagy hajtő erői is. Jelentőségük felmérhetetlen, külö
nösen az értelmi fogyatékosoknál, akiknél az érzékszervek kevésbbé 
differenciálták, és gyakran éppen olyan globálisan fogják fel a 
külső ingereket, mint a regrediált pszichotikusok. Éppen ezért az 
anyaghoz vagy mozdulatokhoz fűződő vonzódásuk, vagy ellenszen
vük, abszolút indikáció lehet foglalkoztatásuk módjára vonatko
zólag.

A  második sajátos és csak részben pszichotechnikai feladat 
a szociális alkalmasság /elismeiése. Fel kell ismerni tudnunk, hogy 
a nevelt mennyire alkalmas a másokkal való közös munkára, hogy 
csoport munkásnak, vagy láncolatban (gekoppelt) való akkordmun
kára atkái sabb-e, továbbá mennyire nevelhető és gyakorolható 
be ebben p árnyban ? Miután ma a gép is munkatárs és sok eset
ben a gép menete diktálja a munkatempót és a, gép kényszerítőereje 
alól nincs kibúvó, a gépi-munka ritmust és teljesítményállandósá
got kíván meg a munkástól. így tehát meg kell állapítani az egyén 
speciális ritmusát és a géphez való alkalmazkodó képességét is. 
Meg kell állapítani tehát ebből a szempontból, hogy az olygophren 
mennyire tud, embertársaihoz, vagy a géphez alkalmazkodni, hogy 
egyedül, vagy csoportban dolgozik-e jobban?

A  fogyatékosok pályaalkalmasságának harmadik problémája 
a magatartási módok és képességek gyakorlékonyságánák a megál
lapítása, hogy ily módon a gyakorlékonysági prognózis felállítható 
legyen.

Ezek a pszichotechnika első feladatai a gyógypedagógia terén.
Van azonban a kérdésnek egy másik oldala is: a pályák prob

lémája.
Nagyon jól tudjuk, hogy a gyógypedagógiai intézetek növen

dékei számára a pályalehetőségek igen kisszámúak. A  fogyatékos
ság mibenléte szerint természetesen más és más pályák jönnek 
számításba, de még így is igen korlátolt számban.
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Melyek azok a pályák, amelyek ezeknek a nem teljes értékű 
embereknek úgy megfeleljenek, hogy azok valójában képességeik
hez mérten számukra alkalmazottak legyenek?

A  gyakorlati munka sok évi tapasztalata, a vizsgálatok tö
mege azt mutatta, hogy a gyógypedagógiai neveltek főképpen egy
szerű, inkább mechanikus munkára alkalmasak, Itt azonban külön 
ki kell térnünk a siketnémákra, akik ebben az irányban kivételt 
képeznek. Mert vannak számukra olyan foglalkozási ágak, ahol ők 
a normális munkásokkal szemben —  éppen fogyatékosságuk révén 
— optimális teljesítményekre képesek. Schnell az 1932. évben vég
zett „zajvizsgálatokkal” kapcsolatban*) felvetette a kérdést, hogy 
miután egyes ipari pályák idővel munkásaiknál az ú. n. „ hivatás
beli siketséget”  váltják ki, nem lehetne-e az ilyen nagy lármával 
járó ipari műhelyekben, természetesen megfelelő pszichotechnikai 
szelekció után, nagyothallókat, vagy siketnémákat alkalmazni? Az 
1937. évi „Zaj elleni kongresszus”  alkalmából határozati javas
latában Schnell kifejtette, hogy 1. ahány siketet alkalmazunk a 
nagy zajjal járó ipari üzemekben, annyi ép munkást mentünk meg 
az ipari siketségtől, a munkaadót, a Társadalombiztosítót pedig 
mentesítjük az esedékes baleseti járadék életfogytig tartó fizetésé
től; 2. az amúgy is nagyothalló, vagy siket munkás idegrendszerén 
a zaj nem érvényesítheti a munka mennyiségére és minőségére 
egyaránt kiható rontó hatását, miáltal a munkaadó szempontjából 
az anyagi rentabilitás fokozódik; 3. ez az elgondolás nagy lépés 
volna egyszersmind a nagyothallók és siketek amúgy is eléggé 
elhanyagolt szociális helyzetének gyakorlati megoldása felé anélkül, 
hogy ez az épérzékű társadalomra áldozatot jelentene.

Bizonyos kivételt képeznek a vakok is, mert nagy részük nor
mális szellemi képseségű és így igen sok pályalehetőség áll fenn 
részükre. Mondhatnánk csak azok a pályák nem felelnek meg szá
mukra, ahol a vakság ténye mint olyan, kizáró okot képez.

Az olygophrenek esetében azonban már sokkal komplikáltabb 
a dolog. Számukra csak olyan pályák jöhetnek számításba, amelyek 
állandó vezetés mellett tisztán mechanizált munkát igényelnek. A 
legmegfelelőbbek tehát azok a pályák, ahol olyan munkásokra van 
szükség, akik szakszerű vezetés és állandó kontroll mellett végzik 
munkájukat. Ilyenek elsősorban a mezőgazdasági és kertészeti mun
kák. Ezeknél a foglalkozási ágaknál igen sokféle olyan egyszerű, 
naponként újra ismétlődő munka fordul elő, amelyet a gyengé- 
elméjű is rövidesen megért és többszöri, hosszabb begyakorlás 
után éppen olyan megfelelően teljesít, mint a normális képességű

*) Schnell: A  zaj hatása az idegrendszerre. (Előadás az Országos Köz- 
egészségi Egyesület Tudományos Szakosztályában, 1932. jan. 25-én. Különle
nyomat a Városi Szemle 1933. XIX. é.) 4¿Schnell: Siketnémák pályaalkal
massága, különös tekintettel az embergazdálkodásra. (Zaj elleni kongresszus, 
1937. máj. 5. Megjelent a Kongresszus kiadványában.)
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munkás. Amellett a mezőgazdasági és kertészetig munkálatoknak az 
évszakok változásával járó rendszeres váltakozása nem hat olyan 
tompítóan, mint az egyhangú gyári munka. Az egyszerű gazdasági 
cselédtől nem kívánják meg, hogy az egész gazdaság felett áttekin
téssel bírjon. A  gazdasági cseléd vagy segédmunkás naponta kapja 
meg a feladatát és a már számára folyamatos munkáját is ellenőr
zik és felügyelnek rá. Néhány egyszerű gyári részmunka elvegzeset 
is megtanulhatják. A  nagy vállalatok munkamenete t. i. mindin
kább egyes mozzanatokra specializálódott. A  gépek használata a 
munkástól legtöbbször csupán mechanizált cselekvést követel amely 
a gondolkodást kikapcsolja és csak bizonyos kézmozdulatoknak 
állandó, egyforma és pontos megismétlését kívánja. Prosperálhat
nak mint egyszerű kézművesek, kosárfonók, vagy szonyegszovok 
is. Ezekben a foglalkozási ágakban is könnyű éŝ  inkább mechani
zált munkamozzanatok vannak, amelyek nem kivannak meg sok 
iskolai képzettséget, sok meggondolást, sem művészi qualitasokat.
A  városokban mint napszámosok alkalmazhatók. Itt is csak  ̂egy
szerű, azonos módon ismétlődő munkákat kell végezniük. Leányok 
számára egyes gyárimunka mellett, legjobbnak bizonyult a háztar
tási munka, kötés, horgolás, stoppolás, foltozás, stb. Könnyebb ese
tekben, a megfelelő kiképzés után, mint bejárónők, takarítónők ke
reshetik meg kenyerüket. , , , , ..,

Vannak olyan foglalkozási ágak is, melyek eppen a bennük 
rejlő monotónia következtében ép idegrendszerű embereket képte
lenné tesznek arra, hogy azt a munkát huzamosabb ideig, vagy 
énpen egész életen keresztül állandóan végezzék.^ A  monoton munka 
az ép idegrendszerű embert nemcsak egyoldalúvá teszi, hanem. mint 
teljesértékű embert, valósággal leépíti és munkateljesítményét en
nek megfelelően lecsökkenti (pszichikus amputacio) Ezzel szemben, 
a stereotipitásra amúgy is praedisponált gyengeelmeju, az ilyen 
ismétlődő munkánál (gondoljunk pl. a rongytepesre, vagy a tollu- 
fosztásra, mint foglalkozásra) —  mert a monotoma ronto hatasa 
nála nem érvényesül, —  az ép idegrendszeru munkásnál minden 
valószínűség szerint, sokkal eredményesebben lathatja el szolga-
Istáit r , , ,

Vannak azután kellemetlen szagokkal járó primitív gyári es 
egyéb foglalkozási ágak, amelyekre a gyengeelmejuek,_ idegrend
szerük kóros állapotával együttjáró. szaglóérzek csökkenésük, vagy 
annak tel jes hiánya által, egyenesen alkalmasak. _ , . .

Számos olyan munkaterületet kutathat fel a gyógypedagógiai 
pszichotechnika, ahol a fogyatékosok gazdaságilag nagyobb értéké, 
jelentenének az épérzékűeknél, nem is szólva arról az ember gazdál
kodási és iparhygiéniai szempontról, amely szerint ep̂  embereket 
óvnánk meg attói, hogy szükség nélkül egészségük rovására olyan 
munkát végezzenek, amelyre a fogyatékosok kozott sokkal megfe 
lőbb egyéneket is találni, anélkül, hogy ebből nekik karuk lenne. 
Sőt ellenkezőleg, a fogyatékosok pálya- és elhelyezesenek kérdését
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az ezideig csak emberbaráti gondoskodás területéről, ökonomikus: 
ember gazdálkodási területre vihetjük át.

A  M. Kir. Gyermeklélektani Intézet Nevelési és Pályaválasz
tási ambulanciáján gyakran jelentek és jelennek meg szülők, gyen
geképességű gyermekeikkel, pályaválasztás végett. Az általános in
telligencia vizsgálatok mellett, különböző pszichotechnikai vizsgála
toknak is alávetettük a gyermekeket ezekben az esetekben is. Azt 
az érdekes tényt tapasztaltuk, hogy többszörösen megismételt vizs
gálatok alkalmával az olygophrenek gyakran jobb eredményt adták, 
mint a normális gyermekek. Erre alapítottuk azon hypothesisünket,, 
hogy az olygophreneknél a pályaválasztásnál a begyakorlás a szá
mottevő faktor, és gyakorlékonyságuk még olyan számú megismét
lésnél is teljesítményjavító hatással érvényesül, ahol a normálisoké 
már stagnál, vagy csömör következtében hanyatlik. Már az előb
biekben utaltunk erre a tényre. Azonban magától vetődött fel a 
pszichotechnikával való korrelációban a kérdés: de hol ad a pszi
chotechnikai vizsgálod a begyakorlásra alkalmat ? Hogy tudja az 
olygophreneknél a legfontosabbat, a gyakorlékonyságot megálla
pítani, ha minden feladatot csak egyszer végeztet el?

Tudjuk, hogy minden képességnek minden egyénen belül más. 
és más a gyakorlékonysága. Tehát a gyakorlékonyságot minden 
egyes esetben individuálisan kell kivizsgálni és nem lehet általános 
érvényű gyakorlékonysági koefficiensekkel manipulálni.

Már többször említettük, hogy a gyógypedagógiai nevelteknél 
a gyakorlékonyság igen nagy szerepet játszik. Tudjuk továbbá azt 
is, hogy az értelmi fogyatékosok nevelése és taníthatósága a begya
korlás lehetőségén alapszik. Ebből kifolyólag tehát az alkalmasság
vizsgálatnak meg kell állapítani a lehető legjobb gyakorlékonysági 
lehetőségeket. íg y  lett vizsgálataink gyújtópontja az olygophrenek 
pályaválasztása esetében az általános, de főképpen a manuális gya
korlékonyság megállapítása.

Miután a közismert Bourdon-próba módszere, a gyakorlé
konysági vizsgálatainkkal kapcsolatos elgondolású alapelvnek meg
felel, kerestünk olyan próbafeladatot, amely a manualitás követel
ményeinek éppen úgy megfeleljen, mint ahogyan megfelel a Bour- 
öon-teszt az intellektusénak, továbbá, ami hosszabb ideig lefolytat
ható és végül úgy qualítatíve, mint quantitatíve értékelhető és 
grafikonban ábrázolható legyen.

Alkalmaztuk erre a célra a Giese— Schmidt-féle „lyukasztó
tesztet” .*) A  munkát húsz percig engedjük végezni, percenkénti 
megszakítással. Ily  módon húsz részletmunkát kapunk és utólag 
meg tudjuk állapítani, hogy mennyit dolgozott egy-egy perc alatt, 
és hogyan dolgozott a gyermek? íg y  képet kapunk a gyakorlékony- 
ságáról is. Az így kapott eredmények grafikont ábrázolásai a leg
különfélébb görbéket adják. Azonban a legtöbbnél azt látjuk, hogy

*)  Mérei kezdeményezésére.
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lassúbb, vágj/ gyorsabb adaptáció után egy bizonyos munkamaxi
mumot érnek el és ezt meg is tartják. A  híbagörbe hasonló képet 
mutat.

A  magasabb manualitási fokon a vizsgálatoknál még egyéb 
szempontok megvalósítására is törekszünk. így: 1. a figyelemkon
centráció megállapítására manuális munka közben, 2. a kézügyes
ségre és a kézkönnyedségre, és végül 3. az egyén magatartására, 
bizonyos változatossággal járó, csak részben mechanikus munká
nál. Ezeknek a faktoroknak vizsgálatára, illetve megfigyelésére az 
ismert Moede-fonaltábla látszott a legalkalmasabbnak.

A  vizsgáltakkal a standard-mintát csavartatjuk fel, egy másik 
színű fonal segítségével, és pedig váltakozó kézzel. Ezt az eljárást 
felváltva ismételtetjük meg, minden egyes vizsgálat alkalmával há
romszor és a próbát kb. három-négy vizsgálati alkalommal végez
tetjük.

Eredményeink demonstrálására két ambuláns esetünket ismer
tetjük :

Az első esetben I. S. 14 éves fiúról volt sző, aki nagy nehézségek 
árán végezte el a hét elemit. A  már megtanult dolgokat abban a pilla
natban elfelejti, amikor azokat reprodukálnia kellett. Általános intelli
gencia vizsgálata azt mutatta, hogy a gyermek gyengétehetségü. Pálya
választásról volt szó. A  lyukasztó-teszttel történt vizsgálat alapján meg
állapíthatjuk, hogy a fiú konstansan dolgozó típus, bár igen lassan ad
aptálódik a munkához, viszont egyéni maximálteljesítményének elérése 
után, azt meg is tartja. Qualitatíve begyakorlás után hibátlanul dolgo
zik. A  Moede-féle fonaltáblával történt vizsgálat a következő érdekes 
képet mutatta. A  kezdeti idő (3.25’ ) elég hosszú, s az elkövetett hibák 
száma is meglehetősen magas, a második-harmadik gyakorlásnál telje
sítménye az időt illetőleg javult és munkája hibátlan. Ettől fogva a fiú 
munkája hibátlan volt. Az utolsó, tizedik próbánál hibátlan munka
teljesítményt ért el, még a normális jó átlagnál is igen jő teljesítmény
ként számítódó idő alatt. Ez a gyermek igen jó gyakorlékonyságot mu
tatott. Nyugodt lelkiismerettel ajánlhattuk az állami méneshez, mint lo
vászgyereket (itt volt t. i. elhelyezkedési lehetősége). Érdeklődésünkre 
egy év után a következő választ kaptuk: ,,a fiú igen jól válik be, mun
kájába teljesen begyakorolta magát. (Vizsgálatvezetö<! Mérei.)

A  második esetben I. L, 17 éves fiúról van szó, aki a négy elemit 
nehezen végezte el, tíz éves szellemi elmaradást mutat (I. Q.. 0.40%). 
Rosszul is lát. Pályaválasztási tanácsot kér. Különféle vizsgálati pró
bákat alkalmaztunk, majd mindegyiknél felmondta a szolgálatot. A  
Moede-táblán kipróbált gyakorlékonysági próbája a következő ered
ményt adta. A  kezdeti idő igen jó volt, azonban a munka qualitása 
annál rosszabb, harminc hiba. A  vizsgálatot tizenhatszor ismételtettük 
meg. Eleinte a munka ideje mind hosszabb lett. A  negyedik ismétlésnél 
az idő erősen meghosszabbodott, viszont a hibák száma erősen esett. 
Ez volt az első nap eredménye. A  következő vizsgálatkor az idő javult, 
;a hibaszám nőtt. Harmadik alkalommal megint jó idővel kezdett a gyer
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mek, kevesebb a hiba, majd munkatempóját lassítja, a hibaszám ket
tőre esik. A  kővetkező alkalommal lassabban kezd a munkához, igyek
szik munkaidejét redukálni, a hibaszám esik. Az ötödik alkalommal 
gyors munkatempóba kezd, azonban konstansan most már csak egy 
hibát követ el. Végül is eléri kezdeti munkaidejét, jó qualitással. Amint 
látjuk, ebben az esetben, a vizsgálat azt mutatta, hogy még tíz évi 
szellemi visszamaradás esetében is fennáll a majdnem hibátlan primitív 
fokú munkateljesítmény lehetősége begyakorlás útján. A  fiút rossz sze
mének tekintetbevételével, a vakok intézetébe helyeztük el, ahol állandó 
vezetés mellett a kosárfonás mesterségét tanulja.

A  felsorolt példákból és számos más vizsgált esetünkből is az 
tűnt ki, hogy az olygophrenek munkájukat jó munkaidővel kezdik 
ugyan meg, de qualitásban igen gyenge eredményt adnak. Többszöri 
ismétlés után azonban a hibák száma lényegesen kisebb lesz, viszont 
a megoldáshoz szükséges idő meghosszabbodik. Többszöri újabb is
métlés után a legtöbbjénél a munka hibátlanná, vagy majdnem hi
bátlanná válik és a munkához szükséges idő áltálában eléri az indi
viduális kiindulási kezdeti időt.

Grafikonnal a következőképpen ábrázolhatjuk ezt:

Mindezekből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy az ér
telmi fogyatékosok 'primitív manuális munkateljesítménye a gya
korlással fokról-fokra javul, de a qualitásban (illetve ebben az eset
ben a munkaidőben)  eleinte meghosszabbodik, és csak a quálitás 
konstanssá válása után, tehát csak bizonyos begyakorlás folytán, 
érik el az átlag tempójuknak megfelelő munkaidőt. Ez a tény arra 
enged következtetni, hogy az olygophrenek gyakorlás útján bizo
nyos, különösen manualitáson alapuló primitív, tisztán mechanikus 
munkát igénylő pályákra betaníthatok. Tehát begyakorlást, képes
ségük szerint, ezt vagy azt a foglalkozási ágat ajánlhatjuk szá
mukra, aszerint, hogy ez vagy az a pálya kisebb vagy nagyobb 
mértékben igényli-e a begyakorlási képesség fokát.

368



A  fogyatékosok pályalehetőségei és pályaalkalmassági vizsgálata.

Végül is megállapíthatjuk, hogy a pszichotechnikának, a 
gyógypedagógiával való munkaközösségében, az oiygophrenek pá
lyaalkalmassági vizsgálatát, gyakorlékonysági vizsgálatnak kell fe l
fognia.

Mindezekből kitűnik, hogy milyen elsőrendű fontosságú fel
adat az oiygophrenek, illetve általában a fogyatékosok szakszerű 
pályaalkalmassági vizsgálata és szelekciója, mert biztosan csak ily- 
módon tudjuk a fogyatékos egyéneket a nekik legmegfelelőbb ke
nyérkereső foglalkozásrai irányítani, ami által a társadalomnak és 
az államnak életképes tagjaivá, válhatnak.

Á siketném ák szétvá lasztásának ügy© 
a német szakirodalom ban.
Ism erte ti: Ujváresy József.

A  német szakirodalmat az utóbbi időkben nagyon sokat fog
lalkoztatja a siketnémák elkülönítésének kérdése. A  tehetség sze
rinti szétválasztás nem képezi vita tárgyát. Annál eltérőbbek a 
vélemények a hallásfok szerinti elkülönítés körül. Ennek a rövid 
irodalmát ismertetjük az alábbiakban a ,,Sonderschule” -ban meg
jelent cikkek alapján.

A  júniusi számban két cikk is foglalkozik a szétválasztással. 
FI. Klepper, aki Kelet-Poroszországban a siketnéma-íntézetek refe
rense, egy korábbi cikkre felelvén, érdekes megállapítást közöl 
arról, hogy az ő felfogása szerint ki számit nagyothallónak és ki 
számít siketnémának. A  mértéket itt az élőnyelv, a beszéd képez
heti. Hivatkozik egy 1911-ben megjelent porosz törvényre, mely 
világosan kimondja: Amelyik gyermek természetes úton, a fül útján 
a hangos beszédet nem tudja elsajátítani, siketnémának számít és 
siketnéma-intézetbe való.

A  nagyothaliás legalsó fokán áll az olyan egyén, aki erősebb 
hangbehatásra a fül útján —  habár nehezen is, —  de azért kör
nyezetének egyszerűbb nyelvét megtanulja, annak lényegét megérti. 
Akik e körön kívül esnek —  tehát részleges, teljes vokálishallók, 
olyanok, akik a zöngés mássalhangzókat is meghallják, továbbá 
olyanok, akik esetleg a hallásképességüknek jól fekvő, egyes szava
kat is meghallják, —  siketnémáknak számítanak és siketnéma- 
intézetekben tanítandók.

G. Brómm  königsbergi kartárs cikke első részében ismerteti

369



Ujvárosy József:

a bajorországi siketnémáknak, illetőleg nagyothallóknak az idén 
végrehajtott szétválasztását. Két főcsoportba kerülnek általában a 
tanulók, és pedig a teljesen siketek és nagyothallók csoportjába, 
ez utóbbi csoportba számítván mindenfajta hallásmaradványost, 
akiknél a fül —  mint Zwanziger mondja —  bármily kis mértékben 
is felhasználható a beszédtanítás szolgálatában.

A  két főcsoporton belül aztán végrehajtják a tehetség sze
rinti elkülönítést. Az ú. n. nagyothallók csoportján belül tovább 
folytatódik a szétválasztás hallásfok szerint is.

Három központi felvevő-intézet (Nürnberg, Würzburg, Strau- 
bing) működik. A  belépő gyermekeknek az a része, ahol viszonyla
gosan megállapítható a szellemi képesség, a hailásfok, már felvé
telkor áthelyeztetik a megfelelő intézetbe. A  többi gyermek egy 
évi próbaidőre a központi intézetben marád.

így  Bajorország kap két intézetet a nagyothallók (normális 
és szellemifogyatékosok), kettőt normális, teljesen siketnémák és 
egyet gyengetehetségű siketnémák részére. A  később siketültek a 
nagyothallókhoz számíttatnak. Ez a szétválasztás —  mondja Bromm 
—  ideális dolog, mert minden gyermek az őt megillető helyre jut. 
A  nagyothalló a neki leginkább megfelelő úton, a fül útján sajátítja 
el a beszédet.

Bromm felteszi a kérdést, hogy az a vokálishaló, aki pl. az 
öt alaphangot ugyan jól felfogja, de a beszédtai tatomból semmit 
meg nem ért, beosztható-e a nagyothallók közé? Határozott nemmel 
felel erre. A  vokális hallás nem elégséges ahhoz, hogy a ritmust, 
dallamot, a beszédtartalmat, legalább részben felfoghassa a gyer
mek.

Szerinte ott lehetne a határt meghúzni, amikor a gyermek az 
összes vokálisok mellett a zöngés mássalhangzókat is meghallja, 
mert így már képes lesz a ritmust, dallamot visszaadni.

A  königsbergi intézetben a múlt tanév folyamán mintegy 140 
növendéken hallásvizsgálatokat végeztek hallásvizsgáló készülékkel 
és hangos beszédnek a fülbemondásával. Az erdeményeket pontos 
táblázatban mutatja ki a cikkíró.

A  hallásvizsgálatoknál a következő fokozatokat állítja fel:
1. Később megsiketiiltek.
2. Teljesen siketnémák.
3. Olyanok, akik a csendesebb beszédből is megértenek va

lamit.
4. Akik hangos beszédre (kiabálásra) reagálnak, és pedig:
a ) Teljesen vokálishallók, akik a zöngés mássalhangzókat is 

visszamondják.
b) Vokálishallók.
c ) Részlegesen vokálishallók.
A  fenti negyedik csoportban vannak aztán mondat- és szó

hallók.
Folyó év június havában a német kartársaknak Hamburgban
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megtartott 3 napos ülésén több előadás hangzott el, melyek közül 
hármat alábbiakban ismertetünk.

Zwanziger —  aki manapság hangadó a siketnéma-oktatásügy 
terén —  a német nagyothallók és beszédhibások helyzetével foglal
kozik. Miután e téren Hamburg vezet —  mondja —  idejöttünk, hogy 
ezeket az intézményeket tanulmányozzuk és propagandát csinál
junk nekik, mert általában Németországban csak szórványos a fenti 
intézmények fejlődése.

Megállapítja, mint örvendetes jelenséget, hogy amíg a világ
háború előtt 81 siketnéma-intézete volt Németországnak, ezekből 
jelenleg 63 van s az ő véleménye szerint ez a szám is egy nagy át
szervezés után körülbelül 40-re fog apadni. Rámutat előadásában, 
hogy semmiféle módszer nem segít ügyünkön, ha gyökeresen át 
nem szervezzük. Az ország tele van sok törpeiskolával, ahol kevés 
a gyermekanyag, kevés az osztály. így  természetesen nem lehet szó 
szétválasztásról. Nem az intézet, az iskola a lényeges, hanem a 
gyermekanyag. Eme intézmények megszervezését, egységes irányí
tását előadó a birodalmi minisztériumtól várja.

Felállítja azokat az alapvető pontokat, melyek irányt szabná
nak az eljövendő átszervezés munkájának. A  törpe iskolarendszer 
feltétlenül megszüntetendő, tekintet nélkül bizonyos kényelmi-, tá
volsági szempontokra. A  nagyothalló-iskolának is legalább 12 osz
tályból kell állania.

Önálló intézményeket kíván a beszédhibás gyermekek részére 
is, a népiskoláktól különállóan megszervezve. Csak népes intézmé
nyek keretén belül lehetséges az igazi szétválasztás, ami legjobban 
megfelel a mi speciális oktatásmódunknak.

H. Uhlig drezdai igazgató megállapítja, hogy a tehetség sze
rinti szétválasztás náluk már 1810-ben megtörtént. Állást foglal a 
hallásfok szerinti elkülönítés mellett. Megemlékezik dr. Eschweiler 
leipzigi professzor Bonnban tartott előadásáról, aki 5 halláscso
portot állít fel. Az első csoportba tartozók a beszédet valahogy még 
fül útján elsajátítják. Ezek kerülnének a nagyothallók osztályába. 
A második csoportba tartoznak azok, akik minden vokálist, esetleg 
a zöngés mássalhangzókat is felfogják, de a beszédet nem értik 
meg. Ezek kerülnének a siketnéma-intézetekben • az ú. n. «-osztá
lyokba.

Uhlig itt megjegyzi, hogy Drezdában már 25 év óta fennáll 
egy olyan internátusos intézet, melynek növendékanyaga pontosan 
a fenti második csoport anyaga. A  német szakemberek jórészének 
régi törekvése már, hogy ezeket a gyermekeket kiemelje a teljesen 
siketek csoportjából. így  nem akadályozná őket haladásukban a 
teljesen siketek jóval lassúbb munkája. Hogyha dr. Eschweiler látná 
a drezdai nagyothallók intézetének b-osztályait, ezekben megtalálná 
az általa «-osztályba sorolt növendékanyagot, a vokálishallók cso
portját. Szászországhan —  mondja Uhlig —  a hallásfok szerinti 
szétválasztás majdnem teljes mértékben megtörtént.
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F. S'chmidt hamburgi kartárs előadásának címe: A siketnémák 
iskolája ú j megvilágításban. Előadó megemlíti, hogy amikor 25 év 
előtt a hamburgi intézet legfelső osztályát átvette, meglepően szép 
eredményt ért el velük. Azóta a helyzet nagyot változott. Régebben 
az volt a gyakorlat, hogy az intézet legjobb növendékeit a felsőbb 
fokon egy osztályba gyűjtötték, leginkább később megsiketülteket, 
nagyothallókat. Majd 1911. után ez a gyermekanyag átjutott az 
újonnan alapított nagyothallók iskolájába. A  siketnéma-intézet 
Hamburgban azóta a teljesén siketnémák iskolája lett.

Mit jelent ez a változás a mi számunkra, —  kérdezi az előadó. 
Minden iskola kitűzött célját csak úgy érheti el, ha gyermekanya
gának megfelelő eszközökkel dolgozik. Walther még népiskolát lá
tott a siketnéma-iskolakban. Akkor meg volt —  legalább részben 
—  ahhoz való gyermekanyag. Az utolsó 40 év módszeres fejlődését 
a mi külön területünkön mindenütt a teljesen siketnémák sajátsá
gaira való eszmélés határolta meg, mondja Schmidt. Oktatásügyünk 
megérett az átszervezésre, melyre a hamburgiak példát mutathat
nak. Meg is van az eredményük.

Előadásában rámutat arra a nagy szakadékra, mely a tel
jesen siketek, a nagyothallók és az épérzékűek között fennáll. A  
nagyothallók és később siketültek még a hallók nagy közösségéhez 
tartoznak, de már a teljesen siketek az ő külön jelnyelvükkel egy 
más világhoz tartoznak. Ezt a jelnyelvet a nagy közösség nem érti, 
pedig ez az ő sajátlagos anyanyelvűk, akárcsak nekünk a hangos
beszéd.

„Ugyanazon érzékszerv, mely felfogja a másiknak a jelnyelvét, 
edenőrzi a saját jeínyelvét is: a látás. Wahle a ,,11 anclbiich’’-ban 
rámutat, hogy amikor a siketnéma a hangosbeszédet megtanulja, 
egyidejűleg két különböző érzésterületen történik ez. A  szemével 
fogja fel a beszédet, de már az ellenőrzést a nagyon is bizonytalan 
tapintásérzés végzi el.

Mennyivel egyszerűbb ez a hallóknál. Itt a fenti kettős szere
pet csak a fül végzi el. Ugyanebben az akusztikai világban élnek 
a„nagyothallók is. És éppen ez választja el őket a teljesen siketek
től, akiknek óriási nehézségekkel kell megbirkózniok éppen a fenti 
okoknál fogva. Innen van aztán, hogy még egy olyan siketnéma is, 
aki a hangos beszédet aránylag jól elsajátította, sorstársaival érint
kezve, szívesen használja a jelnyelvet.

A  oeszedfejlodes a hallóknál párhuzamos a lelkifejlődéssel, 
Megközelítően ez a helyzet a nagyothallóknál is. Siketnémáknál itt 
is nagy szakadék áll fenn. Az kétségtelen, hogy a jelnyeiv mellett 
is van bizonyos lelkifejlődés. Amikor a 6— 7 éves kis siketnéma is
kolába kerül, lelke nem üres_ lap. Az őt környező kis világban többé- 
kevésbbé el tud igazodni. És ő ebben a korban esik át a hangos 
beszédoktatás első fokozatán, melyen a halló gyermek ilyen korban 
már rég túlesett. Ilyen diszharmóniában folyik a siketnéma élete 
tovább is. Az objektív világ dolgait még elég tisztán látja, de már
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az elvontabb szemléletre általában képtelen. Bizonyos fokú naivság 
kiséri őket életútjukon mindvégig.

A  nagyothallót a siketektől lényegesen elválasztja a jelelés. 
Még nagyobb a szakadék a hallókkal viszonylatban és a jelelést kí
sérő arcjáték, túlzott ajakmozdulatok bizonyos visszatetszést kelte
nek a hallóban. Legyünk őszinték: a hallók sem vesznek sok fárad
ságot a velük való érintkezésnél. Bűnös az internátusi rendszerünk 
is, mely elzárja a külvilágtól a siketnémát. Különösen érzi a nagy 
válaszfalat a felnőtt siketnérna, látván a nehézségeket, amelyeket 
a szájrólolvasás és az ő bizonytalan beszédje okoz. íg y  aztán szabad
idejében sorstársaihoz húzódik.

A  nagy akadályok ellenére, nekünk mégis csak a hangosbeszéd 
megtanulása nehéz útján kell tovább haladnunk, mely mindkét rész
ről nagy követelményeket támaszt. Ez az egyetlen út, mely véden
ceinket a nagy közösséggel egybekapcsolja.

Sajnos, kevéssé ismerjük lelkivilágukat. Lélektani munka alig 
van róluk. Ezt halló alig is írhatja meg, mert kitudná magát az ő 
lelkivilágukba helyezni ?

A  beszélni tanuló siketnémát összehasonlíthatnék azzal a vak
kal, aki képes lesz egy kép körvonalait meghúzni, de annak életet 
adni a megfelelő színezéssel már képtelen. Növendékeink is megta
nulják a beszédmozgásokat, hangokat adnak, mondatokat alakíta
nak, de nem tudnak életet, színt, finomságot belevinni beszédjükbe. 
Nekünk a semmiből kell az alapot megteremteni, mindent a legap
róbb részletekből összekalapálni.

Eddig a hallógyermek fejlődésmenete volt a mintánk. Tálal
juk gyermekeink elé a beszédet, majd ők kiválasztják a megfelelőt, 
mondják akárhányan.

Azután az idegennyeivoktatás lett a minta. Csakhogy a halló 
már birtokában van egy nyelvnek, melynek felépítését, törvényeit 
ismeri és ennek alapján az idegen nyelv megtanulása sokkal köny- 
nyebb. Vehetjük mi irányadónak növendékeink primitív jelnyelvét? 
Céljaink maradnak a régiek, de új utakat kell keresnünk. A  renge
teg módszeres kísérlet mutatja legjobban, hogy nem vagyunk meg
elégedve az eredményekkel, melyeket mindenáron jobbá akarunk 
tenni. íg y  aztán kénytelenek vagyunk megalkudni önmagunkkal. 
Figyelembe vegyük-e növendékeink természetét, ugyanakkor a,kö
zösség érdekeit, tökéletesítsük-e a technikai készséget, vagy halad
junk csak minél gyorsabban előre, tekintet nélkül az oly fontos 
alaktanra, stb.

Az óhaj, hogy növendékeinket úgy tanítsuk a beszédre, mint 
ahogy a hallóknál van, váltotta ki az ú. n. élményszerű oktatást. 
A z anyaiskola nyomán való haladás csak részben valósítható meg 
iskoláinkban. Munkánknak kiválóan tervszerűnek kell lennie.

Kis némáink az ő jelnyelvük útján bizonyos fejlődést hoztak 
magukkal, így a jelelést nem lehet kizárnunk, különösen az alsó
fokon. Elmúlt annak az ideje, amikor mindenáron kizárni akartuk
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a jelet. Fontosságát elismerjük, viszont Schneider túlbecsülte érté
két. Búcsút veszünk tőle akkor, amikor már nincs rá szükség, —  
mondja Wende.

A  nagyothallók és később siketültek iskolai célkitűzései sokkal 
egyszerűbbek. Keller Kelén azt mondja, hogy aki egyszer látta a 
világosságot, sohasem felejti el. Amelyik siket az anyai beszédet 
tudatosan hallotta, érezte, nem felejti el soha. Az ilyen a ritmust, 
dallamot, hangszínezetet végig megőrzi.

Sajnos, ritkán hangzik a siketnéma beszéde természetesen. 
Mondhatnék, hogy a hallók, nagyothallók és teljesen siketek hang
képzése, beszéde fokozatos sorrendben mindig több energiát, erő
sebb lélekzetvéteit, erőltetettebb mozgásokat kíván. Ugyanez a fo
kozat pontosan megállapítható a beszédfolyékonyságban is. A  mon
dat keretén belül a nehézkesebb hangoknál a legnagyobb erőkifej
tést látjuk a siketnémáknál. Ezért természetellenes a beszédjük.

Míg a nagyothallóra a nyelv lelkitartalma is bizonyos hatást 
gyakorol, ezt a siketnémánál alig találjuk meg. Nem annyira a 
hallásbenyomások, a formai készségek kiesése, mint inkább a nyelv
nek, —  mely minden lelkifejiődésnek az emeltyűje, —  a természetes 
hatása hiányzik siketnémáinknál. A  nyelv az, mely a hallót a szem
lélettől az eivonthoz vezeti, kifínomítja a gondolkozást. Gondolko
zás és beszéd kölcsönösen hatnak egymásra, ezer szállal fűződnek 
egymásba.

A  jelbeszéd elvonásra egyáltalán nem alkalmas és sokáig tart, 
míg a primitív jelbeli gondolkozást a nyelvi gondolkozás le tudja 
győzni.

Az utóbbi időkben erőteljesebben lép előtérbe a nyelvalaktani 
oktatás. A  hallásnak döntő szerepe van a nyelvalaktan felépítésé
nél. mert a ritmus, a hangsúly által, az alaktani elemek a fülön át 
sokkal könnyebben bevésődnek, mint a szemen keresztül.

Nagy zűrzavarból kell kivezetnünk —  mint fentiekből látjuk 
—  siketnémáinkat. Hogyan tegyük ezt? Az alsófokon az élmény
szerű oktatás, a középfokon a beszédtanítás, a felsőfokon a reál
ismeretek nyújtása a gerince munkánknak. A  helyes mértéket el
találnunk: ez a legnehezebb munkánkban. Tervszerűen kell halad
nunk, de mégse kössük magunkat egy kész tervezethez.

A  tiszta élmény szerű oktatás a múlté: tudatos gyűjtés, ren
dezés, a beszédformák megismerése és helyes alkalmazása legyen 
főtörekvésünk. Ne kényszerítsük a gyermekre a nyelvalakokat. Fo
kozatosan válnak azok tudatossá. Válasszuk ki az alkalmasakat, 
melyek a beszédbeli érintkezéshez, a lelki fejlődéshez leginkább 
szükségesek. A  legfontosabb igeragozási-, névragozási sémákat, 
mondatsémákat válasszuk ki és gyakoroljuk be. Szabályokat ne 
állítsunk fel. Az analógiák, a sémák gyakran rossz útra vezetnek. 
A  siketnéma gyakran használja fel kérdésre, állításra, kérésre 
ugyanazt a mondatsémát és csak jellel differenciál.

Az olvasás nagyon fontos, mert a siketnéma érintkezése a kör-
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nyezettel mindvégig korlátozott marad. Tudjuk, hogy az olvasás 
nem szolgálja a beszédgyarapítást, csak új tartalmat közvetít. En
nek előfeltétele azonban bizonyos formális nyelvkészség, hogy a 
holt betűből élet támadjon. Korán szoktassuk, neveljük őket az 
újsághoz, a könyvhöz. Költői művek feldolgozása nem indokolt, 
mert a ritmus és a rím hallása nélkül ez úgyis csak próza szá
mukra, tele akadályokkal.

A  helyesírásikészség az egyetlen, melyben a siketnéma fölötte 
áll a nagyothallónak. Őt ugyanis nem vezetheti félre a hibás hallás.

A  reáltárgyak tanítására nincs szükség, mert ilyet az anya
iskola sem ismert, hangoztatják sokan. Mi a beszédre akarjuk taní
tani növendékeinket, s mivel a szakoktatás a szemléltetés talaján 
tart bennünket, és az elvonást akadályozza, tehát félre a reálokta- 
tással.

Ezek a kifogások nem helytállók. Ha valakinek, hát eppen az 
ismeretekben nagyon szegény siketnémáknak van szükségük real- 
ismeretekre es ezt sem alkalomszem oktatás kereteben, hanem 
szakoktatással nyújtsuk. Nálunk (Hamburgban) a természettantaní
tás különleges módon építtetett ki. Minden kísérletnél a gyerme
kek aktív részt vesznek a saját készítményéi készülékeikkel. Ha a. 
népiskola állandóan hangoztatja a szemléltetést, akkor nekünk két
szeresen fontos ez. A  földrajz, történelem nehezebben szemléltet
hetők, de ki gondol arra, hogy ezek mellőzhetők lennének?

Számtanból a ha Hókkal szemben jelentős hátrány tapasztal
ható. A  hangosbeszéd, a ritmus, a hangos számsorképzés a szám
fogalmak tisztázását rendkívül elősegíti. Viszont növendékeink bele
ragadnak a szemleltetesbe es attól nagyon nehezen szabadulnak 
el é« így nem is tudnak elvontan számolni.

y kézügyesség! tárgyak, a rajz, a torna azok a tárgyak, amely 
területen a hallókkal szemben nincsenek hátrányban. Itt nem za
varja őket a beszéd és teljes leiekkel adják át magukat a munká
juknak.

A  testi fejlettséget illetőleg kétségtelenül kimutatható, hogy 
az alsóbb évfolyamokon a visszamaradottság a normálisokkal szem
ben fennáll, de a rendszeres iskolai élet, a tornagyakorlatok ezt 
később kiegyenlítik és alig tapasztalható eltérés.

Növendékeink kikerülvén az életbe, sokan közülük örvendetes 
önállósághoz jutnak úgy hivatásukban, mint a beszédbeli érintke
zésben környezetükkel. Mint házastársak, családapák, anyák szépen 
megállják helyüket akárhányan. . . .

A  szakemberek általános vélekedése, hogy növendékeink eppen 
akkor kerülnek ki az életbe, amikor a legérzékenyebb fejlődési kor
ban vannak. Ezen csak úgy lehet segíteni, ha a képzési időt meg
hosszabbítjuk fent is, lent is 1— 1 évvel. A  megindult erőteljes 
újjászervezés! mozgalom eme régi kívánságunkat remélhetőleg tel
jesedésbe fogja vinni. ,

A  nagyothallók és később megsiketültek elkülönítésével a ta

37 &



Egyesületi élet.

nulóállomány természetesen csökkenni fog. Hogy aztán a megma
radó intézetek valóban életképesek legyenek, a felvételi központo
kat úgy kell megszervezni, hogy azok kizárólag csak az oktatás
ügyet szolgálják.

Kiváló teljesítmények bizonyára elmaradnak a siketnéma- 
intézetekben, de így legalább saját feladatainkra fogunk szorít
kozni, melyek iskoláink különleges munkáját fogják biztosítani a 
többi iskolafajok között. Eredményekben többet mutathatnak fel 
más iskolák, de a nehéz munkánkhoz való odaadásban nem enged
jük magunkat túlszárnyalni.
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Hírek
Lapunk munkatársainak és olvasóinak tisztelettel kíván kellemes ünne

peket és boldog újévet a Szerkesztő.

Lapunk legközelebbi száma 191t0. január közepén jelenik meg. Hírek, 
cikkek beküldését január 10-ig kéri a Szerkesztő.

FŐIGAZGATÓI KINEVEZÉS. Magyarország Főméltóságú Kormányzója 
a VKM. előterjesztésére dr. Fodor Ferenc egyetemi nyilvános rendkívüli tanári 
címmel és jelleggel felruházott egyetemi magántanár, egyetemi intézeti tanárt 
pécsi tankerületi királyi főigazgatóvá kinevezte.

MEGBÍZÁS. A  VKM. a nyolc osztályú népiskola egészségtani tanter
vének kidolgozásával dr. Bárczi Gusztáv igazgató kartársunkat bízta meg.

MOLNÁR IMRE dr. zeneakadémiai tanár nov. hó 27-én „A  szép beszéd 
fonetikája” címen nagyon érdekes előadást tartott a Magyar Phonetikai Tár
saságban. Teljesen újszerűén, élettani alapon ismertette a beszéd felépítését. 
E tárgykörből, főként gyakorlati alapon, január hóban is fog folytatólag elő
adni. Kartársaink szíves figyelmébe ajánljuk a kiváló fonetikus előadásait.

A  M AGYAR GYERM EKTANULM ÁNYI ES GYAKORLATI LÉLE K
T A N I TÁRSASÁG előadássorozatának keretében, dec. 15-én Dr. Schnell János 
igazgató-főorvos, gyógypedagógus: A gyermeklélektani intézet tudományos 
munkájának iránya és programmja címen tartott előadást.

A  SIKETNÉM ÁK ÉS A  FILMOKTATÁS. Geszti Lajos igazgató, a 
VKM. oktatófilmkirendeltségének vezetője, november 25-én Vácon volt és a 
siketnémák kir. orsz. intézetében töltött egy délelőttöt Szengyörgyi Gusztáv 
igazgató meghívására. Geszti Lajos igazgató megtekintette az intézetet, néhány 
oszályban hospitált s végül résztvett a siketnéma növendékek iskolai filmórá
ján is, a díszteremben. E látogatás és tárgyalás eredményeként Szentgyörgyi 
Gusztáv igazgató Geszti Lajos igazgató tudtával és az ő bátorítására előter
jesztést tett a vallás- és közoktatásügyi miniszter úrhoz az iskolai filmokta
tásnak a siketnémák intézeteire és a gyógypedagógiai nitézetekre való kiter
jesztése érdekében.

A  S IKETNÉM ÁK BUDAPESTI Á LLAM I INTÉZETÉBEN dec. 5-én este 
igen hangulatos Mikulás-estét rendeztek. A  szereplő siketnéma növendékek 
nagyszerű átérzéssel oldották meg feladatukat. A  kis színdarab szívet-lelket 
nemesítően szemléltette a „Mikulás” értelmét. A  bájos est sikerült megren
dezése főrészben Thüringer Jánosné Darvas Olga intézeti tanárnő odaadó, és 
hozzáértő munkásságának az eredménye.

A  S IKETNÉM ÁK KAPOSVÁRI INTÉZETÉNEK karácsonyi ünnepségé
ről meleghangú elismeréssel közöl beszámolót a Somogyi Újság és az Uj- 
Somogy. „Kaposvár társadalma befogadta szívébe a siket gyermekeket”  — 
állapítja meg a Somogyi Újság. Az est szellemi irányítója László Géza igaz
gató volt. Munkájukkal értékesen közreműködtek Lehman László, Duráczky 
József, Ujváry Ferenc intézeti tanárok. Az ünnepségen jelen voltak Kaposvár 
társadalmának vezető egyéniségei is.
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Hirek.

A  VAKOK JÓZSEF NÁDOR KIR. ORSZ. INTÉZETÉNEK növendékei 
dec. 17-én karácsonyi ünnepélyt rendeztek. A  zsúfolásig megtelt nagy dísz
terem hallgató és nézőközönsége teljesen elfeledhette, hogy a szereplők vakok, 
mert színpadon való mozgásuk biztos, énekük lélekbe markoló, beszédjük 
hangsúlyozottan szép volt. A leányok által előadott jelenet a krisztusi sze
retet magasztosságának üdítő varázsát sugározta. A fiúk színmüvében az 
őskeresztények soha el nem halványuló, Krisztusért minden áldozatra kész 
nagy léleklángolása kelt életre. — Oh, bár látnák, hallanák a gyógypedagó
giai intézetek és iskolák növendékeinek, tanulóinak megnyilatkozásait azok 
is, akik oktatásuk eredményességéről és értékességéről kétségeskednek!

A  DADOGÁS JAVITÁSMÓDJA a nemzetközi szakirodalomban és gya
korlati alkalmazásában nagyon élénk megvitatás tárgyát képezi. A  megvita
tásban Sulyomi-Schulmann Adolf kartársunk úttörőén vett részt a Sonderschule 
1939. évi 4— 6. számaiban megjelent Beiträge zur Stottererbehandlung c. tanul
mányával, amely különlenyomatban is megjelent. Lambeck Adolf hamburgi 
igazgató azt írja levelében (1939. nov. 29.), hogy ez a tanulmány általános 
közfigyelmet keltett. Schneider Pál, a luxemburgi beszédiskola igazgatója leg
közelebb megjelenő Stottertherapie c. munkájában két fejezetet vett át Su- 
lyomi-Schulmann tanulmányából és kísérő levelében (1939. nov. 2.) szó szerint 
ezeket írja: „Kiválóan értékes munkájának a tanulmányozását, amelyhez ha
sonlóan értékes munka eddig nem jelent meg, újólag megkezdtem és a Jado- 
gáskezelés-fejezet átdolgozása kapcsán számos módszeres utasításait a leg-
messzebbmenöen fogom figyelembe venni” .

’*
Ehhez a számhoz lapunk 19S9. évi címlapját és tartalomjegyzékét 

csatoltuk.
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