
MAGYAR G Y Ó G Y P ED A G Ó G IA I 
TANÁROK KÖ ZLÖ N YE
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK 

.11 (XLIII.) évfolyam ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA 
B U D A P E S T  FELELŐS SZERKESZTŐ: GYÖRGYFY ÁKOS

8. S Z Á M  
1 9  4 1.

gróf Széchenyi Isfvón munkáiból.
— Én azt szeretem hinni, hogy minden jobblelkű ember bizonyos 

vágyást hordoz szívében. . .  miagán, felebarátain s mindenen, ami őtet 
környezi, szüntelen javítani. A tökéletesebbhez való ellenálhatatlan von» 
zódás legszebb tulajdona a léleknek.

*
i— Csak az egyéneken át lehet megnemesíteni a nemzetet.

*
— A haza iránti kötelességeket teljesítve, tökéletesedünk a saját 

életünk égi másává.
*

\

j — A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.

*
— Anyagyilkosok vagyunk, ha minden erőnket nem nyelvünk vé

delmére fordítjuk.
#

— Aki a haza megmaradását és fenntartását óhajtja, annak arra 
kell törekednie, hogy az ifjúság nevelése tökéletes legyen.

*
— Nem a tudományok mennyisége teszi az embert okossá, hanem 

azok megemésztése és azok jó elrendezése.

*
— Én nem azt nézem, hogy mik voltunk, de azt, hogy mik lehe

tünk. A Múlt elesett hatalmunkból, a Jövendőnek urai vagyunk. Sokan 
azt gondolják: Magyarország — volt; én azt szeretem hinni, hogy: lesz!
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Tanárképző főiskolánk megnyitása.
Három  évi szünetelés után, 1941. szeptember hó 17-én ismét meg

kezdette tan ár nevelő m unkásságát a Gyógypedagógiai Tanárképző Fő
iskola. Nagy örömmel adunk erről hírt, m ert gyógypedagógiai ok tatás
ügyünk egész jövőjének kulcsa a tanárképzés. Személyi és szaki vonatko
zásban egyaránt ez az a törzs, amelyből a jövő kisarjadhat. Ez az a szen
tély, amelyből a gyógypedagógiai oktatásügy új és további apostolai ú tra  
kelhetnek. Ez az az Alma Mater, amelynek tápláló és világosító ereje ad
h a tja  meg a jövő fejlődésének irányelveit, ú tm utatásait. Enélkül a teljes 
elsorvadás, ezzel az életben m aradás következik. H ála mindazoknak, akik 
ezt az ú jraéledést lehetővé tették!

A főiskola 1941—42. évi évfolyamának ünnepélyes m egnyitása a 
főiskola otthonául szolgáló siketnémák budapesti m. kir. állami intézeté
ben tö rtén t meg, a főiskola előadói tanári kara  —, a minisztérium-, a 
budapesti tanker. kir. főigazgatóság-, tanáregyesületünk-, és a buda
pesti és váci gyógypedagógiai intézmények kiküldötteinek jelenlétében. 
A minisztérium részéről, ügyosztályfőnökünk, dr. Molnár Andor min. 
tanácsos képviseletében dr. Papp-Szilágyi Egon min. tanácsos és Pócza 
József előadó, a budapesti főigazgatóság részéről v. Fraknóy József 
tanker. kir. főigazgató és. Simon József e. tanügyi tanácsos szakelőadó, 
egyesületünk részéről Szép József elnök, Zsenaty Dezső fő titkár és 
Györgyfy Ákos lapszerkesztő, a gyógypedagógiai intézmények részéről a 
siketnémák budapesti intézetének tanári kara  teljes számban, továbbá 
V attyai Ferenc ny. igazgató, Záborszky Árpád, Kanizsai Dezső, Kardos 
Ignác, Salgó Elemér, Vida Lajos, Faragó Béla, Gyulay László, Szilvássy 
Béla, Schulmann Adolf, Sehnitzl Gusztáv, dr. Bárczi Gusztáv, Berényi 
Ferenc, Berkesné Kovács Irén, M agyar László, Ágostházi Zsig- 
mond, dr. Baranyay Géza, Tapodi Ernő és W allrabenstein Frigyes voltak 
jelen.

Istenes Károly, a tanárképző főiskola igazgatója m ondotta a meg
nyitó beszédet. Ebből a nemesveretű, a tanárképzés minden m ozzanatára 
kiterjedő s egyben tájékozta tást adó előadásból a következő részleteket 
közöljük: Ezekben a világtörténelm et formáló nagy napokban, szálljon 
el a mi lelkünk is kelet felé, a mi dicső honvédeink után  és kérjük igaz
ságot kereső és áldozatos nemzet védő és nemzet mentő m unkájukra a 
Mindenható őrző, védelmező és segítő kegyelmét. Mi itthonm aradtak 
pedig ki-ki a m aga hivatásának a területén, é jje lt is nappallá téve, a belső 
frtonton dolgozzunk honvédeinkhez hasonló elszántsággal és áldozatos 
lélekkel.

Önök kedves hallgatóink — a mai nappal — egy egész különleges 
m unkaterületre léptek akkor, amikor a gyógypedagógiai tanárképző fő
iskola hallgatói lettek. Önöknek ezen a területen kell é jt is nappallá 
tenniök, hogy a belső fronton a nemzet a rra  rászoruló egyeseinek: az 
érzékszerviig , szellemileg és beszédileg hibásaknak érdekeit jól szolgál
hassák. Az Önök jövőbeli m unkája állandó harc lesz azokért a gyerme
kekért, akiket érzékszervi, beszédbeli, vagy értelmi fogyatékosságuk
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m iatt — a tudomány kiterm elte utakon és módokkal — meg kell m ajd 
menteniök a nemzet részére úgy, hogy azok sem nyűgei, se terhei, hanem 
önm agukat ellátni tudó tag jai lehessenek a nemzeti nagy társadalom nak. 
M unkájuk teh á t nemzetmentő m unkaszolgálat lesz.

Ehhez a munkához az átlagosnál emelkedettebb gyerm ekszeretetre 
és nagyon elmélyülő különleges szakism eretre lesz szükségük. A gyógy
pedagógiai tanári pálya nem lehet hivatal. Több az még a hivatottságnál 
is. Apostolszerűen kell, hogy elhivatottak legyenek a gyógypedagógiai 
tanárok  az ő pályájukon, m ert csak az ilyen apostolian elhivatott lelkű- 
lettel lesznek képesek a siketnémák a látás és a tapintás különleges mun
kába állításával beszélővé tenni, a vakot a tapintó és a tájékozódó képes
ség szakszerű kifejlesztése révén lelkileg látóvá és az életben mozgás+ 
képessé nevelni, a gyengeelméjüt pedig lelkileg legalább is annyira felemel
ni, hogy az az ő környezetére nézve legalábbis elviselhetővé váljék s kisebb 
munkakörökben ő is hasznosíthassa m agát önmaga javára  és környe
zete teherm entesítésére.

Mi, akik elhivatottak vagyunk az Önök ily értelemben való kikép
zésére, hasonlóképen é jt is nappallá fogunk tenni, hogy mindenből a leg
jobbat adjuk Önöknek. Egész embereket kívánunk Önökből nevelni szép 
ügyünk javára s védenceink boldogítására.

Tanárképzőnk korábbi s a VMK. 47.453/1934. V. 2. sz. rendeleté
vel jóváhagyott szervezeti szabályzatának 15. §-a a következőképen szól: 
„A m. kir. áll. gyógypedagógiai tanárképző főiskola az érzéki fogyaté
kosok: született siketnémák, később megsiketültek, nagyothallók és ké
sőbb megvakultak, rosszullátók, értelmi és társadalm i fogyatékosok (ú. 
n. szociálisan abnormisak, bűnözők, idegesek, psycho- és neuropathák), 
valam int a beszédhibások gyógyítónevelésével, oktatásával és foglalkoz
tatásával tevékenykedő gyógypedagógiai tanárokat képezi.” A képzési 
idő a 2. §. szerint nyolc félévben volt megállapítva.

Az ily értelm ű szabályzattal 1934-től 1938-ig bezárólag képeztet- 
tek a gyógypedagógiai tanárok. 1938-tól a mai napig legfőképen azért, 
m ert m ár nagyon sok volt akkor a kiképzett, de állástalan gyógypedagó
giai tanár, a miniszter ú r további rendelkezésig szüneteltette tanárkép
zőnk működését.

A soknak mutatkozó s különösen a férfi állástalan tanárok száma 
azonban 3 év a la tt — főleg a más pályán való elhelyezkedés következté
ben, valam int a közelmúltban visszakerült gyógypedagógiai intézetek 
tanárszükséglete folytán — annyira leapadt, hogy sürgősen szükségessé 
vált tanárképzőnk működésének újból való megindítása. Javaslatom ra 
meg is nyílott az, de egyelőre csakis az Önök egy évfolyamának a beállí
tásával. Az így megindult tanárképzőnk tehát átm eneti jellegű s mint 
ilyennek — egyrészt a sürgősség m iatt, m ásrészt pedig azért, hogy a mi
niszter úr több tárgyat, sőt egy egész ágazatot is tö rölt az eredeti szer
vezetből — a képzés idejét, de azt ismételten hangoztatom, csak az Önök 
évfolyam ára vonatkoztatva, 8 félévről 6 félévre szállította le.

Minthogy a gyógypedagógiai tanárképzés négyes ágazatú, éppen 
azért gondoskodni fogunk arról is, hogy a nevelő gyakorlatukat a gyógy
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pedagógia minden ágazatára kiterjesszük. E rre  való utalással egy-egy 
intézménynél átlag  öt-öt hónapig lesznek elhelyezve s így mindig újszerű 
nevelőgyakorlatra beosztva. Azt akarjuk  ezzel is elérni, hogy ügyünk 
minden egyes ágazatára' nézve vérbeli gyógypedagógiai tanárokká nevel
jük  Önöket.

Teljesen kész és mindenképen begyakorlott tanárokat egy képző 
sem bocsájthat ugyan ki, de viszont a rra  törekedni, hogy m ár a kezdő 
nevelő tanító  munkához is oly annyira felkészült és begyakorolt tanárok 
kerüljenek ki az életbe, hogy azok jól irány íto tt felkészültségükkel és 
gyakorlati készségükkel m ár az indulást is értéket jelentő eredménnyel 
legyenek képesek elvégezni, kötelessége minden tanárképzőnek. E rre  mi 
különösebben is fokozott m értékben fogunk törekedni, mivel a gyógy
pedagógiai nevelésoktatásügy különösebben is gyakorlati munka.

E zt a célkitűzésünket úgy fogjuk elsősorban szolgálni, hogy ne
velni és tanítani, elsősorban maguk a fonetika-, nevelés-, és m ódszertan 
tanárai fogják Önöket, s csak aztán kerülnek m ajd osztályba tan ítást 
megfigyelni és tanítani, de akkor is mindig az érdekelt előadótanáraik 
személyes jelenléte, ellenőrzése és irányítása, valam int az egyes osztályok 
tanárainak  tám ogatása m ellett. A gyakorlati tanítások tehá t minden
képen egyenrangúak lesznek az előadásokkal.

Főiskolánk ifjúságának van fe lavato tt zászlója. Ez a zászló legyen 
Önök előtt is szent, m int ahogy szent volt az elődeik elő tt is. E za la tt a 
zászló a la tt éljék ki becsülettel nemzeti és keresztény főiskolás mivoltu
kat. Mint minden zászlóhoz, ehhez a zászlóhoz is fűződnek érzések és gon
dolatok. Azzal a kéréssel adom á t Önöknek ezt a zászlót, hogy legyenek 
ennek becsületes, igaz m agyar lélekkel elszánt harcosai és minden vi
szontagságában való hűséges megőrzői.

Ezekkel a gondolatokkal nyitom meg a gyógypedagógiai ta n á r
képző főiskola 1941—42. tanévét és kérem az előadó tanárok  előadásaira, 
valam int a hallgatóság tanulm ányi m unkájára a Mindenható jóterm ést 
biztosító áldását és kegyelmét.”

A megnyitó ünnepség a Himnusz eléneklésével ért véget. (Örs.)
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Az évforduló.
irta: Simon József.

Sajátságos tulajdonságánál fogva az évforduló arra  is jó, 
hogy emlékeztessen, történetet regisztráljon, számon kérjen, de 
arra  is jó, hogy célt tűzzünk ki az évfordulón magunk elé.

1940 szeptemberétől 1940 december 16-áig e sorok írója egy 
darab történetet élt át, az országszerzés hatalm as munkájába, mint 
egyszerű munkás állott bele és segített ott, ahol kellett és dolgo
zott ott, ahová állították . . . híven. Hite szerint legalább boldogon és 
híven! Ebből a lehetőségből, alkalomból sokat látott, sokat hallott 
még többet tapasztalt.. Olyanokat, amelyekről szabad beszélni, de 
olyanokat is, amikről majd később fog szó esni. — Legalább is ak
kor, amikor a javítás szándéka nem látszik másnak, az építőszándék
ban nem látnak tetszelgést, s a gondolatfelvetésben sem akarja  a 
„tóga virilis”-t „a hivatottak” válláról levenni.

E  rövid bevezetés után jöjjön a tárgyalás, amint itt követ
kezik gyógypedagógiai vonatkozásban.

Aki a történeti m últat ismeri, az nagyon jól tudja, hogy E r
dély gyógypedagógiai oktatása a múltban sem dicsekedehetett feje
delmi párfogoltatással. Volt egy siketnéma intézete Kolozsváron, 
egy vakintézete szintén ott, egy kisegítő iskolája Brassóban és egy 
pedig Marosvásárhelyen. Ennél több egy jottányi sem. Boldogult dr. 
Bernády György, Berkes János és Nagy Péter nevéhez fűződik a 
Marosvásárhelyen tervbevett siketnéma intézet, ami — sajnos — 
csak terv m aradt, m ert 1910-ben, mint annyiszor máskor, Erdély 
igényét megelőzte a körmöcbányai, jolsvai, pozsonyi siketnéma in
tézet építése és végleg — úgy látszik — eltemette az erdélyi siket
néma intézet tervét a már akkor is ismert féltékenység, ami a gyó
gyítva nevelés egyes ágazatai és azok képviselői között éktelenke
dett. Mindig volt, úgylátszik ez után is lészen ezen a területen 
új favorit és jó starter.

Aki a történeti időt, s közegészségügyünket ismeri, az tudja, 
hogy Erdély közegészségügyi vonatkozásban nem volt az első he
lyen. A múltban kapott Erdély fajcsirkét, tejszövetkezetet, vasútat, 
de nem tudunk arról, hogy a múlt idő egyszernél többször felve- 
tette-e az Erdélyben létesítendő gyógypedagógiai intézetek kér
dését. Pedig úgy volt, hogy boldogult Nagy Péter és a még élő 
Schannen Péter sokszor kezébe vette a vándorbotot, s növendékeik
kel együtt já rták  be Erdély különböző nagy városait, hogy előadás, 
meggyőzés, bemutató tanítások által bizonyítsák be a fogyatékos 
tankötelesek szociális és kulturális igényét, oktathatóságát s azt a 
hasznot, am it a gyógyítva-nevelés a köznevelésre is jelent. Az ered
mény, az intézet szaporítás — szomorúan emlegetendő — mind szo
ciális, mind pedig népvédelmi vonatkozás dacára — elmaradt. A 
trianoni ítéletmondásnak kellett eljönnie, hogy pld. a gyengeelmé- 
jűek részére Erdélyben egy gyógypedagógiai nevelő-intézet létesít-
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tessék. 22 esztendő után jö tt a „Bécsi-döntés”. Ez szabadította fel 
Északerdélyt 11 vármegyéjével és indíto tta meg azt a hatalm as 
munkatempót, ami az országszerzésnél, s m egtartásnál nem lehet 
másodrendű szükség. A munkatempóba szigorúan bele tartozik  szo
ciális vonatkozása m iatt a gyógyítva-nevelés is. Erdély fel
szabadult részének szociális érdeke hallgathat-e arról a nagy hiány
ról, szükségről, ami a fogyatékosok oktatása területén különösen a 
székelyföldnél parancsolóan lép fel. Parancsoló ez a szükség 
elsősorban azért, m ert a Székelyföld jelenlegi közlekedési viszonyai 
nem teszik lehetővé azt, hogy a 4 székely vármegye fogyatékosai 
utrakeljenek, mint hajdan, szekérrel. Azt sem lehet feltenni, hogy 
a kizsákmányolt székelység legszegényebb rétege, ahonnan a fogya
tékosok legjelentősebb része rekrutálódott és rekrutálódik, minden 
segítség nélkül tudjon gondoskodni siketnéma, vak vagy gyenge
elméjű gyermekéről. Parancsoló ez a szükség azért is, m ert az el
nyom atás 22 enztendeje ala tt egyetlen m agyar születésű fogyaté
kosnak a neveltetéséről, gyám olításáról nem tö rtén t gondoskodás. 
Ennek a kiáltó igazságtalanságnak a megszüntetése m ost kell, hogy 
elkövetkezzék. Nyomatékosan kell említeni azt is, hogy a világ
háború előtti Erdély éppen úgy, m int az Északnyugati felföld, on
to tta  a fogyatékosokat, s ennek ellenére o tt volt Körmöcbánya, 
Jolsva, Pozsony siketnéma intézetével, Eperjes vakintézetével, 
míg Erdély egyetlen városa volt Kolozsvár két intézetével, 
M arosvásárhely és Brassó egy-egy kisegítő iskolájával. Minde
nek fölött beszéljen a statisztika, olyan statisztika, amelyi
ket a katonai parancsnokság idején katonák írtak  össze és név 
szerint, községenkint, járásonkint m utatván ki, hogy például Csík- 
csatószegen, vagy Rónaszéken, Bihardiószegen hogy hívják azt a 
szülőt, akit végzete egy fogyatékos gyermekkel áldott meg. — Olyan 
statisztika ez, am it nem lehet meghazudtolni, nem lehet letagadni, 
hanem el kell fogadni olyan bizonyítéknak, ami azt teszi szükséges
sé, hogy Erdélyben állíttattassék  fel még egy gyógypedagógiai in
tézet gyengeelméjüek részére, a 4 székely vármegyébe egy siketné
ma intézet a siketnémák részére, a kolozsvári vakok intézete pedig 
adassék vissza teljes egészében a vakok részére. — Lássuk a s ta 
tisz tikát: Besztercenaszód megyében van 6—12 éves korig siketné
ma 12, 13-tól 18 évesig 5, vak 6—12 évesig 3, 13-tól 18 évesig 5, 
gyengeelméjű 6—12 évesig 20, 13—18 évesig 8. Biharmegyében 6— 
12 évesig siketnéma van 19, 13-tól 18 évesig 19, vak 6—12 évesig 3, 
13—18 évesig 7, gyengeelméjű 6—12 évesig 13, 13—18 évesig 14. 
Csíkvármegyében 6—12 éves siketnéma 41, 13—18 évesig 25, vak 6— 
12 évesig 4, 13—18 évesig 4, gyengeelméjű 6—12 évesig 15, 13—18 
évesig 12. Háromszékvármegyében 6—12 éves siketnéma 40, 13—18 
évesig 17, vak 6—12 évesig 2, 13—18 évesig 2, gyengeelméjű 6—12 
evesig 15, 13—16 évesig 20; Kolozsmegyében 6—12 éves siketnéma 
van 13, 13—18 évesig 11 stb. Ilyen részletezés mellett a Bécsi
döntéssel felszabadult 11 erdélyi vármegyében van 6—12 éves si-
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ketnéma 348, 13—18 évesig 208, 6—12 éves vak van 52, 13—18 
évesig 38, 6—12 éves gyengeelméjű van 205, 13—18 évesig 125. 
Összes fogyatékos eszerint van 976.

A 4 székely vármegyében elkülönítetten van 6—12 éves si
ketnéma 141, 13—18 évesig 86, 6—12 éves vak van 12, 13—18 évesig 
van 12, 6—12 éves gyengeelméjű van 81, 13—18 évesig 52.

Ezeknek a statisztikai adatoknk egybevetése u tán  mindenkit 
meg kell győznie annak az igazságnak, hogy sem az erdélyi, sem 
a székelyföldi fogyatékosok ügye megnyugtatóan eddig rendezve 
nem volt és nincs, és hogy Erdélyben a kolozsvári siketnémaintézet 
és a kolozsvári gyengeelméjüek gyógypedagógiai intézete csak arra  
jók, hogy megmutassák a példát új intézmények létesítésére, a 
vakok koloszvári intézete pedig csak arra  jó, hogy megmutassa, 
milyen jogok között nem szabad intézetet hagyni és arra, hogy 
a  történeti jogokat hogyan nem szabad kezelni és kezeltetni. — 
(Erről a legközelebb, ha Isten segít.)

A mi intézeteink létesítése kérdését eddig mindig a közszükség 
vetitette ki, — és az emberszeretet rak ta  össze tégláit azokkal a 
hatalm as erkölcsi és anyagi javakkal, amelyeket az egyes intézetek
hez kötöttek, mint hagyományokat, vagy alapítványokat. — Ma 
országos tervek és gondolatok érése idején nem szám íthatunk arra, 
hogy a glorifikált szépségek között az elnyomorodott emberpalán
ták  jöjjenek divatba, a siketnémáknak, vakoknak, gyengeelméjűek- 
nek emeltessenek emeletes paloták. E rre  senki sem gondolhat, de 
a rra  gondolnunk kell, hogy az építés hevében, az alkotás lázában 
nem lehet, de nem szabad, még kevésbbé illik megfeledkezni azok
ról, akik nem tehetnek arról, hogy siketek, hogy vakok, hogy el
méjükben megfogyatkozottak. Nem lehet és nem illik megfeled
keznie senkinek sem, különösen a hivatottaknak arról, hogy 
az elesett, elnyomorodott test és lélek nem önmagától lett azzá, 
valaminek az eredménye, okozat az, am it csak okaiban lehetne rész
ben megszüntetni, egészben megszüntetni m ár azért sem lehet, mert 
ez egyet jelentene egy új Taygetossal. Uj Taygetost pedig az Ú r
nak 1941. esztendejében ki akarhatna létesíteni?! A preventiónak 
sokféle módját kiagyalták eddig, de szeretnék tudni, hogy az egyéni 
élet ú j prokrustes ágya megszüntette-e a vakságot, a  siketséget, 
megoldotta-e az elmebetegség, elmegyengeség problém áját úgy, 
hogy többé nem lesz gyengeelméjű, gyengetehetségű, hibásbeszédű, 
erkölcsében ingatag stb. Mindaddig, amíg egy is születik ezek kö
zül, a róluk való gondoskodás nemcsak erkölcsi, hanem nemzeti 
kötelesség is. Egy darabka emberélet megér még talán egy fa j
baromfit, felér egy exportált vaggonáruval, vagy előbb jöhet szám
ba, mint egy importált, vagy pedigrés fajkutya!

A karjuk hinni és valljuk is, hogy nemzeti társadalm unk 
megérez minden bajt s minden ember lelkén átrezdül az a fájdalm as 
kérdés, mit te ttünk az elesettekért, a fogyatékosokért.
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Ennél a kérdésnél joggal tesszük fel a kérdést, m it kell tenni 
az erdélyi fogyatékosokért, különösen pedig a székelyföldön szüle
tettekért. A felelet rá  igen egyszerű. Építtessen, létesítsen az állam, 
vagy bármely közület a Székelyföldön egy siketnéma intézetet, E r
dély bármelyik vármegyéjében, de inkább az északkeleti vármegyék 
egyikében a gyengeelméjüek részére egy mezőgazdaságra, konyha- 
kertészetre alkalmas területen gyógypedagógiai zá rt intézetet. In
dokolja ezt az, hogy a meglevő ilynemű intézeteink Kolozsvárott 
szükek, befogadóképességük a szükséglethez képest elenyésző. In
dokolja az, hogy a felszabadult 11 m agyar vármegyében a fogya
tékosok száma annyira felszaporodott, hogy azt csak szánalommal 
szabad és lehet emlegetni. A székelyföldön létesítendő siketnéma in
tézetet pedig kiköveteli az a szomorú tény, hogy ez időszerint a 
négy székely vármegyében ma 141 élő, 6—12 éves siketnéma, 86 
12—18 éves siketnéma él. — Akikről eddig az évfordulóig gondos
kodás nem történt. Szeretnők hinni, hogy Erdély és különösen a 
Székelyföld szépségein elmerengők még is csak meglátják, megérzik 
a  tennivalók között ezt az egy szükséges jót, amivel még a m últ 
is adós a Székelyföldnek: a siketnéma intézet.

'  Azt beszélik a rossz nyelvek, hogy olyan sok tanulmányozó 
já rja  az erdélyi és székelyföldi végeket, hogy em iatt m ár illetékes 
tényezők joggal szólaltak fel, mondván, elég a tanulmányozásból, 
jöjjön m ár a te tt. Gyógypedagógiai és egyéb kulturális vonatkozás
ban csak egy kívánnivaló van. É s ez az, menjenek Erdélybe és a 
Székelyföldre tanulmányozók többen, de ez a sok tanulmányozó le
gyen hivatott az oktatásügy képviseletére, legyen helyiismerete, 
legyen tapasztalata arról, hogyan kell meggyőzni és m egtartani em
bereket, közületeket egy olyan közügynek, mint a gyógyítva-nevelés. 
Mert azt ne felejtse el senki, hogy gyógyítva-nevelés legkisebb kér
dése is közügy, s ez a  közügy hozzáértőket, vele érzőket kíván szol
gálatába állítani, akik annyira tudnak emelkedettek lenni, hogy 
nem saját nagyvonalúságukon tetszelegnek, hanem egy-egy árta tlan  
élet, egy-egy gyámoltalan élet apró örömében úgy feltudnak ol
vadni, m intha az a gyámoltalan, ártatlanul tehetetlen élet a sa já t 
vérük érhálózatából szakadt volna ki. A példa előttünk jár. Csak 
bele kell tekinteni a történelembe. A boldogult emlékű Szaktanács 
javaslatára egész ra j szakadt ki Vác tanári karából. Üres tarisz
nyával, de tele szívvel és lélekkel indult el néhai Mlinkó, Gácsér, 
Olgyay, Németh László, s lett Debrecennek, Kolozsvárnak, Kecske
métnek, Egernek egy-egy siketnéma intézete, így indult el az élők 
között Klug Péter, Markovics Árpád, Hercsuth Kálmán, Cseresznyés 
Ferenc, Török Sándor, V attyai Ferenc s le tt Szegeden, Jolsván, 
Pozsonyban, Ungváron egy-egy siketnéma-, Eperjesen, Szombathe
lyen pedig egy-egy vakintézet. Ki tetszeleg ezek között alkotásával, 
de ki az is, aki nagy ritkán  emlegeti úgy az élőket, m int a halottakat. 
Az idő homokórája lejárt, s valami szürke hamú befedte a példájukat. 
Én azonban mégis ezekre a drága emlékekre apellálok. Apellálok és
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mély tisztelettel kérem az alkotásokban gazdag, a történelmi igaz
ságok leghívebb hirdetőjét, Miniszter Urunkat, küldjön le a Székely
földre egy hozzáértő embert, aki Erdély legkeletibb vármegyéiben 
felkutat egy kicsi hajlékot, ahol fészket rakhat a legmelegebb em
berszeretet örök példája: egy siketnémaintézet és egy gyengeelmé- 
jűek intézete.

A vakok intézetéről legközelebb!

Valaki elmegy...
Irta: Ujváry Ferenc.

A tanári szobában egy szék megüresedett. A gazdája jó egy
néhány évig ült benne. Készült az órákra, javíto tta a füzeteket, vi
tatkozott nevelési, tanítási és egyéb problémákról. Gondolt a rá 
bízott gyermekekre és igyekezett sorsukon, fogyatékosságukon ja 
vítani. Szerette volna felemelni növendékeit a rra  az emberi szín
vonalra, amelyen normális gyermekek élvezik érzékszerveik teljes
ségében az életet. Mindezt csinálta napról-napra fáradhatatlanul, 
negyven éven keresztül. Volt olyan is, aki negyvenhárom évig küz
dött, dolgozott. . .

É s most nyugdíjba m e n t. . .
Az intézet jegyzőkönyvében megörökítik érdemdús életének 

gazdag mozzanatait. Egyik-másik intézet megküldi a jegyzőkönyv 
ide vágó részét a kiérdemült öreg kartársnak — a nyugdíjas tanár
nak.

És aztán nem történik semmi egyéb . . .
Negyven év! Milyen ham ar elmúlt — gondolja a nyugdíjba 

ment tanár. Közben elfelejti, hogy hányszor ment halálosan fárad
tan haza, m ert nem ment az „r” hang az első osztályban. Nem volt 
étvágya, m ert a János gyereknek rosszagú volt a szája s még 
hozzá fröcskölt is, amikor beszélt. . . Később a tüzetes orvosi vizs
gálat után kiderült János fiúról, hogy fertőző t. b. c.-és. Azonnal 
el kellett távolítani az intézetből. . .  A tanár egy kicsit meghök
kent. Egy ideig óvatos volt, de aztán elfelejtette az ügyet és ú jra  
csak nekifeküdt a munkának.

Múltak az évek. Közben hazavitte az iskolából az influenzát, 
a köhögéseket, s a diftériát és egyéb hasonló betegségeket — de 
azért tanított.

Eszébe ju t a barátja, legkedvesebb kartársa, aki súlyos fer
tőző betegségben halt meg. A növendékei adták neki u travalóu l. .. 
<3 már nem érhette meg a 40 éves jubileumot.
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L átta  a keze alól kikerült, felserdült ifjúságot. Felderült a 
lelke. H allotta az évvégi búcsúzkodásokat, amikor a szárnyrakelt 
növendéksereg örömmel nekivág az életnek. E lérzékenyedett. ..

Végigsuhant előtte negyven év — vagy még több év — min
den küzdelme, fáradsága, öröme és mosolya . . . Nem éltem hiába! 
— mondotta. — Tanítottam , neveltem, most m ár nyugdíjba me
gyek . . . Átadom a helyem másnak . . .

Elment és nem történ t sem m i.. .
#

Ki gondol a mai világban arra, hogy egy gyógypedagógiai 
tanárnak  40—43 évi szolgálat után más is járna, mint szerény, 
szűk kartársi megemlékezés?!

A gazdasági cseléd oklevelet, érmet, pénzjutalmat kap, ha 
40 évig szolgált hűségesen. Az újságok hasábokat írnak róla.

A gyógypedagógiai tan ár pedig úgy megy el, hogy ő maga 
sem veszi észre . . .

Örüljön, hogy él! Hiszen a legtöbb úgysem éri el ezt a kort... 
Elviszi a hivatása mögött állandóan ott settenkedő halál. Ritka, 
aki megérti ezt a négy X-es szolgálati jubileum ot. ..

Kell ennél nagyobb érdem?!
Egy kapus szolgálata jutalm ául megkapta az ezüst érdem

keresztet . . .
Egy Valaki m egkapta az arany érdemkeresztet — és men

jünk feljebb és feljebb, mindig nagyobb az érdem és mindig na
gyobb a kitüntetés, mindig jobban nőnek a kitüntetettek sorai...

Mindezt nem azért mondom, m intha fájna más munkájának 
látható elismerése. Nem ez fáj, hanem az, hogy itt nálunk nem kap 
senki soha semmit. Még az elején vagyok a pályának, de csodálat
ta l nézek azokra, akik a vége felé járnak. Kibírták. Vájjon mi a t i t 
kuk, hogy ez sikerült?

Az idő beteljesedik és a siketnémák, a vakok, a szellemi fo
gyatékosok tanárai csendben eltávoznak. Szót sem érdemel. Semmi 
az egész!

*
Fülembe cseng és belém sajdult egyik idős kollégámnak 

hangja, amikor a napokban e tárnáról folyt a szó. Ezeket a szava
kat monologizálta maga elé : Talán meghalni jobb . . .

Ezért írtam  meg lapunk szám ára a  fenti sorokat. Gondolkod
junk! De ne csak gondolkodjunk, hanem cselekedjünk is. H a va
laki megérdemli az elismerést — a gyógypedagógiai tanár minden 
bizonnyal! —

*
Hiszem, hogy igazam van. É s amikor e sorokat írtam, úev 

éreztem, hogy sok kartársam  vezette láthatatlanul a tollatszorító 
kezemet.
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(Második közlemény.)

5. A siketném ák sopronvármegyei és sopronvárosi áll. segélye
ze tt intézetének évkönyve  az 1940—41. iskolai évről, az intézet 
fennállásának 38. évében. Közzétette: W ayán Ferenc igazgató. — 
Melegen búcsúztatja el az évkönyv dr. Liber Béla tanker. kir. fő
igazgatót nyugalomba vonulása- és Balogh Ányos tanügyi tan á
csost, szegedi tanker. kir. főigazgatóvá tö rtén t kinevezése alkal
mából. Ugyancsak így köszönti dr. Simon László ú j tanker. kir. 
főigazgatót, dr. Keresztély E rnő leánygimn. igazgatót, a tanker. 
kir. főigazgató helyettesét és Istenes Károly orsz. vidéki tanu l
mányi felügyelőt. Áz intézet növendékei — példaadó módon — 
testvérül fogadták a siketném ák kolozsvári intézetének egyik osztá
lyát és ifjúsági könyvtárukból 27 szép mesekönyvet engedtek á t az 
erdélyi sorstársaknak. Fiúcserkészcsapat, önképzőkör, ifjúsági Vö
röskereszt Egyesület és D iákkaptár nevelte, nem esítette az intézet 
növendék seregét. A D iákkaptár vas, fém, csont, üveg és vadgesz
tenye gyűjtéssel 96.50 P -t szerzett. Eredm ényes működéséért egy 
törzs angora nyulat és a szükséges ketrecek felépítésére 25 P  se
gélyt kapott a D iákkaptár Szövetségtől. Az évkönyv részletes k i
m u ta tást közöl az intézetet tám ogató egyének és közületek ado
mányairól. — A 61 fiú- és 44 leánynövendék közül 102 volt a bent
lakó. A VIII. osztályt 10 növendék végezte el. A siketséget 14 eset
ben veleszületett fejlődési rendellenesség, 23 esetben hevenyfertőző 
betegség, 5 esetben agyrázkódás, 5 esetben dobhártya roncsolás, 2 
esetben agyi eredetű betegség okozta. A hallás foka szerint 18 
mondat- és szóhalló, 16 vokálishalló, 15 zörejhalló és 56 teljesen 
siket növendéke volt az intézetnek. Kiejtésből 33 jól érhető, 44 é r t
hető, 15 kevésbbé érthető m inősítést érdemeltek a növendékek. Az 
intézettel kapcsolatban működő beszédhibák jav ítására  szolgáló 
tanfolyam  27 beszédhibást gyógyított, megfelelő szép eredménnyel. 
A  12 tagú tanári testületben 3 helyettes tanár és 1 próbaszolgálatos 
tanár m űködött 1, 6, 5 és Jf V2 évi szolgálattal.

6. A  siketném ák wngvári m. kir. áll. intézetének évkönyve  az 
1940—41. iskolai évről, az intézet fennállásának 37. évében. Közzé
te tte : Kuczin István igazgató. —  Jóleső érzéssel vesszük kezünk
be ezt az évkönyvet, a felszabadulás ó ta az elsőt. Minden intéz
ményünk szívünkhöz nő tt drága értékünk, de kétszeresen kedves és 
boldogító, am ikor v isszatért intézeteinkkel foglalkozhatunk. Vissza
száll emlékezetünk a  béke idejébe, am ikor o tt já rtunk-járhattunk  
falaik  között. Most i t t  áll 'előttünk a jól ism ert intézet fényképe, 
azé az intézeté, amelyben ism ét m agyar munka folyik. Az 1939— 
40. tanévet csak 1939 dec. 15-én kezdhették meg, 76 növendékkel. 
A jelentkező növendékek anyanyelvének megfelelően, m agyar és ru-
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szin nyelven tö rtén t a tanítás. Mégpedig: Előkészítő m agyar ősz- 
tály  12 növendékkel, II., IV, és V. összevont m agyar osztály 9 nö
vendékkel, előkészítő ruszin osztály 8 növendékkel, I. és II. ruszin 
osztály 7—7 növendékkel, III. ruszin osztály 8 növendékkel, IV. 
ruszin osztály 6 növendékkel, V. és VI. összevont ruszin osztály 
7 növendékkel, varroda 6 és kosárfonó 6 növendékkel. — Az 1940 
—41. tanévben 102 bennlakó és 1 bejáró növendéke volt az inté
zetnek. Ezek egy előkészítő m agyar osztályban, I. a), I. b) m agyar 
osztályban, egy előkészítő ruszin és I. a), I. b), II., III. és IV. ru 
szin osztályokban tanultak. A varrodában 11 leány, a kosárfonó
ban 8 fiú tanuló volt. Az intézeti varrodáról egy, a kosárfonó 
üzemről két képet közöl az évkönyv. Cserkészcsapat és ifjúsági 
Vöröskereszt egészíti ki az intézet nevelő tevékenységét. A siket- 
séget 14 esetben veleszületett fejlődési rendellenesség, 36 esetben 
hevenyfertőző betegség, 5 esetben vérbaj, 2 esetben agyrázkódás, 3 
esetben dobhártya roncsolás, 1 esetben agyi eredetű daganat:, 1 
esetben vízfejűség, 41 esetben ismeretlen behatás okozta. Mondat- 
és szóhallást 17, vokálishallást 21, zörejhallást 18, teljes siketsé- 
get 47 növendéknél állapítottak meg. Kiejtésből jól érthető jegyet 
kapott 20, érthetőt 28, kevésbbé érhetőt 17, alig érthetőt 10 nö
vendék, 11 növ. nem osztályoztatott. A tanári testület tagjainak 
száma 11.

7. A nagyszőTlösi m. Mr. áll, gyógypedagógiai nevelőintézet év
könyve  az 1940—41. iskolai évről, az intézet fennállásának 35-ik 
évében. Közzétette: Borsos László igazgató. — Magyar és ruszin 
nyelven, latin és cirill betűkkel nyom tatva jelent meg ez az év
könyv, jelentve a m agyar m egértést és bizalom nyujtást a hű nem
zetiséggel szemben. Hálás köszönetét mond az évkönyvben) az igaz
gatóság v. leveldi Kozma Miklósnak, K árpátalja kormányzói biz
tosának, -aki lehetővé te tte  az intézet fejlődését és dr. M arina Gyu
la miniszteri tanácsos, székeskáptalani kanonoknak, az intézet ér
dekében k ife jte tt fáradhatatlan  m unkásságáért abból az alkalom
ból, hogy az intézetet hatáskörükből kivéve, a szatm árném eti tan- 
ker. kir. főigazgatóság igazgatása alá helyezte a minisztérium. Ke
gyelettel búcsúztatja dr. Bakó Sándor elhunyt intézeti orvost. Majd 
szeretettel üdvözli dr. Molnár Andor miniszteri tanácsost, Gáspár 
Gyula szatm árném eti tanker. kir. főigazgatót és dr. Bárczi Gusztáv 
tanulmányi felügyelőt. Az intézet az 1904. évi VIII. te. rendelke
zése alapján létesült. Rendeltetésének 1906-ban le tt átadva. Az in
tézetbe felvett gyengeelméjű gyermekeket, képezhetőségük m érté
kéig részesítették elméleti és gyakorlati foglalkoztatásban. Az in
tézet foglalkoztató jellegű volt és ma is az. A növendékek m ost is 
műhelyekbe vannak beosztva; fél napig az iskolában kapnak elmé
leti oktatást, fél napig pedig a műhelyekben foglalkoznak. 1918-ig, 
cseh megszállás ideje ala tt Klestil Jindrich, Répay Gyula és Tar 
Sándor vezették az intézetet. — A VMK megengedte, hogy az inté-
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zetből kilépő növendékek, a nagyszőllősi áll. népiskolában, képzett
ségüknek megfelelő osztályból magánvizsgát tehessenek s ennek 
alapján népiskolai bizonyítványt kaphassanak, hogy az életben 
való elhelyezkedésük így könnyebb lehessen. Ezen az alapon a nép
iskola I-ső osztályából 2 növendék, a II. és III. osztályból 4—4 nö
vendék te tt  vizsgát. Az intézet növendékeinek száma 96. Ezek egy 
kísérleti, két I-ső előkészítő, egy II. előkészítő és egy-egy I-ső és 
II. osztályban részesültek szakszerű nevelésben és oktatásban. Az 
évkönyvből nem lehet megállapítani, hogy a tan ítás m agyar vagy 
ruszin, avagy mindkét nyelven történik-e s az évkönyv kétnyelvű
sége a szélesebb körben való m egértést szolgálja-e csupán. A ta 
nári testü let tag jainak  száma 6.

8. Budapest székesfőváros 111. kér., Miklós-téri községi gyógy
pedagógiai nevelő és foglalkoztató intézet évkönyve, az 1940—41. 
iskolai évről, az iskola fennállásának 16-ik évében. Közzétette: Ma
gyar László igazgató. — Mint az előzőleg ism ertetett évkönyvek, 
úgy ez is, Erdély és Bácska köszöntésével kezdődik, ami valameny- 
nyinek felemelően ünnepi jeleget ad. Az intézet nevelő és foglal
koztató tagozatú. A nevelés két I-ső és egy-egy II., III., IV., V. és 
VI. osztályban, míg a foglalkoztatás egy foglalkoztató osztályban 
és egy foglalkoztató csoportban történt. Jelenleg vászonszövő, cse
répkészítő és szőnyegcsomózó műhelyei vannak az intézetnek. Az 
átlagos munkateljesítőképesség arányszám a 10%—90% között mo
zog. Az intézet növendékeinek száma 89. Átlagos fejlettségük 11.4 
év, átlagos intelligencia koruk 8 év, átlagos elmaradásuk 3.4 év. É r
telmiségi hányadosuk 0.70. Az intézet részére a főváros polgármes
tere keskenyfilmvetítőgépet u ta lt ki s így az intézet gazdagabb lett 
ezzel a felbecsülhetetlen értékű tan ítási segédeszközzel. A tanári 
testületnek minden tag ja  elsa já títo tta  a vetítőgép kezelését a Szé
kesfővárosi Oktatófilmkezelőségnél. Már az első film bem utatása
kor meggyőződött a testület, hogy milyen szükséges és fontos tan í
tási segédeszközt nyert a vetítőgépben. Minden fokon és minden 
tárggyal kapcsolatban hasznos eredménnyel aknázták ki a film 
értékét. A növendékek figyelmét tartósan  leköti, érdeklődésüket éb- 
ren ta rtja  és emlékezetüket hathatósan tám ogatja a film. De az in- 
ternátusi életben is jelentős szerephez ju to tt a film. A bem utatá
sokkal kellemessé és egyúttal hasznossá te tték  a növendékek szabad 
idejét. Ezzel, a szórakozás mellett, a tanu lt ismeretek begyakorlá
sá t is szolgálták. A bem utatott képek mindig a tanítandó anyaghoz 
kapcsolódtak. Levetítettek 11 beszéd- és értelemgyakorlati, 8 te r
mészeti és gazdasági, 5 földrajzi, 1 történelmi, 1 egészségtani és 4 
műhelyismereti filmet. Csodálatos, hogy gyógypedagógiai intéze
teink alig veszik igénybe a filmnek ma m ár általánosan elismert, 
m egállapított és használt értékét. Pedig ha valamely nevelési-taní
tási intézetben, hát éppen a gyógypedagógiai intézetekben kellene 
szinte kötelezően elrendelni a  filmnek állandó tervszerű alkalmazd-
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í
sát. I t t  az anyagi kérdés szóba se jöhet, m ert tudtunkkal vetítőgép- 
hez kölcsönzés form ájában, úgyszólván kiadás nélkül lehet hozzá
jutni, úgyszintén a szükséges filmekhez is. Nagy örömünkre szol
gálna, ha a jövő iskolai évről szóló beszámolónkban minden inté
zetünk filmtevékenységéről adhatnánk ism ertetést. Örömmel üdvö
zöljük a Miklós-téri intézetet és egyúttal nemesen irigyeljük vetítő- 
készülékét.

(Folytatjuk.)

A gyógypedagógiai áll. kórtani és gyógytani laboratórium 
közleményeiből.

V ezető je: D R. B Á R C Z I GUSZTÁV .

Az örökléstudomány fejlődéstörténete 
és eredményei.
Összeállította: Dr. Kozmutza Flóra.

Az örökléstudomány a biológia legifjabb hajtása. Mégis, ma 
már, ahogy Goldschmidt megállapítja, az egész élettan központi 
problémájává fejlődött, maga is önálló tudomány s több elméleti 
és gyakorlati ágra oszlik. M últja nem régi. Fejlődése m ár csak azért 
is érdekes, m ert jól követhetjük megindulását és gyors kiterebélye- 
sedését. Az átöröklés, vagyis a gyermeknek a szülővel, az utódnak 
az őssel való hasonlósága oly fontos és feltűnő jelenség, hogy már 
a legrégibb időkben is észrevették és igyekeztek m agyarázatot ta 
lálni rá.

Tudományos elméletről ekkor természetesen még szó sem 
volt, legföljebb mese, babona, szellemes elképzelések form ájában 
próbálták az ismeretlen jelenséget magyarázni. Hippokrates volt az 
első, Kr. e. 460 körül, aki leírja az átöröklés tényét: , , . . . .  kéksze- 
müektől kékszeműek származnak, kancsaloktól kancsalok . . . ” Az 
utód létrejövetelében mindkét szülőnek egyforma szerepet tulajdo
nít. Az állattenyésztéssel és növénynemesítéssel kapcsolatban te tt 
megfigyelések és tapasztalatok a századok folyamán az elméletek 
sokaságát szülték, de egyik sem volt elfogadható. A komoly tudo
mányos megalapozás többféle irányból indult meg. Mindegyik irány 
egyformán nélkülözhetetlen hozzá: így a sejttani kutatások az á t
öröklés anyagi feltételeit derítették ki; az exakt kísérleti módszer 
szinte kézzelfoghatóan állapította meg az átöröklés törvényszerűsé
geit; a biometriai-staüsztikai számítások m atem atikai pontossággal 
határozták meg e szabályszerűségeket; végül a család- és ikerkuta-
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tás révén az átöröklés szabályait az emberre vonatkozóan is sikerült 
kim utatni. t

E több irányból kialakult tudomány jelentősebb eredményeit 
lehetőleg a fejlődés időrendjében foglaljuk röviden össze.

J. B. Lamarck (1774—1829) egyike az elsőknek, aki tudo
mányos elméletet állított fel az átöröklés m agyarázatára. Egyúttal 
egyike azoknak, akinek elmélete szinte napjainkig a legtöbb v itát 
keltett. Szerinte a szerzett tulajdonságok is átszárm aznak a szülő
ről az utódra. Az élethelyzet ugyanis közvetve befolyásolja az álla
tokat, más élethelyzet más szükségletet idéz elő, szerveik ennek 
megfelelően megváltoznak, sőt újjáalakulnak; utódaik m ár ezt 
öröklik.

CJi. Darwin (1809—1882) m agyarázattal is kiegészítette ezt 
a felfogást: a különféle élethelyzetben a természetes kiválasztódás 
dönti el, hogy melyik lény m arad életben; a lé tért való küzdelem
ben az erősebb, élelmesebb m arad fenn és szaporodik tovább. D ar
win m ár azt is feltételezte, hogy a tulajdonságok a szülőről a gyer
mekre anyagi részecskékkel származnak át: az egyén minden se jt
jében magocskák keletkeznek, ezek a vérpályán eljutnak a te st min
den részébe, az ivarsejtekbe is, ezek viszik tovább az utódokba a 
tulajdonságot.

Unokaöccsét, F. Galtont, az örökléstudomány egyik megala
pítójának kell tekintenünk; exakt számszerűséggel és kísérleti úton 
is igyekezett az örökléstan alapvető kérdéseit megoldani. Eredmé
nyei részben ma is érvényesek. így  az a megállapítása, hogy nem
csak a. szülők örökítik á t testi-lelki tulajdonságaikat a gyermekre, 
hanem a nagy- és dédszülők is. Körvonalazta az élethelyzet jelen
tőségét az átöröklés mellett. Ö alkalmazta először céltudatosan és 
tervszerűen az örökléstant gyakorlatilag az emberre s így ő az eu- 
genika tulajdonképpeni m egalapítója is (a szó maga is tőle szár
mazik) .

E. Hackel (1834—1919) önálló elmélettel ugyan nem lépett 
fel, de ügyesen rendszerezte Darwin felfogását. Főleg az átöröklés 
fajtáinak  megkülönböztetésével foglalkozott: a konzervatív átörök
lés csak az ősöktől átvett tulajdonságokat adja tovább; a progresz- 
szív azonban hozzáteszi az egyéni életben szerzetteket is. Az átörök
lés lehet folytatólagos és megszakadó. Azonkívül lehet ivari, amikor 
a tulajdonságok csak ugyanazon nembelire szállnak á t és kevert, 
amidőn mindkét nembelire. Nevét legismertebbé biogenetikai alap
törvénye tette, amely szerint az egyén fejlődésében leegyszerűsítve 
és lerövidítve megismétlődik a törzs fejlődése.

Nageli (1884) jelentősége abban van, hogy a sejtku tatás 
eredményeit az örökléstudomány területére alkalmazta: szerinte a 
tulajdonságok az ivarsejtek protoplazm ája ú tján  kerülnek át a szü
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lőből az utódba, a külön e célra szolgáló apró részecske, az idiop- 
lazma által.

W eismann és Morgan m ellett különösen de Vries (1889) 
fejlesztette tovább és egészítette ki ezt a felfedezést: ő nevezi el 
azokat az apró részecskéket, amelyek a tulajdonságok hordozói és 
átörökítői „pangének”-nek; ezt a szót Johannsen a ma is haszná
latos „gén”-re rövidíti. A Lam arck—Darwin elméletet is megcá
fo lta  azzal, hogy megállapította, hogy a pangének kombinációja 
jellemző a fajokban, vagyis hogy a fa jt  állandó és külső hatás nem 
változtathatja meg. Végül egyik igen nagy érdeme, hogy Correns- 
sel és Tschermakkal egyidőben ú jra  felfedezte a Mendel örökléstu- 
dományi kísérleteit.

Gr. Mendel (1822—1884) apát munkájával kezdődik volta
képpen az igazi örökléstudomány. Ágostonrendi szerzetes volt, a 
brünni kolostor kertjében kísérletezett először borsófajtákkal, majd 
más növényekkel is. A legszigorúbb tudományos módszert használta 
abban az időben, amikor a term észettudomány még csak leíró volt! 
Leglényegesebb eredményei három  főpontba foglalhatók össze: 1. 
Meghatározza az exakt kísérletezés alapelveit: oly fajtákkal kísér
letezett, amelyek csak egy tulajdonságban tértek  el egymástól, pl. 
színben. Ezeket a fa jták a t azután tisztán tenyésztette több ivadé
kon át, míg valamennyi azonos volt. ?A. M egállapította, hos?y a két 
ellentétes fa jta  kereszteződéséből származó ivadék egyformán bas- 
tá rd  lesz, így a piros és fehér virág kereszteződéséből csupa rózsa
szín virág: de a következő ivadékban az anyai és apai gének szét
hasadnak az ivarsejtben és az előző rózsaszín virágok fele rózsa
szín, negyede fehér és negyede piros lesz. 3. Az öröklés menetében 
két form át különböztet meg: az uralkodó jellegű, domináns mene
tet, amikor ugyanaz a tulajdonság ugyanolyan form ában nyilvánul 
meg a közvetlen utódban és annak utódaiban is, és a lappangó reces- 
sstv öröklődési form át, amikor valami tulajdonság egy vagy több 
ivadékon á t re jte tt m arad és csak homozygota esetében nyilvánul 
meg, vagyis amikor az anyai és apai sejt egyformán rejtve hozza 
ugyanazt a tulajdonságot.

Mendel kísérleti eredményeiről beszámoló értekezését 1866- 
ban adta ki, de nem vált ism ertté. Fáradozásának sikerét nem érte 
meg, csak halála u tán  fedezték fel. K utatásainak felfedezése ha ta l
mas lendületet adott az örökléstudománynak. Láng szerint az utána 
következő tíz évben többet fejlődött, m int az azelőtti egész idő
szakban. H atása nemcsak erős, hanem maradandó is volt. Minden
felől megindultak a kutatások, m ost m ár pontosan, tudományosan. 
A törvények érvényét nemcsak növényeken és állatokon, hanem em
berre vonatkoztatva is bebizonyítani igyekeztek. Ez az utóbbi te r
mészetesen sok akadályba ütközött: emberrel nem lehet tetszéssze- 
rin t kísérletezni; egy-egy nemzedék csak igen sokára nő fel; nem 
lehet megfelelő nagy számú utódot létrehozni; a külvilágot, a kör
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nyezetet nem lehet sem kikapcsolni, sem kedv szerint alakítani; 
végül embernél nem lehet egy-egy tulajdonságot teljesen elkülönítve 
megfigyelni. Épp ezért többen, így Baur, Bayer, Crellitzer emberre 
vonatkozólag eldönthetetlennek ta rto tták . De azóta mégis sikerült 
bebizonyítani a mendelismus érvényét az emberre is: a családkuta
tás, ikerkutatáss és a nagy számú statisztikai adatok segítségé
vel.

Az örökléstudomány további fejlődése m ár napjainkban fo
lyik.

W. Johannsen legfőbb érdeme, hogy tiszta statisztikai-m ate
m atikai módszerrel dolgozta fel a kísérlet-élettani anyagot. Ő adta 
azt a kritikai módszert, amelyre ennek az ifjú tudománynak olyan 
nagy szüksége volt. Nem kis mértékben az ő érdeme, hogy az örök
léstudomány exakt term észettudománnyá lett. Tisztázta a külvilág 
és átöröklés egymáshoz való viszonyát is azzal, hogy szabatosan 
megkülönböztette az ú. n. genotípust a fenotípustól: az első az örök
letes jellege az egyénnek, az utóbbi a szervezeten érvényesült, meg
nyilvánult jellege. Vagyis, ami az adott környezeti, külvilági befo
lyás mellett megnyilvánulhat az öröklött tulajdonságokból.

Gőldschmidt az öröklés élettani folyam atait vizsgálja; jelen
tékenyebb szerepet visznek még az örökléstudomány fejlesztésében 
Nilsson, Ehle, Bateson, Gregory, Punnett, W ettstein, Winkler és 
szinte felsoroihatatlanul sokan mások.

M agyar részről meg kell említeni Szabó Zoltán értékes mun
kásságát, Darányi hatalm as arányú országos ikerkutatását, Kőrösy, 
Greguss és még többek m unkásságát. Uj elmélettel gazdagította az 
örökléstant Szondi: a vérrokonok m intájára gén-rokonoknak nevezi 
azokat az egyéneket, akikben ugyanazok a tulajdonságok, hajlamok, 
betegségek élnek elfojtva. E;zek a lappangó, elnyomott gének ha 
nem is tudnak megnyilvánulni, de dinamikus erőt fejtenek ki és irá 
nyítják  az egyén választásait; ezek döntik el, hogy az milyen pá
lyát, barátot, élettársat választ.

Az örökléstudomány pontos statisztikai számításokkal ope
ráló és kísérleti módszerrel megerősödött elmélete hovatovább mind 
nagyobb szerepet kap a gyakorlatban is. Ahogyan Szabó Zoltán 
megállapítja, mind közelebbi kapcsolatba kerül az élettel, olyany- 
nyira, hogy gyakorlati alkalmazása manapság egy-egy területen 
m ár államérdek. Nagyon fontos közgazdasági szempontból: a nö- 
yénynemesítés és állattenyésztés mindjobban erre támaszkodik; em
bertani szempontból az em berfajták keletkezésére, elkülönülésére, 
kereszteződésére vet világot; nélkülözhetetlen az orvostudomány
ban: az orvos m ár régóta nem betegséget gyógyít, az örökléstan
ban já rta s  orvos m ár nem is beteg egyént, hanem a megnyilvánult 
öröklött betegséget vagy káros hajlam ot igyekszik megfelelő kül
világi befolyásolással rendbehozni; testi téren ép úgy, mint lelki 
téren.
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Az örökléstudomány a neveléstudománynak is igen fontos se
gédtudományává le tt: a gyermekben minél előbb ki kell deríteni az 
öröklött és szerzett tehetségeket és káros tulajdonságokat, hogy a 
nevelési ráhatás az előbbieket elősegítse és tökéletesítse, utóbbiak 
megnyilvánulását, felszínre ju tá sá t pedig meggátolja. Fokozottan  
áll ez a gyógypedagógiára: a fogyatékos gyerm eknél még fonto
sabb annak eldöntése, hogy fogyatékossága öröklött, vagy szerzett-e, 
hogy a tágabb családbann milyen fogyatékosságok, és képességek 
vannak, hogy m it lehet várni a környezettől. Másfelől a gyógypeda
gógia feladata ezen túlmenően — a fajegészségügy  szolgálatában 
— a fogyatékosság megelőzésére, e lhárítására  való törekvés. Ez 
csak az örökléstudomány ú tján  érhető el.

A fajegészségügyet egy tudomány sem szolgálja olyan óriási 
mértékben, mint az örökléstan; úgyszólván teljesen ezen alapszik. 
Az egész népre, állam ra lét- és életkérdés, hogy egyedei minél egész
ségesebbek legyenek testileg-szellemileg, minél kevesebb legyen a 
beteg, a fogyatékos és minél több a munkabíró, tehetséges egyén. 
D arányi szerint: ,,A nemzet tulajdonképpen az átöröklődő csíra
állomány”. Ennek megmentését és nem esítését tűzte ki célul az 
örökléstudomány gyakorlati alkalm azása az emberre: az eugenika. 
Az átöröklés nem elkerülhetetlen sors, tekintve, hogy a környezet
nek, a külvilágnak szintán jelentékeny szerepe van az egyén jelle
gének kialakításában. Az örökléstudomány külvilági befolyást ku
ta tó  ága m ár a társadalom tudom ánnyal kapcsolódik szorosan egybe. 
Az örökléstan eme általános fontosságát látva, nem csodálhatjuk, 
hogy a kulturált államokban világszerte az érdeklődés középpont
jába került.

Irodalom: Dr. Szabó, Greguss, Darányi.

Egyesületi élet.

Egyesületünk választm ánya folyó évi szeptember hó 13-án ülést 
ta rto tt. E zt megelőzően a s tá tu s  bizottság is összejött.

Az elnökség jelentése u tán  elhatározta a bizottság, hogy az állam i 
költségvetés tárgyalásáig  is minden lehetőt megtesz, a kérelmünkben 
foglaltaknak sikere, érdekében. Továbbra is együtt m arad, hogy úgy a 
stá tu s anyagi érdekeit, m int egyéb érdekeinknek valóra válását szorgal
mazza.

A választm ányi ülésen az elnökség jelentette, hogy állandóan 
figyelemmel kísérte a memorandumunkban előadott kérelmeinknek sorsát 
— s minden alkalommal azt a m egnyugtató felvilágosítást kapta, hogy 
kérelmeink javarésze, különösen az ifjabb k artá rsak  ügye, a legmesz-
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szebbmenő tám ogatásban részesült ügyosztályunk vezetősége részéről 
minden tárgyalás alkalmával. — A költségvetést megelőző tárgyalások 
befejezése előtt azonban, pozitívumot nem tud mondani senki —  csak 
azt, hogy bízzunk abban, hogy úgy nálunk, m int az egész vonalon, a leg
nagyobb körültekintéssel mérlegelik a kívánalm akat s amily mértékben 
ma lehetséges, orvosöltatnak az elő terjesztett kérelmek.

Örömét fejezte ki az elnökség, hogy kérelmeinknek minden alka
lommal leginkább hangsúlyozott részéből — a fiatalságnak igazán na
gyon sok fájdalm at keltő óhajait értve — némi orvoslás tö rtén t. Igaz, 
hogy különösen a mai folytonosan súlyosbodó viszonyokat tekintve, ez 
nem lehet kielégítő. É rték e t jelentő akkor lesz, ha a nevelő és helyettes 
tanári szolgálatban eltö ltö tt esztendők m ajd a státusba való kinevezéskor 
tényleg be is szám íttatnak.

Bizakodva várjuk, mit hoz a jövő. A legnagyobb lelkinyugalom
mal kijelenthetjük, hogy am it csak lehetséges volt, úgy a stá tu s bizott
ság, mint az elnökség m egtett — s a jövőben is meg fog tenni.

Örömmel jelentjük, hogy a kolozsvári intézetekből tag jaink sorába 
lép tek : Szabó Rezső, Nagy Lajos, Ürmösi Jenő, dr. Heyer Márton, Szírt 
János, Fergetthe Traján, Garay Ödön, dr. Heyer Mártonná, Roth Lajos 
és Pavlentiné B. Zsófia a siketnémák, a vakok és a gyógypedagógiai in
tézeteknél működő kartársaink , — továbbá az ungvári siketnémák inté
zeténél működő Veres János kollegánk.

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy Supka Károly, Visi János, Jó 
nás Jenő és Lusztig Jenő, részben nyugalomba vonuló kartársaink , kilé
pésüket jelentették  be.

Az elnökség bejelentése kapcsán a választm ány elhatározta, hogy 
évben a szokásos Cházár ünnepéllyel kapcsolatos közgyűlést, a mai 

idők nehéz utazási, ellátási és egyéb viszonyai m iatt, nem ta r tju k  meg. 
U tasíto tta a választm ány az elnökséget, hogy ezt az elhatározást a köz- 
igazgatási hatóság illetékes szervének jelentse be.

________________  Elnökség.

Hírek, vegyesek.
Kitüntetések. M agyarország Főméltóságú Kormányzója a világhábo

rú t követő forradalm ak és ellenforradalmak idején, valam int az ország 
elszakított területeinek visszaszerzése körül életüket veszélyeztető önfel
áldozással véghezvitt hazafias cselekedetük elismeréséül k itün te te ttek  kö
zött Sulyomi-Schulmann Adolf igazgató kartársunknak  a Nemzetvédelmi 
Keresztet adományozta.

Kondra Pál tartalékos hadnagy kartársunk, az ukrajnai elő
nyomulások alkalmával tanúsíto tt m agatartásáért, vezérkari elismerő ok
levelet kapott. — Bilau Lőrinc, Laczkó István és Laborfalusi Gyula k a r
társa ink  az erdélyi emlékérem m ellett, ezredparancsnoki dicsérő okleve
let kaptak.
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H írek , vegyesek .

Igazgató változás a siketném ák budapesti áll. intézetében. A val
lás és közoktatásügyi miniszter ú r Istenes Károly igazgatót, a Gyógy
pedagógiai Tanárképző Főiskola igazgatói teendőinek ellátásával tö rtén t 
m egbízatásának érintetlenül hagyása mellett, a siketnémák budapesti 
áll. intézetének igazgatói tisztsége alól sa já t kérelmére, eddigi odaadó, 
eredményes igazgatói működésének elismerése m ellett felm entette s az 
intézet igazgatásával Füzesi Árpád tan á rt bízta meg.

Házasság. Visy Gabriella, a Miklós-téri székesfővárosi gyógypeda
gógiai intézet tan ára  és P intér István  oki. gyógypedagógiai tanár, 1941. 
június 30-án házasságot kötöttek. — Laborfalusi Gyula kisújszállási 
gyógypedagógiai nevelő-intézeti tanár, folyó évi augusztus hó 10-én há
zasságot kö tö tt Jáncsik M argit oki. tanítónővel.

Tanárképző Főiskolánkon a kísérleti lélektannak heti két órában 
való előadásával, dr. Schnell János igazgató-főorvos leköszönése következ
tében, Füzesi Árpád b ízatott meg.

B artai Sándor kisújszállási gyógypedagógiai tan ár az elmúlt év 
folyamán nótáival és dalszövegeivel 12 díjat nyert. Versei és kisebb köl
teményei megjelentek a „Csallóközi H írlapban.”

Essősy József k artá rsunkat a  kisújszállási Légo helyicsoport titk á 
rául, m ár harmadízben m egválasztották.

Bilau Lőrinc, Essősy József és Laborfalusi Gyula k artá rsak  a 
nyár folyamán 35 napos levente csoport parancsnokképző tanfolyam ot 
végeztek. M indhárman részt vesznek a kisújszállási leventék kiképzésében.

A M agyar Psychologiai Társaság Gyakorlati Lélektani szakosztá
lyának elnöksége „Gyakorlati em berism eret” címmel nagyvállalatok, ban
kok, biztosítók, nyomdák vezető emberei szám ára hathetes tanfolyam ot 
rendez. Ennek a tanfolyam nak egyik előadójául felkérte az elnökség 
Füzesi Árpád kartársunkat, aki előadását: „Mit ism erhetünk meg az 
írásból és a rajzból?” címmel fogja november hó folyamán m egtartani.

Cházár-ünnepély a  siketném ák váci kír. ursz. intézetében. Á váci 
tanári testü let évtizedek óta szokásos Cházár-ünnepélyét a háborús 
időkre való tekintettel ez idén csak szűk házi keretben, de azért mégis 
igen szép számú közönség jelenlétében ta r to tta  meg okt. 4-én. Az ünne
pély résztvevői között o tt volt Istenes Károly tanulm ányi felügyelő, 
továbbá m egjelent azon Bercsényi Dezső a Váci H írlap szerkesztője és 
Göndör Sándor dr. Vác város ny. főjegyzője, akik 40 évvel ezelőtt részt 
vettek abban a küldöttségben, amelyik elzarándokolt Jólészre a Cházár 
András szülőházán elhelyezett rnárványtábla leleplezési ünnepségére. Az 
ünnepség első része a Cházár-szobor előtt folyt le, amelynek keretében 
Szép József igazgató kegyeletes szavak kíséretében te tte  le a tanári
testü let koszorúját. A növendékek részéről Fazekas Imre VIII. oszt. 
tanuló mondott hatásos kis beszédet s helyezett koszorút a szoborra. Az 
ünnepség második-fele a díszteremben volt. A szokásos Cházár András 
serleg-beszéd helyett — m iután a háborús korlátozások m iatt a Cházár 
vacsora elm aradt —- Györgyfy Ákos bpesti áll. snéma-intézeti tan ár vetí
tettképek kíséretében ta r to tt  költői lendületű előadást Cházár András-
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