VI (XLVI). évf.

1. szám.

________ 1944.

MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI
TANÁROK KÖZLÖNYE
A MAGYAR GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁROK
O R S Z Á G O S EGYESÜLETÉNEK FOLYÓIRATA
SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, Vili., FESTETICS-UTCA 3. SZÁM

Megjelenik
évente 10 számban.
Előfizetési ára
egy évre 24 pengő.
TARTALOM :
zesi Á r p á d .) —

Egyesületi rendes ta
gok a lapot tagdíjuk
fejében kapják.

Szerkeszti:
G YÖ R G YFY ÁKOS

T a rtsu k nyilván végzett növendékeinket.

T anárképzőnk főisko lává

(F ü 

alakulása. (F ig y e lő .) -—

Büntetés a nevelésben. (U jv á r y Ferenc.) —

A dad ogás és g y ó g y í

tása. I. (K an izsai D ezső.) — M é g e g y hullám, a V I. fiz. oszt ál v körül.
( — r a b — ). — Lapszem le. — Könyvism ertetés. — H írek.

Tartsuk nyilván

v é g z e t t n ö v e n d é k e in k e t.

A gyógypedagógia fogalomtartalma az iskolai nevelés-oktatásnak terü
letén túl még két irányban terjed: a beiskolázás előtti és a beiskolázás utáni
időre.
Legfőbb munkánkat az alatt az idő alatt fejtjük ki neveltjeinken, amikor
kezünk alatt vannak. De ez alatt az. idő alatt szinte mondhatnánk, hogy
„mögéjük látunk” , megismerünk sok olyan tényezőt, melyeknek birtokában
ml, gyógypedagógusok látjuk legtisztábban személyiségükön túlmenően növen
dékeinknek szociális viszonyait, származási körülményeiket, stib. Sem ;a belügyi
közigazgatás szervei, sem a közegészségügy hivatott intézményei ilyen közel
ről és részletesen ezt a kérdést nem ismerhetik. Ezeknek a nemzetszolgálat és
magyar közegészségügy, szempontjából értékes tapasztalati kincseknek a gya
korlati értéke soká parlagon hevert. Ma már azonban felhasználjuk. Felhasz
náljuk többek között pl. akkor, mikor pl. a családfa-kutatás' rendszeres mun
kája nyomán preventiven alkalmazható értékeket analizálunk ki főiskolánk
laboratóriumában, avagy a gyógypedagógiai nevelés-oktatásügy területén ál
talános meglátásokat szűrünk ki belőlük.
Említettük, hogy a nevelés-oktatás ideje alatt személyi megismerésük
a legtökéletesebb. Ezek nyomán senki sem, még a gyermek szülője sem látja
olyan tisztán növendékeinknek az egyes pályákra való alkalmasságát, mint
mi, akiknek alkalmunk volt. 8— 9 éven keresztül velük foglalkozni. A növendék
személyisége és a munkaterület fa ja az a két döntő tényezői, amely meghatá
rozza (emberi számítás szerint) növendékeinknek az életben való boldogulá
sát, tehát a jövőjét. Magunk között bevallhatjuk, hogy e két tényező közül az
előbbit tökéletesen, az utóbbit azonban csak ködösen ismerjük. Ezzel magya
rázhatjuk meg azt a tényt, hogy annak ellenére, hogy egy évszázad alatt
a technika szinte sarkaiból lendült ki, a mi növendékeink számára biztosított
munkaalkalmak nem sokat, vagy nem elég sokat változtak.
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Füzesi Árpád:
Legfőbb vezetőségünk, dr. Szukováthy Imre min. osztályfőnök úrral az
élén, a gyógypedagógia aktuális kérdéseit is kristálytisztán látja és ennek
birtokában határozott kézzel vezeti. A fent említett problémakört 4s maga
sabb szemszögből, tehát nemcsak a gyógypedagógia, hanem a magyar nemzeti
közösség és a magyar munkaértékek minél teljesebb kihasználása szempont
jából ítéli meg. Talán nem árulunk el hivatali titkot, ha megemlítjük, hogy
tudomásunk szerint ezt a kérdést, a modernebb munkalehetőségek felkutatását
és á fogyatékosok munkaközvetítését is szívügyének tartja ügyosztályunk.
Ennélfogva az államhatalom legilletékesebb szerveivel együtt igyekszik ezt a
kérdést végre úgy megszervezni, és a magyar nemzeti erők tökéletes kihasz
nálásának szolgálatába állítani, hogy fogyatékosaink minél magasabb száza
lékú, de lehetőleg 100:%-os munkateljesítményt jelentsenek.
Ez a nagyvonalú, országos jelentőségű szervező munka azonban a mi
munkaerőnket, a gyógypedagógiai tanárság egyetemének munkaerejét és mun
kaeredményeit sem nélkülözheti. Gyakorlatilag ezt úgy mondhatnám, hogy a
fenti kérdéseket pillanatnyilag azzal támogathatjuk, ha utánanézünk annak,
hagy intézeteinkből kikerült növendékeink jelenleg hol vannak, milyen munkaterületen dolgoznak és milyen eredménnyel?
Ezidelg is érdeklődött minden egyes intézet végzett növendékeinek sorsa
iránt. Egy, esetleg 5— 10 évre visszamenőleg, személy szerint, tanáronként és
növendékenként egyre-egyre emlékeztünk, vagy tudtunk róla. De vájjon hány
intézet van és melyek azok, :ahal pontos katasztert tartanak nyilván a végzett
növendékekről, az intézet fennállása óta? Pedig az intézet munkaértékének
súlya elsősorban nem a taneredményeken keresztül mérhető, hanem a társa
dalomban való elhelyezkedés, munkakereset, szóval érvényesülés gyakorlati
eredményeivel. Hogy valóban alapos és jó munkát végzett-e a nevelés-oktatás,
az tulajdonképpen az életben válik el. Ennélfogva kit érdekelhetne jobban nö
vendékeink sorsa, mint magát a nevelő-oktató intézetet, annak tanári karát,
igazgatóiságát.
Mi lett velük? Hol helyezkedtek el, milyenek a gazdasági viszonyaik,
alapítottak-e családot, gyermekeik fogyatékosak-e, vagy normálisak, hány
gyermekük van, stb. Mind-mind olyan kérdés, melyekre sokszor nehéz köd
borul. Növendékeink gyakran úgy eltűnnek, mint a patak cseppjei a homok
sivatag végtelenjében'.
Nem hiszem, hogy bővebben kelljen indokolnom azt, hogy miért tartsuk
nyilván végzett növendékeink sorsát. Intézeteink fenntartásának gyakorlati
létjogosultságát csak az így kimutatott számok igazolhatják. Nevezetesen,
hogy valóban embermenités, értékmentés folyik Intézményeinkben, s a magyar
hazának hasznos, adófizető polgárokat adunk vissza a nevelő-oktatás nélkül
koldulásra, elzüilésre predesztinált magyar testvéreinkből. De sok esetben ki
tűnik az is, hogy egyes munkahelyeken, végzett növendékeink az átlagot meg
haladó módon, egész kiválóan dolgoznak.
De nemcsak, nekünk kell ezt tudnunk. Meg kell ezt ismertetnünk a leg
felsőbb osztályok növendékeivel is. Mert másképpen készül fel a növendék ta
nulmányai idején, ha látja maga előtt a példákat, s előre tájékozódik, milyen
munkaterületek állnak előtte nyitva. Ha adatainkat intézetünk falaira népie
sen kidolgozott, érdekes grafikon formájában ki is akasztjuk, akkor elvégez
tük ezen a téren azt, amit el lehetett.
Csaknem minden intézett foglalkozott már ezzel a kérdéssel. Most in
kább arról van szó, hogy a külön-külön végzett kutató-munkát rendszerezzük.
A nyilvántartás módjának kell tehát olyannak lenni, amely részint a minden
napi élet sok gondja között állandóan figyelmeztet bennünket erre a problé
mára is, részben pedig csekély energiával nagyértéküen szolgálja a célt. Sem
mi esetre sem jó a nyilvántartó füzet, ide kartotékrendszer kell. Azonfelül
szükséges, hogy ezt a kartotékrendszert külön szekrényben, külön egységben
helyezzük el, hogy a beérkezett adatokat azonnal megfelelően helyére tehes-
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sük.. Természetesen az igazgatóság' ezer gondja közepette ez csak a kartársak
lelkes ügyszeretetével érhető el olyképpen, hogy minden egyes intézetnél egyegy tanár vállalja a nyilvántartás munkáját.
Megható olvasni azokat a leveleket, amelyeket végzett növendékeink
akkor, amikor 15— 20 év múlva érdeklődünk sorsuk felöl, intézetünk igazgató
ságának írnak. Végtelenül jól esik nekik, hogy oly hosszú idő után az intézet
ben még mindig emlékeznek reájuk, s az intézetet érdekli a sorsuk.
H ogy az adminisztráció munkáját megkönnyítsük, ajánlatos felkérni
végzett növendékeinket, hogy felszólítás nélkül is értesítsenek bennünket min
den év január 1. napján sorsukról, vagy életkörülményeiknek változásáról.
A modernebb munkaalkalmak megteremtése és a fogyatékosok munkai
közvetítésének országos megszervezésének ténye elöbb-utóbb valószínűleg hi
vatalosan is kötelességévé fogja tenni az intézeteknek a fent említett nyilván
tartást.
Füzesi Árpád.

Tanárképzőnk főiskolává alakulása.
A „Főiskolánk alapvető intézménye a gyógypedagógiai oktatásügynek”
szokták mondani s hallottam azt is, hogy „a tanárképző főiskolával élünk,
halunk” . Emlegettünk ilyeneket akkor is, amikor még nem volt főiskola a
képző vagy a tanfolyam, s akkor is, amikor már volt, de szünetelt a főiskola.
A nem lévő, az ami csak óhajaink tárgya, álma, mindig értékesebb, a ve
szendő többnyire féltettebb. Szeretném, hogyha valóban ily fontos intézmé
nyünk a Főiskola, mintahogy mondottuk, hogy akkor a szeretet et kimutat
nék mindig s hogyha ez a szeretet tevőleges volna, hogyha cselekedetekben,
legalább is érdeklődésben, együttérzésben, még szebb volna, itt-ott áldoza
tokban is megmutatkoznék. Akkor is, amikor „van” . A Tanárképző nem kér
tőlünk semmit, igaz. Bizonyos, hogy most megint van, él, fejlődik s nemcsak
jelenje van, nemcsak múltja ismeretes, de életképesnek látszik, mintha volna
tehát jövendője is, mint a magyar életnek, szebb jövője. Bízom az eljövendöjébén azért is, mert a megítélés, a légkör s a bánásmód, ami környezi, ked
vező, hogy csillagzata sem mutat rossz képet, kedvezőtlen „horoskópot” . Szer
vezete immár teljes, ép fennállása — ment van létjogosultsága, — biztosí
tóit. A Főiskolának van vezetője, vannak tanárai, hallgatói is vannak s van
jóindulatú patrónusa is a főhatóságon. Ezért nem kér tőlünk jelenleg sem
mit a Főiskola, s épp ezért volna szép, ha adnánk neki.
Szép és helyes volna, hogyha figyelnék a Főiskola életét, ha érdeklődnénk
minden megnyilatkozása iránt. Helyes volna, hogyha minden megnyilvánulá
sát együttérzéssel kísérnék. Jó volna, hogyha kimutatnék, hogy nem közöm
bös reánk a munkája, a híre, a neve, jó volna, hogy — amikor nem hallunk
róla, mert csendesen munkálkodik — kérdeznék, megnéznők olykor: mit csi
nál, hogy van, hogyan él a tanárképző? Nem a tanárképzőnek van erre
vitálisán és első sorban szüksége, — bár jól esik neki s élteti, hevíti, a sze
rető figyelem, —• hanem nekünk s az oktatásügynek, amely él, hal, virágzik
vagy hervad, a szerint, m ily színvonalon mozog, & hogy mily tudással bocsájtja ki hallgatóit!. H ogy mily elméleti és gyakorlati ismeretekkel látja el,
telíti meg a jövő tanámemzedéket, ez mindnyájunkat érdekel s nem lehet
közömbös, hogy a Főiskolának milyen a munkája? K ik azok, akik ott elő
adnak, akik ott vannak, hogyan dolgoznak, s hogy a munka amit ott folyik
lelkes kedvtelés-e, avagy lelkes és hozzáértő tudományos kutató tevékenység?
Mi az, ami irányítja: emberbaráti szeretet-e, csupán ügyszeretet-e, vagy pe
dig ezen felül még az oktatásügy komoly kérdéseit kutató szakmunkásság,

3

Figyelő:
amely tudományos szintet ér, — érdektelen tárgyilagos megítéléssel is, —
s amely a szárnyai alól kibocsájtott tanárjelölteket oly útra.valóval látja el,
hogy gyakorlati és elméleti síkon készek és képesek is a szó nemesebb értel
mében veit „tanári” munkára?
Kétségtelen, hogy á Tanárképzőnk újabb korszakához érkezett. Mun
karendje új stílust, az új előadói kar emelkedést jelez. Mind az, ami változás,
az együttes központi elhelyezéssel arra vall, hogy egy újabb állomáshoz ér
kezett. Kíváncsi voltam ezért, hogy lássam az újabb munkát közelebbről is.
A zt a munkát akartam látni, amely az e-lébb jelzett keretben, folyik. Meg
akartam győződni, hogy ia tanárképzés ebben a formájában valóban több
biztosítékot nyujit-e arra, hogy feladatát eredményesebben végezze, érdekelt,
hogy valóban magasabb gráduson dolgozik-e ?
A Főiskoláit, élő szervezetként vettem szemügyre, úgy ahogy mi gyógy
pedagógusok szoktuk azt. Megnézem a családfát, amely kétségtelenül ősi,
nemes. Visszavezethetem De V Épée-ig, az első zárit — párisi — siketnémák
5 intézett® alapításáig. 1770-ig, de egészen bizonyosan H&inicke Sámuelig, 1778-ig
Lipcsébe. S ha ezt valaki kétségbe vonná, .még mindig jelentős mull, hogyha
visszavezetem Bécsig a családfát May Józsefig, akiktől -az első váci tanárok
tanultak 1802-ben. De mindenesetre — ebben már semmi kétség, — hogy
jólészi Cházár András és S im o n Antal, az „Igaz mester” nemes hagyomá
nyait a tarsolyában hordozza ez. a Főiskola. S ha volna, aki mondaná, hogy
az a régi mód, amely Becsbe küldéssel és gyakornok rendszerrel képezte ki a
tanárokat, ezzel a Tanárképzővel nincs vérségi kapcsolatban, az már leta
gadhatatlan, hogy a legutóbbi ötven év már ezé a. Főiskoláé teljesen s ebben
a rövid, de élettel és eseményekkel teli múltban, tiszteletreméltó minden pró
bálkozás, akár Vác, akár Budapest kezdettel jelölöm is meg az indítási he
lyet. E bölcsőjét, e megindulását a Főiskolának oly -emberek ringatták, akik
nek neve a gyógypedagógiai történeté s bizonyos, hogy itt Robog, Pivár,
Borbély, Berkes, Ákos, Klis, Herodek, Gácsér, Csáky mind alapokat raktak s
kezük munkája nyomán nőtt és terebélyesedett a fa, amely most virágba
borult. Náray-Szabó, Ranschburg, Sarbó munkája és szelleme mind itt érez
hető Tóth Zoltánéval és még ama élőké is, akiknek éppen azért, ment élnek,
nem nevezzük ,meg neveit s akik mind hozzájárultak a fejlődéshez, az ala
kuláshoz, ahhoz a lépcsőrakáshoz, amely felvezetett a mai szervezethez,
amelyet újjászervezett a mostani igazgató, s akinek lehetett a főiskolával na
gyobbat felfelé lépnie, mert .akadt megint Náray-Szab ónk. ügyosztályunk
vezetőjénék személyében s van oly miniszterünk, akik alatt lendülhetett az
ügy, s legfőbb intézménye, a. Főiskola. Ha a családfát nem itudnók is elve
zetni századokra, de nemes hagyományokat akkor is őrizünk joggal s nem
vagyunk -mai keletű intézmény. A Főiskolának, amelynek érvényes pecsétje
1925-öt mutai1
: bár, éieteformá.j i, stílusa, patinája, sokkalta régibb.
A családfakutatás után környezettanulmányt folytatunk, s nézzük a
testi, lelki életjelensége,két. A zt látom, hogy igen szerencsés az elhelyezése a
Tanárképzőnk, móré együtt van minden együvétartozó. Tanárképző igazgató
sága, hu liga’ ók intrenátusa — amely kicsiny, de tiszta, levegős, mondhatom
ízléses — egy helyen. S itt van előadóterem, a kór- és gyógytani laborató
rium, amely rendelőjével, vegyi vizsgálójával, röntgenhelyiségével, psychológiai vizsgáló termével, szertárával és dolgozó szobájával komoly munka le
hetőségére ad alkalmat. Itt van a főiskolai könyvtár, amelynek könyvei szin
tén búvárkodásra ösztönöznek tanárt, hallgatót. A könyvtár, amely folyton
gyarapszik, merít egyre szélesebb hullámokat vető kezdeményezés folytán
ajándék könyvekkel is növekedett, de vásárlás útján is növeli köteteinek szá
mát. Maga az igazgató a leghűségesebb, szinte naponként ajándékozó s ezért
remélhetni, hogy idővel ez a könyvtár -lehet az a gyűjtemény — hogyha kö
vetik a példáját és szakkönyveiket odaadják, hagyják mind ¡többen a kartár
sak, —• lehet oly gyógypedagógiai könyvtár, amely -minden komoly munkát
magába foglal. Legyen e könyvtárból valami olyanféle, mint a német sikét-
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ném>a oktatási könyvtár és múzeum — a lipcsei, amelyet dr. Schuhmcmn tett
naggyá — őrizze á hagyományoka'., a múlt szép emlékeit, s tegye lehetővé
mindenkor a komoly szakirodalmi munkásságot. Egyébként a magyar gyógy
pedagógiai múzeum körvonalai is mintha ki-kibontakoznának, mert nagyon
sok képet látok itt s régi iratokat, a szakfelügyelőségünk, s a szaktanács
anyagából.
A gyakorló iskolákból persze csak egy van a Központban, a gyengeelméjüek intézete. A vakokhoz, a siketnémákhoz, a beszédhibásokhoz át kell
majd járniok a hallgatónak most is, de ok maguk nincsenek három felé sza
kadozva, együtt vannak, s nevelődnek egységesen mind s amint látom, mind
nagyon jól erezik magukat. Komolysággal, kedvvel készülnek jövendő szép
hivatásukra, amelyet rövid idő alatt is megszerettek. Gondolom azért, meríti
tanár és tanítvány közös munkája érdeklődést, szeretetet váltott ki, s a tör
téneti levegő is megkapta a lelkűket.
Végig jártam a hallgatókkal előadásaikat. Nemcsak egy-két órát hall
gattam végig, hanem néhány héten át jártam óráikra. S ennek a közvetet len tapasztalatnak alapján mondom azt, hogy az a munka, ami itt folyik,
az komoly, főiskolai munka, olyan, amely oktatásügyünk jobb jövendőjének,
további fellendülésének, igazi elmélyülő szakmunkásságnak biztos záloga. Leg
fontosabbnak tartom, hogy a mostani hallgatók a rendszeres (általános)
anatómiából, lélektanból, neveléstanból, örökléstanból kapnak valami olyat,
ami pl. nálunk egész határozottan és sajnos, hogy hiányzott. Alapot, széle
sebb s mélyebb alapozást kapnak. A mi időnkben, Banschburg s a Sarbó
tudomány bizonyos mértékben a levegőben lógott, mert nem volt meg az előz
mény, a széles, erős alap. Általános bonctan, általános élettan nélkül hiány
zanak a támasztó pillérei az érzékszervek- s a beszédszervek bonc- és élet
tanának, s elmondhatom, hogy általános pedagógia, filozófia, élettan, lélek
tan, voltaképeni tudományunk a gyógyítónevelés Is leng bizonyos mértékben
a légüres térben. Mindenesetre nem elégséges előtanulmány, a mi céljaink
nak az, amit a hallgatók magukkal hoznak. Igen szép készültséggel jönnek,
egyik legjobb iskolafajunkat járták végig, de a gyógypedagógiai elméleti és
gyakorlati ismeretekhez nem elég széles s erős az alap, az is bizonyos. Amit
most a hallgatók a Főiskolán kapnak az előbb felsorolt tárgyakból, az olyan
alap, mint amikor betonból raknak alapot az épülő háznak. Mi is kaptunk
alapot, de az itt-ott csak 'téglából, egyik másik részén talán csak vályog
ból volt, ha ugyan nem egyenesen földre rakták itt-ott az épületet. S van
olyan fontos az is, hogy ami többletet, alapvetőt, s minden új anyagot kap
nak, hogyan kapják. A minőség fontos. Egyetemen a tartalmi többlet mel
lett egyenrangú a tudományos gondolkodásba való bevezetés és a kutató
munka módszereinek megismertetése. Amit kap ott valaki, azon megállhat,
s azon megindulhat, s folytathatja ott, ahol a tanár abbahagyja, A Főisko
lánk új tanárai nagyobrészt egyetemi tanárok, s mindenesetre szakjuk elis
mert reprezentánsai. Ők valamennyien, de — büszkén vallom, — hogy’ a
miéink is, ahogyan előadnak, az maga is példát adó, a jövőbeli gyógypeda
gógiai munkájúhoz a jelöltnek.
Megismeri a hallgató jobban a fogyatékos növendékeket is. Végre is
ez talán a legfontosabb. A mostani alapvető, bonctani, neveléstani, lélektani,
élettani, örökléstani, ismeretek birtokában, jobban megismer! a hallgató az
épérzékü embert s ez ismeretekre reáépítve a szakneveiést, a gyakorlati
gyógypedagógiai tudnivalók gyönyörű ismeretköréit s ezzel, ennek útján a
rendellenes fejlődési! gyermeket, a vakot, a siketet, a beszédhibást, a gyengeelméjüt is, az érzéki és értelmi fogyatkozás következtében beálló fejlődésizavarokat is jobban megismeri. Megismerik a legmodernebb nevelési eljá
rásokat orvos-gyógypédagógustól s megtudják, miként tűzendő ki a cél, s
miként lehet a kitűzött célt biztosan és öntudatosan megközelíteni. Megisme
rik á hallgatók a -mit, mikori és hogyant, hogyán kell szakszerűen dolgozni,
hogyha egy gondolatot, tudományos feltevést, valamely részletkérdést tanul

Figyelő: Tanár,képzőnk főiskolává alakulása.'
mány tárgyává akarunk tenni. A jövőben végzett munka, ne legyen .műked
velő munka, hanem légyen oly szakirodalmi tevékenység, amely növendéknek
javára, intézetnek díszére; a gyógypedagógiai neveléstudomány fejlesztésére,
általános nevelésügyünk fellendítésére szolgál: kérdéseket megvilágít, problé
mákat megold. Minden egyes főiskolai óra most nemcsak szép, érdekes, ta
nulságos, hasznos ismereteket közvetít, hanem egy-egy órai előadói tevé
kenység példát ad arra is, hogyan kell dolgoznia annak, aki szintén ered
ményt akar elérni. Megtanulják, hogyan kell az anyagot összehordani, az
eddigi kutató munkát számba venni, a kutatási területet kitűzni, s hogyan
a források, kísérletek, megfigyelés és következtetés fegyevereivel továbbjut
ni, feljebbjutni, úgy hogy az oktatásügyet fejlesszük felsőbb fokra, hogy
végre azt a belterjes munkát vállaljuk és munkáljuk, amelynek rég eljött az
ideje. Igen sokan eddig nálunk tapasztalati úton vagy nagy kerülővel ju
tottak értékes eredményekhez. Hosszú, fáradtságos volt sokszor az út, mert
nem ismertük mind a módszeres kutató munkát. A helyes munkával meg le
het rövidíteni s meg lehet és kell könnyíteni a munkát. Intézeteink szép
számmal vannak már, növendékeink ma-holnap be lesznek iskolázva mind.
Intézeteink felszerelése meglehetős, de hiányzik még az, hogy minden tanár
valamely siket, vaksági, értelmi, fogyatékossági, beszédnevelési, módszertani,
szervezeti, gyámolítási, lélektani, vagy történeti eseménybe, nagyjaink élete
munkálkodásába elmerüljön s vizsgálja azt ki elméleti és gyakorlati vonat
kozásban. Tegye ezt egy életen s tárja elénk kutatása eredményeit úgy,
hogy öregbítse oktatásügyünk hírét, nevét ezzel a munkával közvetlenül s
közvetve úgy, hogy oktatásügyünk tudós férfiainak számát gyarapítja. Keve
sen vagyunk, mindazonáltal, oly ügyet' művelünk, hogy várnak tőlünk sokat,
.egyre többet. Mind több és több oly férfiút kell felmutatnunk, akiknek nevét
az oktatásügy határain túl is ismerik Vannak országos nevű embereink. Sze
retnénk még többet s olyakat főleg, akiket nevelési, gyógyítva-nevelési tevé
kenység, szakirodalmi munkásság révén ismerjenek meg.
A mostani munka biztató ígéret ebből a szempontból is. Meg fogjuk
látni, s ha mi nem, a fiatalabbak mindenesetre, mert e munka meg kell,
hogy hozza eredményeit. A mostani hallgatók alaposabb szaknevelést kapnak,
következésképpen jobb eredménnyel dolgozhatnak majd a pályán: osztályban,
intézetben, elméletileg s gyakorlatilag is. Ez nem jövendölés, ez egyszerű kö
vetkeztetés. Összehasonlítottam, hogy volt valamikor, hogy folyik a munka
most. Mit tanulnák most, milyen alapokon épül fel a szakképzettség, mily
stúdiumokat folytatnak, kiktől és hogyan kapják ismereteiket, hogy dolgoz
nak professzor és hallgató együtt. Miután a tényleges helyzet jobb, a tény
állás kedvezőbb, következtetem, hogy a tanultság is jobb, magasabb színvo
nalú lesz. Az. eredmény nemcsak itt kolloquiumon, alapvizsgán, szakvizsgán,
szakdolgozatban lesz szebb, hanem jobb lesz az eredmény az életben, kint
az intézeteknél, a növendékeink nevelésében, a magyar nevelés- és közegész
ségügy, a fajnemesítés szolgálatában, a tanári munka szakszerűségében is,
amiért a tanárképző, az a Főiskola tulajdonképpen van.
Figyelő.

Lapunk legközelebbi száma március hó 15-én jelenik meg. Lapzárta
március 5-én.
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Büntetés a nevelésben.
Irta: Ujváry Ferenc, szegedi siketnéma intézeti tanár.
I.
A büntetés nem más, mint kellemetlen érzelmek és érzések okozása
.azért, hogy valakit valamilyen cselekedettől visszatartsunk,
’ Mindenekelőtt osszuk fel a büntetést két részre: jogi és nevelői büi'-ieA jogi büntetést a társadalom, .a közösség alakította ki és az is él vele.
Célja a társadalmilag helytelennek vélt cselekedetek megtorlása.
A nevelői büntetést mondhatnánk iskolai, pedagógiai és családi bünte
tésnek is. A büntetésnek ezt; a fajtáját kizárólag a fejlődő gyermekkel szem
ben akkor alkalmazzuk, ha tiltott, vagy helytelen cselekedetet követett el.
Célja mindenekelőtt a megelőzés és a javítás.
_
,
A büntetés alkalmazásánál használhatunk, szellemi és testi büntetést. A
szellemiek (lelki) meggyőzés, megintés, korholás, hiúság érintése, megszégye
nítés, megalázás, kiközösítés. Testi büntetések: fárasztó testhelyzetek, vissza
tartás, ételmegvonás, verés.
Említsük meg itt a hibás büntetéseket is: valamely munka elvegzese
büntetésből; lecke feladás büntető célból; íratás (írd le szászszor. . .); bünte
tés tanulás miatt; ijesztgetés (betörő, boszorkány, ördög, rendőr, javítóintézet)
és végül állandó verés.
.... .
Dióhéjban ennyit magáról a büntetésről. Most lássuk hogyan fejlődött
és miként alkalmazták.
II.
Történeti szempontból a büntetésnek nagy múltja van. A z ókori népek
keményen neveltek akár a keletiek, akár a nyugatiak neveléstörténetét la
pozzuk..
,
A kínaiak, perzsák, hinduk éppúgy alkalmazták a büntetést, mint az
■egyiptomiak és a zsidók. E z velejárt a korszellemmel. A nevelés érdekében
büntetni kellett. Érdekes a zsidók felfogása ezen a területen. Szerintük az
egyéniség és a jellem kialakulása érdekében „jót tesz a gyermekkel az, aki
megtöri akaratát és feltétlen engedelmességre szorítja.” Ezért nevelési mód
szerük igen szigorú, mondhatnám durva a mostani felfogás szerint. Testi fe 
nyítést igen sűrűn alkalmaztak.
A nyugati ókori népek felfogása sem volt különb és jobb, hanem szi
gorúbb. Nézzük a görögök módszereit. Nevelésük alapja az állam és a vallás
törvényeinek szigorú — kibúvóktól mentes — betartása. Jaj volt annak, aki
olyan merészségre vetemedett, hogy megszegte a törvényt! Ezek a törvények
az állam érdekében a legszigorúbb fegyelmet és önmegtartóztatást írtak elő.
Ennek érdekében minden alkalmat megragadtak, hogy büntessék es verjek az
. ifjúságot. Nevelés közben igen gyakran vérig korbácsolták a gyermekeket és
megvetették azt, aki emiatt sírvafakadt, vagy jajszót hallatott. Evenként min
den ifjút nyilvánosan megvesszöztek.
A római iskolák nevelési célja a hazáért minden áldozatot meghozó,
törvénytisztelő állampolgár. Ennek a célnak az érdekében a testi fenyítést a
férfi-tóga felvételéig szintén bőségesen osztogatták. A z ezután következett
katonai kiképzés alatt sem kímélték a felserdült ifjúságot a vessző es a kor
bács fájdalmától.
,
,
A z eddig követett nevelési módokba enyhülést a keresztenyseg hozo.t.
Ez tölti meg újabb eszmékkel és ad más irányt a nevelésnek. Kiinduló pontja
Krisztus és a gyermekek közötti szelíd viszony, mely ebben a mondásban ma
gasztosul naggyá; „Engedjétek hozzám a kisdedeket, mert övék a mennyek
országa” . A szeretet és a megértés mutatja, az új irányt a nevelés útján.
A nevelést és a tanítást a. kereszténység térhódításával átvették az eg y
házak; illetőleg később a kolostorok és a szerzetesi iskolák. A gyakorlati bün
tetés terén itt visszaesés mutatkozott, melyet a kor uralkodó szellemével lehet
magyarázni. A szent engedelmesség és alázat önsanyargatásra és büntetések
i);:
■
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elviselésére ösztönzi a szerzeteseket, akik hasonlóképpen bánnak tanítványaik
kal. A ki nem végzi a kötelességét, tanulását, neim tud uralkodni cselekedetein,,
azt megszállta az ördög. A gonoszt pedig vesszővel, korbáccsal és testi sanyar
gatással kell kiverni a gyarló testből.
Említsük meg e korból az izlám felfogását is. Iskoláik és nevelőik szi
gorúan alkalmazták a testi büntetést a katonaeszme érdekében — de csak a
10 éven felüli gyermekeknél.
A z uralkodó felfogáson aztán a világon, végigsöprő újabb szellemi áram
latok változtattak. Megindult a, megújhodás minden téren és minden tekintet
ben. A X V II. században Comenius elítéli a testi fenyítést, amit ki kell küszö
bölni a tanításból és a nevelésből. Megverni a tanulás miatt valakit?! A leg
nagyobb nevelői botlás! Nyájas és gyermeket szerető tanítókat akar látni,
mindenfelé, akik jó példával és neim veréssel nevelik emberré az ifjúságot.
Rousseau egy évszázaddal később hasonlókat vall: a nevelésben a parancsollás és a verés hatályon kívül helyezendő.
E gy lépéssel tovább megy e téren Pestalozzi, aki már szeretettel és nem
büntetéssel — mert ö ezt a szót nem akarja ismerni — öntevékeny munkára
neveli a rábízott gyermeksereget.
Spenczer a XIX. század derekán az ellenkezőjét vallja ennek: A termé
szetes büntetéseket a gyermeknek viselni kell, mert ez helytelen viselkedésé
nek maigátólértetödő következménye. A büntetés a nevelő kezében nem a meg
torlás, hanem a jól megérdemelt eredménye az elkövetett rossz cselekedetek
nek. A verés igen szükséges nevelői eszköz — szerinte.
Ugyanekkor dón Boseo arra. volt alázatos szerénységgel büszke, hogy
40 évi nevelői gyakorlata, alatt nem nyúlt büntetéshez. A kilengések megelő"zésével — prevenció — vette elejét a hibáknak és sohasem került sor bün
tetésre.
Legfrissebb benyomásaink vannak Montessori eljárásáról, aki a nevelés
ben ,a legteljesebb szabadság elvét állítja fe l és teljesen elveti a büntetésnek
minden fokozatát. A büntetést nem tartja méltónak az „ember” fogalma, mel
lett. Szerinte a gyermeknek függetlenül, .minden büntetéstől való félelemtől
mentesen és minden jutalom kecsegtető vágya nélkül kell követnie a jót, a he
lyes irányt.
Később módosítja ezt a felfogását, mert a gyakorlatban kénytelen al
kalmazni büntetést. Igaz, hogy annak csak egyik enyhébb formáját, az elkülö
nítést (izolálás). Hozzáteszi azonban azt is, hogy csak rendkívüli esetben. Túl
zásba vinni nem szabad.
E rövid történeti áttekintés után megállapíthatjuk, hogy az egyes korok
ban uralkodó nézetek, valamint a kimagasló pedagógusok véleménye szerint a
büntetés alkalmazását •— a nevelés érdekében — vannak akik elvetik és van
nak, akik pártolják. A z előbbieket nevezhetjük „Ideálistáknak” , az utóbbiakat
pedig „reálistáknak” . A z elsők szeretik magukat naturalistáknak, illetve még
tovább menve — a büntetés minden fokozatát elvetők — neonaturálistáknak
nevezni; míg a reálistáknak a hagyományokhoz ragaszkodó', konzervatív el
nevezést is adhatjuk.
A z idealisták a legújabb kor nevelői. Szeretnék kizárni a büntetést a
nevelésből és a testi büntetés, lehetőségéről hallani sem akarnak. A reálisták
ezzel szemben azt vallják, hogy a felnőtt ember mindennapi életében állan
dóan körül van véve tiltó rendelkezésekkel, s ha ezekbe beleütközik, a leg
súlyosabb büntetéseket szabhatják ki rá. Ezért a gyermeket is hozzá kell szok
tatni ehhez az életformához. A nevelésnél az egyéniség és a jellem kialakulása
érdekében nem riadnak vissza :a kellő időben, igazságosan alkalmazott bünte
tés nemcsak lelki, de testi fokozásától sem.
Tehát soroljuk fel röviden a büntetés alkalmazását először történelmi
korok szerint.

Büntetés a nevelésben.

I. Ókor: A büntetést parancsolólag írja elő. Itt nagy jelentősége van a
testi büntetésnek.
II. Középkor: Megengedi és alkalmazza, különösen a testi büntetést.
III. Újkor: Előtérbe kerül a, lelki büntetés is. A testi ellen egyesek fel
teszik a küzdelmet..
IV . Legújabbkor: A társadalom is úgy véli, hogy többet árt a bünteté
sek formáival, mint használ — eltiltják, de azért mégis sokan alkalmazzák.
Bevallottan csak a lelki büntetések alkalmazását engedik meg.
Összegezzük végül „nevelési” korok szerint, a nevelők és a szülők szem
pontjából:
A z első nevelési korban kötelező volt :a testi büntetés úgy a szülők, mint
a nevelők elismerték.
A második nevelési korban szabad volt testileg is büntetni; úgy a csa
lád, mint az iskola élt is ezzel.
A harmadik nevelési .korban szabad ugyan a testi büntetés, de a szülők
is, nevelők is egyre többen tiltakoznak ellene.
A negyedik nevelési korban már tilos a testi büntetés — de mégis
probléma és alkalmazása ellen tiltakoznak.
III.
A különböző korok felfogásainak és áramlatainak hatása alatt nagy
vita fejlődött ki a nevelők, de a szülők között is. A jobb út keresése érdekében
sokféle felfogás mellett törtek lándzsát. Lássuk mit mondanak azok, akik a
büntetések, de különösen a testi büntetések alkalmazása mellett foglalnak
állást.
— Büntetés nékül nem lehet nevelni, mert az emberben „ösztönök” is
működnek, melyek irányító hatása alatt nem jár mindig a helyes úton az
egyén, bármennyire igyekszik is. Ez kétszeresen áll a gyermekre, akinek még
nincs kellő önuralma és ítélőképessége.
— A gyermekeit, „lehetetlen” megjavítani szép szóval. . .
— Lehet, hogy éppen a verés fogja észretéríteni...
— A z állatvilág sem ismer kíméletet. A z erősebb megeszi a gyengébbet.
— Kellő időben alkalmazott megtorlás többet használ minden lelki rá
hatásnál.
— A nagyobb, az erősebb, növendék bántja a kisebbet. Tehát vele szem
ben is a legjobb módszer a verés.
— A z erősebb nemzet büntető hadjáratot indít, hogy a szerinte Igaznak
vélt jót, eszmét, vagy követelést érvényesítse. Megbünteti ellenfelét, ha ellen
áll. Ugyanez a helyzet enyhébb és kisebb viszonylatban az iskolában is. Az
okosabb, tapasztaltabb, .érett nevelő meg szeretné valósítani akaratát a növen
dék érdekében s ha ellenszegülést tapasztal — büntet.
A testi büntetés mellett különösen azok a tanítók kardoskodnak, akik
. városi kültelki iskoláknál működnek. Tömött osztálylétszám és az otthoni szo, ciálxs körülmények fogyatékossága, melynek domináns eleme a durvaság, a
szabadszájúság, tettleges jelenetek és az erkölcsi törvények minimális jelen
léte — szinte megkövetelik az osztály fegyelme és az egyén érdekében Is a
testi büntetést.
Hasonlóképpen hangzik ez a felfogás is: A z osztályok túlzsúfoltsága
nem enged időt arra, hogy a tanító a hosszadalmas lelki büntetéseket alkal
mazza, Gondoljunk csak a falusi osztatlan népiskolák létszámára és a növen
dékek otthoni életkörülményeire.
Hallgassuk m,eg most, mit mondanak a testi büntetés ellenzői:
— Mielőtt egy pedagógus ütne, gondoljon saját gyermekére. Mit szólna
hozzá, ha azzal is hasonlóképpen cselekedne más.
— Számtalan szülő sohasem alkalmazott verést, mégis derék gyerme
keket nevelt. Ugyanez áll az iskolai nevelésre is.
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—• A gyermek-öngyilkosságok és a világgá vándorlás a rosszul alkal
mazott büntetésben keresendő. A túlzásba vitt szigorúság, vagy tettleges bán
talmazás elindítója az ilyen fiatalkori drámáknak, melyek ¡aztán végzetes kö
vetkezménnyel járnak,, úgy a gyermekre, mint az iskolára, nevelőre, szülőre
egyaránt. Tehát a büntetést lehetőleg hagyják el, de mindenesetre óvatosan és
megfontoltan alkalmazzák, akik szeretik használni.
—• A nevelés az állandó büntetés alkalmazása miatt „drill” lesz. Ez
pedig a legrosszabb, amit elképzelhetünk.
— A büntetés gyakori alkalmazása a diac, a bosszú, a konokság k i
fejlődéséhez vezethet. A gyermek a büntetéstől való félelmében hazudik, alakoskodik. Egész más egyéniséggé alakul át, mint amilyent a büntetés beikta
tásával el akarunk érni. Lelki rendellenességek fejlődhetnek ki, félés, rettegés
és idegesség. A másik irányban, pedig kialakul a durvaság és a szadista haj
lam. Ez igazán nem a nevelés eszményi célja..
— A büntetésre szoruló fegyelmetlen viselkedésnek a csírája a család
ban va,n elvetve — legtöbbször. Hiába alkalmazzák a legsúlyosabb büntetésit,
a gyermeket csak akkor tudjuk megjavítani, ha érintkezésbe lépünk a szülők
kel és feltárjuk a helyzetet. Kijelöljük a követendő módot. Ha ez sem hasz
nál, a gyermeket ragadjuk ki környezetéből.
— A növendékeket feltétlen engedelmességre szorítani —- ostobaság. Aki
ezt követeli és emiatt büntet, annak nem szabad nevelni.
—• N e büntessünk azért sem, mert a legtöbb szülő elfogult s mindig,
a gyermekének ad igazat. Ennek következtében az iskolát és vele együitt az
egyetemes nevelői kart éri támadás és szégyen. Hagyjuk ezért a büntetést a
szülőknek meg.
— A z új, erőteljes nemzetek ifjúsági nevelésénél szintén mellőzik a.
testi büntetést. Ezzel az ifjúság lelkét csak eldurvítanák. A z értelmi ráhatás,
az önérzetes magatartás és a játékos testi edzés levezeti a fegyelmezetlen in
dulatok erejét.
E nézetek és felfogások után megállapíthatjuk, hogy a nevelés terén
mai felvilágosult „humanizmussal” átitatott világban, úgy nálunk, mint kül
földön még mindig vannak ellenzői és alkalmazói a büntetésnek. Nehéz döntő
bírói szerepet vállalni ebben a kérdésben. Vannak, akik azt vallják, hogy végre
el kell jutni egy olyan állapothoz, ahol a józan ész és a bölcs belátás uralkodik
a rossz hajlamokon. Egyszer meg kell valahol és végre kezdeni az emberiség
nek átalakítását a szebb és a jobb élet felé, ahol az igazságon alapuló józan
szeretet, bizalom és becsületesség vezényli az élet tempóját. Ezekkel szemben
vannak, ¡akik azt mondják, hogy nem szabad elpuhítani a ránk bízott ifjúsá
got, mert mást mond az élet, mint a „jobb” felé haladó teóriák. A z emberekben
nemcsak jóság, hanem gonoszság is van. Mindenkinek fel kell készülnie nem
csak lelki életével, de testileg is a váratlan durvaságok kivédésére. A z marad
felül, aki edzettebb és jobban bírja az iramot. Ma a „szemet szemért, fogat
fogért” elve az uralkodó. Nem szabad elpuhítani az ifjúságot. A z a nemzet ellenállóbb, ahol keménykötésü, erősebb idegzetű, testileg edzett; fáradalmakat,
nélkülözéseket bíró és ezekhez hozzászoktatott ifjúság került ki a nevelők
keze alól.
IV.
Térjünk át a büntetés alkalmazására. Tévedés volna azt hinni, hogy újat
fogok mondani. Nem. Csak a különböző irányokból, leszűröm, a legmegfelelőb
bet. Állapítsuk meg mindenekelőtt, hogy büntetés nélkül is lehet nevelni. Le
gyen a működés területünk akár népiskola, közép- vagy szakiskola. Azonban
vegyük figyelembe a kezünk alá kerülő gyermekek sokféleségét. Ha ezek is
olyan „ideális” körülmények közül kerültek volna az iskolába, ha lelki adott
ságuk és felépítésük mindig kedvezően alakult volna, ha a szociális viszonyaik
a normális élet keretei között mozognának, akkor az „ideális” nevelésből kiküszöbölhetnök a büntetést. De így nem. A mai körülmények között nem lehet
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nevelni büntetés nélkül. A testi büntetést azonban mindenképpen el kell hagy
nunk módszereink közül. Voltak és lehetnek most is -kivételes nevelői egyénisé
gek, akik talán meg tudják oldani nevelési problémáikat büntetés nélkül. Ezek
azonban nem a tömeget, nevelték, hanem szerencsésebb körülmények között
élő gyermekeket. A mai iskolákba járó gyermekeket a társadalmi rétegek sok
félesége termelte ki; elütő életkörülmények, formák, felfogások gyúrják őket
egy-egy osztályba. Mindig akadnak kivételek úgy a jó, mint a rossz irányba,
Nekünk nem szabad egyiknek sem, a pártjára állni, nem szabtad végletekbe
esni, hanem a tömeget kell venni alapul. Ez az út, melyet taposnunk kell. N e
kergessünk elérhetetlen elméleti célokat, ne akarjunk külön „egocentrikus’’
felfogásokat vallani és ne essünk azonnal extázisba, ha valahol valaki rend^
kívülit mond, vagy állít. Tekintsük a mi gyermekeink nagyjából egyező élet
formákból és lelkiadotííságokból felsorakoztatott tömegét és alkalmazkodjunk,
az általánosan kialakult iskolai lehetőségek keretei közé. E körülményekhez,
szabjuk eljárásunkat.
Iskolánk szervezeti szabályzata a következőket írja elő a növendékekkel
szemben alkalmazható fegyelmi büntetésekről:
a) a tanár által való intés, feddés, szigorú dorgálás.
b) az igazgató által való megdorgálás.
c) megdorgálás a tanári testület és a növendékek előtt,
d) a szülők értesítése a gyermekük megfenyítéséröl,
e) kizárás az intézetből.
Szó sincs testi büntetésről; nem i,s alkalmazzuk. E gy esetben fordult
elő, hogy három növendéket megdorgált az, igazgató a tanári testület és a nö
vendékek előtt. Mondhatom, azóta ezek a tanulók intézetünk legfegyelmezettebb növendékei.
Legtöbb pedagógus azonban szereti a, fegyelmi ügyeket saját hatáskörén
belül elintézni. Nem szereti, ha mások avatkoznak bele a dolgába. Maguk in
tézik el és szabják ki a büntetést fegyelmi esetekben. És ez, általánosságban
jól is van így. Nem jó minden, ügyet nyilvánosság elé vinni.
Sémát nehéz felállítani az általánosan követendő mód tekintetében. Ve
zérfonalat azonban lehet adni a következőkben:
A hibák előfordulásánál először jósággal és meggyőződéssel igyekezzünk
a botlást kiküszöbölni. Szeretet és megbocsátás vezesse gondoláimé,netünket.
A büntetés kiszabásánál az igazság érvényesüljön. Erre ne sajnáljuk
az időt.
Legyünk következetesek iá büntetés alkalmazásánál és ellenőrizzük a
legnagyobb komolysággal annak végrehajtását.
Fontoljuk meg előre mit, hogyan büntessünk, indulatból azonban ne bün
tessünk soha.
Végül verést ne alkalmazzunk semmikor; bármennyire kívánatosnak is
találnánk néha.
N e alkalmazzunk! Nem azért mert tiltva van, hanem meggyőződésből.
Gondoljunk arra, mit tennénk mi, ha valamit rosszul csinálnánk — velünk fe l
nőttekkel is megesik gyakorta ilyesmi — és a felettes hatóság testi fenyítéket
alkalmazna. A gyermeki lélek éppen ilyen érzékenyen reagál és éppen olyan
a visszahatás, mint volna nálunk — vagy még erősebb.
Megfigyeléseim során arra a meggyőződésre jutottam,, hogy rendsze
rint a nevelő egyéniségében és felkészültségében rejlik növendékeink egyensúlyozottsága. Ha fegyelmezetlenséget tapasztalunk, legyen annyi lelkierőnk és
alkalmazzunk önkritikát. Bizonyára megtaláljuk azt a kiinduló pontot magunk
ban, melynek hatása lappangó jelenléte, felidézi a. nem kívánt cselekedetek ki
alakulását.
Szeretnék még felelni minden „verést” pártoló pedagógusnak, de fölös
leges, mert egyik-másik érv magában hordja már a tagadást is és érzik rajta
a komolyabb nevelői gondolkodás hiánya.
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Sokan azzal is érvelnek, hogyha otthon nem, akkor az iskolában kell a
gyermekbe nevelni a jót — bármilyen módon. Ismétlem: tévednek. A z olyan
gyermeknek, aki otthon nem lát egyebet csak rosszat, züllöttet, nem hoz ma
gával erkölcsi útravalót; és önállóságot, az iskola is a kemény oldalát, az öklét
mutassa? Ennek a gyermeknek cselekedetei és minden egyéb megnyilvánulá
sai úgy a tanulásban, játékban és viselkedésében az otthoniak hatása alatt
rossz lesz. Ha most mi — akármilyen „magasztos” céltól vezérletetve — ve
réssel akarjuk a jó útra téríteni, akkor ebből iá gyermekből sohasem fogunk
rendes embert nevelni. Elkeseredik, gyűlölni fogja az iskolát és igazat fog
adni az otthoni felfogásnak. Tudattalanul benne van úgyis a dac és a verés
hatása alatt csak azért is azé csinálja, amit tiltanak. Őszinte rábeszéléssel,
érveléssel és higgadt megértő szeretettel sokkal, de sokkal többet érünk el,
mint gondolnánk. A feléje sugárzó őszinte és jóakartú szeretetet mindenki
megérzi; egy pillantásból, egy hangsúlyból, egy kézmozdulatból is. Nem szabad
a szeretetnek mézes-mázosnak lenni. Az ilyen szeretet erőszakolt, mesterkélt.
Ellenszenvet vált ki és; gyanakvóvá teszi a gyermeket s visszahúzódik. Ipar
kodjunk inkább barátjává válni, mint iá tekintély elvét fenntartva uralkodni a
növendékeken.
Láttam olyan osztályt is, ahol a gyermekek a tanítójuk elé álltak és
bevallották önként, hogy mi rosszat követtek el. Először önmaga szabta k i a
büntetését, majd az. osztály jóváhagyta, enyhített vagy súlyosbított .A tanító
a háttérben elnökölt és rámutatott arra, hogy milyen büntetést kapna, ha. már.
felnőtt lenne. Nem volt pálca és verés, hanem önbírálat.
Nincs szükség verésre. Ha a büntetések lelki fokozataival semmiképpen
sem érünk el eredményt — akkor feltételezhetjük, hogy beteg a gyermek,
vagy erkölcsi fogyatékos. Előbbi esetben orvos, az utóbbi esetben zárt nevelő
intézet a patikája.
Gyakorlati működésünk folyamán tehát megfontoltan és igazságoson
alkalmazhatunk büntetést, de mindig csak szeretettel és a. növendékeink érde
kében büntessünk. A cél ez legyen: a gyermek isi érezze, hogy mindez az ö
érdekében történik és hogy a büntetés ellenére is szeretjük őt.

Á d a d o g á s és g y ó g y í t á s a * .
Irta : Kanizsai Dezső siketnéma intézeti igazgató.
A tudomány nem egyszer előfeltételekkel kényszerül dolgozni, csak
ezért, hogy előbbre jusson. Ilyenkor logikai következtetéseit és igazságának
döntő bizonyítékait utólag állítja felismerései szolgálatába, íg y értekezésem lég.
elején abból a szuppozicióból indulok ki, hogy az ember ősidők óta, tehát min
den történelmi időt megelőző korszakban már ¡a beszédképesség és beszédlehetöség összes faktorainak birtokában volt. Mint ilyen — rohamos értelmi
fejlődésének síkján — maga alakította ki a gondolatközlésnek a. hangos beszéd
alakjában kifejeződő legjellegzetesebb életműködését. Racionális elme-művele
tünk s ennek .kísérő jelenségeként a hangos szarvakban, összefüggő tartalmak
ban történő értelmi megnyilatkozás kizárólagos emberi tulajdon s mint funk
ció a legbonyolultabb -életjelenségünk. Feltehető, hogy a gyermek beszédfejlő*
dése a külvilág szóalakjainak, grammatikájának az elsajátítását is beleértve,
körülbelül nyolc évet vesz igénybe. Ehhez az eredményhez, tartozik tehát a
környezetben használatos nyelv átvétele, ösztönös használata. Logikus beszédtevékenységről csak akkor lehet szó, ha a külvilág beszédalakjai az egyén
* A Magyar Phonetikai Társaság 1943 november hó 23-1 X L V III. tudo
mányos ülésén megtartott előadás.
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ösztönös tulajdonává lesznek s alkalmazás szempontjából tudatossá válnak,
vagyis amikor a gyermek a szó fogalmi jelentőségét már felismer'.e és meg
tanulta. A beszédnek normál úton való elsajátítása időhöz kötött teljesítmény.
Tapasztalatunk szerint a megtanulás akkor a legkönnyebb, észrevétlen s ter
mészetes lefolyású, szinte munkát sem igénylő, ha az elsajátítási művelet a
gyermek fejlődésének legkorábbi szakára esik. Ebben a korban a nyelv gyors
s biztos megtanulásának lehetősége semmiesetre sem hozható összefüggésbe
a gyermek előrehaladott értelmi képességével. Nem ritkán már a kétéves
gyermek jól beszél, helyesen alkalmazza nem éppen szűkös szókincsét s hi
bátlan grammatikával, egyszerű .mondatokban, gondolkodás nélkül meglepő
szabatossággal, folyamatosain fejezi ki magát. A beszéd megtanulásának jelen
tőségét — szerintem — az adja, hogy a testben, lélekben s értelemben, egyre
növekvő gyermek átvonul egy olyan idő és fejlődési perióduson, amikor ö magú
y /, beszéd megtanulására a legalkalmasabb. Ez az időperiódus egyéni fejlődé
sének legkorábbi szakára esik. Számos esetben meggyőződtem arról, hogy
kevert nemzetiségű vidékeken felnövő gyermekek hároméves korukban magya
rul, németül, tótul egyformán jól, hibamentes gramatikával « megfelelő
fizőböséggel használják mind a három nyelvet. Ezzel szemben a tiszta nem- ^
zetiségű vidékeken élők csak nemzetük, nyelvét fogadják be. Ez utóbbiak
azután, ha idősebb korban idegen nyelv megtanulására határozzák el ma
gukat — tudjuk ezt a magunk életéből —• csak sok év munkájával, nagy
fáradsággal érhetnek el odáig, ahová hároméves koráig minden^ nehézség,
céltudatos tanulás s fáradság nélkül ért el a gyermek. Tehát életünknek
ezzel a .meghatározott korai szakáival fejlődésileg összeforró‘.tan, a legpreg
nánsabb folyamatként ösztönösen jelentkezik a beszéd azoknak az akusz ikai
ingereknek a nyomán, amelyeket, a környezet elhangzott szavai, szólamai,
mondatai, dalai a normálisan fejlődő gyermek agyrendszerének physiológia.s,
psyehés vonatkozásaiban értelmi, lelki, sőt biológiai téren jelentenek. Az
egyén a hangos beszéd megtanulására, s hibátlan használó ára előkészültnck
tekinthető az esetben, ha elődeitől öröklésesen magával hozza az érzékszer
vek közül elsősorban a hallási érzékszerv ¡kifogástalanságát, a megfelelő
szellemi képességet, a célszerűen berendezett beszédszerkeze;'.et s a beszéd
hibátlan s folyamatos gépi lebonyolítását biztosító centrális s peripheriás
ideghálózat tökéletes működési képességét.
Akusztikai emlékképek, reprodukált beszédalakjában csak az fejezheti
ki gondolatait, aki azokat akusztikai úton sajátító ta el. Siketnémán szüle- .
tett egyén is megtanítható hangos beszédre, de az ö beszéde és a normál
beszéd közötti különbség titka abban rejlik, hogy az nem előzőleg kapott
akusztikai emlékképek innervációs műveleteiknek gyakorlatán s reprodukálá
sán alapszik. A beszéd első alapfeltétele tehát a. jó fül és a megfelelő érde
lem. A fül rendeltetése a külvilág hangingereinek, tehát a beszédnek is a
tudatba való közvetítése, az értelem feladata pedig az akusztikai ingerek lo
gikai tartalmának felismerése, elrendezése, megőrzése s szükségszerin.i alkalA z akusztikai érzeteknek, jelen esetben a beszédnek szükségszeríHÍi
alkalmaztatása a legszorosabb összefüggésben áll értekezésünk célját mélyen
érintő kérdésünkkel, nevezetesen hogy a szükségszerinti alkalmazást illető
beszédmüveleé folyamata akadálymentesen megy-e végbe, vagy sem.
Itt azután rá is térhetünk feladatunk szőkébb tárgykörére, a dado
gásra. Dadogót mindenki megfigyelhetett. Beszédének a normál beszéd ől el
térő tüneteit a laikus csak abban látja, hogy a beszédfolyamat egyszerre
megakad, rövid ebb-hosszabfa t artóssággal, vagy hogy hangokat, szó tagokat,
szavakat többször ismétel. Rámutattunk arra, hogy a beszéd megtanulása és
folyamatos alkalmazása könnyű feladat. Ha nem így lenne, akkor az elen
gedhetetlen kondíciókkal normálisan fejlődő két év körüli gyermekek sem
beszélhetnének folyamatosan. Normális diszpozíció esetén az egyén beszédmechanizmusának coordináltsága a szabályszerű beszédmüködés valamennyi
feltételét kell, hogy magában hordja. A z egységes agyrendszert és a meg
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felelő lelki eledet éppen, úgy, mint a coordinált reflexszert beszédmozgásokat
jelentő képesseget. Ez a megállapításunk korántsem jelenti azt, mintha
ezeknek a főfeltételeknek a hiányossága, elváltozása, vagy nem szabályos mű
ködésé mindenkor járulékosan dadogást váltana ki. Legfeljebb arra szabad
gondolnunk, hogy ott, ahol dadogás mutatkozik, már eleve következtethetünk
arra, hogy a hangos beszéd alaki és tartalmi életét előhívó rendszer ösztö
nös megnyilatkozásának folyamatosságát rendellenes éni valóságok akadá
lyozzák. Olyan valóságok, amelyek specifikusan a dadogás jellegzetes alak
jainak tüneteiben jelzik a vizsgálónak eleven létüket. Én a dadogást komplextünetnek tartom, amely a beteg organikus' egészének kötelékeiben foglal he
lyet s eddig még ismeretlen, meg nem nevezhető, lokális pontossággal még
sem határozható elváltozásokból ered.
A dadogásról vallott okszerű felfogás igen különböző.
Hazánkban
Saxbó Arthur professzor tudományos munkájához fűződik a beszédhibások
ügyének felkarolása. Elismerésre méltó tevékenységével ezen a téren elévül
hetetlen érdemeket szerzett magának. Úgyszólván ö volt a kutató munka
megindítója. Tudományos könyvekben, számos szakcikkben lefektette a be
szédzavarok lényegét. Ma is használatos tankönyvei s müvei alapos felkészült
ségét hirdetik s a kiváló hozzáértést, amellyel rendezte, osztályozta s lénye
gileg körülírta a beszédhibák fajait. Neki köszönhető, hogy mtár 1908-ban
beszédiskolákat s gyógytanfolyamokat állítottak fel a fővárosban. Megismer
tetett bennünket a .külföldi törekvésekkel s a maga megállapításaival mélyen
belefolyt különösen a dadogás problémájának iá megvilágításába. A dadogok
kortanának s therapiájának kérdésében megjelölte a követendő utakat ,s mó
dokat. A dadogást az extrapyramidiumnak az összreadezett mozgásokra vo
natkozó kedvezőtlen hatásával hozta kapcsolatba. A betegség lényegében ö
genuin hajlamosságot, azaz örökléses alapot lát. A zt mondja, a dadogás
megértéshez szükséges, hogy annak gyökeréig leérjünk. Ú gy látja, hogy a
beszéd az újszülött kiáltásával kezdődik, ebből a hangból fejlődik a gagyogás,
.a tudat ébredésével az utánzás. Miután a beszéd megtanulása hangismétlé
sekből áll, adva van az alap a dadogáshoz, ami könnyen idéz elő fennakadást
a beszédben. Szerinte a dadogok többsége az öröklésedén terheltek közé tar
tozik. 225 kivizsgált esetben 62‘%-oit talált, akiknél örökléses okok vezettek
dadogásra.
Nadoleczny úgy gondolja, hogy a dadogás spasticus coordincuHoneurózis
a az esetek fele örökléses betegségekre vezethető vissza, Az általa kivizsgált
1000 kiskorú gyermeknél 50'%-ban állapította meg a dadogás örökléses voltát..
E gy későbbi meghatározásában helyesbíti véleményét. Nevezetesen: a dadogás
constitutionális' alapon nyugvó, ideges reakció ¡a beszéd-eoordinatio területén.
Seemann megemlíti, hogy történtek vizsgálatok abban az irányban, hogy a.
dadogás szervi alapját megvilágítsák, de eredménytelenül. Elismeri a dado
gás . centrális jellegét. Hoepfner és Fröschels a dadogásban asszociációs
aphasiáif látnak. Elméletük szerint gondolat-affektusos zavaron s veleszüle
tett hajlamon nyugszik, inkább psychoneurózis, mint motorikus elváltozás.
Ezzel szemben Kwssmaul és Gu&smarm a hibát motorikus eredésiének mond
ják és a psychikai tényezőknek: csak másodlagos szerepet adnak a baj elő
hívásában. G-utzmann 300 egyén dadogásának okát kutatva, 59 esetben beteg
séget, 35 esetben utánzást, 34-ben ütés-esést, 4-ben ijedtséget jelöl meg ere
dendő okként, 168-nál 43 családban talált dado.gókat. Liebmann a dadogásban
psychikai ragályt lát. DenKart 2291 vizsgált betegnél a fellépés idejét a
pubertás korral, a nemi szervek érésével hozta összefüggésbe s ebben látta a.
dadogás okát. Rosenthal a létekző- s hangszervek veleszületett gyengeségé
től teszi függővé. Szerinte a korai években psychikai inger rázza meg a be
teget, aki nem tud többé a beszédképzés szempontjából magához térni s a
továbbiakban az akaratinger kényszeríti öt a coordináltellenes mozgásokra,
Ezek a mozgások hatást gyakorolnak a szomszédos idegvégekre s ennek kö
vetkezménye az arc, a szem, a nyelv, a nyakizmok görcsös v'elemozgása.
Schranck úgy gondolja, hogy lokalizált félelemérzet a kiváltója, tehát psychés
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mozzanatokkal magyarázza, Cöen az éxspiratorikus mozgások szabály,lalansú-:
gából következtet. Számos neves orvost s pedagógust sorolhatnánk fel, akik
nek egymástól eltérő meghatározása mindeddig alkalmatlannak bizonyult az
c£apok pontos megnevezésére, mert a dadogó egyéniségében valóban rendkí
vül jellegzetes sajátságokat tapasztalhatunk s mer; a beszédmü.ködés nem
valamely más szerv specifikus feladatot betöltő reflexmüködéséhez hasonlít
ható. És ha bármilyen bonyolult a beszédapparátus művi összetétele, a vele
való elváltozásokból, szabálytalanságokból eredő beszédhibák sohasem lehet
nek dadogási anomáliák. Alapul szolgálhat szervi pöszebeszédnek, adhat
nasalis beszédárnyékolást, képzési nehézségek aláfesthetik az artikulációt, el
fakulhatnak egyes hangok, a sziszegek selypesekké válhatnak s b , de rend
ellenesen ívelt szlájpad, eJöreugró fogsor, nyelvizom túltengése, a szájizmok
fejletlensége kísérő tüneteként sohasem tapasztaltunk dadogást. Sőt, ha dadogóknál elvétve látunk is beszédszervi elváltozásokat, ezek függetlenek a
dadogástól.
,
,
, ,.
.
,,
Igen érdemes s a külföld figyelmét magára irányító munkát végzett
az Állam i Gyógypedagógiai Kórtani s Gyógytam Láboratórium, akkori igaz
gatójának, dr. Szondi Lipót l ö orvosnak a vezetése mellett. Szondi constitutionális felépítésében vizsgálta a dadogót s alkatanalizisemek főkérdéseit arra
helyezte, vájjon mutatnak-e a dadogok olyan .-egységes s közös hibát, vagyrendellenességet szervezeti összeállításban, ami a dadogok összessegere többe-,
kevésbbé karakterisztikus. Ha igen, mi az, ami megkülönbözteti őket a nem
dadO'góktól, kimütatható-e a genuinitás, vagy sem. A rendkívüli s igen fárasztó
kutató munka a test méreteivel, a test fonnák elemzésével, a biológiai reakciókkal, azok mennyiségi elemzésével, a lelkialkat tál s annak mennyiségi elemzésével' végül az öröklési talaj quantiíativ s qualitativ elemzésével foglalko
zott. Szondi megállapítása szerint a dadogok 75%-a „a vegetatív s endoenn
organizációjuknak extrém variánsa” . Egyéniségük desorganizált, beszédükből
hiányzik az összrendezettség, vérkeringésük, izommozgásuk bizonyos tónuszavarban szenved. Családfakutatások alapján azt a tételt állította fel, hogy a
dadogás, az epilepszia és iá migrén egy öröklési kört zárnak be. A dadogás
dimer recessziv öröklési folyamatot követ s a benne szenvedők többségé
vüsoneurotikus genotípus.
Ezeknek előrebocsátása után legyen szabad mindenekelőtt előadnom, ha
a beszédeit általában emlékezésen alapuló teljesítménynek tekintjük, úgy az
az intellektuális műveletek csoportjába sorozandó. Intellektuális agyi ievekenység viszont az elme helyes asszociációs .képessége s kifogástalan asszo
ciációs működése nélkül el sem képzelhető. Ne gondoljunk azonban most a,
hangos beszéd formájában kinyilatkoztatott asszociációk tartalmi er: ekeinek
helyességére, vagy helytelenségére, nevezetesen arra, vájjon a dadogo feleleteinek reagálási tartalmai, amelyeket a belülről, vagy kívülrőll ér,: felszólítssokra ad, megfelelnek-e a valóságnak, egyezők-e logikai összetételükben a íel
hívásokkal, vagy sem. Vona'kozzék vizsgálatunk most csupán a beszed folya
matos menetére s akkor a dadogás kirívó szimptómái mellett egyéb a dadoi gókat jellemző sajátságos tünö'.ek is megfigyelhetők lesznek. Mert a dadogasnál mindenkor az egész ember a megtámadott s a baj nem az organizmus
valamely körülhatárolható, lokális területére rögzítődött s ott felnövekedett
elváltozás, hanem olyan természetű rendellenesség, amelyben az egyen egesz
idegrendszere, idegélete, egész szervezete vesz részt. Betegség ez, amely az
ősök talajából fakad. Onnan hordja magában s magával az egyént megkáro
sító tényzőket, amelyek hivatásszerűen mindent megtesznek bensőleg a dadcgási állapot megmaradásáért, a dadogás eleven életéért, En a dadogást disz
pozíciós produktumnak tartom s ösztön,problémát látok benne. Szerintem a
dadogó ösztöntanilag s fajikig a dadogásra kiszemelt egyén, akinél a folya
matos beszéd szabályszerű kiviteléhez az izomzatilag előhívott beszédrezduletek végelláthataMan láncának .kontinuitását belülről, kisebb-nagyobb agressziók
akasztják meg. A dadogó lábujjának hegyétől feje tetejéig dadog s minden
képpen dadogó egyéniség. Ezért állítom, hogy az egész ember a megtámadott
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s az, a veseély, amely a hibátlan beszédfolyamatot megállítja, psychés és
jellemi értelemben kiterjed az egész egyéniségre. Három évtizedet meghaladó
gyakorlatom alatt a nálam megfordult betegek minden esetében m egfigyel
hettem, hogy a dadogás öröklésen alapuló ősziönprobléma, akár rendes fejlődés
során szín e észrevétlenül válik az egyén dadogóvá, vagy pedig valamely ál
talunk megfigyelt, vagy felfedett külső szituáció hozza napvilágra a beszédet
megakasztó tüneteket. Külön hangsúlyozom, hogy normál dadogókról beszé
lek, tehát ne molyanokról, akiknél a dadogás agyi, vagy más területeke,1
: ért
traumák, vagy egyéb megbetegedések következményeként lépett fel. Félté le
nül beigazoltnak kellett vennem a dadogás öröklése® eredetének kétségtelen
objektivitását, mert a legtöbb esetben felmenőleg a szülőknél, azok legkö
zelebbi hozzátartozóinál, a dadogok unoka: est véreinél, vagy a tágabb rokon
ságban szintén dadogókat, hibásan beszélőket, született siketnémáikat s olyan
jegyeket mutató elváltozások hordozóit láttam, akik Szondi szerint ugyan
abba az öröklési körbe tartóénak, mint a dadogás. Nevezetesen, sok, volt kö
zöttük az epilepsziás, az asthmás, migrénes, enuréziás beteg. Vmtayb&lüsen
kihhangsúlyozom, hogy eseteimnél a dadogást nyegelözö stádium mindenkor
hadaró beszéd volt. A hadaró beszédet a dadogás szülő anyjaként emlegetem.
Döntő bizonyságot szolgáltattak példák gyakori esetekben, ahol a családkutatás
a kórokozó tényezők feltárása tekintetében egyeeegyedül az apa, vagy az
anya, vagy mindkét szülő hadaró beszédét jelezte a baj eredendő okaként. De
a hadaró tendencia kiáltóan ütött ki minden beteg egész magatartásán. Min- den dadog óban ,a hadaró-ösztön dolgozik megbújtam, félre nem ismerhető erő
ivel a dadogást megőrző tényezők első sorában. A dadogó egész lényével hadar.
' Szemeivel, ha néz: éppen úgy, mint beszédével. A hadarásra jellemző moz
gási gyorsaságot, az evési mohóságát jellemző mozgásokban, járásában, cse
lekedeteiben, olvasásában, írásában tapasztaljuk. Kitünően jellemzi saját ma
ga' az a dadogó asszony, ki heves mozdulataira hivatkozva arról panaszko
dik, hogy sokszor felborítja a vizet, a sótartót az asztalon, tárgyiakat roszszűl fog meg, elejti, eltöri őket. Magát „toros asszony” -nak nevezi. Dadogóknak a külvilágról, eseményekről, hallót; dolgokról, értesülésekről kevés
kivétellel pontatlanul leadott beszámolói arról tanúskodnak, hogy azokat a
behabzsolók mohóságával darabosan behadarják tudatukba. A gyógyításnál
alkalmazott lélekzés! gyakorlatok s az irodalomnak az a része, amely beha
tóan foglalkozik a lélekzés technikájával, tulajdonképpen akaratlanul, eddig
fel nem ismerten s ki nem fejezetten a hadaró lélekzés ellen vette fel a har
cot. Smidiow ár., amikor az,': a gondolatot kívánja érvényesíteni, hogy a da
dogó életébe nyugalmat vigyünk, akkor a beteg egész lényére, percipiálási,
tappercipiáliási, asszociatív működéseire, teljes szellemi életére, minden ősz-,
r tönös s tudatos cselekedetére és ezeken keresztül a beszédtevékenységre is ki
terjedő hadarást akarta öntudatlanul megszüntetni. Hivatkozom egy erős
fokú hadaródadogó barátomra, ki negyvenéves korában tüdőfertőzés követ
keztében elhalt. Előzőleg kb. négy hónapig betegeskedett. Amikor egyre roszszabbodó állapota lefogyasztotta s elerő Umtet.e fekvő barátomat, a fogyás
sal és erő,csökkenéssel párhuzamosan javult beszédállapota. A z utolsó kéthárom hétben erő hiányában mindinkább lassúbb s lassúbb tempóban, szinte
érő nélkül ejtett lehalkított szavakban, de teljesen dadogásmentesen beszélt,
annyira, hogy beszéde egyáltalában nem emlékeztetett többé beszédhibájára,
A dadögót gyógyítani akarónak a gyógykezelés teljes idejében szem előtt
kell tartania, hogy a hadarás következménye u dadogás s ehhez az igazság;hoz is kell alkalmaznia egyéni metodikáját. A másik fontos momentum pedig
la dadogásnak öröklésen alapuló ténye. Annak kiegészítéséül, hogy a beteg
a dadogásra való hajlamosságot elődeitől veszi, ,klasszikus például felhozom
a következő esetet: egy a. hangos beszédre a siketnémák módszerével mes
terségesen megtanított heraediter slketnéma növendékem tizennégyéves korá
ban feltűnő hevességgel és a súlyos dadogás fokát kimerítően, dadogásba esett
anélkül, hogy őt bármilyen trauma érte volna. Vizsgálatok kimutatták, hogy
a gyermek olyan családi körbe tartózott, ahol az apa hebegett, továbbá fel-
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menöleg az oldalági’ rokonok s az unokatestvérek között volt dadogó. Ez a
példa világosan sorakozik azok mellé, amelyek mindig meggyőztek arról,
hogy a dadogás au egyént értékében tendenciózusan lefokozó öröklött jelenség.
°
Ha a dadogás felléptében a psychogen faktorok előretörésének enged
jük át a túlsúlyt s azt a beteg .szubjektivitásával hozzuk összefüggésbe, úgy
merész feltevéssel így is felfoghatnék a problémát, mint a beszéd folyama
tába beékelődő ősbeszéd műveletének eltemetett, interjekeiós jelenségét. Me
rész feltevésem alapján a dadogó beszédcselekményében regressziós erők érez
tető hatalmát is szabadna feltételeznie a psychológusnak. H ogy holtvágányra
ne jusson okoskodásom, semmi esetre sem irányul feltevésem arra, mintha a
dadogásban a beszédfejlődiés olyan állomását vélnök felismerni, amelyen a
dadogónak, vagy másnak beszédje kialakulásának útján át kellene jutnia.
Hogy kifejlődött beszédünk interjekeiós szaka valóban létezett s létezik, ezt
a csecsemő beszédfejlödésének menete is igazolja. Ma is a fejlődés kezdetén
kiindulásként az első érzelmi, akarati, értelmi megnyilatkozás interjekeiós
hangkitöréseié az érdem, a csecsemő besz'édfejlődési folyamatának a megindí
tásában. Interjekeiós hangok produkálásának a készsége archaikusam velünk
maradt s így nem fölösleges gondolkodásunkat erre a területre is szük
ségszerint ráirányítani, ha valóban a dadogást kiváltó főokok meghatározá
sát tűztük ki célul.
H ogy azután a feltételesen említett közbeékelő interjekeiós törekvés
sel mi történik az alany lelkiéletében, a megnyilatkozás pillanatában, ennek
pontos megfigyelése s feldolgozása a dadogás okairól való feltevéseinket
újabb megállapításokkal támogathatná. A zt mondja a középiskola felsőbb
osztályába járó egyik dadogom, hogy feleléskor előre tudja, érzi, hogy egykét perc múlva csúnyán megakad. Előzetesen felhevül, Hőmérsékletének emelkedését érzi, erősen küszködik a fenyegető veszéllyel,_ hátán-mellén verejték-cseppek futnak végig, szorongó érzés fogja el, nem törődik többé felelete si
kerével valami kényszeríti arra, hogy felkiáltson. A rra a kérdésre, hogy
milyen szót, hangot akart elkiáltani, azt feleli, nem tudja, de biztos benne,
ha elkiálthatta volna magát, folytathatta volna a felelést. Ez nem sporadikus
eset. Más intelligens dadogok hasonló érzésekről, indul» tartalmakról szá
molnák be, valahányszor a .beszédmegnyilatkozás olyan helyen s helyzetben
éri őket, ahol nekik saját magukért felelősséggel kell helyt állmok. Vájjon
nem kereshetünk-e analógiát a gégében fellépő görcsszerü megakadások s a.
torokból felszakadni akaró őshangok agressziós indulata közo-t? K i keieikeühetnék az ősember agresszív karakterében, amelyre tulajdonkeppen a terme
szeit kötelezte? Ha a mai kultúrlény agresszióit regressziós alapon magyaráz
zuk s minden dadogóban az agressziós temperamentumot ismerjük fel, kézen
fekvő arra a lehetőségre gondolni, hogy a regrediált agressziós karakterre;
feltétlenül szerves kapcsolatban állhat a múlté lett interjekeiós hangoknak
öntudatlan feléledni akarása s a beszéd folyamom a tudalbo„ való agresszív
Mkívámkozása. Nem állítom, hogy ez, minden dadogónál így^ van, mégis fi
gyelmünknek a lelki élet ezen rejtett területeire is rá kell irányulnia. H i s z »
azok, akik dadogok beszédhibájának megszüntetésével foglalkoznak, nem
egyszer hallják, amikor a. betegek a dadogás előtt, alatt s közvetlen utana
saját magukon m egfigyelt szubjektív érzéseiket ismertetik, gyakran hivat
koznak arra, hogy megakadt a sző, a hang a (torkukon,, gombocszeru fojtogatásit éreztek. Ennek a jelenségnek a magyaráz •tau'. azt adhatnak, hogy a
beteg visszaszorította a, kikívánkoző őshangot anélkül, hogy erről tudomással
bírt volna. Erezte, hogy egy benső indülattartalom egyre telíti, az enje s a
vilá°' közötti feszültség mindjobban fokozódik. A kirobbanás, illetve a meg
akadás pillanata pedig akkor következett be, amikor az általunk Jelzett : li
terjekciós hang a hibátlan beszéd folyamatát menetében megzavarta.
A ré°'i iskola szerint a dadogás görcsbántalom, mert a folyamatot
■neo-akasztó- cselekmény valóban görcsszerü kópékban mutatkozik meg. A soronfévö hingképzés helyén görcsszerü összetapadást észlelünk, vagy egyes
hangok vibrálását érzékelhetjük, vagy pedig a szótagok, esetleg szavak.
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többszöri megismétléséből származó hangalakokban jut kifejezésre a bántaiom. Kussnmul a görcsök tónusos és klonusos minősítéséből indult ki és a
baj lényegét ezekben a fizikai megjelenésekben látta. A dadogás gyógyítá
sának útját, a görcsök ellen indított therapeutik.ua methodusban jelölte
meg. Természetesen ő is figyelembe vette a beteg lelki struktúráját, de már
az esetleg felismert lelki elváltozásokat főképpen a dadogásból vezette le
annak ellenére, hogy rájött arra, miszerint a dadogás diszpozíciós alapból
ered. A lélekzés beszabályozására, az artikulatorikus működés begyakorlására
fordított gyógymódjával azonban csak tüneti kezelést végzett. Következetes
kitartással végigvezetett metodikája sok esetben alkalmasnak mutatkozik,
hegy a beteg a hangképzés szabályait pontosan tartsa be s bizonyos kiépí
tett beszéddiszeiplinával a jelentkező tónusos vagy klonusos görcsök heves
ségét s gyakoriságát minimálja, sokszor elkerülje. Ennek a gyógymódnak
hátrányát abban látom, hogy a dadogó depressziókra vezethető dadogásá
nak valóságáról sohasem feledkezhetne meg. Másrészt az ilyen beszédmód
mellett a beteg szellemi és lelki energiáinak nagyrészét kénytelen az értelmi
j működéstől, tehát a gondolkodás érdemi (területéről elvonni s a beszéd alaki
megjelentül,ése hibátlanságának ia, biztosítására fordítani. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a hang-, szó-, beszédgyakorlatokat sohasem kerülhetjük el.
Úgyszintén meg kell teremtenünk a dadogó útját a maga bajához, a dado
gáshoz. De amilyen mértékben halad előre a beteg a gyógyulás vonalán,
olyan mértékben következzék be a betegség okozta lelki nyomás alóli fel
szabadítása. Magam is alkalmazom a beszédgyakorlatokat — amint a továb
biakban erről beszámolok — , de a gyógyulás bizonyos stádiumában a terápia
a beszédgyakorlatok helyett észrevétlenül áttevődik a, baj szocializálásának
és a lelki integritás visszaállításának a területére. Bár a fentiek után látszó
lagos ellentétnek hangzik, mégis feltesszük a kérdést, szükséges-e egyáltalá
ban hangképzéssel, egyes hangok külön-külön történő begyakorlásiával foglal
kozni akkor, ha a dadogó soha sem ‘a hangba, sem a szóba, hanem abba a
szellemi s lelki tevékenységbe akad meg, amelynek hangos kifejezési for
mája a szó, szólam, mondat. Megfigyelésem, hogy mindenkor az egyénben
lejátszódó értelmi, érzelmi, lelki művelet pillanatnyi fennakadása szolgáltatja
az elsődleges okot -s .alapot a beszédfolyamat megzavarásához. A hang kép
zésének a megakasztása sohasem a képzési .mód komplikáltsága miatt törté
nik. Ugyanez a hang a beszéd folyamán számtalanszor kerül hibamentes
képzésre s mégis megtörténik, hogy úgy látjuk, mintha a dadogó a hangba
belefutna, belerohanna s az addig zavartalanul folyó beszédmenetet hosszabbrövidebb időtartamig zárva tartja.
Beszédzárlat ta kkor lép fel, ha iá görcsszerü állapot a képzési hely
izomcsoportjának kitartó összehúzódásából keletkezik s mindaddig tart,
amíg az értelmi művelet újra meg nem indul s a szenzorikus és motorikus
idegműködés törvényszerűsége helyre nem áll. Ezzel szemben a klonusos
görcs alakja az esedékes hang, szórtság, szó képzési helyének megfelelő izom
csoportok rángómozgásaiban jut kifejezésre. Utóbbi formánál tehát nem be
szélhetünk beszédzárlatról. A működést fizikailag olyan ajtóhoz lehetne ha
sonlítani, amely egymásután többször becsapódik s kinyílik, azaz ismételten
végzi egy és ugyanazt a mozgást. Bár fizikai jelentőségükben ellentétes
izommozgásokról emlékezünk itt ¡meg — mert az egyik tartós contractioival
szemben a másik folyamatosan elengedi és újból elkapja a hangot — mégIsem szabad a dadogókat úgy csoportosítani, mintha az egyik mindig tónu
sosán, a másik pedig klonusosan dadogna, Mindkét forma ugyanannál a dadogónál külön-külön s ¡kombináltan megfigyelhető. A
tónusos dadogást
Fröschels, Hoepfner ¡a beszédizmok összepréseléséböl, egymásra való heves
szorításából következteti. íg y látom magam is. Önként felkínálkozik a kér
dés, vájjon a beszéd lebonyolítását eszközlö, szinte lemérhetetlen finomságú
izomműködések energiáit miért ¡s miképpen fokozza fel a beteg? Szerintem,
miután minden dadogó agresszív cselekedetekben mutatja be temperamentu
mát, ezért ¡beszédének mozgási cselekménye túlfűtött dinamikával teljesül.
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A dadogás és gyógyítása.

E z a túlfűtöttség a dadogóban dolgozó hadaró ösztöntől hajtotían egymásra
■szalasztja, a hangokat. A hangok, amelyek lineáris sorrendben következnének
s amelyeket mind külön-külön szabályszerű helyen, módon ,s a képzéshez
szükségelt idő pontos betartásával s kihasználásával lehet csak hibámén! esen képezni, sorrendi változási!, szenvedhetnek.
A dadogó írásánál, olvasásánál is megtörténik, hogy egyes betűket, il
letve hangokat, szótagokat, szavakat felcserél, kihagy, fé lig ír le s már bele
rajzolja a következő betű képének valamely részét, va gy kettőzi a belüket.
Épp en így a beszédében is megtörténik, hogy va gy sokáig időzik egy előző
hang képzési helyén s ott akarja létrehozni a következő hangnak egészen
más területére tartozó izomműködést. Megtörténik ennek az ellenkezője, ha
a hadarási ösztöne öntudatlanul arra készteti, hogy a hangképzéshez igényel:
időt nem respektálva, ugyanabban az időben két egymást követő hang vagy
szótag közül a később következő hangot, szőtagot az előző helyére tolja be.
Ilyenkor a motorikus idegtevékenységek coordináltságát felborítja valami
lyen centrális vagy psychés ok, amely akaratlanul m egzavarja a beszédszervi reflexmüködés komplexumát. M ár az egyes hang létrehozásánál is az
Ideghálózat tekintélyes részének kollektivitása szükséges. Ennek az egész
résznek a reflexszerü egységes összmunkáján múlik a hibátlan artikuláció.
Ha azonban a logikai tartalmak fogalm i megnevezését képező adaequát
hangképekbe bármely benső oknál fo gva beleszalad, beleakaszkodik, beleékelódik egy néma odaillő hang, szó, indulattartalom, ami inéerjekciós hang vagy
tartalom is lehet, úgy a kritikus én ösztönösen a rossz vágányra ju to tt m o
torikus működésének erőszakkal útjába áll és vagy elzárja a kiejtésben lévő
hang további útjá t a beszédizmok összepréselésével, tehát contraetiós módon
s így keletkezik a tónusos görcs alakja, vagy pedig, ha mái\ kiejtette, úgy
a következőt fo jtja el s mindaddig, amíg a szabályos folyam ai meg nem in
dulhat, a beszédidőt az utolsó, vagy az azt követő hang, szótag, szó megis
métlésével fogja kitölteni. Ennek a felnagyított állapotát világosan láthatjuk
az áthidaló szavakat alkalmazóknál s mondatdadogóknál, akik a pillanatnyi
működési kiesés tüneteként bizonyos szavakat, sőt rövid mondatokat ismé
telnek következetes hűséggel, mint például: „e-e-e” , „izé-izé” , „és-és”, „ megm eg”, „teszem-ezt-teszem-azt” , „aztán kérem és aztán kérem” . Ezek az egyé
nek . csak azért nem lesznek értelmezésünk szerint klonusos vagy tónusos da•dogókká, mert hiányzik nekik ehhez a beszédgyorsasághoz kívánatos hadarás
s a beszédagresszió. (Folytatjuk.)

Hég egy hullám a VI. fizetési osztály körül.

„Hullámok” címen cikk jelent m eg lapunk 8-ik számában. Tartalma
szokatlan. Hangja szigorú, sőt: kemény. Hivatásügyünk történetében példa
nélküli. Célja egészen nyilvánvaló. Hatása elkötelező.
Szerkesztőnk leközölte és ez bizonyítja, hogy szükség volt rá. Szüksé
gessége nyomasztó mementó. Ezt bizonyítják a legutóbbi választmányi ülésen
elhangzott súlyos szavak is. A cikk visszhang nélkül nem maradhat. Nem
térhetünk felette napirendre. Sőt, újból és újból írnunk és beszélnünk kell
róla, m íg majd értenek belőle, akiknek szól, akik hallván, nem hallanak és
látván nem látnak.
Tulajdonképen miről is van benne szó? Kartársi szolidaritásról. A vál
lalt kötelesség betartásáról. A z adott szó férfias beváltásáról. Szőkébb gy ó g y
pedagógiai hlvatásügyünkbe vágó bajtársi becsületről és szolgálatról. Céhünk
tagjainak anyagi és erkölcsi boldogulásáról. Tehát röviden: életérdekünkről.
Gyógypedagógiai státusközösségünk mindenkinek egyform a jogokat
biztosít és mindenkire egyform a kötelezettséget ró. A közösség íratlan tör-
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Miég egy hullám a hatodik fizetési osztály körül.
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vénye, az élő lelkiismeret és ez mindig erősebb az írott törvénynél. A z írott
törvény meddő, mert a betű öl. A z íratlan törvény termékeny, mert a lelki-,
ismeret szavával él, hat és alkot.
Státusközösségünk is; él, hat és alkot. Neki is van íratlan törvénye,
amelynek betartása minden egyes közösségi tagra nézve lelkiismered és kar
társi kötelesség. Megtartása éltet és fejleszt, megtagadása azonban destruál
és sorvaszt.
A cikk világosan vázolja a tényállást. Ismételnem nem is kell. Egye-t^ei1 mondatát ragadom meg csak: „De itt van azután a rettenetes, érthetet
len, irtózatos fájdalmat jelentő és minden kritikára feljogosító helyzet: néhányan nem akarják ezt a részükre is kötelező lépésit megtenni” . Milyen lé
pést? Közösségünk és lelkiismeretűnk áital diktált, s annak idején önként Is
vállalt kötelező erkölcsi lépést! „Mi ez?” , kérdi a cikk írója, A felelet ki
mondását azonban magának tartotta fenn. És ki -ez a néhány?, kérdi most e
sorok írója, A feleletet mindenki maga adhatja meg, ha előveszi szaklapunk
1942. évi 4. számát, amelynek 71. oldalán ezt találja: „ A gyógypedagógiai in
tézetek tanárainak tájékoztató státusa” . A figyelmesen olvasót ez, eléggé tájékoztatja, hogy ki is ez, a néhány! Csupa tiszteletből és kíméletből nem
idézzük most neveiket, mert reméljük, hogy cikkeink hatására — bár eddig
még semmi jelét se-m adták, — - mégis csak megteszik ezt a „részükre is
kötelező lépést” és nem mutatnak nekünk fiatalabbaknak elrettentő példát,
hogy a mások által kikapart gesztenyét, hogyan kell jóizüen fogyasztani.
Reméljük, az illetőknek több belátásuk lesz. Mint idősebbek, több- bölcseséggel rendelkeznek. Felébred lelkiismeretük szava. Félretesznek minden
önzést. Példaadó magatartással másnak is juttatnak gesztenyét, amíg még
meleg.
_ (rab —

L a p s z e m le .
Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. Szerkeszti: Stéger Ferenc. 1942— 43. 12. szám. Molnáráé Csizy Jolán: Népi szellem a női
kézimunka .tanításában. — 1943— 1944. 3. szám. Gyulai Ágost: A polgári is
kolai tanárképzés az idők sodrában. — Ez a szám a 75 év óta fennálló pol
gári iskolai intézménnyel foglalkozik.
Magyar Tanítóképző. Szerkeszti: Molnár Oszkár. 1943. 11. és 12.
1944. 1-ső szám. Dr. Szántó Károly: A z ifjú tanító helyzeti és hivatáslélek
tani vizsgálata.
Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. Szerkeszti: Dr.
Hajdú János, 1943. 3. szám. U jváry Pál: Főtitkári jelentés. (A tanári rend
megbecsüléséről.) 1943. 4. szám. Dr. Várady Zoltán: Hivatás és pályaválasz
tás. — 1944. 5. szám. Dr. Nagy Elemér: A széniumos rendszer és a soronkívüli elöiépés kérdése.
Nevelés. Szerkeszti: Lenkei István. 1943— 44. 1— 2. s z á m .'— . Dr.
Stolmár László: „Hajoljanak ,a forrás fölé” . — Pis'ta bácsi (Lenkei István)
rádió tanításai. (Tizen egy• rádió óra.)

EajzsktatÉ-i, Szerkeszti: Bán Tibor. -— 1943. 10. szám. Paál Ákos:
A nemzeti öntudat fejlesztése a rajzoktatásban és a művészeti alkotások is
mertetésében i: —-- Podhorszky Kornél: Díszítések alkalmazása az egyes ipar
ágakban.

A Gyermek és, az Ifjúság. Szerkeszti: Dr. Koszterszitz József. —
-1943. 1. szám. — Tamás Viktor: A valláserkölcsi nevelés, mint a társadalmi
nevelés alapja. — Dr. Baranyai Erzsébet: A nyelvi felfogás és az elemi is
kolai olvasókönyvek. — Dr. Schmidt Ferenc: Leány-tanulóknak saját maguk
és az osztály által való jellemzése a 13—-16 éves korukban. — Tavas Iván:

Lapszemle.
A II. osztályos népiskolai tanulók é r te lm e s s é g y iz s g á la ta ,D r . Schnell Já
nos: A hadiárvák gondozásának lélektani szempontjai. — Dr. Severini .Er
zsébet: Összefoglaló személyi lap.
. ..
,.
.
Oktatófilm közleményei. Szerkeszti: Geszti Lajos. .-r. 1943. 10. szám.
Dr. prof. H. Joachim, Dresden: A ke.skenyf.ilm történ ete:é,s eredményei. ■—
Dr. H. Lummerzheim.: A színes, filmről. — .19,43. 11. szám. Beliczai Gyula:
Nyelvoktatás hangosfilmmel. — .1943. 12. száni. P .. Szabó Lapát: Öktatófilm
a hitoktatás szolgálatában. — Dr. Stolmár László: Á fővárosi népiskolák
filmtanmenete.
; .-- , :
.... .{??«:
Anya- és Gyermekvédelem. Szerkeszti;. Szerdahelyi Elek. — .1943,
2. szám. Dr. Bíró Béla: A z ellenkiválasztási
1943. .9. szám. D r. Nöszlopi
László: A gyermek balkezességének p r o b l é m á j a . H í d v é g i Jenő Gyula:-Áz
anyák magyar megmentője. — Dr. Pásztor József: A gyermek és a já ék.
__ Kosáryné Réz Lola: A gyermek és a könyv. — 1943. 12. szám. Dr. Biró
Béla: A „selejtező” minőségi népesedéspolitika. — Dr. Zemplényi Imre: A
bűnöző gyermek. — Szűcs Ottilia: A nevelés helyes módja. — 1944. 1. szám.
Dr. Barabás Zoltán: A gyermek edzése.
A Deutsche Sonderschnle, az egységes gyógypedagógiát szolgáló —
egyetlen német szaklap, a háború miatt munkáját és terjedelmét csökken
tette. A z egyes számok összevontan jelennek meg.. Főszerkesztője, dr. Tornow és sok-sok más kartárs és munkatárs katonai szolgálatot teljesít. Lel
kes ügybuzgóságukna példaadóan jellemző, hogy a fegyverfor.gatás mellé.t á
tollforgatásról sem feledkeznek meg. Igen sok cikket a harctérén, vagy más
katonai beosztásában írt meg szerzője. A legutóbbi számban, (1943. 5— 7.)
dr. Tornowtól találunk cikket, melyben a gyógypedagógiai intézetekben folyó
testnevelés gyógypedagógiai szempontjairól ír. Megállapítja, hogy a gyógype
dagógiai tanár volt egyike az elsőknek, aki a testgyakorlatokat kiemélte^aZ
iskolatorna elszigeteltségéből és azokat valóban testneveléssé fejlesztette,
hogy ezzel korrelációt teremtsen az agy motorikus- és psichikus részei köz,..
A “gyógypedagógiai tanárnak szinte kötelességévé teszi, hogy a testnevelés
terén a tornatanár képesítését felülmúló különleges kiképzés is legyen. A
testnevelést minden gyógypedagógiai munka középpontjává állítja, mert nem
csak a test és lélek, hanem a jellem nevelését is szolgálja; az életben való
helytálláshoz sok ismeretet nyújt és a gyógypedagógiai növendéket is hasz
nálhatóvá teszi a közösség számára.
( )

K ö n y v is m e r te té s .
Hampel Vince: A dadogás gyors megszüntetése. (S to tte m raseh
beseigt.) I. rész: Beszéd-olvasókönyv, II. rész: Utasítások a beszéd-olvasó
könyv használatához. Roland-könyvkiadó, Trausel, .Reichenberg. 1942. 72 és
60 oldal. Egy-egy kötet 1.50 Márka.
Szerző igen használható munkát állított össze a dadogás gyors, és ked
vező befolyásolása, megszüntetése érdekében. A z I. kötet, a beszédolvasó
könyv, a dadogó kezébe való. A II. a kezelő egyénnek szól. Ebben igen fi
gyelemreméltó új eljárást találunk, amelyet szerző abban jelöl meg, hogy a
dadogónak a beszédnél használt túlzott hangmagasságát szállítsuk le. Szerző
vizsgálatai szerint a dadogok általában egy tere, kvart és kvinttel maga
sabban beszélnek, mint természetes beszédhangmagasságuk:, ami feszítés a
görcsöt vált ki. A beszéd azonnal akadálytalan, ha a beszéd hangmagasságát
az illető egyén természetes hangmagasságára- szállítjuk le. Ennek megállapí
tására érdekes és egyszerű eljárási közöl,
Szerző könyve rövid, tömör, szinte kizárólag gyakorlati szempontokra
szorítkozik. A dadogókkal foglalkozók sok haszonnal forgathatják, ( - rab— )
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Könyv ismert étés.
HOZZÁSZÓLÁS Cseresnyés Ferenc: Gyógypedagógiai értekezések I.
kötetéhez. Szaklapunk előző számában a könyvismertetésben olvastunk erről
a könyvről. Sok, nagyon sok mondanivalónk volna könyvének 75., 89., 154.,
175., 195., 226. és 254. oldalán kezdődő cikkeiről, éspedig: „az ügy hűséges
I szolgálata” érdekében. De megelégszünk ennyivel is: Ha szerző könyvébe nem
vette volna fel az említett részeket, szívesen csatlakoznánk az ismertetés
ezen szavaihoz: „Cseresnyés Ferenc cikkeinek kötetben való összegyűjtésé
vel és kiadásával nemcsak maradandó emléket állított életműködéséről, ha
nem hasznos munkát is végzett” . Elismerjük, hogy szerző a cikkek egyszeri
megjelentetésével is maradandó emléket állított életműködéséről, de az emlí
tett cikkek másodszori megjelentetése nélkül, még hasznosabb munkát vég
zett volna!
— rab —

Hírek.
KITÜ NTETÉS. A Kormányzó Űr Űföméitósága a m. kir. vallás- és
közoktatásügyi miniszter előterjesztésére megengedte, hogy Simon József
tanügyi tanácsosi címmel felruházott állami gyógypedagógiai intézeti rendes
tanárnak, nyugalomba vonulása alkalmából, a közoktatás szolgálatában szer
zett érdemeiért elismerése tudtul adassák,
KINEVEZÉSEK. A Kormányzó Ur iöfőméltósága, a m. kir. vallás- ésközoktatásügyi miniszter élőit erjesztésére dr. Jantsits Tibor miniszteri taná
csosi címmel felruházott miniszteri osztály tanácsost miniszteri tanácsossá
nevezte ki. — Ujvárossy József budapesti állami siketnéma intézet címzetes
igazgató és Zengő Péter szegedi államsegélyes siketnéma intézeti címzetes
igazgató a VI. fizetési osztályba neveztettek ki. (It t szerepel Katona Géza
kinevezése is, státusunk terhére a VI. fizetési osztályba.) — A m. kir. vallásés közoktatásügyi miniszter WállrábenMein Frigyes hibásbeszédüek budapesti
állami intézeti, Berindán László budapesti József nádor kir. orsz. vakintézeti,.
Baleczky Bertalan losonci áll. siketnéma intézeti, dr. Gazdag Gyuláné Nagy
Sarolta váci siketnéma Intézeti, Turchányi Hedvig gyulai gyógypedagógia'
nevelő intézeti helyettes tanárokat, Vargha Béla, Papp György és Kelemen
Géza debreceni, Szatmári Antal és Seregély Józsefné Haris Malvin újpesti
gyógypedagógiai iskolai tanítókat gyógyítvanevelő iskolai rendes tanárokká,
kinevezte. — Kovács Kálmán váci- siketnéma intézeti üzemi intézőt a V III.
fizetési osztályba nevezte ki a VKM.
IGAZGATÓI KINEVEZÉS. Szép József igazgatónak Budapestre történt
áthelyezésével megüresedett váci kir. orsz. siketnéma intézeti igazgatói tiszt
ségre, Angyal József váci kartá.rsunkat nevezte ki a VKM.
Sport kitüntetés. A z Országos Sport Központ a testnevelés terü
letén szerzett érdemeik elismeréséül Cseresznyés Ferenc, Fiedler Lajos, Pirovis Jenő, S'urm József és Szaucsek István kartársainkat a Magyar Sport
Érem elsöosztályú fokozatiával tüntette ki. A z érmeket és a kísérő oklevelet
v. Fratknóy József tankerületi kir. főigazgató adta át a bpesti kitüntetettek
nek. E kitüntetéssel kapcsolatban az „E ger” c. újság február 5-i számában a
következőket írja: „Sturm József kitüntetése méltán kelt örömet Eger társa
dalmának soraiban. — Akik csak egyszer is megtekintették a siketméma in
tézeti tomafoemutatóját s látták, mint lesz az elhagyott, ifjúságból egészséges,,,
erős nemzedék, akiknek alkalmuk volt gyönyörködni a testkultúra legmaga
sabb eredményeiben, a kiváló szertornászok munkájában, benső örömmel ve
szik tudomásul, hogy erre az évtizedes, lélekkel végzett munkára felfigyelt a.
testnevelés országos vezetője s a kitüntetés kapcsán példaképül állította az
egri sikeíhéma intézet kiváló tanárát.”
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ü íie k .
ÁTH ELYEZÉSEK.
Tapodi E rn ő és Kovácsné M etzner Anna kartár
sak a siketnémák budapesti állam i intézetétől a budapesti II. számú g y ó g y 
pedagógiai nevelő intézethez, Járm erné Tek.es Júlia karíársunk pedig a budapesii II. számú gyógypedagógiai nevelő intézettől a siketnémák budapesti
áll. intézetéhez helyeztettek át.
H orváth K álm án tanár kartársunk, a Vakok
Gyámolító Egyesük
Jete közoktatásvezetöi tisztsége alól felmentetett és tanári szolgálat1ételre a
vakok József Nádor kir. orsz. intézetéhez kapott beosztást.
S Z E M É L Y I H ÍR E K . Zsenaty Dezső kartársunk a budapesti Vilm a királyné-uíi „Julianna” ref. iskolában előadást tartott az érzékszervi fo gy a té
kosságokról, a vakok helyzetéről, oktatásuk-, foglalkoztatásuk- és elhelyez
kedésük lehetőségeiről. — Kanizsai Dezső igazgató
kartársunk 1943. nov.
7-én a Siketnémák Egyesületében: „H ogyan fogunk hozzá a siketnéma gy er
mek tanításához” , nov. 23-án pedig a M a gya r Phonetikai Társaságban: „ A
dadogás és gyógyítása” címen tartott előadást. — Ugyancsak Kanizsai Dezső
a „Dr. Pollatschek Elem ér Em lékkönyvbe” értekezést írt „Siketség és a be
szédm egértés viszonya” címmel. — ■ G yörgyfy Ákos a „Szebb Jövőt” c. levente
újság
1943. X I.) 13. számába „Krasznahorka leventéi”
címen cikket,
a
„K é v e ” e. közgazdasági lap 1943. akt. havi számába „Fuvar, adó, áldomás”
címen tárcát, az „A n y a és Gyermekvédelem” okt. havi számába „Szeresd a
gyerm eket” , címlen verset és ugyanezen lap dec. havi számába „D e jó !” cím 
m el tárcát írt. A-. Gáspár János debreceni kartársunk mondta az ünnepi be
szédet a M agya r Cserkészmozgalom V I. kerülete
debreceni Férficserkész
Otthonának felavatási ünnepén, — • 1943. dec. 19-én, — mint kerületi férficserkész-vezetőtiszt. — Szentgyörgyi Gusztáv igazgató kartársunknak a „N ép ta 
nítók L a p ja ” 1943. szept. 1-i számában „Természetes beszéd és népiskola” ,
a „Kisdednevelés” 1943. aug. havi számában pedig „ A raccsolás és a helyes
„ r ” kiejtése” és „ K helyett t-ét mond az óvodásom, mit csináljak?” címen
jelenitek m eg cikkei.
S Z E G E D I H ÍR E K .
A Korm ányzó U r Ö főm éltósága Kákonyi Sándor kartársunknak k
Nem zetvédelm i Keresztet adományozta.
Gábor Lajos igazgató hosszas fáradozásának eredményeként sikerült
beszerezni egy mozivetítőgépet. íg y a szegedi intézetben is megkezdődtek e
f ilmel ö adások.
G r esz. József,' Kákonyi Sándor és XJjváry Ferenc kartársunkat a sze
gedi szakirányú iparostanonciskolához, három évre óraadó tanároknak m eg
választották.
N agym ajtényi László, a szegedi Légoltalm i
L ig a
tanfolyam vezetője
lett. Ennek keretében számos tanfolyam ot tartott Szegeden, Zentán, M agyarkanizsán és Kiskundorozsmán.
U jvá ry Ferenc kartársunk a m agyar cserkészmozgalom szegedi V. ke
rületének kiscserkész vezetője és szakelőadója lett és ebben a minőségben
előadást tartott a kiscserkészet jelentőségéről Csianád— A rad— Torontói ideig
lenesen egyesített várm egyék tanítóegyesületének közgyűlése előtt Makón.
A „Baross” N ő i Tábor szegedi csoportjának kultúrdélutánján. U jvá ry
Ferenc „Harangszerzés” c. novelláját olvasta fel.
A szegedi intézetnél újra megalakult a cserkészcsapat. Vezetését U j
v á ry Ferenc kartársunk vállalta.
Szeged város múzeuma megvásárolta, Csizmazia Kálm án karbársunk
„Öregasszony” c. festményét.
H ÍR E K A V A K O K K O L O Z S V Á R I IN T É Z E T É B Ő L . Látogatást tettek
az intézetben: Inczédy-Joksman Ödön, Kolozs vm. és Kolozsvár város fő is
pánja, dr. Sólyom Sándor m. .kir. tisztifőorvos társaságában, dr. Várkonyi
Hildebrand egy. ny. rendes tanár, dr. Tóth B. Zoltán tanítóképző int. tanir,
dr. Demény Dezső és dr. K osa Á rpád egy. gyakornokok, a Ferenc József
Tudomány Egyetem en működő Szociálpolitikai Intézet 19 hallgatója és a
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Hírek.

V K M megbízásából Schnitzl Gusztáv orsz. tanulmányi felügyelő és Hikkel.
István cvsz. titkár.
Sütő Imre tanárjelölt az intézetben, tölti gyakornoki
évét.
A. S IK E T N É M Á K DEBRECENI IN TÉ ZE TÉ B E N dec. hó 5-én, délután
G. Konkoly Mária tanár kedves, szép ünnepélyt rendezett a növendékek sze
repelte, ésével. -•• A műsor első száma egy, a -Kormányzó U r |ŰfÖméltóságá
hoz írt versnek az eiszavalása volt.
Ötletes, kis színdarab után a. növen
dékek Mikulás-csomagokat kaptak.
Halálozás. Füzesi Mártonmé, sz. Haekel Anna, Füzesi Árpád igaz
gató kartársunk nevelő édesanyja, január hó 15-én, életének 75-ik évében
Szöregen elhunyt. — Nyugodjék békében!
A M A G Y A R GYÓGYPEDAGÓGIAI T A N Á R O K ORSZÁGOS EG YE
SÜLETE Siketügyi- és Beszédpedagógiai Szakosztálya nyilvános szakosztályi
ülést tartott január hó 23-án, Budapesten, a Vakokat Gyámolító Országos
Egyesület „Homérosz” mozgóképszínházában. A z ülésen dr. Weninger Antal
főorvos, egy. tanársegéd tartott előadást „A z orvoslélektan és gyógypedagó
gia” címmel. A z előadás után UFA-kuKúrfilm bemutatás volt:, „Hangos rönt
genfelvételek az emberi szervezet működésének ismertetése és a hangképzés
szolgálatában” tartalommal.
A M A G Y A R GYÓGYPEDAGÓGIAI TÁ R S AS ÁG ELNÖKSÉGE a főis
kolai I. éves tanárjelölteket 1943. karácsonyának szeretet-hangulatában ka
rácsonyi ajándékban részesítette. A Társaság kiadásában megjelent szakkönyvekből ünnepélyes keretek között nyújtott át néhányat a tanárjelöltek
nek Füzesi Árpád, a Társaság alelnöke, buzdító szavak kíséretében. A z ifjú
ságot a Gyógyped. Társaság szeretetteljes gesztusa kellemesen lepte meg, s
örömmel fogadta -a buzdító sorokkal névreszólóan dedikált értéke® szakköny
veket. A tanárjelöltek nevében Buzásy László I. éves hallgató mondott ke
resetlen szavakkal köszönetét a Gyógypedagógiai Társaságnak ezért a ked
ves kartársi figyelemért.
A legutóbbi választmányi ülésen, szóba került a tagságidíjak fel
emelésének ügye, mert a nyomdaköltség csaknem megnégyszereződött. A
tagságidíj újabb megállapítása azonban a közgyűlés elé tartozik. (M i
niszteri rendelet értelmében az elnökség saját hatáskörében is intézked
hetik. S z e r k . ) Ezért a választmány úgy határozott, hogy felszólítja a
tagokat arra, hogy a tagdíjat önként emeljék havi egy pengőről havi két
pengőre és ezt az összeget 1944. január elsejétől fizessék is, mert a leg
közelebbi közgyűléstől a tagdíjaknak havi két pengőre való felemelését
fogja kérni, január elsejétől visszamenőleg. A pénztáros kéri tehát a
testületek tagdíjbeszedőjét, hogy ezentúl személyenként havi két pengőt
szedjen és küldjön be.
Szerkesztői üzenetek.
M. J. Tájékoztató státusrangsort még a múlt év közepén akartam köz
zétenni. Sajnos, néhány kartárs elzárkózása miatt ez nem sikerült. Most eset
leg ismét megkísérlem az adatgyűjtést, bár értékes munkatársam H. L. se
gítségét nélkülöznöm kell. — Bizony itt is feltűnést keltett az említett kine
vezés. Az ügy érdemben való elintézését elnökségünkre kell bíznunk.
P. Z. Kartársam megnyugtatására a következőket közlöm egy levélből:
„ A jókívánatokért leghálasabb köszönetemet fejezem ki. Meg lehettek, győ
ződve arról, hogy azon leszek, hogy ezen állás minél rövidebb idő alatt be
tölthető legyen mással. Ezziel tartozom kartársaimnak s ezt kívánja a, jóíz
lés” . Ez egyenes, becsületes beszéd. .Örülünk, hogy végre ilyet is hallhatunk.
Laptulajdouos: M ag y a r Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: G yörgyfy Ákos.
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