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Orvoslélektan és gyógypedagógia.*
Irta : Dr. W sn inger Antal

Külön orvosi lélektanról azóta esik egyre gyakrabban szó, amióta 
az élesebb és elfogulatlanabb kórtani szemlélet arra a beismerésre kény
szerült, hogy a fizikai-kémiai erők elemzése és az ezen épülő élettan egy
magában elégtelen az emberi szervezet működéseinek és beteges állapo
tainak a megértéséhez, mert az élettüneményekre igen nagy befolyást 
gyakorol az. a  tényező, amit általában psychémek, léleknek szokás nevez
ni. Persze orvosi ¡szempontból közömbös, hogy mi ez a ható erő, mi az a 
lélek; egyszerűen csak észrevesszük, észleljük csodálatos kihatásait és 
azt vizsgáljuk, hogy élettanilag és kórtanilag mikép nyilatkozik meg? 
Bennünket elsősorban a lelki erő érdekel, amennyiben az kimutatható 
és félreérhetetlenül különbözik attól, amit osztály ózható és mérlegelhető 
szervműködésnek ismerünk. Mikor valaki örül vagy szégyenli magát és \ 
elpirul, akkor a bőrerek tágulásának —  (ez a pirulás) —  semmi fiziolő- > 
giai oka nincs; ez kizárólag az örömnek, illetve a  szégyenérzetnek a  kö
vetkezménye, 'tettiát közvetlen lelki hatásról van szó. Ebben a mindenna
pos esetben tehát egy megfoghatatlan, erőművileg és vegyileg meghatá
rozhatatlan folyamatnak, lelki megnyilvánulásnak a szervezetre kifejtett 
hatását tapasztaljuk. Nem lehet azzal érvelni, hogy az öröm vagy a szé-

* A  M agyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete Sikeitügyi- 
és beszédpedagógiai szakosztályának” 1944. január 23-i gyűlésében elhangzott 
előadás.
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gyenérzet az agyban keletkezik, ment az agyvelő nem tud örülni vagy 
szégyenkezni, ezt csak a  lelkes ember tudja.

Ez egyszerű megfigyelésből ás sok más, hasonló példából önként 
adódik, hogy itt nem olyasvalamiről van szó, mint pl. a hőnek, melegnek 
a hatására vagy lázas állapotban, mérgeknek a  hatására mutatkozó vér
bőség alkalmával, hanem az anyagtól független vagy távoleső külön elv
nek a fizikai megnyilatkozásáról. Ezt az elvet nevezzük lelki erőnek és 
ez erőnek a törvényszerűségeivel foglalkozik az orvosi lélektan.

Tudják, hogy a  lélektannak az a módszere, amelyet fogalm i lélek
tannak nevezhetnénk, sőt a  vele kapcsolatos alkalmazott lélektan sem 
felel meg mindenben az orvosi követelményeknek. A z orvosi pszicholó
giának reálisnak, állandóan a közvetlen tapasztalattal összeegyeztethe- 
tőnek, gyakorlatinak kell lennie. És ez a különleges szempont választja 
el a klasszikus lélektantól, amely inkább a filozófiához simul, szorosab
ban. Természetes, hogy a válaszfalban kapuk nyílnak a  bölcselet^ lélek
tan és a kórlélektan felé, hiszen termékenyítő és kölcsönösen kisegítő 
csereviszony nélkül a  rokontudományok fejlődése él sem. képzelhető. 
Akarat és kedélyvilág, értelem és érzelem, ösztönök és magasabb lelki
ség egyformán érdeklik a  bölcselőt és az orvost, a lélekbúvárt éŝ  a 
gyógypedagógiát, csák más szempontok szerint. A  mennyiségtan is ér
dekli a bölcselőt és matematikust, de másképen, mint a mérnököt. De 
a joggyakorlat tapasztalatai mindenkor befolyásolják a jogelméletet és 
megfordítva.

Ha az orvosléleklannak összefüggéseit kutatom:, a  tulajdonképpeni 
orvos tudományt:kka!, akkor az első, ami a szemembe ötlik az. hogy 
ezeknek a lelki erőmegnyilvánulásoiknak az orvosi lélektan mintegy csak 
a diagnosztikája. De a diagnózis, a kórisme nem elég. Kell gyógyítás, 
terápia is, amledy a  megismert és az élettaniaktól résziben elkülöníthető 
jelenségekre tudatos, értelmes befolyást gyakoroljon. És ezt a terápiát 
nevezném a t ágabb értelemben vett gyógypedagógiának.

Nem is tudom a gyógypedagógiát máskép tekinteni, mint az orvosi 
tudomány egy ágának. Ne felejtsük el, hogy a mai gyógypedagógia már 
régen meghaladta azokat a tanítói kereteket, amelyek között^ hajdaná
ban szerényen elindult, A  gyógypedagógia hatalmas és rendkívül érde
kes tudománnyá fejlődött, amelynek már az egyetemen volna^ helye. Saj
nos, ez épúgy késik, mint az orvosi pathológia kellő érvényre jutása. 
Pedig a legmodernebb orvos, aki túljutott az orvostudományunk csend
ben lefolyt nagy válságán, nem is lehet igazán orvos pszihológiai gyógy
pedagógiai gondolkodás nélkül.

A z orvoslélektannak és gyógypedagógiának párhuzamba állítása 
egészen természetes, hiszen mindakettő organikusan kapcsolódik bele az 
orvostudományokba. Ezért érthetetlen előttem az. a mostoha szerep, 
amely a mi derék gyógypedagógusainknak 'kijut. Ahogy jó orvost nem 
tudok elképzelni kitűnő pedagógiai érzék nélkül —  az orvosnak nemcsak 
gyógyítani, hanem vezetni, nevelni is kell a betegét, különösen a psychia- 
ternek —• úgy nem tudok ma már korszerű gyógypedagógust sem elkép
zelni orvosi, fő leg orvoslélektani kiképzés nélkül. Ezért ismétlem ú jból: 
a gyógypedagógiának és orvosi lélektannak egyetemi nívóra való eme
lése a legégetőbb korszerű ¡követelmény.

Bizonyára ismerik Fritz Künkéi munkásságát és könyveit. Aki csak 
egyet is áttanulmányozott e kiváló szerző műveiből, az világosan látja, 
hogy az orvoslélektannak, sőt. az orvostudománynak, a modern terápiá-
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n&k az útjai elválaszthatatlanok a gyógypedagógiától. A  pedagógiai és 
pszichológiai elemnek a kidomborítását az orvosi hivatásban elfelejtetté 
az a korszak, amely csak bacillusokra vadászott és az emberben kizáró
lag a vegyi és fizikai elemeket kutatta. De amikor kiderült, hogy a f i 
zikai és vegyi ákomhákoimokból szerkeszted ember karrikaíum. sovány 
vázlat, amely nem fedi az egész ember fogalmát a legtávolabbról sem, 
akkor született meg a biológiai és pszichológiai emberlátás ás vele pár
huzamosan hatalmasat lendült az orvosi lélektan és testvérei, a gyógy
pedagógia is.

A  nagyközönség gyógypedagógia alatt még mindig csak a vakok
nak, siketnémálknajk és a fogyatékosoknak nevelésiét érti. Ez, súlyos té
vedés, A  gyógyped ag óg ia határai ma már messze kitágultak és nem. 
mérhetők ¡az iskolapadokkal. A  gyógypedagógia körébe tartozik tulajdon
képpen mindéin jelleiminerveilés, még a felnőtteké is. Minthogy ez soksao- 
'rosan összefügg az orvosi terápiával, a mindennapos beteggyógyítással, 
elengedhetetlenül szükséges a kapcsolatok további kimélyítése.

A  gyógypedagógia, viszonya az általános neveléstanhoz pontosan 
ugyanaz, mint az orvosi lélektannak az általános lélektanihoz. Ebből kö
vetkezik az is, hogy az orvostudományokhoz való1 viszonya is azonos. A  
mai legnagyobb baj tehát tulajidoniképen az orvosi kiképzés vagy leg
alább is orvosibb iskolázás hiánya,

De nézzük csak, mivel is kell megküzdenie a gyakorlati gyógype
dagógusnak? A  feladat mindig egy: az átlagnál nehezebben nevelhető 
gyermekek szerencsés nevelése, tehát nevelési akadályok módszeres el
hárítása. Ezek az akadályok lehetnek testi fogyatékosságok, amilyenek 
elsősorban ,a vakság és a siketnéma,ság, noha meggyőződésem szerint pl. 
a púposak, torzító bői betegségben szenvedők vagy az, átlagtól bármikép 
elűtőek nevelése már csak karaktéról,ógiai okokból is feltétlenül a gyógy
pedagógusra tartoznék. Tudjuk, hogy minden testi fogyatékosságnak; 
visszaható ereje van ¡a, lélekre. Az öntudatos testi hibában szenvedőt te
hát feltétlenül megkülönböztetett nevelésben kell részesítenünk, mert 
kiüt a nyájból, elüt ,az átlagtól és ezt kompenzálni kell, ki kell egyenlí
teni jó l megérdemelt lelki behatásokkal, kellőleg adagolt pedagógiai tevé
kenységgel.

És milyenek azok a lelki tulajdonságok, amelyekkel a gyógypeda
gógus gyakorlata közben ’leggyakrabban találkozik? Dac, ellenállás, 
kegyetlenség, káröröm,, szívtelenség, érzéketlenség, közömbösség, tapin
tatlanság, hiúság, tetszeinivágyás, álnokság, ház,ud,ozás, lopás, hízelgés, 
túlérzékenység, ingerlékenység, félénkség, tehetetlenség, együgyüség, 
ügyetlenség, tompaság, egykedvűség. Csak egynéhányat soroltam fel 
minden rendszer nélkül, —  de ez elég ahhoz, hogy minenki átlássa: ni, 
ezek lélektani kérdések, mégpedig a legjavából, de amellett mint jellem- 
kérdések sokszorosan összefüggenek alkati, testi adottsággal, mirigymű- 
ködéssel, még a torokban tanyázó mandulákkal is, —  tehát orvosi kér
dések a legjavából.

Ma mér igen nehézzé válik a tudományok közötti határok kérdé
sének tisztázása. Nemcsak a szákorvosi határokat rombolta le az, új 
orvostudomány, nedvelmélete, az endokrinológia, hanem kinyitotta a 
szemünket másfelé is. Kriminológia, büntetőjog, társadalomtudományok, 
politika, esztétika, sőt filozófia is egyre szorosabb viszonyba kerülnek az 
orvosi tudománnyal. Éppen ezért vitás lehet az is, hogy akárhány fel
nőtt kóreset kizárólag az orvosira tartozik-e vagy pedig ki kell kérni á
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gyógypedagógus véleményét is? Az. említett Künkéi Charalkter, Leiden 
und Heilung című könyvében kendőzetlenül adja elő, 'hogy a gyógyítás 
nehéz feladatával olykor az orvos egymagában nem bír megküzdeni, ha
nem szüksége van mások belevonására is.

Ha elgondoljuk, hogy mennyi hiba, rossz szokás, beteges hajlam 
nehezíti meg a nevelés fontos feladatát, ha szemünk elé vetítjük pl. a 
dadogástól kezdve végig az összes gátlásokat, a félénk és felelőtlen 
gyermekeket, az indulatosakat, az egészséges és kóros határán mozgó 
egyedek tarlka-harka ¡sokaságát, akkor kaphatunk csak Ízelítőt abból a 
nagy munkából, amely a modern gyógypedagógiára vár. De így értjük 
meg a^t is, hogy mennyi tudás, orvosi és lélektani megfontolás és peda- 

, gógiai ¡készség kell ahhoz, hogy mindeme feladatoknak eleget tegyünk.
Aki lelfcészettel, neveléssel, gyógyítással, lelki orthopaediával fog- 

i lalikozik, annak ismernie kell a lelki gépezetet és annak fejlődéstanát, a 
I testi és lelki ¡kölcsönhatások bonyolult összefüggéseit, a tudatos és tu- 
| dattálan megnyilvánulások színes természetrajzát, az egészséges ás kó- 
1 ros lelki állapotok sokféleségét, de a testi életműködések megítélésében 

is kellő jártassággal kell bírnia. Egyszóval: univerzális emberszemlélet 
és emberismeret,, test- és lélektan fceK ehhez. Tehát: ahogy hiányos
nak kell tartanom ¡az orvosi 'kiképzést orvosi lélektan nélkül, úgy kívá
natosnak tartanám a gyógypedagógiának orvosibb jellegű művelését, 

i Hiszen vannak kiváló gyógypedagógusaink, akik onrosak is, de átlagban 
«véve mégsincsen az így. Ne felejtsük el, hogy a gyógypedagógus nemcsak 
tanít, hanem valóságos terápiát üz, gyógyító tevékenyseget_ipiyta.t es 
\ezárt átfogóbb ismeretekre szarui, mint ia normálpedagógus. A híd az 
¡orvosi tudomány és a gyógypedagógia ¡között az orvosi lélektan.

Az orvosi lélektan derít világot sok mindenre, ami a gyógypeda
gógust érdekli. Vegyük például a nyelvet, a beszédet, mint az értelmi 
működések és az érzelmek legetmberi'bb kifejezését. A  lelki világban élet- 
refcelt képek a  beszéd és a képzőművészet útján vetítődnek, a külvilágba 
és így válnak hozzáférhetővé mások számára is. A  beszéd legprimití
vebb formája az, amelyet pl. a ¡szudáni négerek között találtak: csupa 
egytagú szó, amelyek valamely tárgyat vagy cselekvést jelentenek. Ige 
és főnév közötti különbségről még nem tudnak. Ragozás, kötőszók, mon
datfűzések ismeretlenek. így  pl. ütés vagy ütni —  ugyanazt jelenti. Ter
mészetes, hogy az ilyen kezdetleges nyelvben nyoma sincs még az el
vont fogalomnak, a nyelvtani építésnek, föl- és alárendeltségnek, stb. A  
logikai gondolkodás -redukciója, a kategorikus rövidítés, az, absztrakció 
hiányoznak, tehát rendkívül körülményes a kifejezésmód. A  mi  ̂sűrített, 
komprimált kifejezésmódunk mellett itt csak dadogó szólejtésről beszél
hetünk, nem pedig mai értelemben vett társalgásról. Az emlékezetbe nyo
mult képzetek külön-külön, egyszerű érzéki benyomásokból _ eredő képek 
alakjában gördülnek a hallgató elé, az összefüggés közöttük igen laza. 
A  gondolkodásnak ez ősi alakját úgy hívjuk az orvosi lélektanban, hogy 
„asyntaktikus képsorozat”.

Érdekes már most követni, hogy miként alakul ki ezekből a kép
füzérekből a beszéd és a logikus gondolkodás? A  nyelvészek régebben 
szívesen hangoztatták azt, hogy az ilyen _ „gyökérszavak” -ból, tehát az 

: említett egyszótagú kifejezésekből úgy női ki a nyelv, mint a gyökér
ből a hajtások és az; ágak. Ezt a nézetet Wundt, a kiváló pszihológus ta
gadja. Szerinte az új fogalmak a már meglévő egyszerű szavak csopor
tosulása, agglutinációja révén keletkeznek. Pl. a konyha fogalma ilyen
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farinán alakulhatott: hely —  főzni —  valami. Ez a három szó idővel kényel
metlenné válhatott, egyre rövidebbre fogták, egyes szótagok eiesökevó- 
nyesadhettek, a közbeeső szó elveszítette eredeti jelentőségét, inkább öse- 
::;;efüggést fejezett ki, minit reális képet, a szóihalom csiszolódott, egysze
rűsödött. Ez az első nyoma az elvonásnak, absztrakciónak. A fogalmi 
gondolkodás, az elvont szemlélődés tehát képsorozatok, képcsoportok, 
szóhalmazok megrövidétésébó'l, összevonásából keletkezett. Hiszen pl. 
maga a fogalom szó is kétségtelenül a fogni igéiből származik, valamin, 
értelmileg megragadni, megfogni. Álomban és a hasadtelméjűség álla
potában a fogalmak újra széthullanak őisi elemeikre, az, ereszték megla
zul közöttük és az álmodó vagy a sízkizofréniás beteg visszasüllyed ¡az ősi 
egyszerűség állapotába. Az elvont fogalom fejlődéstanilag tehát az egy- 
szóltiagú kifejezésre, hangadásra vezethető vissza.

A  képcsoportosítás lelki mechanizmusára mukkanunk a ¡mitológiák
ban és a képzőművészetben is. Az angyalok, griffelk, kentaurok, faunok, 
splhinxeik ilyen agglutinációs megnyilvánulásinak foghatók fel. A  román 
ornamentika tele van velük. Ezeket a képcsoportosításokat a lélektan
ban sűrítésnek is nevezzük.

Miért hoztam fel durva, nagy vonásokban ecsetelve a nyelv fejlő
désének az elméletét? Azért, hogy a lélektanban és gyógypedagógiában 
idegem hallgatóim is megér ezz ék, milyen, fontos ez egyszerű tényeknek 
az ismerete és tanulmányozása, ha szellemileg fogyatékosokkal, primi- 
tivekkel, gyengeelméjüekkel, kórosokkal és tökéletlenekkel van dolgunk. 
Hogyan hatoljak eredményesen ¡az alig pislákoló lélekbe, ha nem. is
merem ¡a lelki működések fejlődéstanát, természetrajzát? Hogyan pró
báljam alakítani, befolyásolni, puhítani vagy keményíteni a vonásokat —  
hogyan stilizáljak jellemet, pedagógiai mintát lélektani tájékozottság 
nélkül? Mennyivel másképen ítéljük meg pl. az orvostudományban, is az 
elmebetegségeket, amióta jobban ismerjük a lelki megnyilvánulások ősi, 
egyszerű alakjait? A  szkizofréniás gondolkodásában, amint már céloz
tam is rá, megtaláljuk a primitív, ősi gondolkodást, az összefüggéstelen 
képsorozatot, noha nem, egészen tisztán, mert közbe-iközbe feltünedezik a 
kész kulturgondo!kodásnak egy-egy képviselete is. A szkizofréniás gom- 
clolatvilága hasonló egy nagyrészt lerombolt városhoz: mindenütt kikez
dett falak, téglák, omladékok hevernek és itt-ott mégis egy-egy teljesen 
ép ház vagy palota. Érdekes, hogy a néplélektainban használatos szak- 
kifejezések, mint pl. ¡a már említett sűrítés, továbbá mások is (katathy- 
mia, ambivalencia) tulajd,önképen az idegkórtanból származnak. A  sízki- 
zofréniás mintegy kiiktaja magát a logikusan gondolkodó emberek köré
ből, önmagába ¡süllyed, az, oki gondolkodás helyett újra mágikusan gon
dolkodik, mindent elérhetőnek vél, amit kíván. Hercegnek, miliomosnak 
képzeli magát, ¡az én széthull önálló részekre, mint ¡a primitív ember
ben, az én és a külvilág határa elmosódik, stb. Már most: a kifejezett 
betegség és a sz,kizofréniára emlékeztető lelki alkatok között rengeteg 
változat adódhatik. Ezek mind az egyéniségnek, jellemnek integráló ré
szei. Hogyan ítélhetünk meg egy jellemet, hogyan nyúlhatunk abba, ne- 
velőleg, alakítólag, ha nem ismerjük tüzetesen a lélektani törvényszerű
ségeket és a követendő pedagógia legcélszerűbb, tehát legtermészetesebb 
útjait?

A  jellem, amint tudják, testi és lelki alkat szövedéke, de óriási 
mértékben áll ¡a gondolatvilág hatalma alatt. A z ¡alapjellem nem változ
tatható meg, de a gondolkodás irányítása révén úgy befolyásolható, hogy
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hibái és félszegségei ellenére is megállhatja a helyét az emberi közös
ségben. Aki tehát jellemet alakít, annak a lélektani tényekkel, törté
nésekkel, a lélek fejlődéstanával igenis tisztában kell lennie. Csak így 
képzelhető el eredményes jellemformáló tevékenység. De ehhez nem 
elég a hagyományos, fogalmi lélektan, hanem 'kifejezetten orvosi lélek
tannal kell azt kiegészíteni.

Az elmondottakból következik, hogy orvosi pszichoterápia és gyógy
pedagógia között éles határvonal nincs és nem is lehet. Az orvos ma 
már nem szégyeli, ha gyógyítótevékenységébe laikusnak számító más 
szakmabelieket is belevon. Ez a sokszor ócsárolónak hangzó kifejezés, 
hogy „laikus” , különben is sokat veszített jelentőségéből. A  szemész pl. 
teljesen laikusnak számíthat az urológiában, holott mindkét szakma or
vosi. Nagyon helyesen mondja Künkéi, hogy a pszichoterápia ma már 
csoportfoglalkozás, amelyből részt kér az orvoson kívül a lelkész, a 
gyógypedagógus, sőt gyakran a grafológus és a masszőr is.

Kérdés már most, feltétlenül szükséges-e az, hogy a gyógypedagó
gus teljesen kiképzett orvos legyen? A  válaszom: nem! Teljesen lényeg
telen, hogy sebészetben, szülészetben, bőrgyógyászatban kiképzést nyer
jen. De igenis fontos számára az orvosi lélektan és az elmekórtan, a 
belső elválasztásra mirigyek tana, az anatómia és élettan, valamint az 
általános kórtan. Mindez azonban a pedagógiai résszel együtt olyan szé
leskörű kiképzést jelent,' amely egyenrangúvá teszi a többi egyetemi 
szakmával.

Rengeteget elmélkedhetnénk a gyógypedagógia széleskörű, belátha
tatlan távlatokba nyitó áldásdús tevékenységéről és hivatásáról, szere
péről. Tudjuk, hogy a gyógypedagógiának akárhányszor a szülői nevelés 
hibáit és káros következményeit kell megszüntetni és úgyszólván meg
kell mentenie a ferde nevelésű egyedet. Nem mindig gyengeelméjűség, 
fogyatékosság a baj, hanem akárhányszor a nevelésre alkalmatlan apa 
vagy anya súlyos tévedéseit, jellemferdeséget eredményező -befolyását 
kell kijavítani, illetve áthangolni. Nem könnyű feladat ez. Mély lélektani 
tájékozottság, orvoispszichoilógiai gondolkodás, jellem tanulmány ok és jel
lemtapasztalatok nélkül el sem képzelhető. Ha az életben körülnézünk és 
figyelemmel tanulmányozzuk az emberi jellemeiket, akkor látjuk csak, 
hogy mennyien vannak, akik gyógypedagógiára szorultak volna hajda
nában és szorulnak ma is. Ezek orvoshoz mennek, idegorvoshoz gyak
ran, holott egész betegségük -lélektani természetű jellembetegség. Feltét
lenül igazat kell adnunk Künkéinek, aki a jellemgyengék külön oktatá
sát, nevelését szorgalmazza. A  „fogyatékos” kifejezés igen gyakran egy
oldalú megjelölés, mert nem meríti ki a külön nevelésre szorulók lénye
ges különbségeit. Külön intézet kell az elmegyengék, tehát az értelmi fo
gyatékosságban szenvedőknek, külön kell kezelni a jellemitorzokat, a lo
pásira, hazudozó, munkakerülő, bűnözésre hajlamos csoportot és külön 
kellene iskolázni a testi fogyatékosságban szenvedőiket. Mindennek köny- 
nyen átlátható lélektani Oka van.

Az orvosi lélektannak és a gyógypedagógiának párhuzamosan kell 
haladnia, egymásból kell folynia, hiszen a gyógypedagógiai tapasztalat is 
igen nagy mértékben hozzájárulhat az új orvosi lélektan továbbépítésé
hez. Ehhez természetesen az kellene, hogy elsősorban az orvosok tanul
ják meg a lélektant. Teljesen érthetetlen, hogy ez a tárgy nem szere
pel a kötelező orvrakari szakmák között. Pedig ez nem csupán  ̂azért 
égető szükségesség, mert ezáltal az orvosi gondolkodás is mélyül és bő
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vül, hanem már csak azért is kívánatos, mert általa sokkal közelebb jut 
az orvos a gyógypedagógiáihoz, amelyből igen sokat tanulhat a felnőtt 
betegek kezelése szempontjából is.

Igen sajnálatos általában, hogy a természettudományokkal foglal
kozók valahogy tudatosan szakadnak el a lélektantól, amelynek módsze
rei pedig ma már teljesen egyenértékűek a biológiai vizsgálómódszerek
kel. Ennek oka csak rövidlátás és szűkkeblű elfogultság. Az orvoslélek
tani kiképzés nemhogy árt a természet tudományos gondolkodásnak, hanem 
ellenkezőleg, nagy mértékben fejleszti azt. Jobban bízok a pszichológuster- 
mó.szeüadósban és orvosban, mint a szürke mesteremberben, aki csak az 
orráig lát. A  bécsi egyetemen még Schopenhauer feltűnése idején, tehát 
a múlt század elején egyik tanár gúnyosan említette meg hallgatósága 
előtt, hogy most van valami filozófusféle, aki azt állítja, hogy a világ 
képzet és akarat. Értik maguk ezt? —  fordult drámai pózban a hallga
tóság felé, —  Mert én nem! —  fejezte he. A  gúny általában a 
legolcsóbb eszköz az értelmetlenek kezében. Az orvosnak, különösen a 
haladottabb szelleműnek ugyancsak kijut belőle. De nem  ̂kímélik a 
gyógypedagógust sem. E gy társaságban egyik gyógypedagógusnőnkre 
azt mondták, hogy a vakok gyönyörködnek szépségében, a siketek szíve
sen hallgatják énekét és a fogyatékosok álmélkodva követik előadását.

A z orvosi lélektan jövő fejlődése az elmebetegségek tanulmányozása 
és a gyógypedagógia, valamint a nép- és jellemkutatás gazdag tapasiz- 
talattára alapján képzelhető csak el. Meg kell ismerkednünk a kóros el
mealakokban rejtőző ősi elemekkel, a művészetben zavartalanul, őszintén 
megnyilatkozó lelki moccanásokkal, a - jellemhibák ép és kóros változa
taiból sugárzó lényeggel. De ha kitágítjuk látóhatárainkat, akkor szem
betűnik még valami, ami érdekli a gyógypedagógust mint pszihológust. 
Az emberi kultúra útja a primitív állapottól a mostani túlsürített álla
potig _  túlsürítettség a kifejezésben, életmódban, időhasználatban, sőt 
még a lakásokban is ! —  elérkezett addig a határig, ahol a sűrűség már 
fojtogat és elviselhetetlenné válik. Ezen úgy igyekeznek segíteni, hogy 
lépten-nyomon hirdetik a visszatérést a primitívhez, ősihez, egyszerűhöz. 
figyelem m el kísérhetjük ezt a tömeg jelenséget a művészetek fejlődés- 
történetében. Ú gy járunk a kultúrával, mint a jóllakott ember, igyek
szik megoldani szorongató övét, kigombolkozik, hogy jó l érezze magát. 
Természetes, hogy ilyen légkörben előtörnek az elfojtott ösztönök, fe l
szabadulnak a gátlások és egy ellenkező véglet tünetei bontakoznak ki 
előttünk. Néha bizonyos betegségek, idegességek feltűnő szaporodásá
ban, néha tömegpszichózisokban jut ez kifejezésre. Ezért ma különösen 
nagy szerepe van a gyógypedagógiai gondolkodásnak és az orvosi lélek
tannak, nemcsak társadalmi működésünk keretein belül, hanem azon jó 
val túl is. A  tömeglélektani feszítő erők működését jól figyelhetjük meg 
a mai világpolitika fejleményei közepette. És mégis: milyen^ kevesen 
törődnek azzal, ami pedig a leglényegesebb benne: a ^lélektani rugóval, 
a  pszichológiai háttérrel! Körülmagyarázzák a jelenséget, hol nemzet
gazdasági, hol hadászati, hol szociálpolitikai szempontok _ szerint, pedig 
mindezek egyetlen törzsből fakadnak, a lelki reakciók világalakító ko
hójából. És milyen sokat segítene az, ha a szélesebb ̂ tömegeknek is tu
domására jutna, hogy mi a bajok forrása, ha a letektudomanyokban 
járatlanok előtt is világossá válnék a káosz oka. A  belátás nyomán ha
marabb fakad segítség, mint a vak indulatok hatasa alatt. Ez mái ugyan 
politikai pedagógia vagy nevezhetnék gyógypolitikának is, —  de mégis
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döbbenetesen érdekes tanulság mindannyiunk számára, [hiszen sokban fe
dik az egyes kezelésre kerülő eseteink természetrajzát.

Egy régi, ¡kissé banális közmondás szerint a világot kevés észszel 
kormányozzák. Ezt a szólásmiódot így fogalmaznám meg: kevés lélek
taninál, lélektani tudás és érzék, nélkül! A  gépies a fontos, a szabályok 
és tételek, de nem az élet és a lényeg! Ezért a jövő szerencsés társada- 
lomialakítása csak orvoslélektani és gyógypedagógiai tapasztalatok és el
vek alapján lehetne sikeres. De milyen távol^ vagyunk ettől ! Mennyire 
utópisztikusán hangzik ez a mondat, amely mégis nyers igazságot rejt.

Ha ezekre a távlatokra szegezzük tekintetünket, ha őszintén szí
vünkön viseljük a haladottabb és felvilágosodottabb emberiség sorsát, ha 
többet akarunk segíteni és meg akarjuk teremteni a boldogabb embertí
pust, akkor minden rabulisztika nélkül csak az lehet a vágyunk, több 
orvoslélektant és tágabb munkakört, nagyobb tekintélyt a gyógypedagó
gusoknak! _________________

Á dadogás és gyógyítása.
Irta: Kanizsai Dezső siketnéma intézeti igazgató.

(Befejező résiz.)
Ha olvastatom vagy beszéltetem a dadogót s azt a parancsot adom 

neki, hogy hangosabban olvasson, akkor egyúttal gyorsabban is olvas s be
szél. A  kettőt 'akaratlanul összekapcsolja, nem tud róla, hogy a leieméit 
hangdiinamikáva.1 meggyorsította a. beszédfolyamatob Pedig a kettő két, egy
mástól teljesen, független teljesítményt jelent, amire öt külön be kell tamtam 
s be kell gyakorolni.

Megnehezítheti a dadogó beszédét a  hibás beszédéről szerzet, tapasz
talata. Ha megfigyelte, hogy bizonyos hangok és szavak kimondásánál isme- 
teltein fennakad, ezt megjegyzi és valahányszor sor kerül arra a hangr?,,- 
vagy szóra, már előzőleg bátortalanság, félelem fogja el. Ilyenkor psyches 
tünetek kísérik beszédmenetét. Ez a félelem bizonyos szavakra, beszedhaly- 
zetekire is vonatkozhatik. Például bemutatkozásnál saját névének kimondá
sára képtelenné válik, telefonbeszélgetéstől iszonyodhatok, feletteseihez való 
jelentéstételeket ,elkerül. Természetesen a dadogó lelkületétől nem választható 
el a dadogása. Megnyilatkozik benne mindaz, amiben valaha része volt, amit 
me°é!ib. Egy általam kezeit dadogó' családi nevét sehogyan sem tudta simáin 
kimondani. Schwartzniak hívták. A  kezelés folyamán kitudódott, hogy az 
egész családdal évek óta hadilábon áll. Gyűlölte a Schwartzokat ez a huszon
négy éves fiatalember. Apja idővel Feketére magyarosította a nevet. Akkor
ái már egészen jól beszélő beteg a névmagyarosítása után. hibamentesen 
mondta ki a Schwartz: nevet, bárhol bukkant az fel de megakasztó.ta, uj 
neve a Fekete. Ez az állapot addig tartott, míg ki nem békítettem ot a csa
ládjával s nem vezettem őt vissza a szülői házba. Volt olyan holgydadogom, 
ki trágár szavakat asszociált, ki mint maga vallotta, beszédéit önmaga volt 
kénytelen megakasztani, mert nyelve hegyére olyan szavak fu-tot ak, amelye
ket sem az, iskolában, sem társaságban, sem szülei előtt nem volt szabad ki
ejtenie. Hadd jegyezhessük meg, hogy a kult.úrember aha! ma tragarnak, i -  
lieit,lennek tartott tárgyi és cselekedeti fogalmakat fedő' szavaink régibbek, 
ősibb eredlésüek :a mindennapi beszédben használatos, szemérmet nem, sértő 
kifejezéseinknéi., amelyek általában bizonyos elfojtást, visszaszorítást szen
vednek el ha az, éigyén igényt tart szociabilitásra. Tehat agyrendszerunknek 
rS k ü lrtü n toek  ez az lasszoíiáits tevékenysége, amely érvényt akar szerezni 
az elfojtott anyagnak s felszínre hozza azt a tudatunkban, tulajdonkeppen regi 
fejlődési periódust érint regressziós folyamatával, amellyel szemben az egyen
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úgy védekezik, hogy a kritizáló, lelkiismeretes én állásfoglalása iá folyamaton 
beszéd menetébe beállított bcszéiterű. rgiát felfokozza, hogy ezzel gátat emel
jen —  min1: ahogyan, betegünk mondta — hogy „lei ne jöhessen a szó, mert 
altkor botrány lesz” . Ez a példa odakívánkozik hogy elnyomott ősi emlékké
pek zavarólag hathatnak a tudation keresztül a szenzorikus-nwtorikus ideg- 
rendszer működésére.

Az agy asszociációs tevékenységének pozitív s negatív irányú szerepét 
külön kell a dadogó 'egyéniségének a megvilágításában ,a dadogást kiváltó s 
fenntartó körülményeként bemutatni Pozitív irányú asszociációs tevékeny
ségnél a hivó ingerre az, egyén a sok oldaliról odatódulná igyekvő feleletek kö
zül válogathatná ki válaszát. Fokozott szellemi munkával az; elsőbbségért 
küzdő asszociációkat viillanásszieirü gyorsasággal kellene rendezni-e, de ahe
lyett! az egyikből a másikba kap. Kimondásra indított beszédakciókat egy 
¡másik szóval, tartalommal leigáz,, a leigázotitat is félig .mondja és a más 
alakot öltött beszédszervi beállítást újabb gondolat! kezdőszavának, első hang
jának, vagy szótagjiának a, kimondására próbálja felhasználni. Bekövetkezik 
az a jellemző helyzet, amidőn idegein képzési helyein egy ott elő nem, lállít- 
hai'.ő hangnak a képzését fokozott dinamizmussal kierőszakolni kívánja. 
Számtalanszor a, ¡leigvillágoisabban megfigyelhetjük, hogy a dadogó egészen 
más szót vett beszédszervi megmunkálásra, mint aminőt végül kimondott. 
Partsze ez a művelet, ¡amely végeredményben a beszéd szabálytalan, lefolyására 
a,d alkalmat, a tónusos dadogást fogja ¡kiérlelni a beszédhibára hajlamos 
alanyban.

Negatív jelentőségű asszociáció® működésnél pillamatszerü hirtelenség
gel mintha megálliaina, homályba borulna az agyi munka. Ügy képzelhető ez 
el, mint amikor a cséplőgép etetőgépjének az, anyaga elfogy s a cséplőgép 
üresen fut. Itt is megszakad az elmében az asszociált tartalom anyagának fo
nala, de a motorikus idegrendszer tovább hajtja ¡az üresen maradt beszéd- 
szerkezetiét, a,z alany pedig ,az, aktuális pillanatban vagy tovább ismétli a so
ron volt utolsó, hangot, iszötagoit, szót, vagy idegent ékel be, vagy pedig való
bem a tudatalatti reservoirból az onnan régóta kitörni készült, lesben álló el
fo jtott interjekciós hangok, vagy egyéb elfojtott szavak ugranak be a meg
szakadt beszédfplyamat intervallumába. Az agyi működésnek ez a rendelle
nessége egyenértékű a rövid időre szorított működési kieséssel s ezért az 
egész beszédzavar folyamata valóban az asszociációs aphasia jellegére emlé
kezteti a figyelőt. Már Kussmaul is ennek tartja a dadogás némely változa
tát. Fröschels, Hoepfner, Liebmann. is lándzsát törnek az, asszociációs apha- 
s-iia mellett. Aki betekintést nyer a dadogó ,egyéniségébe, külsőleg gyakran 
tapasztalja, mintha a dadogó elmei tevékenysége egy-egy pillanatra meg
állna, mintha, elkalandoznék ,a beteg gondolkodási művelete alatt. Úgy llátjuk, 
máshol járnak gondolatai, így is szokáis ezt megjegyezni. Holott nem ez, tör
tént, hanem ¡a beszéd folyamatos; menetiében egy-egy szó, kifejezés a tartal
mat logikailag lefedező ott deponált hang-iszóengramma ¡aktuálisan nem volt 
megtalálható ¡s igy nem iis állhatott szolgálatra.

Elmélkedjünk afelett, vajj-on valóban görcsnek minősíthető-e a szóban 
lévő súlyos beszédhiba s, vájjon, vall,óiban kimeríti-e a dadogás azoknak ¡a bán- 
talmaknak a, lényegéit, amelyek, ¡a görcsös megbetegedések körébe foglal- 
haóók be? Az epileptikus vagy kiaítiatoniás beteget jellemző rohamok egyéb 
tünetekkel egyidejűleg ugyancsak, görcsös állapotot feltüntető testi rendelHe- 
nességiekbein keresnek kifejezést. Mégsem elégíthetne ki bennünket, ha az epi
lepsziát és a kataitoiniát csak a komstitució göirossizierü megbetegedésének mi- 
nösítenők. Azt az állítást, ¡amely a dadogásról csak ¡annyit mond, _ hogy az 
tónusos, vagy klonusos görcs, könnyen megcáfolhatjuk, ha okoskodásunk ̂ .ki
terjed ¡arra, hogy miért jelentkeznek csak éppen beszéd közbein ¡a görcsök? 
Sohasem tapasztathattuk a görcsök fellépését, az izomcsoportok kontrakcióit, 
mikor ¡a beszédszervi berendezés nyugalmi helyzetben maradt. Nem. jelent
keznek akkor sem, ha a beiszédszéirkezet alkatrészeit ¡más funkciók teljesí
tésére, például evési teljesítményre használjuk. Nem Iá*.¡tünk daldo.gót, kinek
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az evésnél, rágásnál, az ételnek szájában való forgatása vagy lenyelése köz
ben tónusos, vagy klonusos nehézségei lettek volna. Égért feltételezhető az 
is, hogy italán nem is a hangképzést szolgáló processzus kiváltására fenntar
tott motorikus működés keresztezi a beszéd létrehozásinak menetét. Mindaz 
az izom, ideg s egyéb rendeltetés, amelyből a beszédszolgáliiatás mechanikai 
gépezete áll s amely a technikai lebonyolítás ösztöoszerü munkájára jogo
sult, nem alfcotódott kizárólagosan a beszédszolgáltatás céljára. Ugyanennek 
á  berendezésnek más céljai s más tevékenységi folyamatai is vannak. Elgon
dolható, hogy az idegszálakban közeli fekvésük miatt, vagy az idegrosti öez- 
eaetétel miatt a kifutó ingerek útja időközönként valamely oknál fogva hi
bás. Vagyis a szeMzo-mötorikus idegműködés a beszéd reflexszerű előhívásá
nak pillanataiban oly idegpályákat is bevon működésébe, amelyek megszün
tetik a beszédmüködés ooordináltságát, mert a hibátlan beszélhetést biztosító 
specifikus ideghálózaton kívül ismeretiem, más motorikus idegek nem kívána
tos működésbe léptek s ezzel, megzavarták az illetékes izomcsoportok műkö
désének rendjét. Hogy mást ne említsünk, mint amit mindannyian ezerszer 
s ezerszer szóvátieiszünk: pl. a beszed folyamatát in do leo leid lem l ó le k z e tv ét (de k 
sűrűn megakasztják. Bár a lélekzetvétel a beszédmüködés egyik leglényege
sebb feltétele s így szervesen hozzátartozik, mégis egészen más motorikus 
idegpályáikhoz, kötött:, mint a beszédhangok képzésiénél igénybevett kilélekzési 
művelet. Hogy ez miért történik meg, ennek okát az ingerek hibás: áttevő- 
désével, mint a tudatnak előbb említett asszociációs fennakadásával s idegen 
iodulattartalmaikmak, a beiszécLfolyama'.ba be nem illő más hangképeknek az 
erőszakos közbeék.elésével is szabadjon magyarázni.

Meg kell említenünk a: dadogás kísérőtüneteként jelentkező együttmoz
gásokat amelyek főképpen a végtagokban jelentkeznek. Sokszor nem is tud 
róluk a" dadogó, nem egyszer azonban tudatosan végzi a legkülönbözőbb <mozj 
gások a!. amelyek öt állítólag elörosegí ik a megakasztott beszéd^ újból valló 
megindításában. Egyesek öntudatlanul egyik lábukról a másikra állnak, való
sággal táncolnak, járkálnak, hajladoznak, kezeikkel feltűnően gesztikulálnak, 
fejüket elfordítják s nyakukat, fejükét görcsös helyzetben tartják, van a k i' 
öklével bökdösi oldalát, hátát, ülőhalyz,etben «lőre-hátra csuszkáinak a szé
ken, lábukat lóbáljlák, reszkettetek a b. De megfigyelhető a. legkülönbözőbb 
arcjáték, rángatózás, homloköisiszehúzási, szájcisucisoríl ás s végül  ̂ a 'beszéd- 
saeirvl izmokban élénk vibráló1 hullámzások, amelyek súlyosabb fokon a. has- 
tájékról, bizonnyal, már a rekeszizomból kiindulóan a mellen, nyakon., arcon, 
homlokon villanó gyorsasággal futnak végig.

A  dadogás egyik előfeltétele az, elmei működés, amiről az egyén szel
lemi megnyilatkozásai révén értesülünk. Ez a kifejező megnyilatkozás vi
szont a lelkűiét fogalmi tartalmainak hangzó alakjaiban, írásjelekben, vagy 
egyéb te.d i mozigásofcbian ( jelbeszéd, zenei tevékenység :stb.) nyerhet formát. 
Fennebb rámutattam miár, hogy vannak Irásdadogók, sőt a dadogás jelenlétét 
egyéb, mozgási alakokban kifejező dadogó egyéniségek. A beszéd az értelem
hez és az akarati élethez kötött folyamat és akkor fut kifejezésre, Via az en 
valamely darabja intellektuális megnyilatkozásra kényszerül, azaz. ha az, alany 
őreim! kapcsolatot óhajt teremteni ,a maga benső világa s a külvilág kozott. 
Feltevésemet látszólagosán balomra döntieniék a szellemi összetételükben mé
lyen károsított debil dadogok. Ezért eleve leszögezem, hogy az idióták s 
g’yebeteké Iségiiek eiSietliög'e'Si daidogásEt, bí-ur az '©Imiéi működéssel k&pcsoili&to-s, 
a normál dadogóktóil 'eltérő elbírálást igényei. Sohasem a dadogás görcsszerü 
képletei állítják meg az elmei folyamatot, hanem az elméi folyammt asszo
ciációs tevékenységégében fellépő zavaró, gá.tló körülmények halnak úgy a 
beszédfolyamatra s ezen keresztül az egyénre, hogy azok reflexióiként főkép
pen tónusos, tonuklonusos ,vagy klonusos megakadások adnak nekünk jelen
tést a centrális működés megzaMarásáról.

Szabályos beszéd csak hibátlan elme s kifogástalan lelki tevékenység 
mozgási eredményeként jöhet létre. A , beszéd mozgásai reflexszerűek s az; 
idegrendszer akaratlan mechanikai működésének együttes hatásán "épülnék
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fel. Az egész szerkezeit egyszerre lép mozgásba, működésbe. A  szellem logi
kai rendszere csali úgy. mint a hangokat egyenként előlállító s projiciáló gé
pezet. A  szóképzés, mondatfüzés. grammatikai tüdáis ösztönös teljesítményei
nek területei kell, hogy ugyanakkor dolgozzanak, amikor a kinyilatkoztató 
tartatommal M iié it gondolatsor a tudat küszöbe föllé lép. Sok irányból jövő 
erőforrások; együttes reziultánsaként magasodik fel előttünk az a képesség, 
amelyet hangos beszéd fogalma alatt világítunk meg. Ezért oly kínos s nehéz 
fényt derítenünk, valahányszor a tudat s a refiexmechanázmus mc-gbee egedé- 
sémek, ^változásának, degenerálásának, vagy regrediáló hajlamának tünete-, 
kánt a, dadogás megszüntetésére vállalkozunk. Ha azt mondjuk, hogy a dadogó 
cc- dadogásra Kiszemelt egyéniség b hogy lélfcülétie különbözik a hibátlanul 
beszélő lelki berendezésé: öl ,s ¡reagálási módjától, ehhez az ¡alapot nem. onnan 
vesszük, mert. a vele való therapeutikus foglalkozás jobban megismertette őt 
velünk, mint másokat, Szondi vizsgálatai kimutatt ák, hogy a dadogó, asz ön- 
alkatánál fogva a hisizteroid neurotikusok körébe, sorolható. Bár nem egy
forma hatással élik meg dadogásukat, valamennyi agresszív és óriási energia 
többlettel, energia pazarlással dolgozik. Ha dadogásról van szó, mindig nehéz 
eset előtt állunk s ha a gyógyítására irányítjuk figyelmünket, mindig rend
kívüli feladatra vállalkozunk.

A  bsszédöfiztöai hibási kielégülése a dadogó érzékeny lelkületűt mélyen 
érinti. Ingerlékeny, a legkisebb akcióra hevesen reagál, figyelő energiád me- 
heziebiben koncentrálnak, viszont hamarabb kifáradnak, kimerülnek. Vannak 
közöttük kiváló képességet s hatalmas .szellemi tevékenységet kifejtő elmék, 
d'é kivétel nélkül valamennyit a  gátolt karakterek közé kell beeisoportceítani. 
A  baj .lényegéből következik, hogy a hibásan beszélő a legkifejezőbb embert 
képesség megbízhatatlansága miatt társadalmilag a legkényesebb helyzetekbe 
juthat, mivel mindig a közhallás, a közszemle tárgya. Minden kikutatott eset, 
egyéni tanulmányt nyújt, egyrészt mert minden esetben más az öröklött konsti- 
tuciós alap, továbbá mert az organikus adottságként kialakító külső körül
mények, psychikai hatásukban határozott, maradandó, de különböző reagálási 
swbstunítiával ajándékozzák meg az alanyt. Fontos megélt élményeinek a fél-, 
tárása a diagnózis eldöntésének és a helyes prognózis felállításának kérdésé
ben. Ismernünk kell a beteg jelCiemlípusát s tudnunk illik, melyek azick a kö
rülmények, .amelyek lelkületére s szellemére élesztő,lég, vagy pedig fcedély- 
zavaróilag hatnak. Bár a dadogást kcus'i uciós alapból származó ösztön,profe- 
lémiaklánt bírálom el, a. psychikue realitásokat mégsem lehet a gyógyítás, 
érvényének kockáztatása nélkül szem elöl íévcsz' mi. A  szülői háznak, iskolá
nak, baráti körnek, tág,abban a társadalomnak ingerületeket keltő, érzetekét 
kiváltó hatásai é.s .ellenhatásai ne legyenek ismeretlenek előttünk. Pontos 
tudomást kell iszerznünk arról a. viszonyról, amely a beteget környez,etéhez 
s a mindenniapi élethez- fűzi. Mert hja ezerszer predesztinálta is bajának, 
mindig a külső helyzet nyomán váltódik ki a dadogás. Az élet legkorábbi sza
kában, tehát a besződfejlődé® elemi stádiumában, amidőn kulturális törekvé
sekkel még nem nehezülünk telkülétére, csak kivételesen ¡regisztrálhattunk - 
dadogót. Az akadozó beszédet kell, hogy megelőzze bizonyos meglévő, primi
tív beszéd s elmei működés. Há.i .neves karnál fiatalabb fajlagos dadogót alig 
láttunk. A  dlaidoigá.st rendlsaertnt a szellemi s telki téren a, beteg kárára rmu- ' 
taltkozó követel és tartozik rovat aránytalansága, miatt elszenvedett sérülések 
hozzák napvilágra. Ez a megállapítás semmiképpen sem mond ellent az, inteir- 
jekciós feltevésekhez is fűzött gondolatnak:/ Itt számolhatunk ,a változatos s> 
súlyos, lelkiállapottal, amikor azt mondjuk, hogy elfojtott igaaságtalamsiáigok, 
kudarcok sokszor úgy hatnak, hogy ordítani, kiáltani szeretne az egyén. Egy 
katonáévedit ,leszól,gált dad:góm, ki a bevonulás ellőtt hibátlanul beszélt talá
lóan jelezte: „mindig haUgtctónorri kelleti, pdig ■ az ordítás a torkomon volt”. 
Váj jön nem, hozható analógiába ez a jelenség is az archaikus jellegű, elteiii,e-; 
tett interjekciós hangokhoz kötött elméletünkkel?

Amilyen Változás mindennapi életünk, annyi ökot termelhet ki, hogy1 
ezek ha ására gz alanyban az érvényt kereső' dadogást kihozza. Egyénileg úgy
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vagyunk megalkotva, hogy .kedvezőtlen külső hatások lelkületűnket preisiszio- 
náljiák, féléinkké, visszavonulóvá tesznek, elerőtlenitemek. H:a már most a dia- 
dotgásra, hajlamos egyént a pisiychiikus Ibraumák káros élménye.!hoz láncolják, 
ha azoktól el nem, .szakadhat, elöbb-utóbb megzavart szellemi s lelki életié
nek zaklatottságából a lá !lems dadogása uralomra jut. Miután a. dadogó — 
mint előbb moule .n.m — a  közszemle és a közhalílás tárgya, ezért a dadogás 
az én kudarcszerzőjeként alkalomról-alkalomra növelni fogja az alany tuda
tában s létkiUetében a hibás beszédről nyert rossz önmegfigyelési eredménye
kéi. A dadogó úgyszólván központi helyzetre tesz szert társaságában, mait 
mindem szem e fül hibája felé irányul, ¡ami bajét küllőn feifokazhatj»,. Egye
sek örökké panaszkodnak, elégedetlenkednek, valóiban szeiriemiasétlemiek, mások 
megadással viselik el s nem törődnek vele. Magukhoz; tartozónak érzik, lemon
danak; arról, hogy szabaduljanak tőle. Már pedig a dadogás gyógyítása 
amúgy!» .a legnehezebb logepaeidiiad feladatok egyike. Hát még iak;k|:ir, ha a 
dadogót meggyőződése, nem egyszer akarata ellenére kell munkába venni. A  
gyógyítási mód célravezető, ha egyéni. Megkönnyí i a feladatot, ha a szülöd 
ház s a beteg a szabadulási vágyának izgalmával keresi fel: a íogopaeduist s 
ha hisznek a kigyőigyuláisbain. Úgy kell hinniük a gyógyítást végző egyénisé
gében sí módszerében, .ahogyan hisz: a béna zarándok a csodatevő forrás gyó
gyító erejében. Ez a  hit, bizalom, s önbizalom a gyógyulás értékes eleme, je
lenti az, ellenhatások lebontását s a psychikus felemelkedést. Sajnos, gyak
ran tiapaiszfaljuk, hogy ,a dadogó egyáltalában nem kötelezi magát sem lelki
leg, sem akaia Mag semmire., amikor a terápiára jár és csak a hozzátartozók 
rábeszélése vezeti öt az engedelmességre.

Itard 1817-ben egyik előadásában tárgyilagosan kijelenti, hogy a da
dogás eredményes gyógyítása még mindig ott tart, .ahol 2000 évvel ezelőtt 
tartóit. Itard szomorú megállapítása óta még minidig nékülözzük a kiforrott, 
kipróbált: metodikai eljár ásókat, ¡amelyek minden betegnél legalább lényeges 
s maradandó gyógyulási eredményeket hozhatnának. A  tudomány iroda,lmilag 
rendkívüli részletességgel világít .rá a dadogás sziDiplomáira. De lényegileg 
nieim sikerült körülhatárolnia s paíhológikus jelentő®égében meghatároznia, a 
kóros képződmények helyét. Ismerjük a dadogó egyéniségek típusait, bemu
tatjuk őt éleit jelenségeinek tükrében, megrajzoljuk a nem daidogóktól őt meg- 
különbözteilő lelki sajátságait, ismerjük életmódját, boncoljuk diszpozícióját, 
feltárjuk testi és lelki alkatát. Mindeddig azonban nem nyert megbízható 
igazolást, tulajdonképpen mi az, ami a. dadogást okozza, mi az, ami minden 
dadogóban feltétlenül manifesztálódik, mi ap, amit benne megváltoztatnunk, 
kiemelnünk, megszüntetnünk kellene ahhoz, hogy beszéde folyamatosságának 
hibátlansága ösztönösen biztosíttassák.

A gyógyítás technikai metodikája jelenleg is magyrészfaen léllekzési, 
hang-, szó-, mondiatképzéei s beszédgyiakcirllatokból áll. Ezek uh látják. A  kis
gyermek nem értheti, miit akarunk tőle. A  vomtaitlatt beszéd gyakorlására 
haszmáJlátös könyveit találóan nevezte el egyik nyolcéves kis dadogom tiálmos- 
könyv” -nek mert a vokálok vontatott gyakorlása élálmosítol.ta. A  diadpgás 
nem olyan betegség, mint a, ezemgyulíadás, amelyet a befecskenkezett szern- 
osepp, vagy borogatóvíz, hamarosan rendbehoz. Még a középfokú dadogás 
megszüntetése is évek rendszeres munkájától s a már kígyó gyultnak látszó 
beteg időközönkénti rendszeres ellenőrzésétől remélhető csak. Dadogást gyó
gyítani annyit tesz,, min':! a bajt valóban kiemelni ta négy sarkából: ,a. szel
lemi, lelki, ¡a szemző- és motorikus reflexmüködésiek sarkaiból:. Ismerünk ese
teket. amelyeket megmozdítani is alig tudunk, mert a beteg nem hitt a gyó
gyítás lehetőségében, a környezet — ahol a beteg Idejének 95%-á.t töltötte el 

. — lerontotta minden alkalommal azt, amit, a kezelés során elértünk. Mielőtt a 
vízlbetfulió végképpen elmerül, háromszor felbukik. A  gyógyulási tendencia, is 
ilyien. Mielőtt ¡a dadogót végképpen remdbehozzuk, gyógyulása előrehaladott 
stádiumában többször regrediái. A  dadogás tiltakozik a kimúlása ellen, a be
tegség élletösztöne küzd a, megmaradásáért, különösen ha az, alany sincs tel
jesen meggyőződve a hibátlan beszéd lehetőségéről. Miután a dadogás maté-
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riálisan a konstitucióhoz s a szellemi, lelki területekhez kötött s onnan kiin
dult folytamat, a kórokozó tényezők helyét is ott kell keresnünk. Abban az 
anyagban s működésben, amelynek eredménye a tudatos szellemi s lelki tar
talom s az azt kifejező hibátlan beszéd.

Ha miam rend,étkezünk is a, gyógyítás klasszikus módszerével, mégis 
rendkívül nehéz esetek sikeres gyógy! ásáró! számolhat be mindéin ambulan
cia. Ami a, gyakorlati terápiái, illeti, miniden beteg a legpontosabb kivizsgá- 
3áat igényli. Orvos, gyógypedagógus s logopaedus együttes tevékenysége szük
séges. A  kigopaedus feliadatai közié tartozik a beteg beszéd'echnikájának a 
szétbontása s megfejié'sa. Ebbéli törekvésünkben vissza kell meinnünk a, ¡be
szédállapot azon fokáig, ahol betegünk még nem dadogott, sőt a hangok inter- 
jakciós alakjainak a gyökeréig. Miután a baj látszólag a szenzorikus és mo
torikus működés hibájából következik s a beszéd létrejöttének első feltétele a 
tüdőműködés, a pnaflc'.őíkuB ‘metodika általánosságban tüdögimnaszi.lkából indul 
ki. Majd a gégefő, a ihangotiaidó izmok erősítésének útján a hangok helyes 
képzésiéire szoktunk iái'érői A  hehezetes, erős s tiszta hangkapcsoiásoknak 
szétiag-, szó-, moindatgya,koriatokhoz, kívánt besziédmozgásoik tudatosítására 
tőrünk rá akkor, ha, a beteg értelmileg ott tar;, hogy technikai gyakorlatok 
célját: valóban meg is érti. A physioterápia azonban csak egy része gyógy
módunknak. Lényege, hogy a dadogó előtt feltárjuk a hang-, beszédképzés 
«léméit, hogy megtanítsuk őt a  képzés, isöt ha lehel magának a gyógyításnak 
a módjára. Értelmes s arra kedvet mutató betegeknél újabban a dadogás 
szocializálását tűzöm. M gyógymódul. Kitűnő 'eredményieket mutathatunk fel, 
ha megismertetjük öt a betegség lényegével, ha gyógykezelővé tesszük, ilyér- 
teiimü szerepet osztunk, ki rá és igénybeviesis’zük munkáját a terápiánál, miás 
dadogok gyógyíláislánál. Tulajdonképpen a baj szocializálásának műveletét al
kalmazzuk ilymódon, amikor a dadogót olyanok gyógykezelőjévé tesszük, 
akik ugyanazokkal az ösztönfaktorokkal dolgoznak, mint ő, azaz mint iSzondi 
tanítja: genotróp módon kiéletjük vele genotípusát. Így  is mondhatnak, hogy 
a magunk szerepé:: osztjuk ki reá. Célszerűség szerint kioszthatjuk rá egy 
ismert és könnyen utánozható színész szónok, vagy valamelyik tanárának jel
legzetes beszédmodorát. Kitűnő eredményieket tapasztalhatunk, ha a felvett 
beszéddel az utánzóit modorát is átveszi, ha mozgásában, járásában, testtar- 
tádíbian, gesztikulációvai, néaéisével, arcjátékában, mindenben az illető ¡akar s 
tud lenini. Ilyenkor a dadogó feladja lényét, szinte éntelenné válik. Eljárá
sunk nem jelenti azt, hogy a sikeres megoldási falé vezető út az egyéniség 
felőadásán haladjon .keresztül.

A  beszédszervi mozgások terén az új beszéd felvételével a beszédappa- 
rátus többé nem a maga. reflexeinek módján végzi feladatát. így  a hang-, szó
képzés sib. egész helyzete <a képzési módja az eredeti beidegzésektől eltérőleg 
folyik le. Szinte kicserélem személyét, ezért ezt a gyógyítási módomat 
,,személycsere gyógymód” -nuk neveztem el. Nem az előttünk álló beteg beszél, 
hanem az, általa alakított színész,, pap, tanár stb. Ha fiatal dadogómat lassú 
járású, elerőtlenedett ,s reszkető hangú aggastyán beszédére tanítom be, vagy 
ha paióeoeain, alföldi tÜjsaMáesai, csücsörített szájjal cigánycsan, fogatlan- 
:£sájúak beszédét utánzöain beszéltetem, hosszú órákon át egyetlenegy meg
akadást sem fogunk észlelni. Ezekre az utánzásokra gyakran be kell őket ta
nítanunk. ESŐ játszmák nekik a szerepet s megkedv éli etjük velők a dadogásu
kat kijátszó módszert. Lelkileg ők is rá fognak jönni így arra, hogy a hibát
lan biesEiédfolyamat biztosiiám egyszerű s könnyű feladat. Nem kell egyéb 
hcaz.á, mint annak a,z, érzésnek a gyakorlása, ¡ami ¡a beszédfejlődéis alap- 
kilndulásiául szolgái: s eiz, az, onomatopoetikai érzésnek s ösztönnek a tudatos 
táplálása s erősítése. Egy közismert s a súlyos dadogok osztáyába besoroz- 
ha'.ó negyven év körüli dadogó keresett fel baja miatt három, év előtt. Már 
az első alkalommal, amidőn egyik neves és jellegzetes, kiejtésű színészünk 
bong hordozására ,s be®zédrií masára betanítottam, egyetlenegyszer sem akadt 
meg, pedig előzőleg két egymást követő szót ¡sem igen «tudott heves akado
zások nélkül kimondani. Persze nem olyan egyszerű azután az egyre javuló
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beszédből észrevétlenül 'visszatalálni abba a beszédállapotba, amely nem \az 
utáüzotté s nem a régi, hibás beszéd.

Sohaise fellej sük, ¡hogy a dadogó neurotikus egyén, ki hajlamos lelki 
sérülésekre és phobiákra. Töbfoé-k.evésbbé valamennyi más s nincs közöltük 
két eg-yf: ima karaktertípus. Bár általánoisságbam karaktert meg változatna 
alig lelhet, mégis helyes, átgondolt eljárással olyan új ereket építhetünk ki 
tenne, amelyek öinbiaalSma fokozására vezetnek s a külvilághoz való éni kon
stellációját —  ha szükséges —- egészségesebb alapra fogják fektetni. Keve
sebb csalódás s fájdalom fogja  érni, ha rávezetjük arra a bölcsességre, hogy 
minden katasztrófából edzettebbem lélekben gazdagabban kell kikerülnünk. 
Tudatosítjuk benne, hogy az élet komplexumai arra valók, hogy megoldjuk 
őket, nem pedig, hogy az élet nehézségei maguk alá rántsanak bennünket.

Fiatatabbkorú dadogó,im ellenőrző füzetet kapnak. Annak megfelelő ro
varaiba ■ a szülői ház naponként beírja észrevételeit. Nevezetesen betartotta-e 
a gyermek odahaza a helyes beszéld előírásai , ügyelt-e a iéleikzetvételre, be
szélt-e halk kezdéssel, indulatoislkodiott-e, ha igen miért1, milyen, mértékben, 
volt-e kellemetlensége, hadart-e seb,. Ennek különösebb célja, hogy a  gyer
mekkel akkor is lelki kontatktusban maradjak, ha elment tőlem. Éreznie kall, 
hogy la hatatlanul tovább kísérem, figyelem, mögötte állok, ha nem is vagyok 
ott közvetlenül. Az ellenőrző füzet, amelybe a szülői ház napról-napra beve
zeti megjegyzéseit azt a célt is szolgálja, hogy mind a .gyermek, mind a 
szülői ház komolyan, s .rendszeresen foglalkozzék a gyermek bajával. Csak 
úgy érhető el, hogy a, dadogó*, dadogásától megszabadítsuk, hogy elhagyjon 
valamit, ami mindig vele volt, amii énjének darabja, ha sikerül benne a 
kívánt önszabályozó értékeket s erőket kidolgozni s azoknak tudatos haszná
latára betanítani olymértékig, hogy minden izgalmas s szenvedélyes mozza
natában reflexiszerü beszédtevékenyiséggel oly gyors s erős dinamikával ki
fogástalanul nyilatkozhassiék meg, amint azt neki a helyzet s tudatos akarata 
parancsolja.

Kórtani, psychológiai, gyógypedagógiai s logopaediai tudásunk, gyakor
ta'unk s diszciplínánk mellett, filozófiai diszciplína nélkül sohasem fogjuk a 
dadogót meggyógyítani. Mert ©nélkül nem következtethetünk helyesen az. elő
dök s a beteg összetételére és ezilrányú kutatásunk sem végződhetnék olyan 
nyomozási eredményekkel, amelyekhez szabóit, módszereinkkel valóban, kimoz
díthatjuk s rendbehoebatjuk mindazt, aminek jelenva,lósága miatt az, egyén 
nem is lehetett mássá, mint dadogóvá.

Rövidre szabott értekezésem a dadogást öröklött konsti.ucionális elvál
tozásnak tartja. Miután a  beszéd értelmi s akarati életünk ösztönös meignyi- 
datikozása, az öisztömmüködést egészséges lefolyásában gátló minden körül
mény a beiszédösztön megtámadását jelenti. A  dadogást ezért egyúttal ösz- 
tönproblémának kell tekinteni. Fellépését genuimitása determinálja s rend
szerint a beteg értelmére ® lialkületére ható külső faktorok hívják éléire a 
látenciából. A  beteg személyiségéire jellemző desorganizáltsága, agresszivitása 
s a beszéd hadaró, .tendenciája,. Bár úgy látszik, .mintha a dadcigás primer 
okát a, beszódmechanizmuis refleixmozgásait végző izomcsoportok göircsszerü 
összehúzódása jelentené, mégis az asszociációs aphasda oly következményes 
beszédzavarának is minősítendő amely a vasomotorikus neurotikus egyedefcre 
jellemző. Feltehető, hogy 'archaikus vagy egyéb elfojtott tartalmiaknak a tu
dat küszöbe fölé való törekvés© s kikívánkozása az elmeműködés fennakadá
sának piiliamatábiam beékelődik, .amit reflexes izomműködéssel, a beszéűnoecha- 
nizmus megfelelő helyein görcsre emlékeztető formában viaszaparancsol az én.

A  dadogást felszínre; hozó okok mindeddig pontosan nem voltaik meg
határozhatók, az,, oksági tényezőkre s azok területeire csak köve.kezto ni :u- 
dunk. Ezért nem is lehetett mindeddig a dadogást mint baj: organikusam rög
zíteni, .lokalizálni s. oly értelmű limitatív eljárás alá fogni, hogy azt az el
határoltan lokalizál-: területen támadjuk meg s annak a. területnek a remdbe- 
hozásával egyszer s mindenkorra megszüntetve, meggyógyítsuk. Az alkalma
zott terápiának a beszédtechnika tudatosításán, gyakorlásán, a beszédneve~



A  dadogás és gyógyítása.

lésen s a betegség esetleges szocializálásán kívül főképpen a beteg lelkűidé
nek. s teljes személyiségének az organizációjára kell vonatkoznia. Számolnia, 
kell a kezelésnek a beteg öröklött egyéniségével s a magába fogadóit s. bemmé 
klváJitódott: értelmi, lelki tartalmakkal és indulatokkal. Az alkalmazandó te
rápia legyen individuális s vonja be munkájába a családi környezetet. A kör
nyezet sokszor nagyobb akadálya lehet az eredményes gyógyulásnak, mint 
maga az alapbaj. Ha a^Öadügó személyi érzését bátorítással növeltük, értelmi 
színvonalában 'emelkedési hoztunk létre, ha kiérleltük benne személyi értéké
nek nagyobbodásával chtudatoiseági ée magabiztossági érzésé:, úgy remélhető, 
hogy lelki, értelmi s érni diszpozícióján,a«k megváltoztatásával párhuzamosan 
alkalmazott artikulációs tevékenységiünkkel egyetemben meg fognak benne 
szűnni >a félalem-meurozumok, amelyek hatásaiban eddig ercsi.ették s életben 
tartották dadogásé'. Csak ha személyi értékének figyelembevétele mellett va
lóban létrehoztuk benne az itt vázolt változtatásokat s beszédjének hibásan 
lefutó reflexmozgásait mintegy lebcntct.uk, kioldottuk és semmive oszlattuk 
esetlegesen elszenvedett traumáit úgy a gyógyításnak azt á metodikáján vá
lasztottuk, amely az általánosságban ismert dadogás lényeges csökkenésiére, 
sőt teljes megszüntetésiére alkalmas.

Gyakorlati pedagógia
Egy délelőtti munkám az I. osztályban

A z osztály képe a következő: 16 növendék: 8 leány, 8 fiú.
Közülük 4 előkészítőt járt, 3 ismétlő,. 1 egy évi pihenés után visszavett, 

8 új növendék.
2 szóhalló, 3 később megsiketült_ 11 teljesen siket.
8— 11-ig három ónink lesz.
Első óra: Ima. Majd az, első 5—6 percben a növendékek elmondják (el

jelelik) élményeiket, ügyeis-bajas dolgaikat.
Már itt az első osztályban szoktatom rá a növendékeket,, hogy^ önma- 

guktól nyilatkozzanak meg. Kell, hogy mindenkinek legyen valami önkéntes 
mondanivalója. Egy-ikét hónap után maguktól hozzák a növendékek az előző 
nap eseményeit.

Nagy segítség e téren — az intézet általában eseménytelen vagy egy
forma életében —  az oktató filmek vetítése. Nem az első osztályos növendő-: 
keknek szól, de örömmel tapasztalom, hogy egyes képeket, jeleneteket ők is 
megjegyeznek, s egymáson akarnak túltenni azok elme® élés ében.

Ezután 5— 6 perc lélegzési gyakorlatot tartunk: Gyorsabb és mélyebb 
belélegzés és hosszabb, lassabb kilélegzés. Ezt a gyakorlatot végezzük azu.án.

a) Jól nyitott, szájon át be és ki. (á, a.)
b) Jól nyitott szájon át be és orron ki.
c )  . Kissé nyitott szájon, át be és ki. (é, i.)

. d) Kissé nyitott szájon át be és orron ki.
e) Orron át be és jól nyitott szájon át ki.
f )  Orron át be és kissé nyitott szájon át ki.
g ) Orron át , be és ki.
Vigyázok 'azonban arra, hogy a belégzés ne legyen túl mély, nehogy, a 

mellkas feszültsége nagyon erős legyen, s a kilégzésnél sem engedem a tü
dőből a levegőt teljesen kipréselni, mert egyik sem természetes. (A  lélegzési 
gyiakoriáiok helyett célszerűbbek ,a fúvásii gyakorlatok. —  Szerk.j 
• Ha valamennyit nem is tudom így minden, nap átvenni, ügyelek arra, 

hogy váltakozva mindegyikre sor kerüljön, ; > -...... :
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Ezután ¡gagyogási ¡gyakorlatokat végzünk 10— 15 pereiig. (Részben 
is lélegzési gyakorlatnak tekinthetők, de jód erősítik a hangot is.)

pá
pá pá
pá pá pá
pápápápápápápá
pá

papa 
pa pa 
pa pa p,a
p apia piap apa p a pa 
papa

te
te te
te te te
tete'etetetete 
te

ezeík

I g'y végig megyünk valaaneűinyi íruár tacnulít m agáaaihangz ón s válta
kozva vesszük a máisisalíhainigzcikat.

A  hátralévő 20— 25 percben ismételjük a már tanult mintaszava,kát.
A  lélegzési és gagyogási gyakorin okul karban, végezzük, de karban 

kell végeznünk az ismétlő gyakorlatokul is, tekintetted az osztály 16-os lét
számára,.

1. A  szemléltető képek, ¡alapján elmondjuk a tanult szavakat. Minden 
egyes szót többször ismételünk karban, majd egy-egy növendék m .ndja eil, A  
nehezebb kiejtésű szavakat mindéin egyes növendékkel külön is e!monda1 tóm,. 
A  kiejtési hibát azonnal javítom.. A  nehezebben javítható kiejtésbe!! hibáit 
megjegyzem és az, illető növendékkel való egyéni foglalkozásinál vissza
térek rá.

2. Az, olvasótáblák állapján ismételjük át az, ¡anyagot a tanult sor
rendben, majd

3. váltakozva rámutatok egy-egy szóra, azután mondjuk ki, mert cisiak 
így tudom rákényszeríteni a, növendéket, hogy ténylegesen olvasson.

4. Egy-egy növendék olvassa a mutatott szóit. Kiejtését, ha szükséges 
azonnal javítom.

A  mintaiszavaknak ilyetén való átismétlése után átvesszük a már ta,- 
nult hangokat is. (Meg kell itt jegyeznem, hogy ¡a kiejtés tanítás, során nem 
egyes hangokat tanítóik,, hanem globálisan, mintaszóban végzem a hangkép- 
zést, de az így globálisan tanult szót hangjaira, betűire is szétbontjuk, mert 
azt tapasztaltam, hogy így sokkal könnyebbé válik a növendék részére az ol
vasás és az írás iis. Ha az, új hangot a mintaszóiban jól hangoztatja a gyer
mek, ¡akkor azt minden különösebb nehézség nélkül egymagában is ki tudja 
mondani.)

Különös,képen ¡a magánhangzók tiszta, kiejtésére fektetem a fősúlyt. A, 
mássalhangzóknál a felismerés a fontos, majd a kiejtésnél >a kísérő renyhe
hang nélküli hangoztatás.

Először it is karban, vesszük át a tanult hangokat, majd egy-egy nö
vendékkel hangoztatom.

A  karban való beszéltetéisnél fokozott figyelemmel vigyázok, hogy ősz- 
reveigyem a rossz, hely beden kiejtést, amit azonnal javítóik.

Amikor a tanult szavaik száma, 40—50 felé jár, nincs, idő mindig így 
valamennyit átismételni. Ilyenkor a nehezebbeket és, az újabbakat vesszük át, 
s ¡a pá, papa, fa, ¡stb.-n csak, átszaladunk.

Második óra: Üj anyai g tanítása. Pl.: A  „k” hang kifej esz bése a „kapa” 
szóban.

Előkészítem aiz új hangot ,a „t” hang gagyogási gyakorlataivail: tata- 
tata, t etetet e, tótótótótó, ti. t. t. ti. t, tatatata, majd a kakakaka, kekekeke 
hangcsoport bal. Karban, majd egyenként végeztetem, ,a „k” gagyogási gya- 
korlátáit. (A z első óra gagyogási részében már jóelöre előkészítem a sorra 
kerülő hangokat, így pl. ¡a,z „r” hangot az, év elejéitől kezdve, csak nem te
szem tudatossá.)

Szemléltetem, szükség ¡esetién a „t” és, „k” hang nyelvállása közötti kü
lönbségiéit. Paipíriszeile tkén, gyertyalángon a, „k” levegőjének hatását. Ha va- 
laki nem tudja a, ,,k” zárlatát mieigcsinálni, a mindannyiunk által ismiert se- 7 
gí'.ö megoldásokhoz, folyamodom.

A  gagyogási gyakorlatok után kis mese keretében megteremtem a 
„kapa” szó kiváltásához szükséges, hangulatot, Édesapád mit csinál ot honif 
Sokat dolgozik. Mit dolgozik? Ás, szánt, kapál. Mivel, dolgozik? Dolgozzunk
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mii is. Nincs ¡mivel. Hozzunk magunknak a kertiből. Behozunk egy kapát, Ki 
tud vele dolgozni? Otthon ki volt már kapálni? Ki tudja mi a neve? Ha van, 
aki tudja, vele mondatom. Megmondom én is a nevét „kapa” . Mondjuk 
együtt: kapa. Többször elmondjuk most egymás után karban.

K i tudja egyedül mondani? Először a jelentkezőkkel, majd a többiek
kel is egyenkint mondatom: kapa.

A  gyerekek már kérik, hogy a képét is vegyem ki a szekrényből. 
Szemléltető képen örökítjük meg az új szót, majd újra többször hangoz
tatjuk.

Ezutlan egy-két gyerekkel feliratom, az új szót a táblára először glo
bálisan: kapa, majd szótagolva: ka-pa. (Minden többtagú szót már itt szó-ta
gokra. bontunk, hogy a szó-elválasztás belevésődjön a gyermekek leikébe.)

Utána ismét többször ileotvastatom szájról az új szót, majd a  betű- 
szekrényből közösen kirakjuk.

A  kirakás után a szót betűire, hangjaira is szétbontjuk, s most külön 
is ¡bemutatom a „k” írott és nyomtatott képét.

Egy-két gyermek kirakja az új szót. Köziben fülbemondva érzékelte
tem a szó ritmusát minden növendéknek, majd ismét néhányszor karban 
hangoztatjuk.

Harmadik óra,. A  tanult szó kiejtésének begyakorlása.
A  növendékek a füzeteikbe írják az, új szót először globálisan, majd 

szótaigoilva. (A  „k” betűt már írási elögyakorlatokként megtanulták írni, í g y  
az most nehézséget nem okoz,. A  füzetekbe előre előírom, a szavakat.)

Sorjába veszem a növendékeket és begyakorolom velük az új sző kiej
tését. A  hibáikat javítom. Utána a növendék felírja az új szót ,a táblára, majd 
kirakja a betüszekrényből és azután folytatja az írást -a. saját füzetében.

Amennyiben van rá idő, ezt a munkát már a második órán meg 
kezdjük.

Következő nap gondot fordítunk az új szó kiejtésére és gyakor
lására, is.

Nagy vonásokban ennyiben ismertethettam egy napi -munkámat. Öröm
mel venném,, ha hasonló ismertetéseket olvashatnék. Ki hogyan dolgozik, mit 
csinál főleg ilyen nagy létszámú első osztályban.

Szerény véleményem szerint jó lenne, ha egy gyakorlati pedagógia 
című rovatban, szaklapunk mindig hozna eigy-egy kis ismertetést a gyakor
lati munka, köréiből. (Készségesen megnyitom a rovatot, csak anyagot kapjak 
rendszeresein. Az erről való gondoskodás a szakosztályokra tartozik. — 
Szerk.)

Ki-ki írja le, tegye köizkincesé, hogy ő ezt vagy azt ,a feladatot ho
gyan oldja meg. Legtehetségesebb gyakorlati pedagógusaink is elmennek 
anélkül, hogy tapasztalataikat át adnák a többi kartárisiaknak is. Pedig azt 
hiszem, sokan olvasnánk örömmel egy-egy ismertetésit a kiejtés, beszédtaní- 
tás, leíró, földrajz, természettan, stb. köréből.

Ügy érzem,, jó munkát végeznénk, s mindenki megértéssel fogadná 
szaklapunk ezen új rovatát.

Nagymajtényi László.

Szerkesztői üzenetek
L. E, Hogy mi lesz a siketnéma intézeti ¡tantervrevizióval? Sajnos, erre 

érdemleges választ nem adhatunk, mert ily irányú munkálkodás meginduláslá- 
ról mit sem tudunk. A  tankönyvkérdés szorosan kapcsolatos ezzel. Mi is azt 
gondoljuk, hogy pályázat kiírásával lehetne a tankönyvkérdést legeredménye- 
sebben megoldani.

D. M. A  „Gyógypedagógiai Könyvek” kiadásának ügyéről többet nem 
tudunk, mint ami a legutóbbi siketügyi és beszédpedagógiai szakosztályig vá
lasztmányi ülésben elhangzott. Forduljon ta Könyvek szerkesztő bizottságához.

41



Felhívás a Főiskolai könyvtár gyarapítására, 
tanszertár alapítására és múzeum 

fejlesztésére
Kedves Kartársak!

Azt hiszem, nem kell azt különösképpen megindokolnom, hogy miiért 
van szüksége a Tanárképző Főiskolának; egy olyan könyvtárra, amelyben min
őén számba jövő, komoly szakmunka helyet foglal s lehetővé teszi előadó-tanár 
és hallgató számára egyaránt a tudományos kutatást, minden bennünket ér
deklő tárgykörben s határtudományokban is a vizsgálódást, a szakirodalomban 
ismereteink kiszélesítését és elmélyülését. Kívánatos1 s1 azt hiszem, hogy ab
ban is egyetértenek vélem, hogy a könyvtárnak lépést kell tartania a tudo
mányos fejlődéssel, a gyakorlati ismeretek és a- módszeres gyakorlat, tanítás 
és nevelés ügy fejlődésével, tehát mindenkor frissnek, állandóan időszerűnek 
kell lennie. A  könyvtárnak fel kell tüntetnie müvei teljességével a történeti 
fejlődésé, vagyis meg kell lenni mindazon munkáknak a könyvtárban, amelyek 
mind a. négy ágazat történetét érzékeltetik, tehát mindazoknak a szakmüvek
nek, amelyek mind ia négy ágazat elméletét és gyakorlatát leírják, de a könyv
tárnak meg kell szereznie minden, pállana bán mindama újabb műveket is, 
amelyek a gyógyíiiva-nevelést bármiféle vonatkozásban is tárgyalják s ezért be 
kell szereznie minden újabb megjelent müvei. Sajnos, hogy a könyvtárnak, 
illetve a Tanárképző Főiskolának nincs oly fedezete, hogy ezeket a müveket, 
régi és új könyveket mind megszerezze, a tudományos folyóiratokra mind elő
fizessen, jóllehet, felettes hatóságunk is nagy (szeretettel és áldozatkészséggel 
támogatja a Tanárképző működését és fejlesztési törekvéseit. Nem várhatjuk 
azonban1, hogy az állam költBégvetésileg gondoskodjék mindenről. Ezért kérem 
bizalommal és szeretettel, megértésre biztosan számítva, kedves Kartá.rsaima', 
hegy könyveiket, amelyekre már szükségük nincs s amelyek tanárképzőnk 
könyvtárát fentebb vázolt céljaiban segíthetik, könyvtárunknak adományozni 
szíveskedjenek, mert úgy vélem, hogy (magántulajdonban ezek a könyvek .előbb - 
utőibb amúgy is elkallódnak, itt pedig mindenkor áldást fakasztó tevékenység
nek lehetnek megindítói és állandó ébrenltartói. Kell, hogy Magyar országon 
egy oly gyógypsdaaM M-. szakkönyvtári mk top-ven, amely annyira teljes legyen 
amennyire (egy szakkönyvtár teljes lehelj S bizonyos, hogy azt "a könyv 
áffiialy ily teljesség jelzőjére szíámot tarthat, mftkfcifiafinifel foö-pw. a, Ta.riiáirű J ^ « ■ 
Főiskola melleitlt kell létesíteni, éppen ezért ez; támngasmk.-mi,nd. Tő,rpked ifink 
mind arra, hogy legyén eigy ínyen könyvtárunk és ez a könyvtár a ' Tanár
képzőié legyen, amely mindnyájunké, ¡ahol mi mindnyájan mindenkor búvár
kodhatunk. Nemcsak alapkiképzésnél, hanem a továbbképzésnél is forrásul 
szolgálhat a főiskolai könyvtár. Kedves Kar társ a i m at arra. is kérem, hogy sa
ját müveikből tiszteljék meg egy-egy példánnyal a könyvtárt és egyúttal arra 
is, hegy az intézeteink részére készített különleges taneszközökből Is ajánlj e- 
nak fel egyet-egyet a Tanárképzőnek, mert további célom az, hogy összegyűj
töm különleges taneszközeinket és üt kiállítjuk őket azért, hogy hallgatóink
nak és más érdeklődőknek is, akik a Főiskolára éis a Főiskolához szervesen 
tartozó intézményekre kíváncsiak, megmutathassam. Éppen ezért múzeumba 
gyűjtünk s megörzünk minden képet, iratot, kegyelettárgyát, hogy alkalom
adtán hallgatóink elé. adjuk s a tiszteletet a múlt szép hagyományai, kegyeve- 
tes tárgyai iránit felébresszük, állandóan ápoljuk. Ügy vélem, hogy az élő 
(nem holt) könyvtár, tanszertár,és múzeum a Tanárképző mellett, amellerJt a 
központi s alapvető intézmény mellett állandóan hevít, termékenyít és ihletei; 
támaszt s ezért kérek minden Kairtáirsat, hogy támogassanak ennek a célmiaik 
elérésében, ami egy korszerű főiskola megszervezése érdekében kitűztem. Amit 
a tanárképzőnek teszünk, azt .az oktatásügynek caeickedjük s amit a tanár
képző intézményeire áldozunk, reáveti fényét a gyógypedagógiai tanárságra is. 
Intézeteink birtokában is .van könyv, folyóirat, kép, irát, nyomtatvány, mú
zeumi tárgy, taneszköz több példányban is, ezekből egyet-egyet ajánljanak fel
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kérem. Igen tisztelt Kartársak a Tanárképzőnek s remélem, hogy felettes ha
tóságaink is a szándék: végrehajtását -az ügy érdekében meg fogj-a engedni. 
Ha felhívásomnak e-leget tesznek a, kedves Kartársiak s azt szívesen fogadják 
és akként cselekszenek, szép, hasznos, érdemes dolgot végezve, nem minden
napi gondolatot valósítunk meg.

Közédékü kérelmemet ismételten szíves jóakaratukba ajánlva, maradok 
kartársi szíves üdvözlettel dr. Bárczi Gusztáv igazgató.

Egyesületi élet
Jegyzőkönyv

Készült a Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete Si
ketügyi- és beszédp-eda-gó-gia-i Szakosztályának a Vakokat Gyámolító Országos , 
Egyesület „Homeros” m-oz-gószinházában 1944. Január hó 23-!áin megtartott 
nyilvános szakosztályi ülésén.

Jelen vannak Füzesi Árpád elnöklete ¡alatt: Dr. Madzsar Imre egyetemi 
tanár, dr. Bárczi Gusztáv főiskolai igazgató, Istene® Károly ny. főiskolád igaz
gató, Biró Sándor, Kanizsai Dezső, Kardos Ignác, Szilvágy Sándor, Angyal 
József, dr. Madzsar Im-néné, Hickel István, Oriskó István, Kasza Sándor, Okos 
Zászló', Segesváry Ferenc, Magyar Márton, Radó Tibor, Kincses Józsiét, Bu- 
z-ás-i László, Kosz-tyő Péter, Csonka; Elek, Horozeák, Jáno-s, Kerényi József, dr. 
Pintér Gá-b-ormé, Thüringer Jánosné, dr. Geiszne-r Mártonné, Pu-sztay Malvin, 
Zseoaty Dezső, Kobrád Gyö-rgyné, Konrád György, Páncziél lm,re, Boris- Vilmos, 
Jakab Miklós, Dávid Klára, J-anisztea Katalin, Schreiner Ferenc, Gá-ldy Andor, 
Wallrabienstein Frigyes, Weminger Judit, dr. Wening-e-f An.alnc, dr. Arvay Jo
lán, Konrád Árpád, Murányi Antal szakosztályi tagok, vendégek és a tanár
képző hallgatói é:s még sokan mások (olvashatatlan -aláírás.).

A z elnök -a magyar Hiszekegy együttes elmondása után üdvöz-li a szak
osztályi ülésen megjelent dr. Mádzisar Imre egyetemi tanárt, dr. Bárczi Gusz
távot, a főiskola igazgatóját, Istenes Károly nyug. főiskolai igazgatót, a 
Szako-s-zály megjelent minden t-agjiáli! és a vendégeket, —  a nyilvános szakosz
tályi gyűlést megnyitja. A  jegyzőkönyv vezetésére Jónás László tagtársai-, a 
jegyzőkönyv hitelesítésére Murányi Antal és Waillraibenstei-n Frigyes t-agtár- 

ealkat kéri fel.
Ez-után az elnök a következő megnyitóé olvassa fel:
„Mélyem tiszteit Szakosztály! Napirendünk előtt elnöki megnyitómat 

arra, használom fel, hogy elmondjak Önöknek egy 3000 éves kínai mesét.
Élt Kínában -egy herceg, egy gondolkodó fejű férfiú, aki jó szívéről volt 

nevezetes. Vagyonát ¡szintié két kézzel szórta és melegs-z-ívü, megértő szeretet
tel bánt -alattvalóival. De nagyon magába zárkózott, mr.gánakvaló ember volt. 
Azonfelül nagyon féltette -egészségéit. Megtett mindent, amit ,saját véleménye 
szerint jónak tartott ahhoz,, hogy egészséges és -erőis- maradjon, Övato-s-an -élt. 
Viigyáteiott magára. Elolvasott minden munkát, amit az egészségével kapcsolat
ban haiSiznó-s-nak vélt. Házát ritkán hagyta e:l. Sőt lakosztályába zárkózo-k, le
zárta ablakait, szobáját függönyeivel elisötétítei'.ite. Ugyanis, tanulmányai a,la-p-
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ján úgy vélekedett, hogy e ma még egészséges szervezetét a kóros hatásoktól 
úgy tudja legjobban megóvni, ha távol tartja magáitól mindazt, ami betegséget 
okozhat. A  hideget, a meleget, a port, a szelet, az esőt, a mocskos embereket, 
akik a betegséget hordozzák, s ezzel megfertőzik embertársaikat. Csuka ;t és 
elfüggönyözött ablakai mögött a méosivilág barátságos fénye mellett művelte 
miagát, tanulmányozta, a bölcsek könyveit.

Egy napon, amint csiszolt, ezüst tükrében szemlélgétte magát, rájött 
arra, hogy egyre sápad,tabb, betegesebb színű. Erősen gondolkozott: azon, ml 
lehet ennek az oka. Hiszem, semmi olyat nem, követett el, ami indokolttá tenné 
azt, hogy szervezete tiltakozzon ellene. És mivel maga, nem tudta megállapí
tani az okot, magához kérette a birodalom legbölcsebb tudósát.

Fu-Yamg-Cseii a hosszúszakállú öreg bölcs, aki az oívcsudománynak 
nagy tudósa volt, meg is jelent hercegi házában és kérdésére a következő fel
világosítást: adta:

—  Hatalmas Herceg! Éles elméddel sok bölcsességet szereztél magad
nak. S hogy e szerint kívánsz élni, ez helyes. De Íme lláthatod Önmagádon, 
hogy bölcsességed nyomán kialakított gyakorlati életed nem hozta, meg Neked 
az erőt, frisseséget, rugalmasságot. Szóval a kívánt teljes egészséget. Valami 
hiányzik, —  egyébként nagyon értékes, —  megállapításaidból. Legyen szabad 
tehált nekem, bölcs életszemléleted mellé még egy szerény tanácsot adnom:

—■ Nyiss -ablakot!
—  Nyiss ablakot! Legyen ablakod nyitva,, hogy azon friss levegő árad

jon be, meglebbenlve függönyeidet. Nyiss ablakot, hogy azon a napsugár 
aranykévéi beáradjanak és bölcs homlokodra az élet színét varázsolják. Nyiss 
ablakot, hogy szemed messze lásson, s ne csak a könyvek bölcsességén át épül
jön fel nemes lelked gazdagsága, hanem a való élet, a messze távlatok, a he
gyek, dombok, fák, felhők szépsége, nagyvonalúsága is belopja szépségét a tel
kedbe, A  nyitott ablakon át figyelj. Figyeld embertársaidat, sőt menj ki 
közéjük.

Nyiss ablakot, mert a világ nagy és lelkünk csak akkor lesz Igazán 
bölcs, ha a természetbe belekapcsolódva, a viliág 1000 arca gazdagságába, mfeg- 
íürödve lát, gondolkodik és aszerint cselekszik!

Mélyen tiszteli: Szakosztály!
Amikor a szakosztályi munkaprogramba a belső problémák,, értékes 

meglátások és még értékesebb vita-tételeken felül 1— 1 neves vendég előadót 
kérünk fel: Ablakot nyitunk. Friss, új, idegen szemű meglátásokkal akarjuk 
termékenyíteni tudásunkat. Horizontot nyitni, távlatokat, szélesíteni. Gazdagí
tani tagtársaink friss meglátásait. TJgy is mondhatnám, hogy magasrendü szó
rakozás kellemes alakjában éleszteni kívánjuk azt a lobogó lángot, mely ott 
melegít minden egyes tagtársunk lelkében, amelynek neve: Szakügyünk sze

reit ele.
Magyar nemzeti értékeink közül ma dr. Weninger Antal igazgató-főor

vos, egyet, tanársegéd urat üdvözölhetjük előadóink között.
Öt, bemutatnom csak formailag keli. Munkásságán keresztül ismerjük őt.
Tudományos előadásai, cikkei, nagy szakismeret és bölcs emberi meglá

tásokat sugárzó könyvei éppen úgy, mint orvosi gyakorlata a legkiválóbb tu
dósaink ¡közé emelték öt.
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Emberfeletti munkatempója mellett mégis tudatit, időt szakítani és mó
dot találni aMuoe, hogy a szakosztály elnökségének felkéréséire a Magyar 
Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete Siketügyi- és beszédpediagógiai 
¡szakosztályában előadást tartson.

Azt; hiszem, nem ítélem mag rosszul az ö szívás közreműködésének in
dítékait akkor, ha azt két komponensre vezetem vissza:

Mindenek előtt előadásának megtartását készségesen vállalta azért, 
mert a gyógypedagógia számára is van mondanivalója, vannak meglátásai, ta
pasztalatai, amelyeket közölni akar velünk, hogy ezzel is szolgáljon, úgy az 
orvostudománynak, mint a magyar gyógypedagógiai szakoktatásnak. Ez volna 
az értelmi komponens.

De ,a második, ¡az érzelmi tényező. Ez pedig nem más, mint az a tény, 
hogy egy kedves soproni bartársunk, szakosztályunknak egyik leglelkesebb 
munkatársán, édes tesfcvérhúgán keresztül ismeri, szereti a gyógypedagógiai 
anárok munkáját és megbecsüli munkásait,.

Ezt a felénk hajló, szeretőiét viszanzom ¡akkor, amikor szakosztályunk 
elnöksége és minden tagja nevében köszöntőm őt szakosztályunknak mai ülé
sén és tisztelettel felkérem, legyen kegyes előadását megtartani.”

Az elnöki megnyitó után dr. Weminger Anitái megköszöni az elnök sza
vait ős „Orvoslélektan és gyógypedagógiai”  címen tartotta meg előadását, me
lyet külön cikkben közlünk. (Szerk.)

A z elhangzott előadás után eiőiször dr. Bárczi Gusztáv ¡szólalt fel, 
amelyben megköszöni ,az, előadónak ezt az igen értékes előadást. Véleményé!: 
mindenben osztja ,az előadó felfogásával s annak a reményének ad kifejezést, 
hogy az előbb-utóbb be is fog következni. Megjegyzi .azonban, hogy orvosi 
részről a gyógypedagógia iránt nagyon kevés, érdeklődést kapunk. Habár a 
törekvések megvannak, a társadalom sem tudja az orvosi és gyógypedagógiai 
munkát még együtt elfogadni. De eljön ,az idő, amikor az, orvos és gyógype
dagógus együtt fog dolgozni. El kell jönnie, — a társadalom csak akkor egész
séges, ha az egészségesek vannak túlsúlyban, —: mert ha nem, —  akkor ezen 
bukik meg a mai társadalom, A  társadalom, szempontjából a gyógypedagógia 
nagyjelentőségű, miért a megelőzés kérdésében a gyógypedagógiát nem lehet 
mellőzni.

Majd Jakab Miklós hitoktató azt a gondolatat veti fel, hogy az, elhang
zottaknak adjunk kifejezést mindenütt, mert a gyógypedagógus munkája érté
kes, habár anyagi vonatkozásban kevés jut neki osztályrészül. Legalább a ta- 
rátóiképzö-intézeti tanárak státusával kellene 'egyenlőiknek lenniök.

Végül Wallrabemstein Frigyes szólalt fel és örömének ad kifejezést ¡az 
előadáson hallottakért. Javasolja, hogy ezt az előadást a gyógypedagógiai ta
nárság egyeteme résziére a, .szaklapban közölje le ¡a szerkesztőség.

Ezután az, elnök őszinte köszönetét mond az előadónak, osztja a maga 
véleményét is a, hozzászólók véleményével és annak a, reményének ad kifeje
ződj, hogy dr. Weninger Antal előadó mai ériékes előadása nem az egyetlen, 
ami itt elhangzott, hanem a jövőben isi lesz -szíves egy-egy értékes dolgozatá
val oktatásügyünket szolgálni.

Bejelenti végül, hogy ¡a „Hangos röntgenfelvételek az emberi szervezet 
ismertetése és a hangképzés szolgálatában” című Ufa-kuitúrfdlm bemutatása 
-a következő pontja a szakosztályi ülésnek.

Ezt az elnök ,a kővetkezőkkel vezette be:
„A  tőma érdekessége önmagában is elegendő ahhoz, hogy a szakosz

tály minden egyes tagja érdeklődéssel forduljon a bemutató felé. Legyen sza
bad azonban néhány rövid szóval mégis bevezetni azt.

45



Egyesületi élet..

Az emberi értelem földolgozója azoknak a benyomásoknak:, amelyeke'; 
érzékszerveink szállítanak.

Tudott dolog, hogy az ember érzékszervei általában gyengék. Az állat- 
lélektan kimutatta többek között, hogy egyes állatok messze felette állnak ér
zékszervek tekintetében az embernek. A  sas szeme, mely 3000 méter magasról 
megpillantja a. földön futó egerét., vagy a kutya szaglóközp-ontjának fejlett
sége, mely egész szagszímphoniákat képes felfogni, úgy mennyiségi, mint mi
nőségi értelemben sokszorosan jobb az ember ezen érzékszerveméi. De így va
gyunk a többi érzékszervekkel is1.

Az emberi agy azonban, ellentétben az állatokkal, a megszerzett kép
zeteket, jobban, alaposabban tudja feldolgozni. Egymással viszonyba hozni, a 
magasabb eilmamüveletek segítségévet gondolkozásában jobban tudja értékesí
teni. Az embernek ¡ez a képessége az, ami az emberi gondolkozás fejlődésé
nek vonalát meghatározza. Másszával, a kutatások, az emberi agykéregről 
megállapították, hogy a magasabb elmemüveletek székhelyét képező szürke 
állomány, ¡az agykéreg, az utóbbi évezredek folyamán rohamosan vastagszik, 
fejlődik, tehát az emberi gondolkodás progresszív irányt, mutat.

Az emberi tudomány azonban vonalvezetésében azt mutatja, hogy nem
csak, a magasabb elmemüvaleteket fejleszti, hanem >az alatpképzetek tökéletesí
tésére, megjavítására is megtesz mindent. Hasonlattal talán ügy fejezhetném 
ki, hogy minden egye1»  érzékszervünk, finom csápokat bocsát ki magából, 
amelyekkel finomabban fcörültapogatja, azt, amit az érzékszerv tökéletlensége 
miatt elsődlegesen csak durván tud érzékelni. Ezek a csápok nem. egyebek, 
mtot a műszerek, a technikai fejlődés újabb ¡és újabb eszközei, íg y  a látás
nál a fényerő fokozása, a nagyítás, a pillanatnyi helyzet lercgzítése, a mozgás- 
rögzítés, a  mozgáslassítás, avagy az x sugár, amelyet feltalálója nevéről Rönt
gensugárnak neveznek, mind érzékszerv-tökéleliesítő eljárások.

Minden szakember előtt vannak tudományos szakproblémák, ¡melyeknek 
megoldásához empíria és spekulatív készség kell. Külön-külön e két tényező 
nem ad kellő eredményt. A  tapasztalat, az alapképzetek sokoldalúsága és v i
lágossága csak akkor viszi előbbre a tudományt, ha ahhoz logikai rendezés 
rendszerezés járul.

Ezek ¡az, igazságok vezették a szakosztály elnökségét akkor, amikor a 
most bemutatandó filmcsemegét bemutatni elhatározta. Az emberi szervezet, 
— (szemünknek láthatatlan, de értelmünkkel már megismert) működéseit fog
juk itt látni. Mozgó, hangos röntgenfelvételek alakjában.

Ezek közül ¡különösen a, —  sajnos nem. nagy mennyiségű —  hangkép
zési rész érdekel bennünket. Ha nem is kapunk sokat belőle, legyen ez íz,le
ütő, elgcmdolkodtátó. Mutassa nekünk a jövő útjait. A  ¡szakképzésünk, tanár
képzésünk felé.

Ha majd béke lesz és az új Európa új lendülettel indul meg a tudo
mány művelésének terén Is, a gyógypedagógiai oktatásügy terén, a főiskolánk 
élettani és phonetikai tanszékei fogják majd kiaknázhatni ezt a gyönyörű új 
segédeszközt, a mozgó hangos röntgenfelvételt,”

A  nagy tetszéssel fogadott kulturfilm bemutatása, után az elnök meg
köszönve a résztvevők és érdeklődők szíves figyelmét, a. szakosztályi gyűlést 
bezárja.

Füzesi Ár-pád s. k. Jónás László.
elnök. jegyző.

Murányi Antal s. k., Wallrabenstein Frigyes s. k. 
hitelesítők.
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Lapszemle
Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületi Közlöny. Ilyefa lvi Rá

kosi Zoltán: Van-e érteimé az egyesületi életnek? — Deák Gyula: A  pol
gárt. iskolai tanárképzők születése ¡és életle. -— Balogh Endre: A  háborúban 
folyó űe-veliés szempontjai.

Magyar Tanítóképző. 1944. évi 2. szám. Dr. Szántó Károly: Az
ifjú tanító helyzeti és faiviatásléliektani vizsgálata. (Befejező közlemény.)

Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlöny. 1944. évi 6. szám.
Gávell Béla: A  tanári minősítés kérdése.

Nevelés. 1943—44. évi 3— 4. szám. Dobos László: Helyesírás és ta
nulmányi eredmény. —■ Nagy Jenő: A  tanítói és a tanári pályára jellemző 
teistt éis felüti tulajdonságok. (A  Székesfővárosi Pályaválasztási Tanácsadó és 
Kép-esséigvizisigáló- Intézet közleménye.) —  Laci (bácsi (Móra László) rádió- 
órái. Tizenhárom rádió-lecke óra.

Anya- és Gyermekvédelem. 1944. évi 2-ik szám. Dr. Szerdahelyi 
Elek: Szent Margit élete. —• Dr. Margitay-Recht Dénes: Szülés ¡alatti ainya- 
és magzatviédelem Magyarországon. —  Zenaplényi Imire: A gyermek, elké- 
nyeztetétse. —  Dr. Nemes Árpád: Az egyke. —  K. Tüdős Ilona: A  nyenskosZ;. 
— Jakn Adél: A z óvodai beszéd ési -értielemgyakoriaitok módszere. —  Szűcs 
Ottili-a: A z anyák munkavállalása. — Ispánovits Sándor: Finnországi képek.

Hírek
Dr. Szukováthy Imre miniszteri osztályfőnök előadása. A  Magyar 

Közegészségügyi Egyesület Aníiv-emeiriás Bizottsága rendezésében N-euber 
professzor elnöklete ¡alatt ¡a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Bőrgyógyá
szati klinikáján 1944. március 10-én 18 órakor Szukováthy Öméltósága ellő- 
adiáist tartott: „Vérsavó vizsgálatok -eredményei a gyógypedagógiai intézeteik
ben” címen.

A  n agyi 11 élte »ágú Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter 110.472/1942. 
szám alatt1 elrendelte a, gyógypedagógiai intézetekben a Wassermiann-vizsigá- 
lá'ioikat. Ezeknek a vizsgálatoknak az eredményeit a Gyógyp-edagógiai Kő-r
és Gyógytamii Laboratórium dolgozta fel. Ezt az összegyűjtött -anyagot mu
tatta be Öméltósága az Antiveneriás Bizottságnak. Az előadásit- résizil-eteifciem 
is közölni fogj-uk. Már most megemlítjük, hogy az összes gyó-gypedagógi-ai in
tésetekben 'a fertőző vérbajosofc aiz; ö-s.sz -gyermeklét-siziám. 10— 12%-ét teszik 
ki. V-an olyan inJtiéziett, -alhloil ez -a százalék 19-ire emelkedik, viszont v-a-n inté
zet 2 százalékkal! is. Az -előadásból feszürődött tanulság: <ae acut fertőző be
tegségekből származó gyógypedagógiai anyag, a bevezetett orvosi prevenció 
következtében megnyugtatóan csökken, a tuberculosis és lues nyomán kelet
kező gyógypedagógiai esetek száma aggasztóan emelkedik. E két utolsó be
tegség elleni küzdelembe a társadalom szeles rétegeit kell bevonni, h-o-gy ezen 
a téren is eltérjük -a gyógypedagógiai eseteik megnyugtató csökkenését.

Valamennyien, akik a gyógypedagógiai oktatásügy terén dolgozunk, 
háÓáis köszönettel tartozunk Öméltóságának -azért, hogy az orvostársadalom 
előtt a gyógypedagógiai intézményeket a prevenció szemszögéből mutatta be 
és hogy előadása -keretében az o-rvo-stársadallcim előtt önmagáit is gyógype
dagógusnak vallotta.
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Hírek.

A  vakok „Homeros”  kormányzó és királydíjas énekkara —  mint
köztudomású —  «bibém aiz; .esztendő,ben jutott el kiváló teljesíitmiéinyefckeil '.gaz
dag működé,síének tizenöi ladik éviéhez.

A  „Hcimerois” énekkar az, országon belül és kívül is híressé' lett. A  dal 
szárnyán hiirdieiti a, hazai vakok-, egyben ,a. gyógyítva nevelés k'ultúráliis éirtlé1- 
két. Az éinekikair; ügyünk; biüsiziklesége.

A  miagasaibib körök figyelmét sem kerülte el ez a másfél évtized. Lég- 
j' bari .bizonyítja, azit, egy levéli,, amit Schnitzl Gusztáv igazgató, a  „Hoirne- 
rcs” énekkar megszervezője és vezetője kapott Velics Lajos állam.i kár úr 
cttiléKióislágától a következő tartatommal: „Kedves Bánátom! Mimit a Magyar 
Zenei Szerit® olíva,siója, nagy örömöméi találtam a legutóbbi számban a, R,ólaid 
szóló cikket. Nemcsak, a benne! nyilvánuló méltó leüSnienésnek örültem, de 
•annak is, hegy benne tárgyilagos vállasat találtlaim. több oly kérdésire, ¡amely 
bennem i;s régen felmerült, amikor a Homeros énekkar bámulatos produk- 
cicilt ¡hialliottami. A  cikk bepillantást nyújtott albba, hogy milyen eszközökkel 
érted el eredményeidet s ¡hogy alakullt: ki módlszered. Engedd meg, hogy ének
karod. 15 éveis évfordulójának alkalmából én iis meleg szeretettel üdvözöljelek 
és sok erőt, szép eredményt és örömet kívánjak tóvá,bibi működésiedhez,. .Szív
ből üdvözöl: Voltos Lajos s. k.”

Boldog büszkeség tölthet ed mindenkit.
Schnilzl igazgató úrnak hálás köszömetiet ,mondunk, a Homeros ének

kar további működésiére pedig a jó Istien áldását kérjük.
SZEMÉLYI HÍREK. Szermtgyörgyi Gusztáv igazgató, kartácsunk feb

ruár 23-á,n előadás: tartott a rádióban (Budapest I.): Hall a gyermek és 
mlégisieim beszél .címmel,. — Gáspár János debreceni karltársunk cikket írt a 
Pesti Hírlap 1944. január 26-i számába „A  szép magyar beszédre való neve
lés” címmel.

A  Gyógypedagógiai Tanárképző' Főiskola folyó évi szakvizsgála
taira a 105.669/1942. szí. rendeletié! megbízóit elnök (dr. Vóirkonyl Hilűe- 
fcrand nyilv. randié» tanár1) mellé, dr. Bérezi Gusztáv helyettes elnökön kívül, 
füzesi Árpádot ,a, fíifcetnémák budapesti áll, intézetémeik, továbbá iSchmitzl 
Gusztávot a, Vakok budapesti kir. lOirlsz. intézetének igazgatóját és Iillylésné dr. 
Közműim Flóra gyógypedagógiai tanárt a vizsgáztató bizottság tagjául bízta 
meg a VKM.

SZEGEDI HÍREK. Gábor Lajos igazgatót tanulmányi felügyelővé ne
vezte ki a kolozsvári tankar. k;ir. főigazgató a siketnémák kolozsvári intéze
téhez, míg a debreceni főigazgató a siketnémák debreceni intézetéihez,. Ez 
utóbbi intézetnél február Író folyamán tanulmányi látogatáson, volt.

Zengő Péter c. igazgató., akit a Kultuszminiszter ez év január elsejé
vel nevezett ki a VI. fizetési osztályba, március 3-án beadta nyugdíjaizláisi 
kérelmét.

Üjváry Ferenc honvédelmi tani oly,aimot tart a felsőbb osztályos fiúk 
számára,.

KAPOSVÁRI HÍREK. László Géza igazgatónak, mint a kaposvári le- 
venteegyesület elnökének, a Leventék Országos, Vezetője az I. osztályú le.ven- 
teénmief adományozta,. —: Stefler Dezső kar,társunk. 14 ■hónapi froníszotgála, 
után felszerelt és, újra megkezdte működését az intézetben. Kartársunk ka
tonai szolgálata, alatt hadnaggyá! lépett elő. —  Bács László kar-társunk 2 év 
óta teljesít megiszakítálsi nélkül ka- «na: szolgálatot a. légvédelemnél. Most. 
léptették elő őrmesterré. —: Az intézet önképzőköre március 15-én igen szép 
hazafias ünnepélyt tartott. A  szereplő nővén,dékekeíj az önképzőkör tanár el
nöke, Heíílelbrand Gizella, tanította be.

Lapunk legközelebbi száma április 30-án jelenik meg. Lapzárta 
április 20-án.

Laptuiajdionos: Magyar Gyógypedagógiai Tanárok Országos Egyesülete.
Felelős szerkesztő és kiadó: Györgyfy Ákos.
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