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Az 1 8 9 8 . év e lm u lt á v a l
gyógypaedagógiai
oktatásügyünk szaklap nélkül maradt.
"\ ,,1\tfagyar Gyógypaedagógia"
m in t
az
1898.
év
.Jcülöndcczember havában kiadott füzetból olvashatjuk:
böző okok miatt egyelőre" mcgszünt.:
A "Kalauz" pedig, a mely csak a siketnéma-oktatásügynek volt szaklapja. m á r régebben irányt változtatván,
mint ilyen, nagyrészbcll
ez ügynek is mcgszünt
szakarra inditott bennünket,
hogy
lapja lenni. E körülruény
fejlődésnek induló ügyünk szelgálatára
és a szakférfiak
szellemi kapcsaul egy lapot inditsunk.
inert fejRégi óhajunkat
valósitjuk
meg különben,
lődő ügyünknek előbbvitelére míndig olrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCB
T
la nak;
'iksé()'ét--'preztQk mely nem csa k egyeseknek. ha nem a WVUTSRQPONMLKJIHGF
gyógypa eda gógia : i ...o kta tá sügy
or ga numa
legyen.

EzcIL-~hÜllkből

ter én 1; r luködő osszú

kifolyólag

e,oyesiilL er ővel ua lá : niunká ssá got

lapunknak
tűztü/,

ka 1~ tá r sa wa

czéljául

C

a~_

ki.

Bizalommal
fordulunk
azért kartársainkhoz.
jóakaratú szándékunkban
segítségünkre
legyenek.

hogy
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A ka r tá r si szer etet
legye1~ , mindnyá junkna l:

Szernle.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

és egymá s
jelsza va .

munluijá nol:

becsidése

Oszinte örömünknek adunk kifejezést, hogy kartársainkba vetett bizalmunk
mindjárt felhívó szónkra viszhangra talált. Kartársaink ugyanis, a legszivesebben
igérték meg közremüködésüket.
Nyolcz intézet igazgatója közül, kiket lapunknak
szellemi támogatására
kértünk fel,
heten ajándékoztak
meg első számunkat
egy-egy dolgozattal,
s ajánljuk érte a köz-baZYXWVUTSR
E kitünő bizalmat köszönjük
ü g y iránti önzetlen
szolgálatunkat.
Isten velünk!
Budapest, 1899. február 1.

A «zer kesetőség. ZYXWVUTSRQPO

A

s ik e tn é m a -o k ta tá s

ta n te r v ü g y e .

A minister l l l ' abból az okból, hogy a siketnéma-iskoláknak
es intézeteknek
még mindig nincs általánosan
elfogadott, egyöntetű
tanterve. szükségesnek
látta, hogy egy nemrégiben
kiadott rendeletével c h iá n y o r i segítsen. Felszólította
ugyanis az összes iskolák és
intézetek igazgató it, hogy tantestületeik
közreműködésével
egy oly
tanterv
megalkotásáról
gondoskodjanak,
rnely hivatva
legyen az
ö s s z e s hazai intézeteknek
zsnórrnértékül
szolgálni.
Hogy e hiányt régóta érezzük,
mindenki
mondja ; hogy e
százados hiány pótoltassék,
mindenki óhajtja;
s hogy L l lehetőség
most meg van reá, mindenkinek
örömmel kell üdvözöln ie. Itt van
tehát az alkalom arra, hogy akiben
csak van akarat: közkincscsé
tehesse eszméit, s a ki valóban az ügyet akarja szolgálni:
ez általánosan fontos kérdés
megvitatásánál
egyedül
nemes ambitiójától
indíttatva be is bizonyíthassa
azt. Es én nem kétlem,
hogy a t.
kartársak közül egy is elmaradna
e nemes versenyből,
midőn arról
van szó, hogy a kidolgozandó
tantervnek
a jelenlegi
taneredmény
fokozására
kell biztosítékokat nyújtania.
Annak előrebocsájtása
után, hogy a legjobb tanterv
a munJ~ájáCértő
tanítónak 'fejében, s a lelkiismeretesnek
szívében van leghatározottabban
beírva:
nem tagadhatjuk
azt sem, hogy egy oly
meghúzott
zsinórmértékre
mindnyájunknak
szüksége van, mely megszabja egyfelől, hogy mit lehet követelnie
az egyik félnek s meg
másfelől, hogy mit kell elérnie a másiknak.
.
Mert azt talán szükségtelen
is "'élesebben
jeleznern,
hogya
tanításra kötelezett anyagnak
oly határozatlan
formában való kőrülírása, mint pl. jelenleg is van, tág tért engedhet a lelkismeretlenség-
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meg nem szűnik.
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és csekélyebbe

lenni

Tapasztalatainkból
okulva, azt hiszem
fölösleges
a további
ilynemű indokolás.
A nélkül tehát, hagy a napirenden
levő tantervre vonatkozólag igénytelen vélekedesemet
részletesen
kifejteni akarnám,
s ezzel
mintegy hívatlan ul irányt kivánnék
jelölni, - alkalomszerűnek
és
szükségesnek
találom, hogy most, midőn a tantervkészítésnek
még
csak előmunkálatainál
vagyunk,
e fontos ügyben a kollegák szíves
tigyelmét egy-pár kérdésre felhívjam. Ugyanis:
1. Megvalósították-e
a siketnéma-oktatás
azon első rendű és
kötelességül, másoknak pedig
legfőbb czélját, melyet önmagunknak
tájékozására
kitűztünk
?
Ennek keretén belűl az első négy-ot osztályban elértük-e
azon
általánosan
köztudatunkba
fogadott czélt, hogy a beszéd készséget
és képességet
illetőleg a 6 éves korig terjedő
családi. iskolát
pótoljuk?
Ha ez utóbbit elértük, mi annak az oka, hogy a felső 3-4
osztálya
beszéd készségben,
terjedelemben
és hangtisztaságban
megfelelő arányes haladást nem mutat fel?
meg, melyek volnának azon irányHa pedig nem valósitottuk
elvek és részletes
útasítások,
melyeknek
segélyével
a siketnémaoktatás az igazi czélja felé visszatereltetnék
?
Közelebbről : Indokolt-e eléggé azon eddigi tanangyag-beosztás
és eljárási módozat, hogy t. i a beszédre
szomjuhozó
IL, JI1., IV.
stb. osztályu gyermeket
egy-egy tárgynak
(palatábla,
vonalzó, asztal stb.) többé-kevésbbé
részletes leírásával tanítjuk beszélni, holott
la családi iskola inkább, s talán egyedül szolgálhatna
nekünk a
nyelvalakok
megfelelő közlése mellett --mintául?

2. Mi tulajdonképen
annak, a'. alsó osztályokban
önálló tárgyként szereplörqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szeniléleti
nycluoktolá sna le
czélja és módszeres
alkalmazása? A népiskolai
beszédés ér telem-gya kor la tokna k
meg-baZYXWVUTSRQ
f e le lő tantárgy-e
ez aczélt,
nyelvanyagot
stb. illetőleg?
A népiskolai értelemben vett és alkalmazott beszéd- és ér leleni- WVUTSRQPONM
c f jy a k o l~ la t o 7 < melyik
osztályban
léphetnek
fel iskoláinkban
először,
ha azt akarjuk, hogy megfelelő hasznát is lássuk)
van a tárgyismeret
és k if e je z é s i képesség
3. Mily arányban

a siketnémánal

idején;
további évei alatt, és
ej a kilépés idején)
A Hill= Sagert-féle általánosan
elfogadott legjobb beszédtanítási módozat megvalósítására
mily \'is~onyban
legyen az alaki és
tárgyi ismeret és a kettőnek
tanítási
módozata?
Nemkülönben
a
nyelvtani részből
mennyi kivánatos,
hogy a gyakorlati
és mennyi,
essék.
hogy az elméleti ismeret körébe
aj

a belépés

b) az iskoláztatás

1•
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Szernlc.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Az olvasókönyv lehet-e a beszéd tanítás k ö z p o n t ja ?"~) és m e lv ik
indokolt annak mérsékelt használata?
'-J. Mily beosztású
legyen a szóban
levő részletes, vagy általános tanterv, hogy ez az a lk a lo r n s z c r ű s é g r e alapított e g y e d ü l helyes
tanítási módot ne gátolja, mindazáltal
a beszéd elsajátítására
szükséges nyelvformáknak
a felhasználhatóság
s a gyakorlati
hasznosság sorrendjében megállapított tanítását és begyakorlottságát
biztositsa?
Ha a tanterv-készitesnél
szembeötlő sok kérdés közül e nehány
legfontosahbnak
rnélvére
ereszkedünk
s a feleleteket
az eddigi
eltérőleg
nem annyira
az idegen - noha tiszteletregyakorlattói
méltó, jeles emberekre
valórqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
felelősségnélkiil»
hiua lkozá ssa l
adjuk
meg, mit inkább:
általános szakismereteinket
felhasználva, nyelvünk
eredeti
sajátosságaiiifile 'tékiritetbe -vételéveI
szerény bár, dc önálló
TClTogassúl11iilgLmk tapasztalatniból
felelünk meg e kérdésekre:
sokkal értekesebb
dolgot végezünk,
mintha" esetleg N. N. szaktekintélyt
id é z z ü k
is.
talán szószerint
Azon biztató
reményben,
hogy kollegáim
között
többen vannak, kik feltett n v ilt kérdéseimct
e z időszerint
indokoltaknak
tartják
s szcrcny vélckedéscmben
osztozkodnak,
azokat
tárgyilagos
megszivlelésrc ujólag is a já n lo m .
/io r b ély Sér idor . ZYXWVUTSRQPO
4.

osztályban

A

s ik e tn é m á k

hangos

b eszéd én ek

r e fo r m ja .

.'\ siketnémák
oktatásának
legfontosabb,
de egyszersmind
legnevezetesebb
czélja a hangos beszéd elsajátítása,
mert ezáltal képesekké t e s z s z ü k e szcrencsótleneket
gondolataiknak
emberi módon
való kifejezésére,
halló és beszélő
embertársaikkal
való érintkezésrc ;
képesitjuk
továbbá
őket i l gyakorlati
életben minden
lényhez
méltó
mcgélhctésre ; megadjuk
nekik az ember legkiválóbb,
legnemesebh
kópességét
: a. beszclő képességet;
szóval : E tnbcr r kké tcszsztll: őket.
l\linél jobban sikerül e nemes czélt elérnünk,
annál közelebb
hozzuk a szegény siketnémákat
a társadalomhoz,
melynek hasznos
tagjaivá lenni nekik is joguk van;
őket arra képesíteni
pedig nekötelességünk,
künk emberi és hazafiúi
Ebből logicailag azon conclusióra
jutunk, hogy a. siketnémák
oktatásával
minden lehetőt
fel kell használnunk,
hogy a szerencsetlenekkel
első sorban
az élő nyelvet, a ha ngos beszédet elsajátittassuk.
Erre az e g y e d ü li eszköz:
a helyes módszer.
Ha
rövid v is s z a p illa n t á s t
vetünk
az eddig alkalmazott
és
még most is alkalmazásban
levő módszeres
eljárásra,
bizony azt
ket! constatálnunk,
hogy e tekintetben
nagyon is cltór/ik voltak a
pncdagogusok
rég tul
') Azon :\ nem sikctnéru..
1 W IJ
lik:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

v.uinak,

hogy

tudniilSö.
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szakemberek
nézetei. A siketnéma
oktatás
ne111 igen egvöntetü,
a
nézetek most is eltérők,
bár igen nagy haladást
is észlelhetünk
e
téren.
hiányának
természetes
kövctkczrnénye
a siAz egyöntetűség
ker nagy eltérésében
mutatkozik,
holott jóakarat
és meggyőződésben nem volt hiánv.
Régente a jel nyelv, még pedig a fáraszto belü, majd pedig
rt müvészi
jelnyelv képezte
azon boldogitó
eszközt,
me ly által a
siketnémákatbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFED
i l teljes
szellemi sötétség
nyomasztó
állapotából
legalább némileg megmenteni
igyekeztek;
ezt felváltotta az előbbinél
jobban megfelelő í r á s i nyelv, majd pedig a némileg hangos beszéd,
is divatos volt, mig végre i l hangos
besőt itt-ott mind a három
széd hathatósabb
alkalmazása
jutott diadalra.
Noha jelenleg -- hála a Mindenhatóriak
.- a hangos beszéd
elsajátítása,
a jelszó és annak minél fényesebb eredményre
emelése
minden
szakember
főtörekvése,
mégis a leghatározottabban
kell
constatálnorn, - hogy i l siketnémák
oktatásánál
még mindig nagy
bénaság észlelhető e tekintetben.
ez? Egyrészt
a sokfélcségnek,
másÉs minek tulajdonitható
részt pedig az inconsequentiának.
Sokfélét t a n it a n i ott, a hol a legfontosabb,
a hangos
beszéd
hiánrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zll~ )lZ sz~ény
nézetem szerint legalább
is gyengérj-Iegycn m ondva
d id a c t ik a i
hiba. l\Iég nagyobb b ü n a k ö v e t k e z e t lenség, melylyel
biztos alapot tere!l'lJ~li és azt szilárditani
teljes le-hetetlenség.""Ebbő[
VIlágosan kitűnik, hogy egyrészt egyszerüsitsük,
illetve csoportositsuk
a tananyaget
olyformán,
hogy a sokféleséget
ezáltal kiküszöbölj ük, másrészt
pedig kö vetkezetesen
törekedjünk
oly ll1ódszeralapa főczél felt: a hangos beszéd behatótanitására
ján, mely .9-z eredményt
leginkább biztositja.
. i\lint rninden
tanitásnál,
úgy ift is érvényre juttatandó
azon
helyes didacticai elv: __ Az okta tá s legyen ter mészetszer ű
l"
A most alkalmazásbanWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
le v ő
módszer nézetem szerint nagyon
hogy az amúgy is
is vét ezen fontos elv ellen és pedig azáltal,
eléggé fárasztó
hangfejlesztéssel
párhuzamosan
jár az irás tanitása is.--Ez nem természetszerű,
dc nem is czélszerü,
sőt a későbbi
sikeres
oktatás
eredményét
veszélyezteti,
amint azt később be is
fogom bizonyitani.
Nem természetszerű
ezen eljárás azért, mert a nyelvet nem
elő- és utánbeszéd
mocljára tanítjuk,
hanem abba idegen anyagot
_.- az irást és olvasást is belekeverjük.
Helyes mintául szolgál
gyermek
Utánzás útján tanul beszélni!
A különbitt az épérzékű
ség a kettő között csak az érintkezési útban van, mert míg az épérzékű gyermek hallás útján, addig a siketnéma
látás útján tanul
beszélni. Hogy az utóbbi sokkal fáradságosabb.
igen természetes,
de fáradság nélkül nincsen eredmén .
gyermek
eleinte nagyon
is inarticulált
Amint az épérzékű
hangokat
és szavakat ejt ki és beszéde
csak folytonos' gyakorlás
)
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és javitás által lesz helyessé és kellemesen
hangzóvá,
úgy a siketnémánal
is fokozatosan
fejlődik 11 beszéd:rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
ér tetlen, ér thetőbb
és
'végr e

ér thetővé

lesz.

A siketnémánál
ezen eljárás által nemcsak a kiejtés javul ál)andóan,
hanem a leolvasási jártasság
is, olyannyira,
hogy ez ügyszólván második természetévé
válik; sőt tapasztalás
alapján álTIihatom ezt 8. hangos
beszéd akadályának
egyik főtényezöje,
a
kellemetlen jelbeszéd vagy jelnyelv, ha nem is szűnik meg egészen,
- de legalább igen alacsony niveaura
száll, különösen
akkor, ha a
gyermek nemcsak az iskolában,
hanem azon kivül is ily értelemben
vezettetik.
.Annak bebizonyitására,
hogy ez tényleg ugy van, felemlítek
egy, a helybeli intézetben
előfordult esetet.
Egy leánynövendékszülei nem értvén a jelbeszédet
vagy
jelnyelvet
nemcsak
az iskolában,
hol a jelbeszéd
szigoruan
meg van tiltva, hanern otthon is folyton
a leolvasásra
és lassanlassan a hangos
beszédre
kényszeríttetett.
Ezen kettős kényszer
alatt az illető leánygyermek
nemcsak
hogy meglehetős
tökéletesen
elsajátította
a hangos
beszédet vagy nyelvet, hanem a jelbeszédet
vagy jelnyelvet meg sem tanulhalta
és ügy tényleg nem alkalmazhatta. Ebből kiviláglik, hogy természetszerűbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ú to n
kell hangos beszédre tanitani a siketnémát.
A nem természetszerű
módszerben
még annál is nagyobb vétség, a gondolat szóbeli kifejezésének
akadálya,
rejlik.
Elismert tény, hogy valamely ügyelintézese
annál könnyebb,
minél kevesebb mértékben elágazó, avagy minél jobban van centralizálva. A hangfejlesztéssel
az eddig alkalmazásban
levő módszer
szerint, az írás illetve olvasás kapcsolatosan
tanittatott, avval indokolvan
ezt, hogy az írásjelek támaszul szolgálnak
az elsőre nézve, megfeledkezvén azonban azon fontos körülményröl,
hogy ezáltal a zsenge
növendék figyelme, észjárása tetemesen
elvonatik a beszéd
lényealig jóvátehető
eljágének elsajátításáról
Ez helytelen, sőt később
rás. Helytelen pddig azért, mert a fent emlitett elv ellen vét, vagyis
a hangnyelv
természetes
úton való elsajátításának
menetét megbénítja.
hátrányai
különösen
akkor
észlelhetők,
A jelenlegi módszer
midőn
a növendékekkel
felsőbb
osztályokban
a gyakorlati nyelvtanulás, a társalgási
és beszédgyakorlatokra
térünk át. Tapasztalván, hogy a gyermek lelki szeme előtt nem a kimondott szó, hanem inkább annak irott jegyei lebegnek.
Inkább
a kiejtendő szó,
vagy mondat betüivel foglalkozik és a lényeggel, a gondolattal nem
törődik,
E bből keletkezik a ztá n a gondolkozá s
nélküli
beszéd!
Hogy ez így van, arról a szakemberek
mindenesetre
meggyőzödést
szeréztek
vagy szerezhetnek.
Ezen absolute
helytelen
állapotot a nyelvfejlesztéssel
összekapcsolt
irás és olvasás idézte elő.
is tanuljon gondolkozni
és gondolatait
A gyermek legelőször
az ajkakról való folytonos leolvasás
és beszélgetés
alapján -fOlyékony beszéd által kezdetben
hiányos, de fokozatosan
minél határo-
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zottabb külső formába önteni. Ezután következzenek
csak a nyelv
-alaki részei: az írás és olvasás. Ez a helyes és eredrnénvre vezető
eljárás, mertrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ter mészetszer ű,
Es itt újra özszehasonlitást
teszek az
épérzékű
és siketnéma gyermek között ; lényegileg
ugyanazon
eljárás
érvényesül
mindkettőnél,
csak mig előbbi hallás, addig az
utóbbi a látás által szerzi meg nyelvismereteit
a kezdő évfolyam
nyelvismereti
tanTehát a siketnémáknal
anyaga tisztán csak hangfejlesztésből,
illetőleg hangos
beszédgyakorlatokból
álljon és csak ezután következzék
az irás és olvasás.
Vagyis:
előbb a gondolkodá s
és a ha ngos
beszéd és csa k ezek
á lla lá n o s s á g a ,
mint a nna k kiegészítése,
a la pjá n
a z okta tá s WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tése, niin] a z a nya ,r { megszilá r ditá sá sia k
eszköze.

fejlesz-

Benső meggyőződésem,
hogy ily eljárás szerint rövidebb
idő
el.
sokkal többet érhetunk
Ezen reformeszme
elfogadása
esetén a siketnémák
ezidő szerinti tanterve
lényeges
módositásnak
volna alávetendő.
Mindenek
előtt az irás és olvasásnak
az első vagy kezdő évfolyamból
való
kihagyása
volna szükséges
talán merész, de csak látszólag
az. Látszólag
Ezen követelés
pedig azért, mert az irás és olvasás nem czél, hanem csak eszköz,
mely csak akkor alkalmazandó,
ha a növendékek
már némi jártasságot szeréztek magoknak
a leolvasás ban és kiejtésben.
A növendékek nem veszitenek
semmit, ha a kezdő évfolyamban
irás és
olvasással
nem foglalkoznak,
mivel ezen évfolyamban
kellőleg előkészittevén.
a következő
osztályban
feltűnő rövid idő alatt elsajátithatják azt, a mi annál könnyebben
rnegy, mert a beszédben már
előbbrehaladtak
és gondolkozva
irnak, a mi igen nagy előny az
oktatásnal.
Hogy a növendékek
folytonos beszédgyakorlatok
által testileg
és szellemileg ki ne merüljenek,
de meg a változatosság
kedvéért
is a kihagyandó
tananyag
helyébe a kézi ügyességi
foglalkozás veendő fel. Előkészítő
gyakorlatok
az irás és rajzoktatásra
és Frőbelféle foglalkozások
(papirfonás,
hajlítás, kivarrás
stb.). Ezen foglalkozások által felébresztjuk
a gyermekekben
a munkakcdvet
és az
ugyszólván
ügyetlen
gyermekeket
hasznos
munka
végzésére
képesitjük.
Számtan
(fej beli), torna és leányoknál
a kézimunka
ezután
is megmaradna.
A növendékek
a fenti értelemben
és eljárás szerint kellőleg
előkészíttetvén,
az eddiginél sokkal szilárdább
alapot nyernek;
már
pedig a jó fundamentum
a legjobb garantia
az épület tartósságára nézve.
A fenti indokokból
kifolyólag
a czélba vett reform a következő főbb pontokban
culminál :
1. A ha ngos
beszéd
ta niiá sa
legyen ter mészetszer ű, a za z:
a
alatt

siketllémá k
okta tá sa
a ba ngfejtésset
'~ egJ 'e kezdclét ; er r e a z a jka k1'ól va ló leolva sá s,
(utá ntnondá s)
mir e
később a beszédgya kor la tok
(tá r sa lgá s)
kÖ vetkezzeltek.
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2. r:lrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
beszed elsa já titúsá l
za ua r o ir á sés olva sá si
olda tá s a
a ke: : dő osztá lyból
clina iná la ndo.
3. A beszéctgya kor la Lok
ter jedjenek
ki a szá nita .ui a llya gr a
is, WVUTSRQPO
f e jb e li szá molá s
a la lcjá ba n,
< 1 . M in t
kéziigyességi
fogla lkozá s,
a z a lsó osztá iyba
bevezeés r a jzr a
(clciiü« ir ouna l,
teJ ldők:
előkészi!ő
gya kor la tok
a z ir á sma jd tolla l), tová bbá a F r öbl-félc
fogla lkozá sok,
5. A tor na - és 7lői kécinuinka okta tá s
vá ltoza tla n
ma r a d.
6. A inla jdouképcni
ir á s
és olva sá s
a má sodik
osztá lyba n
bcszéilgya kor la tok
ntellcll
a fent
említett
vegye kezdetét fokozódott
elv és eljá r á s szer int.
7 . Az új ta I1LC 1~Vezen cl uckh c: képest n io d o sila n d o
uol na .
Határozottan
merern allitani, hogy ily módon
es a tananyag
idő alatt sokkal nagyobb eredilyképeni beosztása
mellett rövidebb
mény lesz felmutatható
általánosságban,
de különösen
a hangos
i l szegény
siketnémán
segítünk,
habeszédben,
miáltal nemcsakbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
nem édes hazánknak
és az emberiségnek
is kiváló
szolgálatot
teszünk.
A t. Kartárs urak nagyon
leköteleznénck,
ha a reformkérdés
t is z t á z á s a h o z
becses véleményük
nyilvánitásával
hozzájárulni
sziveskednénelz.
Temesvárott,
18\)9. hi jan. hó 28-án.
S v iJ ü lf u r

[( itr o J y

ig u z g u t ó - t u n a r .

K ü lö n

in té z e te k

a s ik e tn é m a
le á n y o k

fiú k

és

"

ZYXWVUTSRQ

s ik e tn é m a

szám ára.

Nem mal keletű eszmérn
asiketnéma
fiú- s leány-növendékeknek
külön intézetekben,
illetve iskolákban
való nevelése;
és
midőn e szaklap tisztelt szerkesztői
azt a megtisztelő
felszó11ítást
intézték hozzám,
hogy annak
legközelebb
megjelenő
1. számaba
körcből meritett tétel megirásával
műszánt, a gyógypaedagogia
ködjem közre a "jó ügy" érdekében,
ugyancsak
a fent jelzett kérdésre gondoltam,
mint olyanra, mely ekkoráig alig képezte nyilvános
targyát.
megvitatás
Lehet, hogy i l tisztelt kartársak
egynémelyike
e. kérdés iránti
elfogultságot,
nem eléggé megokolt előszeretetét
fog jelen értekezesemből kiolvasni, sőt kivihetetlcnnek
fogja ezt a gondolatot
tartani.
Ámde iparkodni fogok az eszm c, illetve e berendezkedés
mellett
szólló minden érvet felsorolni, vagyis a külön intézetek létezésének
szükségességét
bebizonyítani,
a mikhez fog természetszerűen
a kivihetőség vázolása is csatlakozni.
Ha azonban legyőzhetlen
anyagi,
vagyis pénzügyi akadályok
állanának
a kérdés megoldása
elé, oly akadályok
ugyanis, melyek-
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nek elhárítása
nekünk,
e szakoktatásügy
egyszerű
munkásainak,
azt a csekély szelgálatot
úgy vélem nem áll rnódunkban,
mindazonáltal
tettem az ügynek, hogy egy tisztán gyakorlatias
kérdést vetettem fel, a melylyel egyik vagy másik t. kartárs hozzászóllását hívom ki és ekkép egy tárgyilagos,
s ép ezért üdvös vitatkozást provokálole
Lássuk tehát magukat a tényeket, mint okokat, melyek engem
arra inditottak.
hogy a nem szerinti elkülönítés
gondolata
mellett
szóllaljak fel.
Azt hiszem,
hogy nem csak én, de több kartárs am tapasztalta azt, hogy a leány-növendékek
elméleti képzés dolgában rendszerint hátrább állanak a fiúknál, úgyannyira,
hogy csak elvetve
magaslik ki közülök egy-egy,
ki a közepes tehetségű
fiú-növendék
társával versenyre
kelhetne, avagy a határozott
jótehetségűt
is túlszárnyalni
volna képes. A leány-gyermek
már szervezeténél
fogva
más foglalkozásra
s más jövőre is lévén praedestinálva,
az ő sajátos
hajlamai ellent mondanak
minden oly rendszabálynak,
mely őt, az
ő életmódját s foglalkozását
fiú-társaival
ugyanegy
irányba akarja
kényszeríteni.
De miután
ez idő szerint ez az uralkodó-rendszer
a hazai intézetekben,
nem is maradhatott
el ennek természetes
következrnényeként
a két nembeli növendékek
összehasonlitásából
előtűnő és szernbeszökő
egyenetlen
tanítási eredmény.
Különösen
érezhető a leány-növendékek
hanyatlása
a fiúkkal
szemben a felsőbb osztályokban,
a hol sem a tanulni valók menynyiségével,
sem azok fogalmi oldalával
nem birnak megküzdeni
olyképen, hogy a fiúkkal egy szinvonalon
maradhassanak.
A leány-növendékeknek
kevésbbé van szükségök,
jövé) élethivatásukat
tekintve,
a reális ismereteknek
arra a körére,
mclyek
nélkül a fiúk, habár
ők sem lesznek képesek
szervi fogyatékosembertársaikhoz
minden tekintetben
felságuknál fogva ötérzékű
emelkedni, alig lehetnek el a létért való küzdelem mezején.
A leány-növendékeknek,
ha az intézetek nem akarnak velök
szemben mulasztást
elkövetni, a fehér- és felső-ruha szabásával
s
varrasával
kell betetőzniök
az ő kézimunka
tanulásukat,
mcrt ezt
sem bízhatjuk az otthonra, a környezetre,
tehát a véletlenre, a holbaZYXW
i l tanítás
mikéntjének
alkalmazásában
hiányzik a szakszerűség
és
rendszer. Legfeljebb, a mi természetes
is, abegyakorlást,
vagyis ct
további ügyesedest
e téren bízhatjuk az életre. Következéskép
az
intézet vagy iskola, amelyben
kiképeztetésüket
nyerik, egyszersmind
az ő varró-iskolájuk
is, milyenbe műveltebb
polgári családok gyermekei járnak, oly helyeken, a hol női ipariskola nincs. Tehát valamint elméleti,
úgy gyakorlati
ki képzésük
is egyes-egyedül
az ő
szakiskolájukra
háramolván,
kell, hogy a 8 évi képzési idő alatt
mindezt meg is szerezhessék,
Tekintetbe
véve a leány-növendékek
egyenl hajlamait, tagadhatatlanul
az elméleti képzés kell, h o g y több teret engedjen a gyakorlatinak,
mert a rájuk nézve felette fontos gyakorlati
kiképzés
az iskolai órákon kivül fennmaradt
időnek legnagyobb részét [szük-
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ségkép magának foglalja le; mert, ha ellenkezően
cselekszünk,
a
hogyan ugyancsak
most is áll a dolog, megterheljük
a leány-gyermekek . elméjét
a nekik úgy sem okvetlenül
szükséges
elméleti
tudnivalókkal,
gyakorlati
kiképzés
tekintetében
pedig rövidséget
szelwednek.
.
Elteki-ntve
egyéb okoktól,
ezt a mai vegyes rendszer mellett
is lehetne érvényesíteni, a mennyiben a leány-növendékek
VII. és VlIf.
osztályos korukban
már csak délelőtti néhány órán pl. az olvasásból, levelezés és naplószerkesztésből
s a reájuk nézve is életszükségletet képező számolás ból részesülnének
oktatásban;
ezen kivül
a nap jó része háztartási
teendőkkel.
varrással
és kézimunkák
készítésével volna kitöltendő.
Csakhogy
ne téveszszük
szem elől azt
a körülményt,
hogy a mai gIan fennálló vegyes osztályok közül a
VII. s VIlI. mindössze
6-7 leánynövendéket
rnutatnak fel egy-egy
szakiskolában,
mely csekély szám alig érdemes arra, hogy miatta
ugyanegy
intézet keretében
ez a kettéválasztás
keresztülvitessék
és
mert ekképen a magukra
maradt
VIr. s VIlI. osztályu
fiú-növendékek száma annyira csökken, hogy e szám az osztályvezető
fizetésével s e fiú-növendékek
ellátási költségeivel nem állana arányban.
Továbbá
az sem jelentéktelen
körülmény,
hogy a női kézimunka,
illetve szabászat
és varrás ily mérvü meghonosításához
nem szolgáltat elég alapot vagyis anyagot a vegyes
intézet, milyenben
az
összes növendékeknek
csak harmad része átlag a leány; de igenis
a kizárólagos
leány-intézetben,
melyben
maguknak
a leányoknak
száma legalább 70~80.
Mert e tekintélyes szám az ő alsó- s felsőruha szükségletével
hónapokig
tartó munkát nyújtana
a tanulásnak
anyagul s csak ez után, másodsorban
kellene gondoskodni
olyan
munkákról,
mint a tanulás
és gyakorlás
anyagáról,
melyeket
a
czélból, hogy legalább az anyag
értéke megtérüljön,
illető alkalmakkor elárusítani kellene.
De tekintsünk
széjjel a közoktatás
széles mezején!
Csak annak a gondolatától
is vajmi távol áll minden paedagogus,
hogy zárt
intézetekben
az ötérzékü mindkét nembeli gyermekek nem csak egy
fedél alatt lakjanak,
hanem
egy féle képzésben,
tehát ugyanegy
tanterv szerinti oktatásban
részesüljenek.
Ez csak a népiskolában
állja meg a helyét költségkimélés
szempontjából.
Externátusokban
a tanórákon
kivül alig találkoznak
a két
ft ú- növendékekre
nézve is az arany
nem beli növendékek;
de ha abaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
közép út, vagyis a vegyes berendezés
a leghelyesebb,
mely szerint
ő-ik osztályos korukig intézeti ellátásban
részesüljenek,
mint VI. osztályúak
pedig erre alkalmas
családokhoz
adassanak
ellátás ra ; kétszeresen
k iv á n a t o s
a siketnéma
leány - növendékek
valláserkölcsi
nevelése érdekében,
hogy az egész 8 éves tanfolyam
befejezéséig
zárt intézetekben
neveltessenek.
Igaz, hogy a külföldi zárt intézetekben rendszerint
vegyesen vannak fiú- s leány-növendékek.
Ámde
abból nem következik,
hogy ez a rendszer a külföldi példa erejével
úgy hasson
reánk, hogy ne ismerjünk
eltérést
attól s feltétlenül
másoljuk e példányképet.
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Továbbá
külföldön,
nevezetesen
Németországban
oly sűrűen
állanak fenn földrajzi távolság tekintetében
az intézetek és iskolák,
hogy az egy-egy intézetbe
felveendő
mindkét
nem beli siketnéma
gyermekek
száma sem fölötte nagy.
Minthogy azonban
vegyes
zárt internátusokban
a nevelő s
egyuttal felügyelő. személyzetnek
nem csekély gondot
ád a házi
rendet
olykép megállapítani,
hogy az a két nembeli
növendékek
erkölcsös nevelésének
irányítása
tekintetében
kifogás alá ne eshessék,rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
leghelyesebbnek
celném. a z eddig WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
f e ls o r o lt a lc n á l
fogva lega lá bb
a jövőben felá llíta ndó
intézetek közül felvá ltva
egyet a leá nyok,
má sika t szintugy külö,fit a f iú l: szá má r a ber endezni.
De amennyiben
ez a mai körülmények
között talán szokatlan
nagy pénzáldozatba
kerülne,
sőt az is nagy időbe kerülhet,
mire
annyi tanerővel is rendelkezhetünk,
hogy az egymásután
szervezendő két intézetet el lehessen azokkal látni'; már most sem látnám
ez eszmének olyatén kivitelét lehetetlennek,
hogy a most fennálló
intézetek leány-növendékei
valamelyik intézet be összegyűjtessenek.
mig az ott levő fiú-növendékek
a mindenünnen
áthelyezett
leánynövendékek
helyeire szétosztassanak.
Természetes,
hogy a vezetést
és az elméleti képzést a leányok intézetében
is férfi, illetve vegyesen, férfi és női tanerők kezében
óhajtanám
látni, mig az egész
tanfolyamon
vörös fonálként végighúzódó
kézimunka-oktatás
egyes
szakjainak
anná! intensivebben
intézendő taníthatása
czéljából külön
szakképzett
2-3 kézimunka-tanítónó
alkalmazását
vélném szükségesnek,baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m in t h o g y
azt ebben a külön leánynevelő
intézetben
egy
kézimunka-tanitónó
már a növendékek
nagy szárnáuál
fogva sem
volna képes ellátni.
Ekképen a leánynevelő-intézetekben,
rnelyeknek feltétlenül zárt
intézeteknek
kellene lenniök, szem előtt tartva a nő rendeltetését
s
jö v ő
élethivatását,
a tanterv lényeges változáson
kellene,
hogy átmenjen, elhagyva az eddig felölelt ismeret-ágakból
azokat,
melyek
egy leendő siketnéma
varrónőre
nézve nem elengedhetlenül
szükségesek. Ebbe a tan-, illetve munkatervbe
volnának továbbá a háztartási teendők is beillesztendök.
leánynevelő
intézetekben
fölötte meg
Ily külön fiú- s külön
volna könnyítve
a nevelő személyzet
munkája,
mert nem volna
kénytelen a nevelés oktatás minden egyes részleténel folyton mindkét nemű gyermekekre
tekintettel lenni, szóval:
állandóan kétféle
nevelési s tanítási irány s z o lg á la t á b a n
állani, mely kétféle berendezés
kettős irányú szervezkedés
- valljuk meg - nincs bizonyos nehézségek nélkül,
melyeknél fogva majd az egyik, majd a másik "fél
s egész
kénytelen a rövidebbet
húzni. Ellenben
teljes mértékben
mivoltában
érvényesülne
az egyén annak külön-külön
sajátos hajérzületével,
kedélyvilágával.
lamaival, tehetségei vel, vágyódásaival,
igényeivel,
életszükségleteivel
s egész individualitásával
együtt, a
külön fiú- s külön leánynevelő
intézetben.
Régi óhajtásunk
a tehetségek szerint való szétválasztás;
csakhogy én a nem szerinti szétválasztást
óhajtanám
annak
eléje he-
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lyezni s azután ennek a keretében
amazt megvalósítani.
Ez volna
szerintem a siketnémák
intézetei szervezésének
ma még idealismódja, mely felé, ha még olv nehezen
érhetjük
is el, törekedni
mindnyájunknak
kötelességünk.
,
A kivitel mcsszebb
menő részleteibe
ezúttal
nem tartottam
szükségesnek
belernerülni,
mert hiszen egy eszme felvetésével még
nincs kimondva egyszersmind
az eszme kivitelének sürgős volta is.
Felvetettem
azonban azon okból, mivel az előttern
legalább
sem
irnprakticusnak,
sem kivihetctlennek
nem látszik.
Ha az illetékes
körök elfogadhatónak
találják, bizonyára
módját
is fogják találni
annak, hogy miként váljék testté a gondolat. Ha pedig nem, akkor
sem hiszem, hogy a Danaidálc
hordójának
töltögetéséhez
hasonló
semmit mondó munkát végeztem;
mert csak absurdumokat
lehet
jogos megvetéssei
fogadni;
mig jelen értekezesern nem csak hogy
távol áll a képtelenségtöl,
hanem szerénytelenség
nélkül merem róla
legalább is azt állitani,
hogy
egyedül
hivatásszeretetern
sugallta
véltern a tisztelt
nekem e gondolatot
s mint ilyennek a leirásával
Társszerkesztőket
- szíves felszólitásuknak
engedve - tiszteletreméltó vállalkozásuk ban támogatui.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLK
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Hülyével, a gyógypaedugógiai
oktatás ügynek eme mondhatni
legszánalomra
méltóbb
pártfogoltjaival,
az emberi életnek minden
között találkozunk.
Ha vissza tekintünk a multba,
már
változásai
a régi népek között
találunk olyanokat,
a kik különös
részvéttel
viseltettek
e szerencsetlenek
iránt.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A.
régi egyptomiaknak
több
templomuk
volt, hová a tébolyodottakat
és hülyéket küldték s külőnféle czerernóniák
által kisértették
meg gyógyitásukat.
A törökök
Konstantinápoly
elfoglalása
után rninden mecset
rnellé menedékhelyet épitettek a szellemi
betegek
és szellemi gyengék számára.
Thornpson,
a nagynevű
angol tudós, a ki a föld legnagyobb részét
I I mohamedánoknál,
valamint a chinaiaknál
és
átutazta,
Azsiában
perzsáknal
is a hülyékról
való különös
gondoskodást
talált.
Hosszu időnek kellett azonban elmulnia, mig a hülyék emberi
méltóságuknak
megfelelő bánásmódban
részesülhettek.
A keresztényi
szerétet és irgalom, a mely általában a szegényeket
és szükségben
sem feszenvedőket
mindenkor
keblére
ölelte, végre a hülyékról
ledkezett
meg s jelen század elején már találunk .Jiülyék ~iÍmára
fenállójntézeteket.
-ÜjJlbbi időben pedig mindenütt
nagy érdeklődés
l1yilvánul a hülyék ápolása iránt; hazánkban
is örvendetesen
kezd
hóditani a példa.
Ismerkedjünk
meg az alábbiakban
a hülyék lényévei s azon
okokkal,
a melyek a hülyeség
keletkezésére
közvetve,
vagy közvetlenül befolyást gyakorolnak.
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hülye'séa- fogalom
a szellemi eröknej;: vagy ~ 1 2 P ~ D-:sem\laoy nagyQ.1.!_is hfáriVösi'Te.j1_őc!.é~j~leJJ.1:~.Ezzel azonban kO:
rantsincs kimeritve a hülyeség meghatározása,
mert a szellemi deIektusok
kisebb-nagyobb
mérvével
találkozunk
annyira, hogya
kép
teljessé tétele czéljából a rendellenes
szellemi állapotnak - a legnagyobb fokú butaságtói
kiindulva i l normális szellemi tevékenység
határáig majdnem annyi fokozatát kellene felállitanunk,
a hány
E mellett 'a hülye egyén külső megjelenésével:
magn. az individuuru.
testi hibáival, az ö bárdolatlan,
ügyetlen mozgásaival,
csoszogó járásával, sokféle csunya szokásaival
is feltűnik.
Jól meg kell azonban külőnböztetnünk
a hülyeséget a tulajdonképciű lelki "betegségtől:
a téboIY9_dQttság16L
~
f \ hülyeség -:'Íz -ag\;ban- m á r végbcmcl1tlletegség[
l'rocessusnak
cle a még megmaradt
lelki erők
_0....~övetkezrne~ye;-mara(tn.nd(:Y-hiány,
kisebb-nagyobb
rnérvben rnunkálkodhatnak.
~ téholyodottság
pedig
az agyban f e lt a lá lh a lo
kóros esetnek a következrnénye,
melynél az
-ö~zes
szellemi tevékenység
hosszabb,
vagy rövidebb időre, sőt az
egész életre kihatólag t ö b b ű y ir e
hirtelen megháborodásba,
összezavnrődásba
jutott.
Utóbbi elenyészhetik
éppen oly gyorsan, a mint
bekövetkezett
s ez esetben a normális állapot azonnal helyreáll;
ez
azonban az előbbinél sohasem fordulhat elő.
A hülyéknél a külvilág hatásai vagy éppen nem, vagy lassan
szürődnek
a lélekbe s ennek következtében
észrevevések,
fogalmak,
itéletek nem képződhetnek,
vagy ha képzödtek
is, ezen nyomok
~hamar elenyésznek.
Ebből származik
a figyelem,
az emlékezet, n
beszédképesség ..• de a testi ügyesség hiánya is.
Az igen alacsony fokon álló hülyék apathikusok,
hozzáférhetlen álornéletüek, fogékonytalanek
minden iránt, a mi környezetükben
történik.
](edélyi életük is tompa, habár ez általánosságban
fogékonyabb, mint az intellektuális
kör.
'< .- ~
Ez alacsony foktói kiindulva, fölfelé a szellemi életnek a legtarkább képével találkozunk.
Vannak ugyanis hülyék, kik a külső
hatásosabb
ingerek iránt már tanusiranak
bizonyos kisebb-nagyobb
mérvű fogékonyságot.
Majd tapasztaljuk,
hogy egyik gyermek már
szavakkal,
a másik mondatokkal
is ki tudja magát fejezni. Egyik
gyermeknél
csupán automatikus
mozgási képességet találunk, s másilmái gépies ügyességet,
használható
forgolódást;
egyiknél kec1élyi
tompultságot,
a másiknál gyermeki es szerétetet
és ragaszkodást,
a
szerint, a mint kisebb vagy nagyobb a szellemi functio.
Egyes hülyéknek
mindenféle rossz szokásaik vannak.
hintázó
rnozgásokat végezn ek felső testükkel ; motivilátlanul
ugrálnak, tánczolnak,
körben forognak,
hangosan
fel-felkiáltanak;
minden czél
űlő-, álló-,
nélkül egyik helyről a másikra futnak, vagy ugyanazon
fekvő-helyzetben
maradnak
legszívesebben;
papirdarabkákat,
rongyokn.t sodorunk szemeik előtt, ujjaik körmét rágják,
hajukat húzko.lják, ruhájokat
tépik; . mindent megtapíntanak,
szagolnak,
nyalnak; zsebeik egész raktára i l rongy-, fa- és papirdarabkáknak
stb.
stb. ezekhez hasonló számtalan
rossz szokások.
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A hülyéknél az elmegyengeség
mellett a psychikai zavaroknak
még egész sora fordul elő. Ilyen először is arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
mela ncholia , minden
stadiumában
: az egyszeru
lehangoltságtói
és akarat gyengeségtől
az absolut akarat hiány ig és az elhatározás
lehetetlenségéig
tapasztalható
Ez a sötét butaság egyik főtünetét képezi.
eset. A mániaAz exaltált állapotból a má n ia a leggyakoribb
kális hülyék éjjel-nappal
orditanak,
fejüket a falba, vagy más kerugdossák,
karmolják,
mény tárgyakba
verik, kitörik az ablakokat,
harapjak
a többi gyermekeket
és általában
zabolázhatlan
gonosz
gyermekként
tűnnek fel. Olykor-olykor vannak nyugodtabb
óráik is,
majd ujra elkezdik előbbi heveskedéseiket.
Ezen beteges állapotot
félremagyarázzák
s a gyermeket,
mint jaa szülők leggyakrabban
vithatatlant,
vagy eldobjak maguktól a teljes elhagyatottság
veszéütiklyének téve ki, vagy pedig kényszeritő
eszközökhöz
nyulva,
verik a gyermeket,
pedig a beteges agy gyógyítására
más eszközök
szükségesek.
- -Z""e\Tésb'bégyakori eset, de azért találkozunk olykor a hülyéknél
tébolyodottsá gga t

is.

Leggyakrabban
fordul elő a nehézker
(epilepsia) s ennek kőzeli rokona aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v it u s lá n c z
(chorea).
Végül a hülyeség
sok esetben
siketnérnasággal,
esetleg vaksággal
párosult.
A fentiek vonatkoznak
a szellemiekre,
de a hülyéknél gyakoriak a testi jogyatkozásök
is Nézzük ezeket közelebbről.
Láfjuk
a koponyának,
törzsnek, végtagoknak.
beszélő szerveknek rendellenes
fejlődését ; bénulásokkal
is találkozunk,
a rnelyek kiterjedhetnek a
test egyes részeire, de az egész testre is. Találkozunk
a test általános ernyedtségével,
minek következtében
a testtartás
feltünően
rossz, a járás pedig bizonytalan,
vánszorgó.
Különösen a koponyának
rendellenes
fejlődése s az ettől feltételezett arczkifejezés
kölcsönöz
a hülyének sajátlagos
tipikus alakot. A koponyafejlődés
tekintetében
két főkategoriát különböztetünk
és kiskoponyá i
(mikromeg u. m. a na gykoponyá i (makrocephalia)
cephalia.)
Ezek között
megint nagyszámu
lépcsőzetet
találunk
a
normalis koponya határáig.
A nagykoponyát
az agybanlévő
gyomrocskák
azbaZYXWVUTS
ll.
n. agygyomrocsok
folyadékkali
túlmegtelése
okozza.
Különösen
a rhachitises gyermekeknél
fordul elő, a kiknél a koponya varratok későn
csontosednak
meg, s igy a koponyának ideje van ugy szélességben,
mint hosszuságban
növekedni.
Viszont a varratoknak
korai megcsontosodása
á koponya fejlődésére
gyakorol
gátló befolyást
s ez esetben
származik
a kisfejüség.
Mind a nagy-, mind pedig a kisfejüeknél
általában
nagyobb
fokú elmebeli fogyatkozás
észlelhető.
Kivételek azonban itt is vannak. Dr. Sengelmari az alsterdorfi hülyeintézet
igazgatója
nagyobb
mérvü képezhetőséget
tulajdonit a nágyfejüeknek.
A hülye gyermek koponyája
alakra nézve még sokféle lehet.
elferdüléseket
mutatta ki: 1. Hosszusági
A vizsgálat a következő
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rendellenesség:WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a j hosszu
koponya;rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b] rövid koponya.
2. Szélességi rendellenesség:
a j keskeny
koponya,
b) széles
koponya.
:3.
Magassági
rendellenesség:
a j hegyes
koponya,
b) lapos koponya.
1\1indezék
közül ismét az egyik össze lehet kötve a másikkal.
említsük
még fel a hiányos,
Hogy pedig a kép teljes legyen,
vag)' rossz, szabálytalanul
képződött
fogazatot ; a rossz szokás,
vagy energia-hiány
okozta nyitott szájat, melyből valamint az orrból
is a váladék legtöbbször
folyik;
a szájpadlás
elferdüléseit
; a keskeny és beesett mellkast ; a beszédbeli fogyatkozásokat
(dadogás,
némaság,
állandóan
képtelenség
egyes
hebegés, e kettő párosulva,
hangokat kiejteni)
osztályát képezik a kr ctinck, Ezeknél
A hülyéknek
egy külön
a szellemi
visszamaradottság
feltűnő
testi elkorcsosodással
van
egybekötve.
Ismertető jeleik : az idomtalan szétálló öreg és ránczos
arcz széles tompa orral; vastag ajkak, melyek közül a nyelv kilóg;
fejletlen alsó test;
idomtalan
kezek és lábak, rendesen
törpék és
golyvásak
is. Egyes
helyeken
csak szórványos an fordulnak
elő
kretinek,
de bizonyos vidékeken helyhezkötött
kretinismussal
találkozunk, igy pl. hazánkban
a Csalló- és Muraközben.
Mindezen fogyatkozásokat
ismerni kell s szükséges,
hogy azok
minden alkalommal
tekintetbe vétessenek,
mert ezekből világlik ki
a hülyék szellemi élete s ezeket ismervén, kereshetjük
csak a képzésükhöz vezető utakat és módokat.
Még csak azon okokról óhajtok röviden megemlékezni,
a me-baZYXWVUTS
lyek hülyeséget
okoznak.
-Egyes esetekben nagyon nehéz, vagy éppen lehetetlen a hülyeség okát biztosan meghatározni.
A tapasztalat
ugyanis azt bizonyitja, hogy ugyanazon
ok egyik esetben hülyeséget
okoz, a mámérlegelnünk
kell
sikban pedig nem, azért az ok megállapitásánál
az összes fenforgó körülményeket.
Az idiotismus okát azonban minden esetben a szülők,
illetve
rokonok előéletében,
egyéni szervezetében,
vagy pedig magában a
gyermekben
kell keresnünk
s e szerint veleszületett
és szer zeii hülyeséget különböztetünk
meg.
A veleszületett
hülyeségnél
legnagyobb
szerep jut az átöröklésnek.
Az átöröklést
ugy magyarázzák,
hogy "az embernél az
elődök ideganyagának
tulajdonságai
átöröklődnek
az utódokra
és
dispositiót
teremtenek
arra, hogy az ideganyag
bizonyos behatásokra ugy reagáljon,
a mint az az elődöknél reagált" .
.
A veleszületett
hülyeség
okai lehetnek
még:
a szülők vérrokonsága,
iszákossága,
az anyának
áldott állapotában
szerzett betegségei és az ez idő alatt befolyt körülmények,
mint nehéz gondok,
munkák, kedélyi izgalmak, ijedség stb. Még csak a köznyornorról
emlékezem meg. Tény,
hogy az egészséges
táplálkozás,
elegendő
mozgás a szabad levegőn, vidám keclélyi állapot, testgyakorlat biztos
előmozdítói
az erőteljes szervezetnek
és "'tényezé5i az egészséges generatiónak.
Más részről viszont be van bizonyítva,
hogy ezen feltételek ellentéte:
a köznyomor,
tehát a hiányos
és rossz táplál-
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kozás, gazos, nedves lakások, valódi tenyésztő
helyei a fogyatékos
utódoknak.
A szerzett hülyeség
támadhat
az élet bármely
szakában
bekövetkezhető
betegségek,
vagy különféle
külső
befolyások
által.
az agybántalmak,
továbbá
asarlach,
difteritis,
Ilyenek különösen
angolkór,
himlő, fogzásigörcsök,
typhus,
nehéz szülésnél okozott
elhanyagolt
nevelés, esés, fejreütés.
pálinka és
sérelem, önfértőzés,
dohány élvezete.
A szerzett hülyeségnél,
az életkorra való tekintetből legnagyobb
százalékkal
szerepelnek
az egy és két éves gyermekek,
mert ebben
a kerban a testi szervezet
még nem oly erős, hogy az ártalmas
külső behatásoknak
ellen tudna állni.
Érdekes még megemliteni,
hogy a statisztika
legtöbb
hülyét
mutat ki nz elsőszülöttek
között,
valamint azt is, hogy vannak
családok, a melyekben
két, három, sőt több hülye gyermek is van.rqponmlkjihgfedc
H er i n z«

A
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gyerm ekek
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igazgatós:igának
a szülőkhöz
felszolitása
után.)
a

s z ü lő k ,

hogy
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lá tó

J á nos. ZYXWVUTSRQ
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Ha a gyermekeitek
látók, ugy adjatok hálát Istennek és órködjctek, hogy szernük világát baj ne érje.
1. A gyerrnekckröl
való gondoskodásnakmár
a születés előtt
kell kezdődnie.
Miért is jegyezzétek
meg jól, hogy iszákos és kiéletű apák lövétel nélkül beteges gyermekeket nemzenek.
csapongó
2. Azon nők, kik terhességük
alatt fehérfolyásban
szedvednek,
okvetlenül vessék magukat alá orvosi kezelésnek.
mert különben a
gyermekeik szemei születés közbcn megfertőződvén,
rnegvakulhntnak.baZYXWVUTSR
*)

E közlernénynek

bevezető

A "G yógypa eda gogia i

soraiként

Szemle"

ft

következő

levelet

kaptuk:

Szer k,

tekintetes Szer kcsziőségénel:
H elyben.

Tellintetes Szer kesziő

Úr!

Sz ivcs volt engemet Jelszólitani.
hogy a Kegyed szerkesztése
alatt, új
elvek mctlett
megjelenendő
"Gyógypaed:lgogiai
Szcrnlc"
munkat.irsai
közé
én is belépjek.
Midőn
ezennel szerenesém
van szolgrilatomat
Tekintetességednek
felnj.inlani s magnmnt
rendelkezésére
bccsátani,
egyúttal
őszinte
örömömnek
adok kifejezést
:l felett, hogy f t fogyatékos
érzckűck
ügyei ily módon,
II
t.irsndalmnt
előbbrevivő
nagy tőrckvéscle
ir.int mindcnkor
fogékony
hazai
köz.önség
eliítt nyilv.in fognak
tartntni
s végre-vnlnh.ira
oly alakban
napmin.Iny.ijunk
tapasztalatai
s óhaja i
világot látni, a mint azt e téren működó
sugallják,
a vakok,
siketnémák
és hiilyéknck o=- nálunk, fájdalom,
még

,
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3. Ha gyermektek
születik,
szoritsátok
rá a bábát, hogy a
mindjárt
születése
után megtisztogassa,
úgy a
gyermekek
szemét
mint azt szolgálati szabályzata
rendeli. Aztán vizsgáljátok meg magatok is az első héten mindennap
a gyermek szemeit,
s ha azoknak héjairi legcsekélyebb
pirosságot,
daganatot.
vagy nyálkás váladékot vesztek észre, hívassatok
rögtön orvost s járjatok el szorosan
annak utasítása
szerint.
Ha orvos azonnal nem volna kéznél, úgy
tisztogassatok
meg a gyennek
szemét,
valahányszor
a gerrynek
legcsekélyebb
nyoma mutatkozik,
k. b. minden 10 perczben hidegvizbe mártott tiszta vászonrongyocskával,
vagy egészen tiszta puha
s z iv a c s o c s k á v a l,
vagy egyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
v iz b e
mártott é s kifacsart
vattadaraba szernet a halántéktól
a szemnyiláson
át egészen
kával, miközben
Továbbá
folytonosan
finom vizes rongyöcsaz orrig törülgessétek.
kákat kell a gyermek szemeire raknotok,
melyeket jeges vizbe való
mártogatással
vagy jégdarabokra
fektetve hűsítettetek
meg. A vizes
rongyoeskálc
azonban
ne legyenek
(nagyon) kelleténél vizesebbek
s mihelyt kevéssé
átrnelegedtek,
rögtön ujakkal váltandók
fel.
Ha csak az egyik szem van meggyúladva,
akkor óvakodjatok,
nehogy a rongyocskával,
szivacsdarabkával
vagy a vizzeI, amelylyel
a beteg szemet
tisztogattátok,
az egészséges
szemhez
érjetek. A
magatokra
beteg szem minden egyes tisztogatás
után, a melynél
is ugyancsak
vigyáznotok
kell, nehogy
szemeitelebe
nyalka
frecscsenjen, meg kell kezeiteket szapanynval
mosnotok s az összes tárgyakat:
rongyocskákat,
szivacsdarabkákat
és a tisztogatásnál
használt vizet megsernmisítenetek,
minthogy
általuk a saját szemeitek
ügy, mint már sokéi könnyen megtertöződhetnek.
Az újszülötteknek
e fajta "szemgyuladása
" szerfelett veszedelmes
betegség;
ha azonnal nem használjuk
a helyes megfelelő
szereket,
legtöbb
esetben
teljesen elpusztítja a látóképességet.
A Nérnet
birodalomban
az 1880-ban
feljegyzett
37600 vak
között
:.5760 találtatott,
a kik eme betegségben
vesztették
el látásukat.
De ha az előbb emlitett óvó intézkedéseket
alkalmazzátok,
az
orvost azonnal e lh iv já t o k , rendelkezései
szerint cselekesztek,
akkor
bizton remélheti tek, hogy gyermekeitek
szemevilága
megmarad.
nicssze

elmaradt
s kellő figyelemben
épen
nem rész esült érdekei
pedig
megkivánjak.
és meggyőződéssel
adom rit Tekintetességednek
felhaszE reménynyel
nál.is végett ama lefordított
népsz erii irutk.it, melyet Némethonban
széltébenhogy
gyermekeiket
a vakságtól
hosszában
olvasnn k az emberek a végból,
megóvják
és őket addigra
is, mig intézetbe
adják,
foglalkoztassák.
(Kint
hogy minden gyermeket
be lehet adni.)
ugyanis
annyi már a vakok intézete,
Szolgáljanak
az iratk.ihan
foglalt tanácsok és útrm.tat.isok
tájékoztató
fclvilagositrisul
mindazoknak,
kik b e ly z e t ű k n é l fogva
r.iszorulnak,
s nyilvánuljon figyelembevételüknek
csalhatatlan
sikere nálunk is abban, mint a külcsetelnek napril-napra
ritk.ibh.i vriló fellépésében.
földön, t. i . a megvukul.is
Budapesten,
1R!)!). február hó 2-;[11.
Tisztelettel
P iI T É lI ' rqponmlkjihgfedcbaZYXWV
Ig n á c.
2
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4. Ne tűrjétek, hogy gyermekeitek
olyan tárgyakkal játszanak,
avagy azokat még csak kezükbe is vegyék,
amelyekkel
szemeiket
durranó
megsérthetnék,
milyenek:
a szeg, ár, villa, üvegcserép,
pisztoly, nyíl, robbantó
anyagok stb.
Németországban
3300 világtalan
egyén vesztette
el látását
külső sérülés következtében.
Ha mindjárt csak az egyik szem sérül
is 'meg,míndig
nagybaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
a z a veszély,
hogy együttes ellobosodás által
a másik is megvakul,
Folyamodjatok
ennél fogva hasonló esetekben
m in d c n e k
előtt orvosi segélyhez.
ö . Ha gyermekeitek
kanyaró-,
vörheny-,
difteritisz-,
bárányhimlő-, agyvelőgyuladás-,
vagy
tifuszban
betegednek
meg, úgy
ápoljátok
őket pontosan
az orvos rendelése szerint, még akkor is,
ha a betegség már alább hagyott.
Mert minden elhanyagolás
vakságot vonhat
maga után. M in d e n 1 0 0 vak gyermek közül 9-en
vesztették
el (a nemethoni statisztikai
adatok szerint) eme betegvilágát.
Ha a betegség tartama alatt észreveszitek,
ségekben szemük
hogy az egyik szem megtámadottsága
alkalmával a betegség tünetei
a másikban is m utatkoznak,
akkor figyelmeztessétek
erre az orvost rögtön.
G. Ha gyermekeitek
gyenge
testalkatúak,
nevezetesen,
ha
skrofulában
szenvednek,
akkor fenn forog a szembaj és megvakulas
veszedelme
is A f ia t a l k e r b a n levő vakok
8 0 / 0 -a
ezen betegség
által fosztatott
meg szemevilágától.
Azon legyetek tehát, hogy gyenge
jó és könnyen
emészttestalkatú
vagy s k r o f u lo t ik u s gyermekeitek
hető táplálékokat.
(milvenck
: tej, tojás, hús stb.) kapjanak
és friss
Jcvegön sokat rnozogjanak,
hogy ezáltal mielőbb
erősek és egészségesek legyenek.
'c engedjétek
meg soha, hogy gyermekeitek
reggeli vagy esti
mellett s z e r n ü k e t olvasás,
kötés,
félhomályban
[t\'agy rossz világitás
varrás vagy finomabb munka által rnegerőltessék,
minthogy ezáltal
gyenge látásuakká,
v. rövidlátókká
lehetnek
és látóképességükben
nagy kárt okozhatnak.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
8 . N e egyezzetek
bele soha, hogy gyermekeitek
szemüveget
hordjanak,
mielőtt az orvos szemüket meg nem vizsgálta és nem
tette meg a rendelést
valljon kell-e nekik,
és milyen
fajta szemü v e g rc
lesz s z ü k s é g ü k ,
Végül legkomolyabban
tanácsoljuk
a gyerhogy minden rnutatkozó
szembaj ban tüstént
mek hozzátartozóinak,
orvoshoz forduljanak segitségért, bármilyen orvos legyen is az.
j

H.

Hogyan

bánjanak
nevéljék

a szülők vak gyermekeikkel
őket legfiatalabb korukban?

és hogyan

Ha vak gvermekeiek
van, gondoljátok,
hogy Isten azt azért
szerétettel
ós figvelemmel
ajándékozta
nektek,
hog." vele kiváló
bánjatok.
Ha kellő múdon
ápoljátok -és nevelitek őt, derele es boldog ember válik bckiic, ilki megállja
az életben
helyét és nektek
örörnctekre
szolgál ;" ámha
őt ellenkezőleg
elhanyagoljátok,
vagy

Gyógypacdagogiai

Szemle.

19

_ elkénveztetitek,
akkor szánalomra
méltó teremtés lesz belőle, amely
nektek és önmagának
egyaránt terhére van.
Alkalrnazkodjatok
ennélfogva
a következő
utasitásokhoz:baZYXWVUTSRQP
vak gyermeketekkel
egészen
úgy, mintha
látó
( f ~njatok
volna és iparkodjatok
tagjait és érzékeit,
mihelyt csak lehet, működtetni és gyakorolni.
Mihelyt kezeit emelgeti, adjatok neki mindenféle tárgyakat,
kisebb játékszereket.
hogy azokat tapogathassa
;
erősen
megfoghassa
és velük játszhassék
; hallását
és értelmét
ébresztgessétek
előbeszélés,
éneklés
vagy hangszereken
való játszás által.
2. Tanítsátok
meg gyermeketeket
ugyanabban
a kerban járni,
a me~yben a látó gyermekek
tanulnak.
- - ;3) Ne hagyjátok
a gyermeket
sokáig egyhelyben
tétlenül ülni,
hanem szoktassátok
rá, hogy a szobában,
a házban,
'í(ésőbb az
udvarban
s még tovább is körüljárjon
és környezetének
összes tárgvait megtapogatás
által megismerje,
4, Tanitsátok
meg gyermckteket,
mihelyt csak lehet öltözködésre, vétkezésre,
mosakodásra,
fésülködésre,
ruháinak
eltevésére
evésközben
a kanálnak,
késnek,
viliának
kellő
rendbentartására,
használatára,
A vak gyermek
minderre
épen úgy képes, mint a
látó, csak ismételten
be kell vele gyakorolnotok,
minthogy
látás
által eltanulni nem képes.
- 2 . Őrködjétek
szorgosan
a gyermektek testtartása fölött Minthogy ugyanis nem látja, hogy mások hogyan viselik magukat, igen
könnyen illetlen szokásokat
vesz fel, a melyek később környezetére
elviselhetetlenekké
válnak. Ilyenek, hogy ingatja vagy forgatja fejét,
ujjaival
szemeit furkálja,
elfintorgatja
az arczát, karjait
himbálja,
járásközbeu
fejét és f e ls ő t e s t é t
előre hajlít ja, ülés közben
előre
görbedve
tartja testét stb, stb, l\Iihelyt gyermektelren
ilyesmiket
észrevesztek.
iparkodjatok
őt teljes elszántsággal
erről leszoktatni ;
I I I ert
ha az ilyesmi egyszer szokásává
lett, gyakran
évekig tartó
iskolázás sem képes rajta javitani.
G, Hagyjátok
vak gyermeketeket,
a mikor csak lehet látókk al
játszani,
és velük a szabadban
járni-kelni,
Járjatok
vele szorgalmasan sétálni és adjatok neki alkalmat kisebb tornagyakorlatokra.
A mikor csendesen
kell ülnie, adjatok a kezeibe valami játékszert,
me1y főleg a tapintás és hallás
érzekére képes hatni; milyenek a
harmonika
stb.
labda, bábu, kövccs ke, épitőszekrény,
7, Hogy gyermektekkel
a külső
világot
megismertessétek,
minden kézhez
kerithető
tárgvat
meg kell vele tapiptatnotok,
a
termeket és távolságokat
megjáratás
és végig lépetés által megméretnetek.
Tapintási
érzékének
különös
fejlesztése
végett,
adjatok
neki különfélc szöveteket,
fanemeket,
növényeket,
pénzeket stb,
8. Vegyen
vak K,'ermeketek
(mihelyt
esak képes rá) házi
teendőitekben
részt;
füzzön
fel gombot
vagy gyöngyöt,
fejtsen
babot,
borsót,
törjön diót, morzsoljop
kukoriczát,
türülgessen
búhámozzón
burgonyát,
tort, öblögessen
edényeket,
őröljön kávét,
szedjen gyümölcsöt,
etesse a tyúkokat,
galambot,
kutyát,
macskát
2*
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vagy egyéb házi állatokat. Könnyebb kézi munkával um. ezérnagoni bolyítással, fonatkészítéssel, durva kötél fonással is elfoglalhatjátok őket.
~9. Beszéljetek gyermeketekkel gyakran és sokat; minthogy
neki, miután gyengéd gondoskadástokat arcotokról le nem olvaskedves szavatokat minél gyakrabban
hatja, okvetlenül szükséges
hallania. Kérdezgessétek gyakran mindarról,
amit környezetében
hall v. tapint és nyujtsatok neki minél gyakrabban alkalmat, hogy
azokról kérdezősködhessék.baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 0 . Óvakodjatok
vak gyermektek jelenlétében olyasmit beszélni, a mi az illem és jó erkölcsökbe ütközik, mert a vak gyermek figyelmesebb arra, a mit hall és azt jobban emlékezetében
tartja, mint a látó.
1 1 . Ne fejezzétek ki vak gyermekeitek jelenlétében
soha szánakozástokat vaksága fölött és ne is engedjétek meg, hogy azt
más tehesse. Mert az ilyen részvét-nyilatkozatok a gyermeket csak
elkedvetleníthetik és leverhetik. Iparkodjatok inkább őt felvidítani és
vidám tevékenységre serkenteni, hogy kedvvel és bátorsággal törekedjék előre, hogy a maga számára az életben önálló állást kiküzdeni és idegen vigaszt és idegen segélyt nélkülözni képes legyen.
12. Adjatok gyermeketeknek gyakran alkalmat emlékező tehetsége gyakorlására, mert a jó emlékező tehetség neki később kitünő
szolgálatokat fog tenni Tanuitassatok be vele könyv nélkül jeles
mondásokat, apró költernényeket
és elbeszéléseket, amit leggyakrabban nagy élvezettel fog tenni.
.
13. A vak gyermeket épen olyan jókor .lehet a val1ásosságra
és erkölcsösségre nevelni, mint a Iátót,
Alkalmazkodjatok hozzá!
14. Mihelyt vak gyermeketek a 8 éves kort elérte, forduljatok
a vakok budapesti orsz. intézete igazgatójához, ki a felvételhez
szükséges
tudnivalókat hivatalból és díjtalanul tudornásotokra
hozza
s gyermeketek felvétele ügyét elvégzi.
15. Ha végül gyermeketek a folyamodók nagy száma miatt
az intézetbe felvehető nem volna, irassátok be őt községetek iskolájába, annak tanítóját
pedig kérjétek meg, hogy az oktatásban
szükséges
tudnivalókat illetőleg szintén az előbbi pontban emlitett
igazgatóhoz forduljon és a megkivántatc tan eszközöket is tőle kérje.
Kelt Budapesten,

1893. novernber hóban.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
P iv ér Igná c,
kegyesr.

al doz r, a vakok
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a dadogók

m ód szere

p á r is i

s z e r in t.

nantcsibaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
0 1 '\ '0 5 0 k
művéből
fordította:

Dr.WVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S Z lJ .b ó rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
Sér id o r ,

Cllervin Claudius volt az, kinck
nagy
érdemül
tudható be,
hogy 184t3-ban, mathematicai pontossággal
ismerte föl azon phisiologiai zavarok összeségét,
rnelyek a dadogást jellemzik.
Addig is észleltek ugyan különböző tüneteket, melyek a dadogásnál valósággal jelen vannak, de nem voltak
képesek
közöttük
az összekötő kapcsot megtalálni.
Meg kell itt jegyeznünk,
hogy ezen időben a physiologiai ismeretek, különösen
az idegrendszert
illetőleg,
távol
állottak a tökély
azon fokától, melyen most vannak.
Az agy beli localisatio ismeretlen
volt. Broca
által a beszéd
tett első tanulmányok,
1861-böl származnak.
Igy
agyi központjáról
Chervinnek
nagy éleslátással
kellett bírnia, a normális
és kóros
jelenségek
megfigyelésében
és egyuttal bámulatos
és genialis észlelő
lehetett, hogy megtalálta
a természetes
lánczolatot
és levonta a
következtetéseket,
felállította a helyes elveket, melyeken igazán tudományos
módszerét
fölépítette, s mely módszer épen a fentemlített
okokból ad oly tökéletes eredményeket.
Ezen módszer, a beszéd-rnűködés
rendes jelenségeinek
elemzésén alapszik;
egyuttal azon rendellenességek
pontos megfigyelését
föltételezi, melyek a dadogást okozzák.
A normalís beszéd ugyanis három rendbeli élettani rnűködést
föltételez.
1. A gondolat megfogamzását
(eszme).
2. A gondolat kifejezését (rnondat).
4. A gondolat kifejezésére
szolgáló
szóhangok
kibocsájtását
(beszéd).
A dadogónal
ezen három
rendbeli
physiologiai
működés,
többé-kevésbbé
meg van zavarva.
Megesik, hogy
a gondolkozás
mechanizmusa
a legcsekélyebb
fölindulás
folytán rosszul, -- vagy
éppen nem működik. A dadogó nem tud beszélni, mert nem találja
meg a mondandóját.
Máskor hiányzik az akaraterő,
rnely a szók kimondásához
szükséges
mozgások fölött uralkodik;
vagy annyira meg van zavarva,
hogy amikor a gondolat már megfogamzott,
a dadogó nem képes
azt kifejezni.
V égül föltéve, hogy az eszme képzés rendes, az akarat is elég
erélyes arra, hogya
szók kifejezésére
szüséges mozgásokat
kiválthatja, a szók kimondása
ad okot, az izommozgások
coordinatiojának hiánya
miatt, az ismétlésekre,
ingadozásokra
és rendellenes
megállapodásokra,
- szóval a dadogasra.
Ezek a Chervin-féle rnódszer physiologia
alapelvei.
Maga a dadogás kezelése, egyrészt moralis, melynek segit-
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ségévei a kezelt természetes
befolyásolasi
képessége rnódosul ; másrészt functionális,
melynek czélja a rendellenes
légzés rythmusát
helyesbíteni.
Chervin Claudius módszerét
fia, dr. Chervin, a dadogók párisi
intézetének
igazgatója
tökéletesítette.
Ez utóbbinak
módszerét,
in extenso, a saját leírása nyomán
a következőkben
ismertetjük:
A kezelés ezen módszer szerint 20 napig tart és mint említve
volt, két részből áll;baZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
l l . m.
a moralis- és a functionális kezelésból.
Leggyakrabban
a két kezelés összeesik;
nagyobb
világosság
kedve ért azonban külön
fogjuk őket ismertetni.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
1. A functiona lis
kezelés. Ennél első sorban a légzési rythmus
állítandó helyre.
E czélból a dadogót meg kell tanítani lélegzetet venni, s illetve
arra, hogy a beszéd szempontjából
legyen
képes
lélegzetét érvényesíteni.
Vannak
módszeres
légzési
gyakorlatok,
melyek
segélyével
gyakorlatilag
tanítják a dadogót a belégzésre,
valamint arra, miként
történik a kilégzés;
végül hogya n kell ezen két időszakot egy pihenőnek megelőznie,
mely alatt a szájnak zárva kell maradnia.
vagyis
a levegőnek
Ezen gyakorlatok
a pihenési időszaktól,
mintegy sóhajszerű
kibocsájtása
után kezdődnek,
anélkül azonban,
hogy a hangszálagok
rezgésbe hozatriának.
Később a kilégzést külön hangok és összekötött
hangok kiejtésére használjuk
A hangzók
kiejtése könnyebb
lévén, ezekkel kezdjük.
A hangzók után következnek
a mássalhangzók.
a kiejtés mechanismusát
tanulmányozzuk.
Mindegyik kiejtésénél,
Mikor a beszéd
elemein túl vagyunk már és az egyik vagy
másik
mássalhangzó
kiejtésenél
előforduló
nehézségek
speciális
gymnasticai
gyakorlatok
segélyével
legyőzettek:
áttérünk
a szótagokra, szókra, mondatokra
és párbeszédekre.
Rendkívül nagy [ontosságú, hogy ezen gyakorlatoknál
minden
szótag
tisztán,
tökéletesen ejtessék ki. Ez azonban semmiképen
sem jelent annyit, hogy
a kezelt a szótagokat
úgy ejtse ki, hogya
szók ezáltal mintegy
széttagoltassanak.
Az olyan eljárás, rnely abból állana, hogy a szók
tagolását egy-egy kézmozdulattal,
vagy egy ingának ütenyes lengésével jelezné teljesen elhibázott volna. Igy szakgatott,
ütenyes beszéd keletkeznek,
mely megrontaná
a szók egységét, összefüggését.
Ezen módszer feladata ellenkezőleg
a természetes
szótagolást
gyakorolni, melyben a szótagok minden
megszakítás,
mmden
szünet
nélkül követik egymást. Ugy" ahogy
a szótagok a szók alkotására
egymáshoz
vannak kötve. Ugy kivánja ezen módszer, hogya gyakorlatoknál
egy ugyanazon szónak minden tagja egy könnyed hangvontatással
leszen összekötve
Ezen gyakorlatoknak
rendkivüli lassúsággal kell tőrtenniök.
főleg a kezelés első tiz napjában. A gyakorlatok gyorsasága
azonban fokonként -növekszik, a beszéd sebesebbé
válik és amikor a kezelés első befejezést
nyer, a kezelt a rendes
szokásnak
megfelelőleg
nyugodtan,
dadogás nélkül beszél.
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Ez a kezelés functionális
része.
Megjegyzendő,
hogy a hang- és articulaló szervek rendes működése
igen megkönnyíttetik
a jól egybeállitott
és a phonatió
különböző phásisaiban
fellépő nehézségekhez
alkalmazott
módszeres
gyakorlatok
által.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2. Az er kölcsi kezelés. Ez alatt a következőket
értjük: A gyakorlatok igen lassan alkalmaztatnak.
Ezen körülményelengedhetlen
nemcsak a szervek nek a rendes működéshez
való szoktatása szempontjából,
de abból aczélból
'is, hogyagondolatképzés
rnűködése
és . a fegyelis rendessé tétessék. Egyúttal
fegyelmezzük
a szerveket
mezés erélyét lényegesen
emeljük az által, hogy kényszerítjük.
a
kezelésben
lévőt arra, hogy a kezelő vel egyidejűleg kezdje és végezze
a gyakorlatokat.
Szóval, hogy szolgailag
kövesse
és utánozza' a
kezelőt a gyakorlat
minden változataiban
; s a dadogó tényleg jobban rá van utalva az utánzasodó
mintára, mint "a rnegbiráltatásra.
Az által, hogy kényszerítjük
a dadogót,
hogy
légzésének
és
szótagolásának
mikéntjét a kapott útasitásnak
alárendelje,
akarata
megszokja
a gyors fegyelmezést
oly czélra, hogy szcrvei pontosan
végezzék
a legkülörnbözőbb
és lcgváltozóbb
működéseket,
melycket
előrelátással
és jól kiszámitva
végez és előír.
a kezelő észszerüen,
A kezelés tartama három hétre terjed.
Az első hét a beszéd elemeinek
és a légzés módszcres
gyakerlatainak
szentelendő.
Ezen időszak alatt szakítani kell a kezeltúj phoneticai
nek eddigi beszédmódjaval
és meg kell vetnie
az
szokások
alapját.
Hathatós
segédeszköze
ezen munkának
teljes
nyugalom,
mely a kezelő
órákon
kivül
előirandó.
Azon : naptól
kezdve, melytől a kezelés
megindul,
nem szabad a kezeltnek dadogni. El kell felednic hogy egyáltalán
dadogott, és hogyan dadogott. Ezt ugy érjük el, hogy olyképen
állitjuk
össze a médszeres
gyakorlatokat
es ugy alkalmazzuk,
hogya
legsulyosabban
dadogó
se tudjon dadogni, mikor azokat végzi. Es, hogy az eredmény ne
legyen veszélyeztetve,
azt tanácsoljuk
az illetőnek, hogy egyáltalán
ne beszéljen.
Természetes,
hogy amig IL módszer elvei nem teljesen ismertek és gyakorlottak
a kezelt által, azokat nem alkalmazza a beszédben sem. Ha azonban meghagy juk a gyakorlatokon
kivüli beszéd
szabadságát,
veszélyeztetjük,
hogy elfelejti, amit tanult;
másrészt
oly ingadozásta
tett szert, mely nem szolgál előnyére. Ezen szigorú
i l . kezelt
silentiumnak
más czélja is van. Bizonyos higgadtságot hozbaZYXWVUTSRQP
gondolkozásaba
és elfelejteti vele a dadogás emléket. E? i l higgasztó
hatás nem megvetendo
s azt naponta
látjuk alkalmazni
az elmegyógyászatban,
még pedig eredmény nyel.
A második héten a kezelt visszanyeri szólásszabadságát.
Elérkezett annak ideje, hogy értékesítse
azon figyelmeztetéseket,
melyeket kapott. Ezentul beszélhet,
mert nem fog már dadogni, ha csak
útasitásoegy kevéssé is igyekszik lassan beszélni és követi azon
kat, melyek a légzést, a nyelv és ajkak rendes mozgását
és a szótagolást stb. illetőleg vele közöltettek.
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I t t kezdődnek
a nehézségek
a kezelésben
levő re, de ez egyszersmind
azon alkalom, hogy napról-napra
fokozódni látja előmenetelét. Megnyugvással
észlel vén, hogy nem dadog beszéd közben,
felfogja, hogy csak úgy gyógyul, ha folytonos figyelem és óvatosság mellett a kezelő utasításaiból
semmit sem hagy figyelmen kívül.
Tényleg csak a következetes
munka,
a kezelt szakadatlan
figyelme és a saját maga ellenőrzésének
és az abbeli erélyes akaratnak, hogy magát beszélni hallja, tulajdoníthatók
azon igazán bámulatos eredmények,
melyeket már a második
héten észlelhetünk
és
melyek daczára
ezen tapasztalat
megszokott
voltának,
bizonyos
elégedettséget
és kellemes meglepetést
keltenek bennünk.
De tényleg nem meglepő-e,
8 napi kezelés
után, hogy az
izomösszehúzódás
ok, rángások,
a bizonytalanságok
és legkifogásoltabb visszaesések,
ezen módszer alkalmazása
mellett eltünnek, hogy
mely
helyt adjanak a tiszta, rendes, könn ven gördülő beszédnek?
hovaelőbb
természetessé,
kellemessé és összehangzóvá
válik; amidőn a legszigorúbbari
alkalmazott
methodicus
lassúság
mellett, a
2-ik héten erőltetés nélküli állapot fejlődik ki, mely a kezelés 3-ik
hetében gyakorlando.
A 3-ik hét ugyanis arrabaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
s z o lg á l, hogy az uj elővigyázatos
és
módszeres
szokást, melyet a kezelt elsajátitott,
állandósítsuk és beszédét tökéletesítsük
azáltal, hogy óvjuk minden olyan befolyástól,
mely reá hátrányos
lehetne.
Egyúttal
mélyreható
figyelemben
részesítjük, a rnondatok megszakitását
és hanghajlitását,
változatait
illetőleg. Végül az első napokban alkalmazásba
vett nagyon marquirozott
szótagolást, higgadt,
gyengén accentuált
beszéddel helyettesitjük,
melyben minden szótag
sietség és megszakítás
nélkül ejtetik ki.
Ezen eredmény elérése nem nehéz,
ha kezdettől arra szoktattuk a kezeltet, hogy hangját
szótagolás
közben
kissé
nyújtsa,
el a szótagokat
a szók
szakgatott
kiejtévontassa
és ne különitse
séveI. Nincs egyéb teendője a kezeltnek, mint fokozatosan
csökkenteni a hang nyujtását,
vontatását,
hogy elsajátítsa
a természetes
társalgáshoz
szükséges
közönséges
beszédmódot.
Ezen utolsó héten azt ajánlják a kezeltnek,
hogy
utánozza
azokat, kik helyesen beszélnek, kik beszéde, anélkül, hogy szerfölött lassú volna, higgadt és megfontolt.
kiknél a légzés
és érzés
mondatok könnyen érthetők és
kettős szempontjából
jól elkülönített
kellemes hangzásúak.
Egyszóval
a jó kiejtés módjának
észszerű
és heható
tanulmányozása
által igyekszünk
a dadogót ügyes, gyakorlott és izléses
olvasóvá és társalgóvá
idomítani.rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHG
A g yó g yu lá s. Azon kérdésre, valljon a három hét után nincs-e
a kezelteknek az önmegflgyelésre
és gyakorlásra;
és
már szükségük
valjon az ú j s z o k á s eléggé meggyökeredzett-e
már bennük
arra,
hogy veszély nélkül elhagyhatják
11 gyakorlatokat
és az óvatosságnélküli beszédet, azt válaszolhatjuk,
hogy tá vol áll tőlünk az ilyen
gondolat!
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Amint a kezelt elhagy bennünket,
úgy kell őt tekintenünk,
mint üdülőt, kinek gondozásra
és elővigyázatra
van szüksége,
hogy
teljes gyógyulást
érhessen el.
utasításokat,
hogy foly tatKezei között hagyjuk a különleges
hassa a módszer alkalmazását.
Hogy meddig tartsanak
ezen üdülési
gyakorlatok,
azt bajos
megállapítani.
Ezen időpont változó és függ azon kitartástól,
rnelylyel ezen következetességet
igénylő munkálat
végeztetik. Fegyelmezett, kornoly növendéknek
legtöbbször
elégséges
egy havi ilyen
kezelés napi 2-3 órában.
A mi azon ellenvetést
illeti, hogy mivel három heti kezelés
nem mindig elég a gyógykezelés
és biztos orvoslás szempontjából,
mindjárt két havi terminust kellenebaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
k it ű z n i s addig a kezeltet
folyton magunk mellett tartani;
erre immár hosszú tapasztalatunk
alapján azt válaszolhatjuk,
hogy a három
heti kezelés
bár rövidnek
tűnjék is fel, teljesen elegendő, s ezen időtartam megnyújtása
fölösleges volna.
Mindaz, a mit a kezelt a kezelés alatt elsajátíthat, t. i. a hangképzés (phonatió) mechanismusának
rendszeressé
tétele, továbbá az
agyi szervezet
és a hangmódosító
(phonato - articularis)
készülék
közötti
összhang helyreállítása
húsz nap alatt mindig elérhető.
Ezen időn túl a kezelt telitve van bizonyos
tekintetben
a
módszerrel,
s szabad
szárnyra
bocsájtatást
kiván, hogy kevésbbé
különleges
környezetbe
jusson, mint a rnelyben három héten át volt.
Ez a felszabadítás
okvetlenül
szükséges,
hogya
gyógyulás
biztonsága
megadassék.
Hogy azonban
óvatossá tétessék azon veszélyekre,
melyek útjába gördülhetnek.
jó,
ha a rnódszerrel
egy
él, és ezért tanácsoljuk
neki, tegyen
ideig eszmei
kapcsolatban
folytonossági
gyakorlatot,
mely elégséges
arra, hogy gyógyulása
biztossá és teljessé legyen.
Ezen módszer
1844. óta több mint harmincz hivatalos bizottságtól bíráltatott meg, mely bizottságoknak
minden
érdek nélküli
jelentései csak magasztalással
telvék, és a rendszer
elveinek kornoly
és kitűnő eredményét
bizonyítják.
A franczia orvosi akadémia külön bizottsága
már 187-!-ben a
következő jelentést adta ezen rendszerről :
1. Tudományos
szempontból
észszerű;
2. Figyelemre
méltó eredményei
vannak és kitűnő szelgálatokra alkalmas;
3. Szám os előnyeinek
egyike, hogy az eredmények
pontosak
és tartósaknák
látszanak,
mint ezt a bizottság
szám os kezelten
tapasztalta.
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Irta:

EliásbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
J . (Arad.) --

Midőn Nagyméltóságod részemre 200 frt ú ta z á s i átalánytkiutalványozni méltóztatott, azzal a meghagyással, hogy mult (18D8.)
évi október hóra nyert szabadságom ideje alatt Ausztria és Németország nevezetesebb siketnéma-intézeteit
tanulmányozzam,
azt a
régi és hő óhajtásomat láttam teljesülni, hogy én is elzarándokolhassak azokra a helyekre, a hová nem csak Európa minden országából, hanem a távoli Arnerikából,
sőt még Japánból is sietnek
mindazok, kik a siketnémák oktatása módszerét tanulmányozni,
vagy ebben tökéletesbedni óhajtanak, hogy én is lássam azokat az
intézeteket, a melyek az u. n. nemet módszerrel meghódították úgyszólván az egész világ intézeteit.
Habár a siketnéma-oktatás
terén töltött szolgálati időm alatt
az eddig megjelent német szakrnűvek legkiválóbbjait rnind áttanúlmányoztam,
és habár a Berlinben megjelenő "Blátter fül' Taubsturnmenbildung" c z í m ű szaklap révén is mindig éber figyelemmel
kisérhettern
az ottani methodicai és egyéb rnozgalmakat : mégis
feszült várakozással indúltam útnak, hogy 2-3 intézet ismerésének
szűk köréből kilépve lássam, mikép viszik keresztül a gyakorlatban
azokat az elveket, a melyeket újabb időben arqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
tiszta élő beszéd- vagy
új-néme: módszernek
nevezett irányamagáéinak
vall.
Ha mint fiatal kezdő mentem volna ki, akkor a berlini k ir á ly i
intézetben töltöttem volna el a rendelkezésemre állott egész időt,
mert egy iránynak, egy módszernek
beható tanulmányozására ez a
legjobb út. Minthogy azonban a német szakirodalmat eléggé ismerem, mivel továbbá évek óta a távolból mintegy szemtanuja is
vagyok az ottani fejleményeknek
és azonkivül a gyakorlatban szerzett tapasztalataim - úgy vélem - önálló, kritikai itélet-alkotásra
is képesíten ek. Helyesebbnek láttam a tanulmányútamra szánt egy
havi időt úgy beosztani, hogy a berlini királyi intézetben 8 napot,
a bécsi izraelita, a prágai, a drezdai és a lipcsei intézetekben 2---2,
a hallei ban pedig 4 napot töltsek. Ettől az eredeti tervemtől annyiban tértem el, a mennyiben Halleban csak 2 napig maradtam,
mivel ennyi idő alatt is teljesen elértem az ott elérni szándékolt
czélomat, Lipcsében pedig egy vasárnapon kivül 3 napot töltöttem,
gyenge tehetségű gyermekek iskoláját
rnely idő alatt az épérzékű
is megtekintettem.
Hogy az egyes intézeteket tervszerűen és minél alaposabban
tanulmányozhassam,
még indulás előtt következő szempontokat állífigyelemmel voltam:
tottam fel, a melyekre külőnős
1. Az intézeti épület berendezése.
2. A helyiségek czélszerü vagy czélszerütlen volta egészségi
vagy paedagogiai szempontból.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

A tan eszközök gyűjteménye.
A növendékek
száma az egyes osztályokban.
Az osztályok heti óraszáma.
Mennyiben
érvényesül
azrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
új-uémet módszer ?
Szemleleti leg tanitanak-e ?
Használnak-e
a tanításnál jeleket, és ha igen, milyeneket?
tisztaság
és érthetőség
fl Milyen
a növendékek
kiejtése
szempontjából
?
10. i\lilyen a tanítási
eredmény,
leülönösen
az első és az
utolsó osztályokban)
és gyengébb
tehctségűek
osztályai
közötti
ll. A normális
különbség.
érik el az egész ranfolyamban
a kitűzött
czélt,
I2. Mennyiben
és mennyiben
az alsó 4-5
osztályban
azt, hogybaZYXWVUTSRQ
i l gyermekek
az
ll.
n. elemi nyeh-et elsajátitsák
?
13. Szótárt irnak-e ?
14. A rajzoktatás.
15. A f í ú k és i l leányok kézimunka-oktatása.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDC
1 G . B e s z é ln e k -e
a növendékek
egymás
között a t a n í t á s i ó r á kon kivül és hogyan)
17. Milyen a növendékek
spontán
beszédje
phoncticai
és
gramrnaticai
szernpontból
?
18. Mi a nevesebb tanítók véleménye a hallási gyakorlatok felől.
1II i\likép helyezik el (Halleban) a vidéki gyermekeket
és ho.
gyan történik az ellenőrzés ?
20. Van-é isrnétlő-,
illetve továbbképző
tanfolyam?
Az egyes intézetekben
látottak- cs tapasztaltakról
oly sorrendben bátorleodom
jelentést tenni, a milyenben
azokban időztem.
1. A bécsi

izraelita

intézet.

Ebbe a leülönben
is jóhirű
intézetbe főkép
azért tértern
be
:2 napra, hogy alkalmam legyen az ott folyó hallási gyakorlatokat
megfigyelni,
mclyck legújabban
ismét nagy port vertek fel.
és a községi
siketnéma-iskolákat
A bécsi császári
intézetet
azon okból nem kerestem fel, inert ezekben - hír szcrint -- nem
igen van mit tanulni, a miről meg is gyözödtem,
midőn a császárjubileumi kiállítás ifjusági csarnoka
ama o s z t á ly á b a n ,
a melybcn L l
siketnérna-intézetek
kiállított tárgyai voltak elhelyezve,
egyes Iűzetek ben lapozgattam.
.
A bécsi izraelita intézet élén dr. Brunner Xlór igazgató áll, ki
nem csak hogy képes az intézetet
azon a szinvonalon
megtartani.
a melyre jónevü
elődje, Deutsch,
azt emelte, hanem
tudása
és
munkássága
elég biztosítékot
nyújtanak arra nézve is, bogy az intéha figyelembe vesszük
zet hirneve még növekedjék
is, különösen
azt a körülményt,
hogy
a Ill. osztálytol
kezdve a legfelsóbbig,
a VI-ig, minden osztályban
maga is tanít, még pedig a vallástant.
mely tárgyra nem csak ezen felekezeti intézetben,
hanem a némető
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is kiváló súlyt fektetnek. A legtöbb helyen a legfelsőbb osztályban maga az igazgató tanítja ezt a tárgyat, vagy
legalább is a confirmatióra késziti elő a növendékeket, mint például
Drezdában. Azt a jó szokást, hogy az igazgató is tanít, nem lehet
ha meggondoljuk, hogy - a legtöbb
eléggé méltányolni, különösen
esetben - neki kell a legügyesebb tanítónak lennie, mert hisz' ha
ügyetlen volna a tanításban, nem nevezik ki igazgatónak. Ha ez
pedig igy van, miért kelljen az ügy kárára épen az ő ügyességét
nélkülözni? Azonkivül intenzivebb módon és méltányosabban is
fogja a tantestület rnűködését
megbírálni és ellenőrizni, mert maga
is benne állván a munkában,
itélete nem fog a tanitás számtalan
akadályán
egykönnyen átsiklani, hanem azok állandóan szeme előtt
lebegvén. elháritásukra
is könnyebben
fog módot találni. Walther,
Watter, Voigt, dr. Brunner, Köbrich, valamennyien tanítanak. Es
ezt igen üdvösnek tartom.
A bécsi izraelita intézet berendezésénél nem helyeselhető, hogy
egy teremben 4 osztály is dolgozik egy időben. Az igy keletkező
zsivajban az osztályfőnök sokszor alig érti meg növendékeit. Ennek
a kiejtés tisztaságára való káros hatása nyilvánvaló. Még jó, hogy
teremben vannak elheaz első és másodík osztályok külön-külön
lyezve. Itt is, ép úgy, mint a többi intézetekben is, az elsőtől az
utolsó osztályig állandóan egy tanító tanítja a növendékeket, azaz
a felszálló rendszert alkalmazzák. Részemről helyesebbnek tartanám,
ha az articulatiora való oktatás rendkivűli fontossága miatt az első
osztály állandóan egy kézben volna.
Az I. osztályban 1G növendék van, kiket egy régebbi gyakorlott, ügyes tanító és egy újonnan belépett fiatal ember tanítanak
oly módon, hogy a fiatal tanító megfigyeli idősb kartársának eljárását, azután begyakorolja a gyermekekkel az anyagot. Ez minden
esetre jobb eljárás, mint midőn kezdő fiatal embert, ki siketnémák
tanítására nincs is képesítve, azonnal megbiznak egy osztály önálló vezetésével.
A tanító főgondját az képezte, hogy az egyes hangokat tisztán
hozza ki a gyermekekből, a mi - dicséretére legyen mondva a legtöbb esetben szépen sikerült is neki; a mássalhangzókat azután
összekapcsolta azWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
á hanggal.
A második osztályban 15 tanuló van, szintén egy régebbi és
egy új tanító vezetése alatt.
A gyermekek egyik osztályban sem ülnek - ú g y mint nálunk
és Németországban - félkörben, hanem egymás háta mögött álló
padokban. Ha valamely gyermeket felelésre szólítanak fel, ki kell
jönnie az osztály elébe, hogy tanulótársai felé fordula azok le tudják olvasni szájáról a feleletet. Ezáltal az eljárás által sok idő megy
veszendőbe.
A gyermekek kiejtése meglehe~ős .tiszta és érthető, csakhogy
némi erőltetéssel beszélnek.
A harmadik osztályban 14, a negyedikben 15, az ötödikben 8
és a hatodikban 10 tanuló ül. Ezeket a számokat abból aczélból
országlakban
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bátorkodom ideiktatni, hogy kitüntessem belőlük, miszerint a harmadik osztály tól kezdve, miután itt már jobbára tömegtanítás folyik,
bátran lehet az eredmény koczkáztatása
nélkü110-nél több növendéket is felvenni, különösen
ha annyit is dolgozunk, mint a bécsiek.
Nem lehet feladatom az egyes osztályokban tapasztaltakra
külön-külön
kiterjeszkedni. Az első és második osztályokat is csak
azért említettem egyenkint, mert ezek mindegyikében
két tanító
foglalkozik egyidőben.
ri tanítási eredmény
általában véve igen kedvező ebben az
intézetben. A gyermekek kiejtése többnyire tiszta és érthető, szókincsők meglehetős gazdag. Feltűnő,
hogy úgy a tanítók, mint a
gyermekek is minden osztályban egyforma betűalakokat használnak,
de egyébként is nagy gondot fordítanak a szépírásra.
Nem írják le ugyan az összes tanult anyagot, hanem csak a
. legfontosabbakat, debaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
m in d a z o n á lt a l
nagy fontosságot tulajdonítanak
az írott szónak, a melyből sokszor ki is indulnak.
nem találtam, habár
Úgynevezett szótárt sem itt, sem másutt
a szakművekben
fontosnak tartják ennek iratását.
ri segédeszközökkel
való rajzolást csak az ötödik és hatodik
osztályokban cultiválják.
A kézügyességi oktatás a lipcsei iskola Jranya szerint halad.
Kár, hogy nincs továbbképző tanfolyama.
Daczára annak, hogy az egész tanfolyam csak G évre terjed,
a legfelsőbb osztály növendékei tudnak annyit, mint sok oly intézetben, a hol 8 évig tanulnak.
Ennek a szép eredménynek okait kutatva, azokat a következő
körülményekben
vélem feltalálhatni :
1. Az igazgató maga is négy osztályban tanítván, könnyebben
észreveszi és orvosoltathatja az esetleges hiányokat és hibákat.
2. A tanítók elismerésre méltó szorgalmában, kik minden perczet jól kihasználnak.
3. A heti órák nagy számában. A tanítóknak heti 31 órájuk
van; ezenkivül mintegy heti 10 órában felügyeletet is gyakorolnak
az internátusban.
A gyermekeknek ezenkivül még rajz- és kézimunka-óráik
is vannak, úgy reájuk nézve a heti órák száma 37-re
megy. Hogy ezáltal túl volnának terhelve, egyáltalában nem látszik
meg rajtuk.
4. A minden ízében szép paedagogiai készültségról
tanuskodó
részletes tantervben, melyhez értékes módszeres utasítások is vannak csatolva. - E helyütt megjegyezni bátorkodorn,
hogy részletes
tantervvel nem igen dicsekedhetnek az egyes intézetek. Minthogy
ennek rnindenkép
birtokába óhajtottam jutni, lemásoltattam magamnak.
5. Abban, hogy az uj-nemet módszert nem követik túlzásaiban is, amennyiben sokszor előbb irásban is közlik a tanulókkal
az uj tananyagot. Az élőszóval közlött tlj dolgokat is mindenkor
felírják a táblára.
G. Az intézetnek tan szerekkel való gazdag felszerelésében. Ezek
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a tan szerek nincsenek mutatós helyen szekrényekben
elzárva, hanem
a legszükségesebbek
ott vannak az osztályokban,
hogy mindenkor
kéznél legyenek, habaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
szüksóg
van reájuk.
a gyermekekben
is. Legyen szabad itt oly
7 . Végül
magukban
mornentumra
is Nagyméltóságod
becses
figyelmét
felhivni,
amely
mornentum - tudtommal
legalább a paedagogiában
eddigelé
még sehol sem talált méltatásra.
Ez a gyermekek
faji qualitása.
Ha beszélhetünk
nemzetek psvchologiájáról,
miért ne lehetne ezt a
p a e d a g o g íá b n n
is értékesiteni ; A zsidó fajt az jellemzi,
hogy s z e llemileg korábban
fejlődik, mint az európai nemzetek. A zsidó gyermek a legtöbb esetben ebből az okból halad jobban a vele egykorú
más faj beli gyermeknél,
de fejlődese előbb is fejeződik be, anélkül,
hogy az ekkor még mindig fejlődésben
levő más faj beli fölött akkor
is birna még in f e r io r it á s s a l, m ik o r ez az utóbbi is a fejlődés relativ
határához
ért.
Attérek a hallási gyakorlatokra,
rnelyek leginkább
vonzottak
ide ebbe az intézetbe.
Dr. Brunner igazgató, dr. Urbantschitsch
bécsi egyetemi tanár
elméletére és gyakorlatára
támaszkodva,
a "Rliirter f ü l' Taubsturnmenbildung"
f. é. 2. számában
fejti ki az ő nézeteit
és mindjárt
fel is sorolja azokat az eredményeket,
a melyeket a hallási gyakorlatoktól vár.
Fejtegetései
oda orrnollanak,
hogyWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
" it t rqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPON
a z a r itka
eset
á ll
be, ho/fY a ha nlfkép; ; et,'k c{jydb ér : : ékek l< ör eiből va ló képzetek lényetá moga ta sa
ntclletl, neuezelesen a lá tá si, ta pintá si
és a z izontér zék tá moga iá sá
ua l képeztelnek ....
c
"E z (a !? épzet) ha llá si, lá tá si,
ta pintá si
és 111O Z,![ á sileepzeiek complica tiojá uá
lesz." Ebből a

/f1 'S

tételból
indul ki és erre alapitja a hallási gyakorlatokat.
A p h y s iologia és nem a speculativ philosophia
törvényeivel
ez merő
ellentétben áll, amennyiben
egyik érzékszerv
soha sem helyettesitheti a másikat, valamint
működésében
sem támogatja
soha. A mint
az, a kinek gyenge a szeme, nem fog jobban lá tni, ha megtapogatja a tárgy at, vngy ha az attól eredő hangra
jól figyel:
épúgy
nem jöhet segitségére
a siket vagy nagyothalló
fülnek sem a szem
érzék, mert ezek
scm a bőr érzékenysége,
sem pedig a mozgási
közvetitésével
más és más minőségü
érzetek,
tehát képzetek
is,
támadnak
a lélekben. A hallási gyakorlatok
végeredményét
pedig
abban látja dr. Brunner,
hogy az élőbeszéd
a siketnémára
nézve
ugyanolyan
jelentőséggel
fog birni, mint a hallónal.
Ez már nemcsak vermes remény, hanem egyenesen
utópia.
A?; a lá tszóla gos
javulás, mely a siketnérnáknál
a hallási gyakorlatok folytán előáll, szerény
nézetem
szerint nem a hallóideg
vagv központ megerősbödésében,
hanem inkább dynarnicai hatásában keresendő,
a mennyiben
a gyermek tapintási érzéke különbséget tucl, ill. tanul tenni az egyes hangok
erőteljes
kiejtése
alkalmával, azaz : megérzi a hangot. A ~zavakkal
és mondatokkal
való
kisérletczéseknél
pedig ehhez hozzájárul
még a gyermek combináló
képessége
is, mely annál nagyobb,
minél több értelm: tartalommal
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bir a lélek. Tapasztalati
tény, hogy az oly gyermekek
kiknek még
némi hallásuk van, hallási gyakorlatok
nélkül is mind tisztább an
és tisztábban
beszélnek. Ámde ne gondolja senki, mintha ennek a
hallásjavulása
volna az oka. Részemről a hang csengőbb
voltát a
folytonos
gyakorlás nak, még pedig a hang megerőltetése
nélkül
való gyakorlásnak
tulajdonitom
ezt.")
Most már harmadik
éve, hogy Bécsben
még pedig fülorvos
utasításai nélkül, folytatják ezeket a gyakorlatokat.
Csodákat eddig
nem műveltek
még;
a tanítók azt állitják,
hogy ők meg vannak
elégedve az eredménynyel.
Eljárásuk
az, hogy eleinte az összes tanulókkal tesznek kisérleteket; később kiválogatják
azokat, a kiknél még némi hallás észlelhető. Ezekkel
naponta
fél órán át dolgoznak,
úgy, hogy 1--1
gyermekre
4--8 percznyi idő jut. Elóbb a magánhangzókat
gyakorolják, de mindig le is olvastatják
elóbb szájról;
azután átmentek
a mássalhangzókra,
majd egyes szavakra és végül egész mondatokat mondanak
a gyermekek
fülébe.
Feltéve azt, hogy ezekből
a gyakorlatokból
valami haszon
várható,
akkor is fölötte szükségesnek
tartanám,
hogy tapasztalt
fülorvos
adja hozzájuk az utasításokat,
nehogy a fül részletesebb
és finomabb
bonczolástanában,
valamint physiologiája
és különösen pathologiája
terén még sem egészen jártas tanító a gyermeknek esetleg nagy fájdalmakat
is okozzon,
vagy talán még meg is
sértse fülét.
A hallási gyakorlatok
alkalmazása
nem uj dolog. Foglalkeztak
ezekkel
már sokan,
de semmiféle
alakban sem tapasztalták
azt a
hasznot,
mely az azokra szánt idővel és fáradsággal
arányban
állana. A mult évben Halleban is tettek velök fél éven át kísérletet ;
a gyakorlatok
megkezdése
előtt és azok befejezése után is az egyetemi tanár assistense
megvizsgálta
a gyermekek
hallási képességet,
de javulást
nem constatálhatott,
a mire azután abban is hagyták
pályánken
és a kinek
ezeket. Walther, ki már 38 év óta működik
ügyünk
fejlődese
sokat köszönhet,
szintén nem vár sokat e gyakorlatoktól.
Vatter
egy gyülésen
is ily értelemben
nyilatkozott,
sőt találkoztam
oly neves szakemberekkel
is, kik az egész dolgot
egyenesen
humbúgnak
mondják.
Annyira
úgy sem lehetne vinni növendékeinket,
hogya
köértékök
tehát még az
zönséges
társalgást
meghallják;
gyakorlati
esetben sem volna e gyakorlatoknak,
ha tényleg javuIna is a hallás,
a miről meggyőződtem
Bécsben,
midőn egy oly leány, ki egész
mondatokat
hallott,
illetve a hallott hangtöredékekbőlrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQ
kiegészitett,
sehogy sem volt képes előzetes szájról való leolvasás nélkül ezt a
szót A1'a d meghallani.
Folyton csak ezt mondta:
a r a b. Es ez természetes is. A két a és az r hangot hallja, a d-nek csak dynamicai
hatását érzi, a mely azonos aWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g és b hangok
enemű hatásával.
E
") Tudjuk,
hogy
észszerűen
gyakoroljuk.

még

a teljesen

siket
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hangja

is erősbödik,
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három hang közül válogat tehát. Az ismert szónál könnyen eltalálja,
az az hozzácornbinálja,
az ismeretlen nél azonban találgat,
dc biztosat nem tud. Szájról leolvasni persze rögtön tudta ezt a szót. Ez
a kis példa is bizonyítja ezeknek a gyakorlatoknak
értéktelen voltát.
A mi viszonyaink
között,
a hol a siketnéma
gyermekeknek
t 2 százaléka
nver oktatást, az e téren való egyéb
csak nuntegy 10-baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
teendők miatt nem tartanám
czélszerűnck
még azt scm, hogy ezekis,
(Folyt.
köv.)ZYXWVUTSRQ
kel a gvakorlatokkal
még csak kisérletezzünk

H azai
" L a p s z e m le "

számból

és

h ir e k .
cz imű

" V egyesek "

rovataink

térszűke

miatt

a jelen

kimaradtak.
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