A képességek megállapításának fontossága az f
oktatás szempontjából.
Az a gyakorlat, melyet a budapesti állami gyógy
pedagógiai nevelő-intézet tantestülete évek sora óta űz,
hogy t. i. az újonnan belépett növendékek minden irá
nyú képességét megállapítja, követendőnek látszik nem
csak abból az okból, mert így az egyes növendékek
előhaladása szembetűnőbben állapítható meg, hanem azért
is, mert így kétségtelenebből meghatározható az az alap,
melyen az egész oktatásnak felépülnie kell.
Gyógypedagógiai intézeteink egyes osztályaiban a
növendékek létszáma nem oly nagy, hogy ezeknek a
megfigyeléseknek a keresztülvitele és megrögzítése nagy
nehézségekbe ütköznék, különben is az újonnan felvett
növendékekről lévén első sorban szó, az oktatás mene
tének megzavarása nélkül is néhány nap alatt, mondjuk
2 hetet, elkészülhetünk ezzel a munkával.
A felsőbb osztályokban levő gyermekekre nézve a
megfigyelések már nem oly fontosak, mert az előző évi
osztályzat kellőleg útbaigazít, de azért a magam részé
ről a rendes tanítást sehol meg nem kezdeném, míg a
gyermek képességeiről saját megfigyeléseim alapján lehe
tőleg hű képet nem nyertem. Ez nem bizalmatlanság az
előző évi megfigyelővel szemben, de mert mindenki más
és más színben látja a jelenségeket s ezek okát is saját
tudása és gondolkodása szerint állapítja meg, a magam
felfogása és tudása pedig nem fedi esetleg kartársamét,
a magam megnyugtatása, módszeres eljárásomnak saját
tudásom szerinti megállapításá céljából elkerűlhetlennek
kell találnom, hogy a tapasztalatok az én lelkemben élő
tudásnak megfelelően álljanak szemeim előtt.
A megfigyeléseket a magam részéről fontosnak tar
tom. Tanításunknak, nézetem szerint, alkalmazkodnia kell
a gyermek egyéniségéhez és képességeihez; általánosí
tani, mintegy kényszer zubbonyba verni a gyermek lel
két nem lehet s ez a mód nem vezethet sikerre. Soha
sem szerettem az iskolai élet egyöntetűségét, sohasem
tudott elragadni az a fegyelem, mely a testi szervezeté
nél fogva nyugtalan és ideges gyermeket a mozdulatlan
ságra kényszeríti, sohasem bámultam meg a merev ülés,
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összetett karok talán tetszetősebb egyformaságát, vala
mint nem imponált a kerekded, kifogástalan mondatokban
adott felelet sem. Én a gyermek leikéhez férkőzve, annak
a tudásnak a fokához mérem a tanítandókat, amely fokon
nézetem szerint a gyermek áll s ha helytelen feleletet
kaptam, akkor nem tekintem a gyermeket sem ostobának,
sem hanyagnak, hanem azt kutatom, hogy mi lehet annak
az oka, hogy a gyermek az előadottakat nem tudja, hogy
felelete nem üti meg azt a minimális mértéket sem, melyet
vele szemben alkalmaztam.
Ismétlem, engem á tanításnak csak az az eredménye
elégít ki, melynek megnyilvánulása a gyermek leikéből
látszik fakadni bármily szegényes alakban jelenjék is meg,
mert az a meggyőződésem, hogy a cifra köntös, az
emlékezet tárházából előhúzott kerekded mondatok tömege
nem az igazi tudás fokmérője. Ezért tartom fontosnak,
hogy a gyermek képességeit előre ismerjem, mert más
kép nem tudom megítélni, hogy az adott felelet a gyer
mek valódi tudásának megfelel-e.
A megfigyeléseknél a következőkre terjeszkedem ki:
1. Testi állapot általában;
2. Érzékszervek állapota;
3. Észrevevő és megfigyelő képesség;
4. Ítélő és következtető képesség;
6. Beszédbeli képesség;
A testi állapot megfigyelése nem olyan lényegtelen,
mint amilyennek látszik, különösen pedig nem az a szel
lemileg fogyatékosoknál. Hiszen mindnyájan tudjuk, hogy
a testi fájdalmak a szervezetnek bármily tekintetben való
rendellenes működése, minő óriási befolyással van a
gyermek, de még a felnőtt ember szellemi munkásságára
is. Az a gyermek, akinél a szervezet működése akadályo
zott, sohasem lehet annyira figyelmes, sohasem összpon
tosíthatja gondolatait annyira, mint a teljesen egészséges.
Ki kell tehát puhatolnunk egyes jelenségekből — nyug
talanság, bágyadtság, izgékonyság — váljon a megfigyelt
állapot állandó, sűrűbben ismétlődő, vagy csak szórvá
nyosan jelentkező-e? Amennyiben tapasztalataink meg
engedik, a jelenségek okát is megállapítjuk, vagy ha az
okot felderíteni nem tudjuk, az orvos tudását vesszük
igénybe. Mindenesetre azonban oktatásunkat ezen körül-
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mények is szabályozni fogják s a beteg szervezetű gyer
mektől nem fogunk annyit kívánni, mint az egészséges
től. A testi állapot megfigyelésénél különösebb eljárást
nem tartok szükségesnek, de ha a növendékek létszáma
nagyobb, az előfordult jelenséget az illető gyermek lap
ján megjegyzem, hogy feledékenységbe ne menjen s
ismétlődés esetén már útmutatással szolgálhasson.
Nagy gonddal figyelem meg az érzékszervek műkö
dési képességét, különösen pedig a látást, hallást és
tapintást. Az izlelés és szaglás a vakok oktatásánál min
denesetre nagyobb fontossággal bír, mint akár a siket
némáknál, akár a szellemileg fogyatékosoknál s ezen
intézetekben ez a két érzékszerv is a megkivántató figye
lemben kell, hogy részesüljön.
A látási távolságnak milliméter távolságra való meg
állapítása az oktatás szempontjából kevésbé fontos. Min
denesetre jó volna, ha olyan műszerekkel rendelkezhet
nénk, melyek e tekintetben teljesen megbízható adatokat
szolgáltatnának, de magam részéről elégnek tartom azt
is, hogy ha a szoba két ellentétes oldalának távolsága
vétetik alapúi s a kísérletek ezen távolságban történnek.
A látás jóságát megállapítottnak veszem, ha a gyer
mek ilyen távolságból, minden hunyorgatás és erőlködés
nélkül felismeri a vékony vonalat, megkülönbözteti az
irónt a palavesszőtől vagy tollszártól, megismeri a 2 fil
lérest, 10 fillérest a színe után, megmondja, hogy újjaim
között tartok-e valamit vagy sem. Természetesen csak
kisebb tárgyakat használhatok e kísérletezéshez, mert
hiszen nem akarok egyebet megállapítani, csak azt, hogy
a gyermek az oktatás folyamán bemutatott tárgyat képes-e
és milyen távolságról látni s a táblán írt betű minden
vonalát képes-e meglátni, vagy sem. Ha azt látom, hogy
a gyermek téved, a távolságot kisebbítem, míg a kívánt
eredmény jelentkezik.
A hallás jóságának megállapításánál ugyanezt a távol
ságot veszem, s hangok, ismert és ismeretlen, esetleg ide
gen szavak suttogása vezet reá, váljon normális hallású
gyermekkel van-e dolgom, vagy sem. Kísérletet teszek, hogy
mind a két fül egyenlő hallási képességgel bír-e, valamint
úgyanerre a látás megállapításánál is figyelmet fordítok.
A tapintás érzékének fejlettsége is befolyásolja az
9*
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ismeretszerzést, bár csekélyebb mértékben. A fejlettség
megállapításánál az ismert tárgyak alakjának, nagyságá
nak, felületének fölismerése az irányadó. Behunyt szem
mel, hátratartott kezekkel áll előttem a gyermek, s kezébe
adva a tárgyat, kívánom, hogy annak megtapintása után
nevezze meg. Ezen kísérleteknél eléggé érdekes tapasz
talatot szereztem, azt t. i. hogy a csekélyebb látással
bíró gyermek sokkal nehezebben ismeri meg a tárgyat,
mint a jó látással biró.
Az izlelés és szaglás megállapítása már kevésbé
fontos a mi oktatásunknál, de azért mindig meggyőző
döm a gyermek ezen két érzékének jóságáról is és pedig
oly módon, hogy behunyt szemmel 5—6 fűszernek ízét
és szagát kívánom meg, hogy felismerjék.
Az érzékszervek működésének kifogástalansága az
ismeret és tudás legbiztosabb fokmérője. Az a gyermek,
akinek egyik vagy másik érzéke kevésbé fejlett, vagy
hiányosan működik, lehetetlen, hogy olyan tiszta benyo
másokat szerezhessen, mint a teljesen jól működő érzé
kekkel biró gyermek, ettől tehát joggal annyi tudást és
ismeretet nem várhatok, mint a másiktól. Az a kísérle
tező tehát, aki a gyermek képességeit az érzékszervek
működési képességének előzetes megállapítása nélkül
akarja megismerni, nézetem szerint, téves utakon jár,
éppen olyan téves utakon, mint az, aki a gyermek szem
léleti körétől távol eső, vagy még egyáltalán nem szem
lélt, ismeretlen fogalmak megnevezését, vagy képről való
megismerését kívánja tőle.
Az érzékszervek megállapítását célzó kísérleteknél
igen nagy óvatossággal kell eljárnunk. Tekintetbe kell
vennünk mindenekelőtt azt a körülményt, hogy a gyer
mek új környezetbe jutván, nem lehet annyira elfogulatlan,
mint a szokott környezetben, hisz még a felnőtt egyén
is féfszeg olyan helyen és olyan körben, ahol ritkábban
szokott megjelenni. A másik igen fontos szempont, amit
figyelmen kívül hagynunk nem szabad az, hogy a gyer
mek szorongattatva érezvén magát, igen könnyen hajlik
az „igen“ vagy a „nem“ kimondására s szívesen ráfogja,
hogy hallott, látott valamit, csakhogy a kényelmetlen
helyzetből mielőbb szabaduljon. Hogy miféle mellékuta
kon próbál némely gyermek szerencsét, hogy iskolatársai,
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tanítója őt eszesnek tartsa, azt azt hiszem kartársaimnak
nem szükséges bővebben fejtegetnem; hogy milyen mel
lékjelek és mellékkörülmények csábítják arra, hogy vala
mit tudottnak tüntessen fel, arra vonatkozólag elég lesz
talán, ha egyik gyengén látó leánynövendékemmel szer
zett tapasztalataimról teszek említést. Gyanús volt előt
tem, hogy a lány néha lát, néha pedig nem lát meg
olyan dolgokat, amelylyek eléggé közönségesek ugyan,
de kisebb terjedelműek. Szorosabb megfigyelés alá vettem
s a tanterem tőlem ellentétes falához állítva, egymásután
felmutattam az asztalon levő tollszárat, írónt, krétát, golyót,
gesztenyét stb. Egy-két tévedés fordult elő s azután, hogy
újra megbizonyosodjam, még egyszer felmutattam ugyan
azon tárgyakat s azt láttam, hogy a gyermek pontosan
felel s megmondja mi van a kezemben. Nem voltam
megnyugodva. Úgy tettem, mintha az íront felvenném
az asztalról s kérdeztem mi ez, a leány felel „írón.“
Megtettem ugyanezt a kísérletet minden tárggyal s bárha
nem mutattam semmit se fel, a leány gondolkodás nélkül
adta meg a helyes nevet. Szegény, valóban igen roszul
lát s hogy mégis látszólag megismerte a tárgyakat, annak
a magyarázata nem meglepő ugyan, de a gyermek értelmi
képességét eléggé bizonyítja. Mikor először mutattam fel
a tárgyat, találomra felelt, de mert a helyes nevet meg
kapta, megfigyelte a kéz irányát és a helyet ahová a most
már helyes névvel nevezett tárgyat letettem. Öt-hat tárgy
lehetett az asztalon. A gyermek mindeniknek a helyét
jegyezte meg s látva az irányt, mikor a tárgyat felmuta
tásra felvettem, ismét csak találomra, de biztosnak látszó
tudással felelt.
Hogy ez így van, arról máskép is szereztem meg
győződést. Mellényem bal zsebében tartom az órámat.
A gyermekek látását megállapító kísérletek közben több
ször mutattam fel ezt, valamint a jobb zsebemben tartott
tolikést stb. Zsebemhez nyúlva tehát, úgy tettem, mintha
kivenném az órát s kezemet felemelve kérdeztem tőle,
hogy mi is van nálam? Nyugodtan mondta „az óra.“
Közelebb hívtam s mutattam, hogy nincs a kezemben
semmi. Csalódottan mondta: „a tanár úr megcsalt.“
„Miért csaltalak meg?,, kérdeztem meglepődve. „Mert
úgy tett, mintha a zsebébe nyúlt volna.“ A látási képes
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ség jóságát ilyen előzmények után nem állapíthattam ugyan
meg, megjegyeztem azonban, hogy a leány helyesen
következtet.
Az érzékszervek működésének ezen megállapítása
után már biztosabb támpontokkal rendelkezem további
kísérleteimnél, mellyel a növendék értelmi képességeiről
kívánok meggyőződni.
Mindenek előtt tudni akarom, hogy a gyermek az
egyes jelenségeket észreveszi és megfigyeli-e? Olyan
tárgyakat teszek elébe, amelyekről tudom, hogy érdek
lődik irántuk. A macska, tehén, bárány, kutya, kút stb.
mind olyanok, amik még azt a gyermeket is kiváncsivá
teszik, aki bárányt p. o. egész életében még sohasem
látott. Saját testrészei, a lakóház és annak jelenségei
mindenki előtt ismeretesek. Alkalmas kérdésekkel arról
szerzek meggyőződést, hogy e jelenségek és tárgyak
nyomtalanok-e a gyermek lelkében, vagy ismeri-e őket,
bárha nevüket nem is tudja.
Hogy milyen kört állapítottam meg e tekintetben,
arról a cikk végén közölt szavak eléggé tájékoztatnak.
Mind olyan fogalom, amelyről akár a falun, akár pedig
városban élő gyermek, talán a g) és h) pont alattiak
kivételével, szemléletekkel bírhat.
Tudnom kell, váljon ezek az igazán közkeletű sza
vak jelentéseikkel együtt élnek-e a gyermek lelkében s
váljon a gyermek lelkében élő szemléletek kifejezője meg
van-e a gyermek tudatában ?
Kísérletezéseim közben többször tapasztaltam, hogy
maga a szemlélet meg van. A gyermek ismeri a tárgyat,
ismeri a jelenséget, bárha a kifejezője, a szó, nincs is
birtokában. Amikor tehát a megfigyeléseket teszem, akkor
úgy a fogalom, valamint a szó iránt is érdeklődöm. A
testrészek megnevezésénél p. o. nem elégszem meg az
zal, hogy a kimondott szó alapján a tárgyat, vagy jelen
séget megmutassa a gyermek, hanem azt is külön kísérlet
tárgyává teszem, váljon megmutatás esetén a helyes szót
használja-e vagy sem ?
A tárgyak megnevezése s illetve a megnevezett tár
gyak megmutatása előttem még nem elég az észrevevő
és megfigyelő képesség megállapítására, ennél sokkal fon
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tosabbnak és megbizhatóbbnak találom a tulajdonságok
és cselekvések ismeretét és megnevezését.
Mindenki előtt tudott dolog, hogy p. o. már a lai
kus ember sem elégszik meg azzal a felelettel, a mit a
gyermek a fal fehérségét illetőleg kijelent. Olyan meg
szokott kijelentés ez, hogy mindenki önkénytelenül is más
fehér tárgyat keres és mutat, hogy meggyőződjék, váljon
a fehéret igazán felismeri-e, vagy sem.
S ez természetes dolog. A gyermek a tulajdonságot
és cselekvést mindig a tárggyal, vagy a cselekvést végző
személlyel köti össze. A fehér szin mindig csak a fal
lal, hóval, vagy papírral összekötve jelenik meg s a tárgy
neve a tulajdonság nevével olyan szoros kapcsolatban
van az ő szemében, hogy azokat különváltan elképzelni
csak hosszú gyakorlás után tanulja meg. Éppen ezért
látom a képesség megállapításánál a tulajdonságok és
cselekvések felismerését és megnevezését fontosabbnak,
mint a tárgyét.
Különös figyelmet fordítok arra is, hogy a gyermek
a mutatott tárgyon önmaga vesz-e észre egyes részeket,
vagy pedig csak az én segítségemmel. Ha valóban jó
megfigyelő képessége van neki, akkor kérdezget, vagy
egyes sajátosságokra önmaga hívja fel a figyelmemet.
Többször megtörténik, hogy a gyermekek előtt tel
jesen ismeretlen tárgyat mutatok, p. o. egy kitömött álla
tot. A jó megfigyelő képességgel bíró gyermek azonnal
érdeklődik, megtapogatja s megjegyzéseket tesz reá. Sőt
az egyes testrészek rendeltetése iránt is kérdéseket intéz.
Kedvező jelnek veszem, mert azt látom belőle, hogy
lelkében az ismeretszerzés vágya felébredt már.
Az Ítélő és következtető képesség jelenléte a leg
nagyobb biztosíték, hogy a tanítás eredményessége biz
tosítva van. Az a gyermek, aki megtudja mondani, hogy
a levest miért nem esszük villával, vagy késsel s a kenye
ret miért nem vágjuk a kanállal, kevesebb szemléltetésre
szorul mint az, aki az egyszerűnek látszó kérdésekre
bambán mosolyog és egyúttal több reményre is jogosít.
(Folyt, köv.)

120

Kirschenheuter Ferenc

Griesbach adataihoz fűzött fejtegetések.
(Pszikho-fiziológiai értekezés.)
Irta: Kirschenheuter Ferenc.
(Folytatása és vége.)

A tapintási érzés.
Mindenekelőtt feleljünk e kérdésre: megbízható alapon nyug
szanak-e Griesbach számadatai ?
Ő bebizonyította, hogy a vak két bőringert bizonyos távol
ságban már egynek érez; oly távolságban, melyben az épérzékü
még mind a kettőt külön-külön érzi. Hogy ebben az esetben tehát
a látóé az elsőbbség, az kétségtelen. De általánosítható-e ez,
vagyis nem változik-e a viszony, ha nem két hegyes pont inge
réről van szó, hanem egyébről?
A tapasztalat mutatja, hogy nem. Sokszor megfigyeltem, hogy
oly kicsiny felületű tárgyak érzékelésénél, melyeknél az ujjak már
fölmondják a szolgálatot, a vak az ajkához emeli a tárgyat s azzal
határozza meg a test alakját és felületi tulajdonságait. S ha ajka is
cserben hagyja, nem ritkán nyelvével teszi az utolsó kísérletet.
(Kár, hogy Griesbach az utóbbiról megfeledkezett!) A levelek szé
lét, az ásványokat, ha felületüket akarja behatóbban vizsgálni, ajkai
hoz emeli. Az aranylánczon a próba mélyedését már a nyelvével
érzékeli, mert a mélyedés oly csekély, hogy ajkai ennek fölfede
zésére képtelenek. A mélyedésben levő zergefej kidomborodását,
melyet nagyjában az épérzékű még lát, azonban már a nyelvével
sem érzi.
Ez esetekben tehát nem két kiemelkedő pontról van szó,
mégis az itt szerzett tapasztalatok és Griesbach mérései fedik egy
mást, mert az ajkak egymástól jóval kisebb távolságban éreznek
két pontot kettőnek, mint az ujjak.
Hogy Griesbach számadatainak bázisa helyes, bizonyítja
továbbá az is, hogy az idegrendszer különböző állapotában tett
mérések eredményei összhangzásban vannak a fiziológia törvé
nyeivel. Tudjuk, hogy közvetlenül munka után az idegrendszer
munkaképessége kisebb, mint pihenés után. És ez alól nem vétet
nek ki a tapintóidegek sem. Ebben különösen bő tapasztalattal
rendelkeznek a vakok oktatói. A tapintóidegek fáradtsága bizonyos
zsibbadásszerű érzéketlenséggel jár. (Nem egyszer tapasztaltam,
hogy a vak tanuló olvasás közben, különösen ha a pontok vala
mely oknál fogva nehezebben érzékelhetők, leveszi az ujját az
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írásról s lefelé tartja vagy megrázza. Ez a művelet ugyanis a zsib
badást megszünteti.) Ha most már vizsgáljuk Griesbach táblázatait,
élénken föltűnik, hogy munka után a kísérletek számadatai (a távol
ságok) minden ponton következetesen nagyobbodnak. Ez tehát
világosan mutatja, hogy az ismertetett aesthesiometer a tapintó
érzékszerv tökéletességének megbízható fokmérője, melyre bátran
építhetnek a pszikhológusok és pedagógusok.
Térjünk át ezekután a mérések eredményeire, melyeket könynyebb áttekinthetés végett a következőkben összegeztem:
(.Meg kell jegyeznem, hogy Griesbach összes táblázatai nem állanak
rendelkezésemre. Az összes táblázatok végső eredményei mindenesetre külön
böznének az alábbiaktól, melyeket a már ismertetett táblázatokból vettem,
jobban megközelítenék az abszolút igazságot, noha a számok arányában fel
tűnőbb különbözetet azok sem eredményeznének.)

,,(:)).) A

Az egyes táblázatok

Az épérzé- Különbözet
A vakokról
rűekről szóló az épérzé
szóló adatok
adatok
kű ek javára
összege
összege

v a k ta p in tó é rz é k é n e k fö l
fogó k é p e s s é g e
(fin o m sá g a ) a z
é p érzék ü éh ez
v is z o n y ítv a

1. Pihenés idejében 1711 mm. ÍO’69 mm. 6'42 mm.

62-6:100

2. Szellemi munka
után . . . • 21 ‘18 mm. 18-35 mm. 2'83 mm.

86-5:100

3. Ipari foglalkozás
után . . . . 25785 mm. 1875 mm. 7'035 mm. 72-1 :100
4. Két vak leány •
(szünidőben) és
két épérzékü
leánycseléd ada
tai ................... 17'37 mm 12-70 mm 4'67 mm. 73-2:100
•
Az 1., 2. és 3. táblázat összegezett adatainak összehasonlítá
sából kitűnik, hogy:
I. a vakok tapintóképességének finomsága minden körülmé
nyek között elmarad az épérzékűeké mögött;
II. úgy a szellemi, mint a testi munka aránylag jobban csök
kenti az épérzékű tapintóképességét, mint a vakét, mert ily mun
kák után a vak tapintóképességének finomsága jobban megközelíti
az épérzéküét, mint pihent állapotban;
III. az épérzékü tapintóképességét a szellemi es ipari foglal
kozás egyenlő mértékben csökkenti, míg a vakét az ipari foglal
kozás jobban csökkenti, mint a szellemi.
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A 4. táblázat adatai igazolják, hogy:
IV. a durva (cseléd-) munkák csökkentik a tapintóképességet:
V. az épérzékünek még, ha durva munkákkal foglalkozik is,
finomabb marad a tapintása, mint a vaké.
Fejtegessük ezen öt pontba foglalt tényeket újabb öt pont
ban tüzetesebben.
I.
Hogy az épérzékű tapintóképessége miért fejlettebb, mint
a vaké, ez tudtommal eddigelé még nincs megmagyarázva. (Ter
mészetes is, mert hisz ez a tétel az újabb kísérletezésekig, külö
nösen pedig Griesbachig, épen ellenkező értelemben volt elfo
gadva; hogy t. i. a vak tapintóképessége a fejlettebb.) Az okokat
két irányban lehet kutatni. Fiziológiai és pszikhológiai irányban.
A fiziológiai okokat nem kutatom, mert erre nem érzem
magam hivatottnak. Lélektani irányban azonban — lássék bár
szerénytelenségnek — megkísérlem a magyarázatot. Bevezetésül
azonban még sem hallgathatok el némikép a fiziológiába vágó
egy-két megjegyzést.
Nem tartom ugyanis lehetetlenségnek, hogy az érzékszervek
kölcsönösen nemcsak segítik egymást munkájukban, hanem hogy
a közös együttműködés következtében tökéletesítik is egymást.
Hogy segítik egymást és hogy ez természeti szükség, mutatja
az, hogy pl. múzeumokban á kiállított tárgyak között járva, alig
álljuk meg, hogy hozzájuk ne nyúljunk. Mert a látásból származó
képeket nem találjuk eléggé tisztáknak s a hiányokat tapintással
akarjuk pótolni. Azt is tudjuk, hogy ha megtapogattunk valamit,
mindjárt „más szemmel nézzük.“ A tapintás tehát nemcsak segí
tette a látást, de eredményében munkájára is befolyással volt. A
szem a tapogatás után oly tulajdonságokat fedezett föl, amelyek
fölfedezésére egyedül magára utalva képtelen volt, de amelyeket,
a tapintás fölhíván rájuk figyelmét, később szintén észrevett és a
tapintási képzetek alapján behatóan vizsgált. Gyakran megesik, ha
a vak növendéknek azt mondjuk, hogy: tapogasd meg jobban,
akkor füléhez emeli a tárgyat, ott húzza át rajta ujjait s így a
tapintási érzeteket hallási érzetekkel erősíti. Hogy ily munkálatok
közben ez vagy amaz érzékszerv is csiszolódik, finomodik, mon
dom, nem tartom kizártnak, mert oly irányban is működik, amely
be a másik érzékszerv segítsége nélkül sohasem terelődhetett
volna. És ha ez valóban így lenne, akkor természetes az, hogy
ahol öt érzékszerv támogatja, csiszolgatja egymást, ott az egyesek
tökéletesebbekké válnak, mint ott, ahol a koncertből épen a lég-
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fontosabbak egyike, a szem hiányzik. Lehetséges azonban, hogy
mélyebb és pusztán fiziológiai okok is közrejátszanak itt.
Ez előzetes megjegyzésekből azonban kitűnik, hogy e jelen
ségekben is az oroszlánrész a léleké. De még inkább kitűnik ez
az alábbiakból.
Az épérzékű egy vasreszelő felületi egyenetlenségeit három
módon érzékelheti: ha megnézi, ha megtapogatja és abból a rit
mikus hangbenyomásból, amely akkor származik, ha egy tárgyat
(akár az ujját is) végighúzza rajta. A vaknál az első, a „meg
nézés“ elmarad. Az épérzékü lelkében tehát a reszelő felületéről
a szerzett kép mindenesetre tisztább, tökéletesebb lesz, mint a
vakéban, mert háromféle érzet társításából, összeolvadásából szár
mazott. Minthogy pedig az egy képet alkotó, egyidejűleg kelet
kezett és egyazon tulajdonságra vonatkozó — mondhatnám egy
azon okok szülte — érzetek szoros összefüggésük következtében
képesek egymást fölidézni, azért a látóban, ha bármikor reszelőt
tapogat, nemcsak tapintási érzetek keletkeznek, hanem felidéződ
nek az egyidejűleg keletkezett és egyazon okok szülte látási érze
tek is. ha mindjárt tapogatás közben nem is látja a reszelőt. így
tehát a bekötöttszemű épérzékűnek a tapintásból származó képzete
okvetlenül határozottabb, tisztább és élénkebb lesz a reszelő tapogatáskor, mint a vaké. S ez áll még akkor is, ha eltekintünk az
épérzékü tapintóérzékszervének előbb föltételezett tökéletesebb fizi
ológiai voltától. Mert jóllehet az épérzékü tapintóérzéke a reszelő
érzékelése közben egyáltalában nem fejtett ki a vakénál tökéletesebb
munkát, de az eredmény, a képzet, a már korábban szerzett látási
képek fölidézése által mégis tökéletesebb lesz, mint a vak kép
zete, mely csak a tapintáson alapult akkor is, most is.
Nem változtat a dolgon az sem, ha ismeretlen tárgyról van
szó. Mert ha a bekötöttszemű épérzékü még nem is látta azt a
tárgyat, amelynek felületi tulajdonságairól egy adott esetben tapo
gatás alapján képzetet kell szereznie, véleményt kell mondania, de
látott ahoz többé-kevésbbé hasonló felületeket, amelyekről tapintási
képei is vannak s így az ismeretlen tárgyról szerzett tapintási érzet
föl fogja idézni a hasonló felületek érzékelésekor született látási benyo
másokat is, amelyek pedig okvetlenül tökéletesítőleg fognak hatni a
kezében levő ismeretlen tárgyról szerzendő képzeteire; miért is a
látó ítélete ez esetben is jobban meg fogja közelíteni a valóságot,
mint a vaké.
Ilyformán tehát arra az eredményre jutottunk, hogy amikor
az épérzékü egyes érzékszerveinek a vak érzékszervei fölött való
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előnyéről szólunk, szavaink voltakép illuzoriusak, mert az előnyö
ket nem az érzékszervekben, hanem abban a lelkifolyamatban kell
keresnünk, amely az épérzéküben a képzetek szerzésekor végbe
megy.
Hogy miben rejlik tehát a vak tökéletlenebb tapintásának
tulajdonképeni oka, erre nézve az utolsó szó kimondásától egyelőre
tartózkodnunk kell. Lehet, hogy az okok fiziológiaiak, lehet, hogy
lélektaniak, lehet, hogy mind a kettő. Én a lélektani okokat keres
tem benne. Maga a tény azonban elvitázhatlan.
Ám ennek határozott kimondásakor egyszerre szembe találjuk
magunkat egy sereg kérdéssel, melyek ugyancsak megostromolják
álláspontunkat. Pl.: Miért ismeri föl igen gyakran a vak a tárgyakat
a maguk egészében hamarabb, mint a bekötöttszemű látó? Miért
számlálja meg a vak a papíron kidomborított pontokat gyorsabban,
mint a látó sötétben ? Miért tanulja meg a 9 éves vak egy fél év
alatt pompásan a Braillet, míg látó tanárai, kik egy emberöltőn át
tanítják őket, mindvégig szemeikkel olvassák a domború íráso
kat? stb.
Mindezekre a részletesebb választ megkapjuk később. Egye
lőre elégedjünk meg a következő főbb pontokkal:
Mindazok a rendkivüliségek, melyek a vakok világában a
tapintással összefüggően mutatkoznak, nem a vaknak az épérzéküénél tökéletesebb tapintóérzékében keresendők, hanem : l.a vak
nak a külső világra vonatkozó sajátságos lelki életében (melybe
fönnebb már több ízben bevilágítottunk); más szóval az érzékelés
módjából kifolyóan az épérzékü leikétől elütő azon elemekben,
melyeken az ő külső világra vonatkozó képzetvilága épül; 2. igen
gyakran azon ügyességben, mellyel tapintóérzékszervét és ezzel
kapcsolatban többi érzékszerveit alkalmazza; 3. az épérzékűénél
bizonyos tekintetben jobb izomérzésében és 4. épen az épérzéküénél fejletlenebb tapintóérzésében.
II.
Hogy úgy a szellemi mint a testi munka aránylag jobban
fárasztja az épérzékü tapintóidegeit, mint a vakéit, ennek termé
szetes oka az, hogy a vak tapintóérzéke az épérzékűénél edzet
tebb. Edzettebbé pedig a folytonos használat teszi. Munka után
sem versenyezhetik azonban a vak tapintása az épérzékűével. A
vak csak jobban megközelíti az utóbbiét, ha mind a kettő munka
után van. A kifáradás az eredményre nézve tehát csak rela
tív értékű.
Az orvosi tudomány kimutatja, hogy az a fáradtság, amelyet
rendesen testi fáradtságnak nevezünk,, voltakép szintón idegfáradt
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ság, mert nem az izmok, hanem az idegzet mondja föl a szolgá
latot. Arról is meggyőzött bennünket az orvosi tudomány, hogy
testi munka csökkenti a szellemi erőt is és viszont a szellemi
munka, a testi erőt. (Igen szépen illusztrálja mindezeket Thyssie
„Elfáradás“ c. müvében.) Kitűnik ezekből, hogy úgy a testi, mint
a szellemi munka befolyásolja az egész ideg- és izomrendszert
és csökkenti a szervezetnek mindenirányú működési erejét, követ
kezőkép a tapintószervek munkaképességét is.
A gyakorlat edzettebbekké, ellentállóbbakká képes azonban
tenni az egyes szerveket, idegcsoportokat. Ezt igazolja a minden
napi élet minden téren. S mivel a vak fölötte nagyobb mértékben
munkáltatja tapintóidegeit, mint az épérzékű, innen magyarázható,
hogy az ő tapintása a testi és szellemi munka következtében az
épérzéküénél aránylag kevésbbé fáradt. Hogy mégis finomabb
megkülönböztetésekre képes az épérzékü tapintása még munka
után is, ennek oka szerintem nagyrészt megint az érzetek tökéle
tesebb társításában és azzal összefüggő lelki folyamatokban kere
sendő, mint azt az előbbi pontban részletesen kifejtettem. Tehát
itt is megint csak a lélekre kell utalnunk, mely hatalmas erővel
nyomja rá bélyegét az embernek nemcsak minden aktiv, de min
den passzív ténykedésére is.
111.
A Griesbach több adatsorának összevetéséből származott
táblázat azt mutatja továbbá, hogy az épérzékü tapintóképességét
a szellemi és ipari foglalkozás körülbelül egyenlő mértékben csök
kenti, míg a vakét az ipari foglalkozás jobban csökkenti, mint
a szellemi.
Ez is, mint e téren minden jelenség, megint csak a lélek
azon munkájának elemzésével értelmezhető, amelyet az a tapintás
közben végez.
Ha az épérzékü szellemi munka után végez tapintást, a
többé kevésbbé fáradt lélek az érzetek társítását és egyéb hasonló
működéseit, amelyekkel mindenkor módosítja és kiegészíti kép
zeteit, nem végzi oly tökéletesen, mint pihent állapotban. Ebben
az esetben tehát azért veszít értékben a tapintás munkája. — Ha az
épérzékü pihent lélekkel, de fáradt tapintóérzékkel (pl. ipari fog
lalkozás után) tapogat, akkor meg, noha a lélek erőteljesebben
működik, a homályos tapintási benyomások akadályozzák a tiszta
képzet kialakulását. Ilyenformán a szellemi és ipari foglalkozás
eredményében megközelítően azonos hatással van az épérzékü
tapintására.
Másként van ez a vaknál. Az ő leikéről tudjuk, hogy kisebb
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térről szedi az érzettársításhoz szükséges anyagot, mert hiányoz
nak a látási benyomások, miből kifolyóan ő nála a léleknek keve
sebb befolyása van a tapintás eredményére, mint az épérzékünél.
(Hisz épen ennek tulajonitjuk elsősorban a vak gyengébb tapintó
képességét.) Ha tehát a vak ipari foglalkozás után fáradt tapintó
érzékkel tapogat, őt nem segíti a lélek a sok látási benyomás
társításával (nincs tehát, ami kiegyenlítőleg hasson, mint az épér
zékűnél) s ezért ő benne egyáltalán nem keletkezhetik oly töké
letes képzet a tapogatódról, mintha az érzékelést fáradt lélekkel,
de pihent tapintóérzékkel végezte volna.
Hogy durva testi (cseléd-) munkák rontják a tapintást az
könnyen érthető, ha meggondoljuk, hogy a folytonos nyomás,
súrlódás ellen, melynek a bőr munkaközben ki van téve, a ter
mészet a bőr alsóbb rétegeit és a hámrostokat megvédeni igye
kezvén, az epidermiszt megvastagítja s így a tapintóérzék vég
készülékeit a külső hatások elől többé kevésbbé elzárja.
V.
A Griesbach-adatok végül azt igazolják, hogy az épérzékünek még ha durva munkákkal foglalkozik is tökéletesebb marad
a tapintása, mint azé a vaké, aki ily munkákra nincs szorítva.
Mert Greisbach két épérzékü nőcselédet állított szembe olyan
két hasonlókorú iskolázott vak leánnyal, akik kizáróan csak finom
női kézimunkákkal foglalkoztak. Hogy a mérleg itt is a látók javára
billent, az megint csak a lélek befolyásáról megalkotott elméletünk
helyességét látszik igazolni, mert alig tételezhető föl, hogy az ép
érzékű cselédek vastagbőrű ujjai a léleknek ama már ismert finom
árnyalatú működése nélkül határozottabb megkülönböztetésekre
lennének képesek, mint a vak leányok puha kezei.
*

íme ily irányokba terelik a pedagógust Griesbach mérései,
melyek a vakok lélektanának fejlődését valósággal fordulóponthoz
juttatták. Sok illúziótól fosztanak meg bennünket s ezért talán ne
hezen fognak átmenni még a szakemberek körében is a köztudatba.
Számtalan ellenérvvel kell majd megküzdeniök, de mindent meg
lehet inkább dönteni, mintsem a számok igazságát. E számok
alapja biztos s bárhol bukkanjon is föl egy kétkedő kérdés, csak
a vak leikébe kell tekinteni, ott készen vár a válasz. És épen
ez Griesbachnak egyik kiváló érdeme, hogy mintegy ujjmutatással
tereli a figyelmet a vak lelkének fiziológiai alapon való vizsgálására.
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Kérdések és feleletek.
Említettem, hogy vissza fogok térni a vakokkal való foglal
kozás közben szerzett ama tapasztalatokra, melyek szemben álla
nak Griesbach számaival s épen az ellenkezőt látszanak bizonyí
tani. Kérdések alakjában említettem is már nehányat, amelyekhez
hasonlókat százat és százat lehetne fölvetni. Négy pontban foglal
tam össze ama tényezőket, melyekkel az ezen és hasonló irányú
kérdésekre adandó feleletek motiválhatók. Ne ismételjük e pon
tokat, térjünk mindjárt a példákként említett kérdések megvála
szolására.
1.
Miért ismeri meg igen gyakran a vak a tárgyakat a ma
guk egészében hamarább, mint a bekötöttszemü látó ? (Azért
mondom, hogy „igen gyakran“ mert általánosságban ez egyálta
lában nem mondható, csak oly tárgyakról, amelyeket a vak jól
ismer, melyek már többször megfordultak kezében.)
Nos hát itt gondoljunk azokra a vakokra, akik szerencsés
operáció következtében hirtelen látáshoz jutottak. Látnak-e ők voltaképen azonnal, mikor kitárul előttük e ragyogó világ ? Nem, csak
néznek. Neki mennek a vékonyabb fáknak, feldöntik a székeket
ép úgy, mintha vakok lennének. Pedig néznek, de „nem tudnak
még látni“. Egy ily gyermek a tükörbe nézett s a saját képére
azt mondta, hogy állat. Miért mindez? Mert hiányoznak a látási
képek. Lassanként azután a tapintás segítségével „megtanulnak
látni“, úgy, hogy tapogatnak is, néznek is egyszerre. Tapintás
útján ugyanis mint volt vakok fölismerik a tárgyat s a tárgyfoga
lomhoz most már a látás is hord jegyeket látási képzetek alakjá
ban, melyek a tapintási jegyekkel ilyformán szoros kapcsolatba
lépnek a tudatban s így adott alkalommal az utóbbiakat fölidézni s
az egyént a tárgynak látás útján való megismerésére képe
sek vezetni.
Szakemberek tapasztalataiból és följegyzéseiből tudjuk, hogy
ily egyéneknél kezdetben jó sokáig a ¡tapintási jegyek dominálják
a látásból származottakat. Sőt azt is tudjuk, hogy kezdetben épen
ezért nem használják szívesen a szemüket, különösen a kézi fog
lalkozások közben, mert megszokottabb s így könnyebb nekik
tapintás segítségével például rajzolni, vésni, térképet érzékelni
vagy egyébbel foglalatoskodni. Természetes, hogy a tapasztalás lassankint rávezeti őket a látás óriási előnyeire s később már min
dent szemük segítségével végeznek, holott akkor sem látnak jobban
fiziológiailag, mint láttak az első pillanatban.
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Tehát megint a lelki-élet berendezésében találtuk meg a ma
gyarázatot.
Ámde a nehezen hívő ember mindjárt azt kérdezi tőlem
hogy hiszen természetes, hogy a szerencsésen operált nem láthat
azonnal, bárhogy néz is, mert hisz őt a fény érzése egész más,
eddig ismeretlen világba helyezi, melyben az eligazodás természe
tes, hogy időbe kerül; de az épérzékü, kinek be van kötve a
szeme, azelőtt is tapogatott, mégis mögötte marad a vaknak a
dolgok megismerésében. Igen ám, de a bekötött szemű látó nem
is fogja az éles kés pengéjét marokra fogni, ha meg van neki
engedve annak előzetes végigtapogatása, ép azért, mert ő ezt tapogatás útján is képes megismerni. De a szerencsésen operáltak
bárhogy nézik is, ha nincs alkalmuk előzetesen tapogatás által
megismerni — belemarkolnak.
A vaknak, mikor a tárgyat tapogatja, módjában van annak
minden rája nézve lényeges tulajdonait érzékelni, a fogalom tudata
tehát azonnal kiváltódik benne; míg az épérzékü, ha bekötjük
szemeit, épen a rája nézve lényeges jegyektől esik el, neki tehát
a lényegtelen tulajdonságokról, a tapintási benyomásokból kell a
tárgy milétét meghatároznia. Ez pedig óriási különbség. Ép azért
a bekötöttszemü épérzékü itt igen könnyen tévedhet, ép úgy mint
nagyon gyakran téved a színes és fényes világnak amaz új jöve
vénye, a szerencsésen operált, aki még hónapok múltán is össze
téveszti a színeket és távolabbi tárgyakat, jóllehet tisztábban látja
azokat, mint pl. a kezdettől fogva rövidlátó, vagy rosszullátó em
bertársai, akik pedig nem tévednek. Egy fiú, miután látásának bir
tokába jutott, sokáig nem tudta megkülönböztetni egymástól a
kutyát és a macskát. Végre is megfogta a kis kutyát s újból ala
posan megtapogatta, miközben nézte. Bizonyos tehát, hogy ezen
állatokra vonatkozóan benne még mindig a tapintási tapasztalatok
voltak az uralkodók s a látásiak még mindig a lényegtelenek sze
repét játszották.
Azt hiszem, ezekután mindannyiunk előtt világos, hogy a vak
nem azért ismeri fel igen gyakran hamarább és — mondjuk —
biztosabban a tárgyakat, mint a bekötöttszemü épérzékü, mert
jobb a tapintása, hanem azért, mert ő, mikor tapogat, képzet és
fogalomszerzési módjának természetes elemében van, míg a be
kötöttszemü épérzékü, rá nézve természetellenes tapasztalatszerzésre
van utalva. Mindez pedig, mint kifejtettük, nem az érzékszervek
fiziológiai tökéletességén, hanem pszikhológiai okokon alapszik.
2. Az idegek és izmok amaz együttes működése, amelyet
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izomérzésnek nevezünk nagy szerepet játszik a vakok oktatásában,
bár nekem úgy tűnik, hogy eddig nem részesült méltó figyelem
ben. Az izomérzés fiziológiai ismertetése nem tartozhatik rám;
ezért csakis gyakorlati érvényesüléséről szólok. Az izomérzés hatá
rozza meg, mi a kemény, puha, merev, hajlítható, szilárd, gyönge,
könnyű, nehéz; vele határozzuk meg a mozgások távolságát (értem
a mozgás kezdetének és megszűnésének egymástól való helyi
távolságát), a mozgás irányát s általában az izmok összehúzódá
sának és elernyedésének bizonyos mértékét. Mindenesetre van az
izomérzésnek még több működési iránya, de bennünket kiválókép
ezek érdekelnek. Még pedig azért, mert az én tapasztalatom és
nézetem szerint a vak izomérzésének működését a jelzett irányok
egynémelyében a gyakorlat az épérzékűénél biztosabbá tette. Ebben
lelem magyarázatát a következő esetnek is.
Ansaldi Lajos olasz középiskolai okleveles tanár, aki hétéves
korában vakult meg s iskoláit mint vak végezte, azzal vélte né
hány évvel ezelőtt a vaknak az épérzékűénél jobb tapintóérzékét
igazolni, hogy egy papírlapon rendetlenül elhelyezett kidombo
rodó pontokat számláltatott meg ujjakkal. A kísérletet egy bekötöttszemű épérzékűvel és egy vakkal végeztette. Mivel a vak hama
rább készült el, ami természetes, Ansaldi kimondta, hogy a vak
tapintóérzéke tökéletesebb, mint az épérzékűé.
Bármennyire becsülöm is Ansaldinak az „Eos“ 1905. 1.
számában megjelent fejtegetéseit, ezen pontnál azonban alighanem
egy kis tévedés csúszott be a következtetés levonásába, mert e
művelet nem alkalmas arra, hogy belőle a tulajdonképeni tapintó
érzékre következtessünk. Csak látszat szól a helyes alap mellett,
amennyiben az ujjakkal történt a pontok megszámlálása.
Hogy a vak hamarabb készül el, annak oka az ő ujjainak ily
nemű munkában való jártassága, mert ő mindent a kezeivel szám
lál meg. Az épérzékű nem azért késik, mert nem érzi a pontokat,
hanem mert ő kezeivel még sohasem számlált pontokat, ujjai ily
műveletre még sohasem voltak beidegezve, azért irányt tévesztenek,
egy helyen kétszer-háromszor húzza át az ujját, többször számlál
egy pontot stb, Ily hibákba a vak nem esik, rég átsegítette őt
ezeken gyakorolt izomérzése. Minthogy ez utóbbinak szerepe
ebben az esetben és a következő kérdésben azonos, a részletezést
alábbra hagyjuk.
3.
Utolsónak maradt a legizgatóbb kérdés, melynek magya
rázatára, tudom legkiváncsiabb szakember és laikus egyaránt:
Miért nem tudják a legfinomabb tapintású épérzéküek a vakok
Magyar Gyógypedagógia.
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írását egyáltalában olvasni, vagy csak nagynehezen kibetűzni, míg
a rossz tapintású vak folyékonyan olvassa ?
Itt először átadom a szót Kunznak, aki több orvosi és peda
gógiai német szakfolyóiratban szintén foglalkozik a Greisbach-féle
adatokkal, melyeket ugyan más szempontból tárgyal, mint ez az
értekezés, de a fenti kérdést ő is fölveti s rá a következőkben
válaszol:
A vakok írásában a pontok 2V4- 3 mm.-nyi távolságban
vannak egymástól. Egy betűnek egyes pontjai között a távolság
csak kevéssel kisebb, mint két betűnek egymástól való távolsága.
Ha tehát egy három betűből álló szó középső betűjére ráhelyez
zük mutatóujjunknak 15—17 mm. széles végső percét, ez érinti
nemcsak a középső betű pontjait, hanem az első betűnek máso
dik függőleges pontsorát és a harmadik betűnek első függőleges
pontsorát is. Minthogy azonban a mutatóujj tapogató végső
perce alul gömbölyded, a középső betű pontjai jobban bemélyednek az ujj bőrfelületébe, mint az első és harmadik betű pont
jai. Következőkép a középső betű pontjai jobban érezhetők, mint
a szélsőkéi. A finom tapintású embert tehát az utóbbiak zavarni
fogják a középső betű fölismerésében, mert nem tudja mely pon
tok tartoznak együvé, összecseréli őket; míg a durvatapintású
egyénre nézve, aki ezeket alig vagy egyáltalában nem érzi, e
zavaró körülmény elmarad. Ezért tanul tehát meg könnyebben
olvasni a gyengébb tapintású növendék, mint a finom tapintású;
ez az oka, hogy a későbbi korban, tehát mint volt látók rend
szerint érzékenyebb tapintású megvakultak, oly nehezen sajátítják
el a braille-olvasást; ezért oly meddő a vakok látó tanárainak
fáradtsága, hogy a pontozott írást tapintva tanulják meg olvasni.
Griesbach úgy találta, hogy 37 vak közül 33-nál, de 56 épérzékű közül csak 5-nél „nem keletkezik gyenge nyomásra tapin
tási érzés“ ; vagy mint Kunz máshelyről idézi Griesbachot „a vak
2—5 gr. nyomáson alul nem képes tapintási benyomásokról (érzé
sekről) számot adni.“ Nos e kísérleteken alapuló megjegyzések és
Kunz előbbi magyarázata, amely a vakok olvasási képességét
épen gyenge tapintásuknak tulajdonítja, e részben fedik egymást.
Én a magyarázatot első olvasásra elfogadtam, mert egyszerre
világos lett előttem, ami fölött oly sokszor gondolkoztam, s amit
semmiképen sem tudtam összeegyeztetni, hogy t. i. épen leg
ügyetlenebb kezű növendékeink s általában azok, akik a reáliák
minden ágában a legkevesebbet produkálnak, azok a legjobb
olvasóink. Rögtön megértettem Griesbach grammjai után azt, ami
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az előbbiekre vonatkozó minden kombinációmban a legjobban
konfundált, hogy t. i. miért épen a legjobb olvasók azok, akik a
természetrajzi tárgyakat a ropogásig nyomják, szorítják, valósággal
agyontapogatják, a madarak tolláit össze-vissza borzolják, míg
végre is félre ismerik azokat; holott a régi elv szerint, mely az
olvasási készségből a tapintóérzék fejlettségére következtetett, épen
ezeknek kellene a leggyengédebben bánni az érzékeltetési esz
közökkel.
Kunz magyarázatát tehát — ismételem — alapjában helyes
nek találom, de nem tartom teljesnek. Kunz kifejtette, hogy a
kevésbbé érzékeny tapintású tanuló a leírt szóban a betűket azért
ismeri meg biztosabban, mint az érzékeny tapintású, mert a szom
szédos betűk pontjai őt megfigyelésében nem zavarják. De azt,
hogy mi tájékoztatja a tanulót egy pillanat alatt abban, hogy mely
pontcsoport alkot egy betűt, erre nézve nem elégséges ez a ma
gyarázat, mert ez csak addig elégíthet ki bennünket, míg a sor
ban egyetlen betűnek a megismeréséről van szó, amelyen a tanuló
ujja már eleve rajta van. De olvasás közben máskép alakul a
helyzet. Itt elsősorban a betűközök nagysága és az egy betűben levő
pontközök nagysága és ezek összehasonlítása az irányító tényező.
Ha e között a két nagyság, illetve távolság között különbség nem
volna, hiába érezne a vak csak kevés pontot (csak két függőleges
sort), nem volna képes olvasni, mert nem tudná mely pontok
alkotnak egy betűt, melyek tartoznak össze, melyek nem ?
Magamról tudom, hogy mikor a braillet tapintás útján akar
tam megtanulni olvasni, ez volt a főnehézség. Ha sajátságos
alakjuknál fogva jól ismert betűkből állítottam össze és írtam le
magamnak egy-egy rövidke szót, azt csak úgy tudtam elolvasni, ha
minden betű után egy-egy betűhely üresen maradt; rendesen hézag
nélkül leírva nem, mert nem voltam képes különbséget tenni a betűköz és az egy betű ponttávolságai között s így nem tudtam mely
pontok alkotnak együttvéve egy betűt. Mikor az egyes betűket tanul
tam, akkor is a legnagyobb nehézséget a pontok egymástól való
távolságának, továbbá fekvési irányának meghatározásában éreztem.
A későbbi korban megvakultaknál is ez az olvasni tanulás legfőbb
akadálya, nem pedig a pontok érzése, amelyeket elvégre minden
ember megérez. Hogy a kevésbbé érzékeny tapintású embernél a
szomszédos betűk pontjainak zavaró hatása elmarad, jobban
mondva az a körülmény, hogy az ily ember mindig kevesebb
pontot érez (vagy érez élénkebben), mint a finom tapintóérzékű:
ez az előbbire nézve határozottan nagy előny; ebben Kunznak
10*
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tökéletesen igaza van. De ez csak az egyik előny, mert egy másik,
a vaknak a folytonos gyakorlat által a látóénál bizonyos tekinte
tekben jobban felődött izomérzése, mellyel a pontok egymástól
való távolságát és fekvési irányát határozza meg.
Sajnos, hogy nem mondhatjuk: minden tekintetben. Mert pl.a
kemény, puha, merev, hajlítható, szilárd, gyönge, könnyű és nehéz
mértékének meghatározásában az én tapasztalatom szerint a vak
nem képes többre, mint az épérzékű. De a kis terjedelmű kézés ujjmozgások távolságának (értem a mozgás kezdetének és meg
szűnésének egymástól való helyi távolságát) és a kisméretű moz
gások irányának megitélésében határozottan túl tesz a látón. A
braille-olvasásban való előnye az épérzéküvel szemben jórészt
ennek tulajdonítható. Behatóbb kutatások, azt hiszem Kunzot is rá
fogják erre vezetni. Ennek kell tulajdonítanom Ansaldi kísérletében
is a vaknak fölényét.
Általában azt mondhatjuk, hogy azokban az apró műveletek
ben, amelyeknél az épérzékű kizáróan a szemét használja, a vak
izomérzését a gyakorlat a látóénál határozottan jobbá tette.
Az izomérzésnek *) ezen kicsiny, de a vakra nézve rend
kívül fontos tere volna tehát az egyedüli pont — szerintem —
a vakok négy érzékszervre támaszkodó érzékelésében, amelynek
tökéletességében a vak felülmúlja az épérzéküt.
*
Ha ezekután nem egy kedves elvünktől érezzük magunkat
megfosztva, kérjünk számon mindent Griesbachtól, ki a tudomány
hidegségével elénk rakta száraz számait, hogy tanulmányozzuk
azokat.
A laikus nézeteit azonban sem Griesbach mérései, még
kevésbbé e fejtegetések nem fogják megváltoztatni, az kétségtelen.
Nem is kell. Az a sok érdekes és tüneményszerű jelenség, ame
lyet a laikus ezirányban a vakok között tapasztalt, sohasem volt
még ártalmára a vakok ügyének, sőt ellenkezően — használt.
Mert csodálkozást keltett, sokszor tiszteletet szerzett a vaknak és
mindenkor elérzékenyítette a szíveket s jótékonyságra indított.
Sokat köszönhetnek a vakok ezen körülménynek különösen régebben,
a modernkor előtti időkben, amikor a természettudományok fejlődése
az emberi értelmet minden irányban még meg nem nyitotta, ami
kor az emberiség gondolkozása még könnyen hajlott a misztikus
felé. Valósággal anekdotaszerű dolgokról olvashatunk azon idők*) Az izomérzést rendesen a tapintóérzésben bennfoglalva szokták érteni.
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bői. Színek, színharmóniák megítélésére használták a vakokat, sőt
akadt olyan vak is Párizsban, akit elsőrángú divat-szabók alkal
maztak a színek és formák kiválasztásánál. Hogy mily véleménnyel
voltak az ily élelmes vakok saját tudományukról és alkalmazóik
ról, az természetesen örök titok maradt, mert az őszinteséggel
egyik sem cserélte föl jólétét. Ma már hiába hirdetne ily képes
séget magáról bármely vak, nem élne meg belőle.
Ismételjük tehát a laikus helytelen fölfogása e tekintetben nem
árthat, de nekünk szakembereknek okvetlenül más szemüveget kell
felvennünk az egyes jelenségek vizsgálásánál, hogy helyes taní
tási módszereket alkalmazhassunk.

üti jegyzeteimből.*)
Irta : Simon József.

A jövő harcát a szellem harcolja meg. Az eszközök: a toll,
a körző, a véső; a hátvéd: az alkotások s a serkentő erő az az
örök igazság, hogy csak az eszme győzhet, mert az anyagnak a
napjai meg vannak számlálva.
Nemzeti kultúránknak a legkiválóbb fokmérője az a sok
mondhatni módfelett sokféle kultúrintézmény, amely mind arra
hivatott, hogy a kultúrát, mint szellemi közvagyont szétosztva
plántálja el ép és nem ép testbe — lélekbe egyaránt.
Az egyénnek joga mily mértékben van itt respektálva?!
S hogy a fogyatékos is el ne essék, hanem meglevő lelki
tulajdona kifejlesztessék mennyi és minő intézményeink vannak?!
S abban mily lelkes munka, s az egyéni jognak mily tiszte
lete, mily szeretete található fel?!
Mily szerencsés, aki bármily elhivatás előtt állva iránymutatót,
útjelzőt talál maga előtt; az eszmét látja amint a mester keze a
durva anyagból szedi ki a drága szemeket, vagy az életnélküliből
is szikrát csihol, az értelem szikráját.
Ilyen szerencsések voltunk mi, a gyógypedagógiai hallgatók.
Az eszmét láttuk megvalósítani; láttuk, lestük, hogy az em
beri behatás nyomán hogyan tör elő az értelmi élet hangos meg
nyilatkozása s hogyan bontakozik az ki, mint gyönge hang, hogy
*) A gyógyp. képző I. éves hallgatóinak múlt évi tavaszi tanulmányútjálioz fűzött elmélkedések.
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megerősödve kifejezze azt, amit az emberi ügyesség és ügyszere
tett bevitt az értelem kibővített tárházába.
Az utat, az irányt láttuk magunk előtt, felmutatva azt is, hogy
eljárásaik fontossága s a gyermekanyag életszükséglete nem enged
het pihenést a munkában, hanem lelkes fáradozással valő előre
törést láttunk, ahogyan a cél szolgálatába bocsájtanak testi és lelki
erőt egyaránt.
* *
*

Hazai gyógypedagógiai intézeteink egy néhányát látva, meg
állapíthatjuk, hogy egész oktatási eljárásunk, módszeres berendez
kedésünk szilárdon ragaszkodik azokhoz az elvekhez, amelyek a
tanterv összeállításában alapvetőkként szerepeltek és szerepelnek.
Az a szellem, amely annak megalapozásában domináns volt,
az nyer alakot a kivitel többféle egyéni megoldásában.
A keretek azok az utasítások, amelyeket a tanterv határozott
sággal megállapít; a részletkérdések megoldásában már az egyén
pedagógiai tapintata és tanítási rátermettsége szerepel.
A szellemi vagyon, amit átviendők vagyunk a növendék
anyag lelki kincsévé egy és ugyanaz, csak a helyi körülmények
átalakításának, illetve hatásának engednek tért, vagy adnak a ke
resztülvitelben elsőbbséget és több fontosságot.
Így azt hisszük, hogy hazai gyógypedagógiai intézeteink
anyagfeldolgozása az egész vonalon egy időben szinte a legna
gyobb pontossággal egyenlő előhaladásban volna található.
Tehát az anyag, az utasítás, a szellem egy, egy szellem uralja
valamennyit, csak a kivitel ad annyi különbséget, a mennyit a
pedagógiai eljárás egyénenkint és helyenkint célravezetőbbnek Iát
és tud.
Az utasítás egy, a szellem az eljárásokban ugyanaz, csak az
egyéni módszeres eljárások osztják szét az anyagot növendékeink
között különbözőképen.
S lehet-e ez másképen!? Nem, hiszen másként vége volna
az egyéni ügyességnek, s vége volna az egyénnek magának is,
mert akkor nem önálló és nem egyén volna az, hanem valami
más, . . . . talán eszköz. Eszközzé pedig gondolkozó fő nem
akarhat lenni, hanem munkás, hivatott munkás és nem egyéb.
Az egész oktatásügyünket megalapozó tantervűnk, mintha
vaskapcsokkal szorította volna össze azokat a szükségeket, amiket
a gondjainkra rendelt növendék-anyag tőlünk igényel, s mintha
az utasítás minden betűje magában foglalná azt a lelkes munka-
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szeretetet, amit oktatásügyünk munkásai tevékenységéből kisugá
rozni láttunk.
Az egyéni eljárások gyökérszálai ott futnak szét a gyermekanyag megnyilatkozási vágya felkeresésében. Egy-egy bányász
valamennyi, akik apró mécsvilágokkal ezernyi akadály elhárításá
val férkőznek a legszebb emberi kincshez, az értelem csirájához,
hogy kifejtve azt gyarapítsák, s így részese legyen a siketnéma
gyermek-csapat az emberi szellem alkotásainak. Művészet kinyitni
az elmeélet lecsukott zsilipjeit s bevezetni oda a szellemi áramlatot,
hogy hasson, munkáljon az.
Ha csak egyet is sikerül kimenteni az értelmi élet lengéséből,
már is haszonnal munkálkodtunk, de hányán mentődtek meg ed
dig!? Mily sokan!
S hogy e felemelő, nemes munka szerencsésen kiválasztott
embereket kapjon munkásokul, a képzőn szerzett szép elméleti
és gyakorlati tudás után is, mindenhová el kell vezetni a munká
sokúi szegődőket, ahol a pedagógiai rátermettség s az ügyszeretet
annyi széppel, nemessel és felemelően gazdag eredménnyel lepte
meg magyar kultúránkat.
Hadd tanuljon még többet tudni, és az ügyért lelkesedni.
Ezek a gondolatok születtek meg, amikor az emberi kultúra
terjesztésének ilyen műhelyeit szemléltük, s a bennők folyó építő
munka végzését és az eljárási módok különféleségét figyeltük,
lestük.
* *
*
Gyógypedagógiai oktatásügyünk kizárólagosan az egyéni
oktatáson, az egyén oktathatóságán épül fel. S mivel a tudomány
mai állása szerint oktathatlant alig, vagy csak keveset ismerünk,
így az oktatási alanyok száma elég magas számarányokat mutat.
S ezeken számbavehető eredményt felmutatni, elérni a taní
tani tudás fokmérője az.
Szigorúan és kizárólagosan egyéni, a gyermek-anyag fejlő
dési elmaradottsága, vagy fogyatékosságához való eljuthatás és
eljutás adja rneg az eredmény nyitjának a kulcsát.
Ezt kikeresni, ezt megtalálni az egyéni képesség és az egyéni
módszer sikerét jelenti.
Mélyreható szemekkel kikeresni a fogyatékosság mellett meg
maradott szellemi élet gyökérszálait s áthidalni azt a tátongó mély
séget ami a fogyatékos és az ép között visszarettentően áll, ez
az egyéni módszer és tanítási képesség diadala.
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Egyéni módszerre szert tenni, ez ránk fiatalokra, az ügy
leendő munkásaira nézve, a helyzet kulcsa. A letűnt egy év alatt
a főváros gyógypedagógiai intézeteiben oly sok, oly szép és
annyiféle tanítási eljárást szemléltünk; tanulmányúinkon a 9 nap
alatt is hány és hány célravezető eljárás ragadott meg, s a külön
féle és különböző eljárások minő haszonnal kecsegtetnek, ki tudna
erre kielégítő feleletet adni ? Egyet bizonnyal tudunk, hogy eddigi
készültségünkhöz a nekünk tetszők hozzászegődtek, az esetleges
hiányokat kipótolva, magunk magunkból formáltunk újabb alakot,
újabb embert, újabb pedagógust.
S ha ez alakulás és kipótoltatás úgy sikerült, hogy abból
oktatásügyünk odaadó munkásságunkkal csak egy lépést is előre
tesz, akkor a ránk költött összegeket apróra váltva, de megsok
szorosítva adjuk vissza munkánkkal, képességünkkel. Úgy legyen!

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Néhány külföldi siketnéma-intézet.
Rotterdami intézet.

Hollandiának emez élénk kikötővárosából írja esperanío nyel
ven Nyvessel rajztanár A. F. Fehmers ottani siketnéma -intézeti
igazgatótól kapott információk alapján a következőket: A rotterdami
sn.-intézet 1853-ban nyilt meg. Hollandiának közel 500 tanköteles
siketnémája közül mintegy 160 Rotterdámban tartózkodik. Azon
ban nem minden tanköteleskorú siketnéma részesül az oktatás és
nevelés áldásaiban, mert Hollandiában a tankötelezettség nincs
kimondva a siketnémákra.
A rotterdami intézet tisztán externatusos. A külső terüle
tekről beadott gyermekek privát családoknál vannak elhelyezve.
Az intézetben tisztán német-rendszer szerint tanítanak. Egy-egy
osztályban maximális létszám 10 —12. A tanszemélyzet tanári címet
élvez. A siketnéma oktatáshoz szükséges ismereteket az intézetnél
való alkalmazás után szerzik meg, de bizonyos vizsgázási feltétel
hez van kötve véglegesítésük. A siketnémák szakoktatására jogosí
tott tanárok minimális fizetése 1500 Flórén, mely a mi forintunk
nak felel meg. A maximális fizetés nincs megszabva, de a kor
hoz mért előléptetés szerint halad. A tanárok fizetésüket az iskola
elöljáróságától kapják. Ugyancsak az elöljáróság fedezi az intézet
egyéb költségeit is. A rotterdami intézet átlag évi 50,000 Floren-be
kerül. Az intézetből kikerült növendékek valamely mesterséget
tanulnak meg, de azután nincs az intézetnek semminemű össze
köttetése velük. Hollandiában a siketnémák részére nincs semmi
nemű asylum-íé\e intézmény. Érdekes, hogy ezen levelezőm ada
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tai alapján a siketnémáknak a normális iskolákba való áttételéről
semmit sem tudnak, míg egy másik levelezőm ff. I. Bulthuis vám
felügyelő írja, hogy Dríebergen-ben találkozott egy gazdag siket
némával, aki 4 nyelvet beszélt és azt mint siketnéma tanulta meg.
Valószínűleg privát oktatás eredménye ez a siker. Ugyancsak ez a
levelezőm írja, hogy Rotterdámban rendszeresen tartanak isteni
tiszteleteket a siketnémák számára.
A rotterdami intézetnél régibb intézet Hollandiában a groningeni, amelyről a múlt számban írtam. A Szt-Michiels-Gesteli is ha
marább megnyílt, amennyiben azt 1840-ben nyitották meg. Ennek
az intézetnek 1876 óta C. J. A. Terwindt az igazgatója.
Legújabb intézet Hollandiában a dortrechti, mely 1891-ben
nyílt meg. Ennek az intézetnek 1907-óta A. Kés az igazgatója.
Drezdai intézet.

Erről az intézetről nem mint kevésbbé ismertről akarok
írni, hanem épen mert több kartársam előtt ismeretes ez az inté
zet, fel akarom hívni szíves figyelmöket arra, hogy milyen válto
zásokon fog keresztül menni a közel jövőben. A régebben nagy
telekkel bíró siketnéma intézet növendékei épen olyan kis fővárosi
udvaron vannak most összezsúfolva, mint a mi budapesti intéze
tünk sápadt növendékei. Az intézet volt telkén szép emeletes
paloták támadtak. Az intézet igazgatója most minden idegen láto
gató előtt azzal kezdi kedves felvilágosítását, hogy az intézet épü
letét hygienikus szempontból nem szabad elbírálni, hiszen már
csak egy évig marad e humánus intézmény ezen ósdi épületben.
Az intézet fejlődése folytán igazán annyira összezsúfolva van már
e helyiségben minden, hogy például a rajzot is a tornateremben
kell tanítani. Egyedül az imaház az, mely mutatja, hogy valamikor
tágasabb, kényelmesebb elhelyezkedés lehetett ebben az intézet
ben. Az imaházról azt a felvilágosítást kaptam ott személyes láto
gatásom alkalmával, hogy ez összekötő kapocs az intézet és az
intézetet elhagyott siketnémák között. Minden vasárnap ellátogat
nak ide a Drezdában tartózkodó siketnémák és így az intézet
jótékony hatását egész életükön át érezteti velük. Mély lélektani
hatása van ennek a rendszernek. Hivatalos jelentésemben is fel
említettem, most pedig felhívom reá nyilvánosan kartársaim
figyelmét.
Egyébként Drezdában minden kellék meg van ahhoz is, hogy
az eksztenziv fejlesztés mellett intenzive is eredményeket érhes
senek el. Plánén külvárosban van ott óvoda. Van iparos-tanonc
iskola. Van leány ipari-képző nő-asylummal kapcsolatban. Ez
utóbbi most bérházban van. Mindezen intézmények, habár most szét
szórtan vannak elhelyezve, mégis egy igazgató vezetése alatt
állanak.
A jövő évben, 1910-ben azonban centralizáltainak. A szom
szédságban, illetve a közelben lévő vakok intézetét fogják a siket
néma intézmények számára átalakítani s részben kibővíteni. Ide
fog jönni még a női asylum is, természetesen külön pavillonba.
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A vakok már a múlt iskolai évben Kemnitzbe lettek áthelyezve,
akol is a hülyék modern berendezésű telepével kapcsolatban a
vakok is pavillon-rendszerű intézetbe jutottak.
Mintegy 30 paviilon áll már itt a gyógypedagógia eme két
ágán levő fogyatékosak számára.
Megyesi János.

Esperanto jelnyelv. Hogy milyen erősen tartja magát a
jelnyelv, az ujj-abc a siketnémák némely külföldi intézeteiben még
ma is, eléggé bizonyság erre az, hogy Birminghamből egy F. W.
fiipsley nevű kollega az esperanto lapok útján felhívja a szak
emberek figyelmét arra, hogy az akcentes esperanto betűk részére
talált-e már ki valaki ujj-betüket a kétkezű, avagy az egykezes
siketnéma beszéd részére. Nevezett most kezdte meg az esperanto
nyelv tanítását a siketnémákkal.

HAZAI HÍREK.
Náray-Szabó Sándor dr. miniszteri tanácsos, ügyosztályunk
vezetője, folyó évi március 26-án Nápolyba utazott, hogy az internacionális typhlológiai kongresszuson, melyhez a szemészeti is
csatlakozik, a magyar kormányt képviselje. Úgy vagyunk értesülve,
hogy a kongresszuson ő méltósága a vakok tanszereinek egy
közös forrásból leendő beszerzési helyére nézve indítványt fog
tenni. Az indítvány tényleg alkalomszerű és elfogadásával igen
fontos érdekek valósulnának meg. Sikert kívánunk ő méltósága
működéséhez és az elért eredményekért igen hálás lesz a vakok
oktatásügye. Itt említjük meg azon körülményt is, hogy a kong
resszus egyik tárgyát képezi. „A szemorvos feladata a gyógyithatlan
vakság elé néző egyénnel szemben“ cimü kérdés is, amelyet Szily
Adolf dr. professzor 1906-ban, a magyar szemorvosok gyűlésén
előadott és a Klinische Monatsblatter für Augenheilkunde cimü
lapban is megjelent.
Kinevezés. A m. kir. vall. és közokt. miniszter folyó évi
március hó 27-én 33510. sz. a. kelt rendeletével Együd Lajost, a
siketnémák váczi intézetének tanárát a Vili. fiz. oszt. 3-ik fokoza
tába; Pischinger Nándort és Horváth Atillát, a vakok budapesti
intézetének,zenetanárait a IX. fiz. oszt. 3-fokozatába; Szobolovszky
Istvánt és Abrahám Jánost, a siketnémák körmöczbányai, illetve
szegedi intézetének tanárát a X. fiz oszt. 3-fokozatába nevezte ki.
Ákos Istvánt, lapunk szerkesztőjét, a m. kir. belügyminiszter
6 évi időtartamra a Gyermekvédő Országos Bizottság tagjává
nevezte ki.
Látogatás. A gyógypedagógiai hallgatók folyó évi március
hó 30-án Herodek Károly vezetése mellett megnézték a lovag
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Wechselmann és neje Neuschlosz Zsófia-féle vakok intézetét. A
hallgatókat Adler Simon igazgató a tőle megszokott szívességgel
fogadta s az intézet csinosan és praktikusan felszerelt helyiségeit
rendre megmutatta. Kétségkívül az intézetben sok olyan látnivaló
van, ami a hallgatók figyelmét lekötötte s maradandó emléket
hagyott lelkűkben. Ez idő szerint tizenkét növendéke van az inté
zetnek, akik közt legérdekesebb egyéniség az olvasóink előtt már
ismert vak-siketnéma leány, a tizenkét éves Egri Margit. Környe
zete és vak növendéktársai a kézujjak belső hat Ízületeire rajzolt
Braille-féle írással könnyen és aránylag gyorsan érintkeznek vele.
A hallgatók egyike — miután már ismeri a Braille-féle írásrend
szert — igen kellemes délutánt töltött Egri Margit társaságában;
természetesen gondolataikat a Braille-féle jegyek tenyérbe írásával
cserélték ki. Hő vágyát fejezte ki Margit, hogy az állami intézetet
megtekinthesse. Jelenleg a Picht-féle írógépen dolgozik s Gárdo
nyi „Egri csillagok“ című regényét másolja lázas sietséggel.
A vakokat gyámolító országos egyesület a szegedi fog
lalkoztató műhelyek ellenőréül Séra Tivadart bizta meg. Séra
Tivadar jelesen végezte a kereskedelmi iskolát s a múlt évi julius
havától a vakokat gyámolító egyesületben a könyvelési munkála
tokat végezte. Sikert kívánunk működéséhez.
Szaktanácsi ülés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. szak
tanácsa 1909. évi március hó 31-én a következő tárgysorozattal
tartotta meg ülését:
1. A siketnémák temesvári intézete igazgatóságának az ipa
rostanonc-iskola óráira vonatkozó felterjesztése.
2. A gyengetehetségűek oktatására képző szünidei tanfolyam.
3. A siketnémák ungvári intézete igazgatóságának a növen
dékek biztosítására vonatkozó felterjesztése.
4. A siketnémák körmöcbányai intézete felügyelő-bizottságá
nak február 22-iki és március 13-iki jegyzőkönyve.
5. A siketnémák jolsvai intézete tantestületének március 20-iki
jegyzőkönyve.
6. A siketnémák szegedi intézete igazgatóságának mozgósí
tás esetén a bevonulás alóli felmentések iránti javaslata.
7. A gyógypedagógiai intézetek 1910. évi költségvetési elő
irányzata.
Érdekes látogatója volt a budapesti áll. gyógypedagógiai
nevelő intézetnek ez évi március hó 30-án Lauffer Mártha híirnburgi kisegítő-iskolái tanítónő személyében. Ez a külföldi kartárs
nőnk csaknem hibátlanul beszéli a magyar nyelvet, aminek magya
rázata az, hogy Budapesten született, innen azonban még kis gyer
mek korában elszármazott.
Cím változtatás. A m. kir. vallás és közoktatásügyi minisz
térium a 25.346 1909. számú rendeletével a gyengeelméjüek buda
pesti m. kir. orsz. intézetének címét „Budapesti állami gyógypeda
gógiai., nevelő intézet“-re változtatta.
Örömmel értesülünk, hogy a vakok kolozsvári intézetének
tanári kara nagyobb mérvű agilitást fejt ki úgy a kolozsvári intézet
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fejlesztése, valamint más nagyobb városokban felállítandó vakokat
foglalkoztató intézetek létesítése tárgyában. Legutóbb is — április
3-án — Nagyváradon tartottak érdekes előadást Kolumbán Károly
és Miiller Lajos collegáink. Növelte az előadás érdekességét, hogy
3 vak növendéket is vittek magukkal és azokkal bemutatták a
vakok írását, számolását, rajzolását stb. Az előadás a városháza
dísztermében tartatott Glatz főispán, Miskolczy alispán és Rimler
polgármester, valamint előkelő közönség jelenlétében, kik mind
annyian meghatva és a bámulattól eltelve hagyták el a termet az
előadás végeztével. A helybeli sajtó is meleg szavakban emléke
zett meg az actióról. Úgy a tanárok, mint a növendékek ellátását,
úti költségeit Nagyvárad városa viselte.

VEGYES.
Siketnémák jelei. Reuschert Emil berlini kartársunk egy
nagyobbszabású, siketnémákról szóló pszichológiai munkát szándé
kozik kiadni, melynek egyik fejezetében behatóbban kiván foglal
kozni a siketnémák jelbeszédével. Hogy munkájához kellő adat
anyaggal rendelkezzék, megkereste levélben a különböző nemzetek
ismertebb intézeteinek igazgatóságait, köztük a siketnémák budapesti
állami országos intézetének igazgatóságát is, melyben főleg a fel
nőtt siketnémák között használatos különböző, általa megnevezett,
különösen elvont fogalmakat kifejező jelek leírását kérte.
Azt hisszük, hogy rendkívül becses munkát végezne az a kar
társunk is, ki a magyar felnőtt siketnémák által használt összes
jeleket összeírná s megmagyarázná, illetőleg keletkezésük, vagy
összetételük mikéntjéről felvilágosítást nyújtana. Ezzel a nem kicsinylendő eszközzel ugyanis közelebbről tekinthetnénk bele siketnémáink
leikébe. S kérdés, vájjon ismerve a jelbeszéd szabályszerűségeit,
hasonlóságait és különbségeit a hangzó nyelvvel szemben : a különb
ségek felderítésével, a rokonvortások szembeállításával nem tudnánk-e
az eddigieknél is több jót cselekedni tanítási célunk érdekében ? 1
Hiszen idegen nyelvek tanításánál is hányszor utalunk az anya
nyelvre l: Márpedig a jelbeszédet a siketnémák anyanyelvének tekint
hetjük. Es valamennyien jól tudjuk, hogy épp a siketnémák taní
tásánál nincs az „annyifélédnek és „sok“-nak az a fogalma, melyet
a cél érdekét szolgáló legkisebb eszközzel is, haszonnal ki ne
bővíthetnénk.
A hatodik érzék. Sokat írtak és beszéltek már a hatodik
érzékről. Javai Emil dr., párisi orvos 1903-ban állította, hogy meg
találta a sokat keresett hatodik érzékszervet az akadály-érzékben,
amely nagyon fontos vak embertársainknál. Javai dr. maga is vak
és így a saját tapasztalataival ellenőrizhette a világtalanok előadását,
akiket ebben a tárgyban kikérdezett. Hogy hol székel ez a titok
zatos akadály-érzék, arra nézve Javai szerint más és más a vakok
véleménye. Néhányan az agy homlokrészén hiszik a hatodik érzé
ket, mások aféle mechanikai hatásokra vezetik vissza, amilyet a
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a denevérnél csodálhatunk, melynek az orrán egy darabka bőr
annyira érzékeny, hogy a levegőmozgásról repülés közben meg
érzi a szembe kerülő akadályt. Az ilyen mechanikai magyarázatnak
azonban ellentmond az, hogy épp a tárgyakhoz való lassú közeledés
nél érezték a vakok, hogy előttük valami akadály van, amit ki kell
kerülniük. Egy szavahihető, értelmes vak ember Javainak így adta
elő önmagán tett megfigyeléseit: Jól lehet vak vagyok, azért úgy
zárt, mint nyitott helyen megmondom, van-e velem szemben vala
mely tárgy. Ha van, meg tudom mondani, hogy nagy-e, kicsi-e,
egyedül áll-e, avagy más tárgyak társaságában ? Megmondom né
hány lépésről, hogy az észrevett dolog fából vagy téglából való-e,
vájjon messze húzódó sövény, vagy egyetlen bokor-e ? Csupán
azokat a tárgyakat nem veszem észre, amelyek jelentékenyen ala
csonyabbak a vállamnál. Az én impresszióm az, hogy a tárgyakat
az arcom bőre érzi meg. Ha arcomat fátyol takarja el, semmiféle
akadályt se veszek észre többé. Megérzem sétálásnál, hol van tér,
hol vannak a házak, hol keresztezik egymást az utcák. Ez az uj
érzékszervem nemcsak oldalt, hanem fölfele is működik és így
megtudom mondani, hogy hol van az erkélye, vagy nagyobb kidomborodása a palotának, mely alatt utam elvisz.
Javai dr. mindezekhez a következő adatokat fűzi: A hatodik
érzék éjszaka és nappal egyformán működik és segítségével bár
mely vak ember észrevesz egy felhőt, mely elfogja a szemhatárt.
Javai szerint a vörös és a violántúli sugarak jutnának itt szerep
hez. Kísérletet is tett néhány sugárral, melyek közül némelyik in
gerlőén hatolt a homlokbőrre, de például a rádium sugarai hatás
talanul maradtak.
Gorka Sándor dr. a Természettudományi Közlöny í. évi január
1-én megjelent számában a következőképen ismerteti a vakok
távolságérzékét:
Már régóta ismeretes a vakoknak az a tehetsége, hogy a kör
nyezetükben levő nagyobb tárgyakat bizonyos távolságból, tapintás
nélkül, megérzik. Arra is van számos, megbízható megfigyelésünk,
hogy a vakok ismeretlen helyeken is, feltűnően jól tudnak tájéko
zódni és határozott biztossággal kikerülik az útjokba eső nagyobb
tárgyakat. Természetesen a vakoknak ez az érzéke nagy jelentő
ségű, mert a fenyegető veszély elkerülésére képesíti szerencsétlen,
világtalan embertársainkat.
A vakok csodás távolságérzékét még ma is sokan új, mosta
náig ismeretlen „hatodik“ érzékszerv működésének tulajdonítják. E
föltevés főleg Spallanzai egyik kísérletének eredményén alapszik.
Ő a 18. század közepén úgy tapasztalta, hogy a denevérek teljes
sötétségben is bámulatos biztonsággal surrannak el a sűrű háló
zatban kifeszített drótok között és ezt a tehetségüket akkor sem
vesztik el, ha szemüket kivágjuk. E kísérlet tehát azt bizonyítja,
hogy az állatok távolságérzése a látószerv működésétől független.
Később a fiziológusok egy része a vakok távolságérzékét a
hallószerv működésével hozta kapcsolatba. Eelfogásuk szeiint a
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nagyobb tárgyaktól visszavert hanghullámok igazítják útba a vako
kat. Ámde ez a magyarázat sem vált be, mert ha a vak ember
fülét vattával olyanformán eldugaszoljuk, hogy hanghullámok nem
hatolhatnak hallószervébe, a távolságérzék bár kissé gyöngülve,
továbbra is megmarad.
Legújabban Wölfflin E. bázeli egyetemi magántanár számtalan,
meggyőző kísérletet végzett a vakok bámulatos távolságérzékének
megismerése érdekében s a következő meglepő eredményekre
jutott.
Nem minden vak embernek van egyformán fejlett távolság
érzéke; vannak olyan vakok is, akiknek távolságérzéke nagyon
hiányos és fejletlen. Wölfflin negyven vak embert vizsgált meg és
csak kilencen állapíthatott meg tökéletesen fejlett távolságérzéket.
A „legérzékenyebb“ vak 1 m2 felületű és 3 cm. vastag fatábla
jelenlétét, vattával elzárt füllel, 2 m. 30 cm. — 2 m. 40 cm.-nyi
távolságból jelezte. Egy másik, kevésbé fejlett távolságérzékü vak
ugyanezt a táblát csak 1 — 1'10 m.-nyi távolságból érezte meg.
Érdekes, hogy a tábla felületének kisebbedésével körülbelül egyenlő
arányban csökkent a távolságérzék ereje is. így pl. az a vak, aki
az 1 m2 felületű táblát 2*30 m. távolságból megérezte, egy 70*cm2
felületű táblát csak 1’40 1'50 m. távolságból bírta megérezni.
A vakok távolságérzekük székhelyét egyértelműleg az arc
bőrbe, főleg a homlok és halánték tájékára helyezik. Wölfflin meg
győző kísérletei szerint valóban a homlok- és a halántéktáj a leg
érzékenyebb; utána következik a két arcfél, mégpedig a jobb
arcfél rendesen^ érzékenyebb, mint a bal, de kivételesen előfordul
ennek megfordította is. Legkevésbbé érzékeny a fej tarkó tájéka.
A legfejlettebb távolságérzékü vak pl. előrehaladva a falat megé
rezte 4 m. távolságból, járáskor jobbról 3 m. 50 cm., balról 2 m.
60 cm., hátulról pedig csak 2 m. távolságból érezte meg a
szoba falát.
Wölfflin vizsgálatai alapján megcáfolja azt a nézetet, hogy a
vakok csupán azokat a tárgyakat tudják megérezni, amelyek magas
ság dolgában legalább a hónaljukig érnek. Ha jól fejlett távolság
érzékű vakok fejüket lehajtották, kisebb székeket, asztalokat és
egyéb hasonló tárgyakat biztosan megérezték. A távolságérzéshez
valószínűleg okvetlenül szükséges, hogy a visszavert levegő-hullumok merőlegesen érjék a homlok tájékát. Külön kell hang
súlyoznunk, hogy a vakok távolságérzékük segítségével nemcsak
a tárgyak távolságáról, az útjokba eső akadályokhoz való közele
désről, hanem a tárgyak nagyságáról és magasságáról is tájéko
zódnak. így pl. Wölfflin kísérleteiben a vakok mindig megtudták
mondani, hogy előttük 2 m.-nyi távolságban a fal, vagy pedig a
kísérleteknél használt fatábla stb. van-e, sőt a tábla nagyságáról
és magasságáról is eléggé pontos felvilágosítást adtak.
A fiziologusok egy része a vakok távolságérzékét a bőr
nyomásérzésével, másik része pedig hőérzésével, illetőleg helyér
zésével hozta összefüggésbe. Wölfflin kísérletei ezt az összefüg
gést is más világításba helyezik. Ő egy alkalommal az egyik vak
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ember fejét teljesen befedte, mellét és hátát azonban meztelenül
hagyta; ha már most a távolságérzék a bőr nyomás-, hő- vagy
helyérzékével kapcsolatban áll, akkor a távolságérzésnek, bár kissebb mértékben, ez alkalommal is működnie kell, mert a meztele
nül hagyott testtájak is tartalmaznak nyomás-, hő- és helyérzést köz
vetítő ídegvégződéseket. Ám a többszörösen megismételt kísérle
tekből mindig az derült ki, hogy a távolságérzék ilyenkor teljesen
szünetel. Wölffiin kísérletei alapján nagyon valószínű, hogy a vakok
távolságérzése csupán a háromosztatú ideg (nervus trigeminus) érző
idegrostjainak működése.
„A Gyermek.“ Új alakban, de az eddigi szellemben szerkesztetten került az olvasó közönség elé a magyar gyermektanul
mányi társaság közlönyének ez évi 1—3 egyesített száma. A III.
évfolyamával eljuthatott oda, hogy a „Gyermekvédelmi Lapptól
külön váljon s mint önálló folyóirat jelenjen meg.
A lap új száma alkalmul szolgál nekünk elsősorban arra,
hogy Berkes Jánosnak a gyermektanulmányi társaság nyilvános
értekezletén tartott előadását ígéretünkhöz híven ismertessük. „A
gyengeelméjű gyermekek érzelem- és akarat világa címet viseli
ez az értekezés s első helyen olvasható a közlönyben. Bátran
lehetne általánosabb címet is adni neki, mert az értekezés Münsterberg ezen mondásának szem előtt tartásával készült:
„A lélek nincs fejezetekre darabolva, mint egy lélektani tan
könyv. Az ember-ismerő vagy az egész embert ismeri, vagy sem
mit sem ismer belőle.“
Ez nagy igazság általában is, de még inkább megállja helyet,
ha gyengeelméjű gyermekekről van szó.
Azzal, hogy a gyengeelméjűek feltűnőbb testi elváltozásairól,
sajátos lelki életükről és megnyilatkozásukról megemlékezett s bizo
nyos pedagógiai vonatkozások ismertetésére is kiterjeszkedett, álta
lános képet nyújtott, amelyből a nem szakember is sok mindent
ismerhet meg.
S mindezek dacára nincs ellentmondás a tartalom es a cun
között, mert az általános keretben intenziven kidomborodik a tulajdonképeni tétel is.
Azt hiszem szakembereket az érdekelheti leginkább, amit az
értekezés a gyengeelméjű gyermekek érzelem- és akaratvilágáról
mond. Lássuk hát a részt bővebben.
A gyengeelméjűek kedélyi állapota általában sivár s egyé
nenként roppant változó.
Amig a normális egyénekben a jókedv vagy rósz hangulat
mindig erősebb, vagy gyengébb izgalmak hatása alatt jelentkeznek,
addig a szellemileg fogyatékosaknak sem a lehangoltsága, komoly
sága, sem a szeszélyessége, félénksége, avagy hevesebb érzelmi
kitörései a legtöbbször semmivel sem indokolhatók. Ha van is
oka a gyengeelméjű gyermek érzelmi megnyilatkozásának, hevesebb
érzelmi kitöréseik az azokat előidéző okokkal nincsenek egyenes
arányban. Sajátságos jelenség az is, hogy náluk a jókedv és ked
vetlenség szintén indokolatlanul és igen gyorsan váltják fel egymást.
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Néhány igen jellemző példát hoz fel ezután, amelyek az
előre bocsátottakat igazolják és szemlélhetővé teszik.
Az akarat jellemzése legszembeötlőbb ebben a mondatban:
„Minthogy pedig az akarat leginkább azt teszi, amit az értelem
óhajt, az értelem kívánsága pedig felette szűk körre szorítkozik,
ebből a szellemileg fogyatékosok gyenge akaratereje könnyen
megmagyarázható.“
Az akarat gyengesége a gyengeelméjű gyermeknek járásában,
eveseben, öltözésében, játékában, tanulásában s minden tettében
megnyilvánul. Lelki szegénysége s így akarat gyengesége felnőtt,
korában is megmarad. Igazi egyéniség nem, is fejlődhetik közöt
tük, inkább csak egyes típusokat képviselnek.
A 14 nyomtatott oldalra terjedő s nekünk szakembereknek
is nagyon tanulságos értekezés végűi a szellemileg fogyatékosok
tanításáról mond el egyet-mást.
A második cikke „A Gyermekinek Nógrádi László tanár
tollából való. A címe „Gyermek-vallomások“ s azokat a naplókat
ismerteti meg velünk, amelyeket az író tanítványai a nagyszünidő
alatt Írogattak. Az érdekes közlemény befejezése a következő
számra maradt.
A harmadik cikk „A művészgyermekről s a zenének a gyer
mekre való hatásáról szól!“
Az „Amerikai gyermekrajzból“ írt cikk az Iparművészeti
Muzeum karácsonyi kiállítását tárgyalja.
A „Könyvismertetés“, „Lapszemle“ „Gyermektanulmányi moz
galmak“ és a „Külföldi szemle“ rovata következik egymás után,
melyeknek gazdag tartalma között találjuk ami lapunkról írt meleg
hangú ismertetést is.
A füzet végén az előbbi szám tartalmának német és francia
nyelvű összefoglalását találjuk. E kivonatokat állandósítják azzal a
célzattal, hogy a magyar gyermektanulmányozást szorosabban bele
kapcsolják a nemzetközi viszonyba s hazai eredményeinket jobban
hozzáférhetőkké tegyék a tudomány egyetemes haladása számára.
A társaságnak s közlönyének nagy feladatok betöltésére
hivatott munkájához mi csak a legjobb sikert kívánhatjuk.
Gyermektanulmányi értekezlet. A magyar gyermektanul
mányi társaság f. évi április hó 1-én tartotta ez idei utolsó nyil
vános értekezletét. Az értekezés tárgya volt: „A környezet hatása
a gyermekre.“ Előadta: Berend Miklós dr. egy. m. tanár.
Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1909.
évfolyamára előfizettek, illetve járulékait beküldötték: Kolumbán
Károly Kolozsvár (félévre) 5, Stoklász János Pozsonybeszterce
(félévre) 5, Az áll. tanítóképző „Eötvös“ önképzőköre Arad (félévre)
5, Dekány Károly Kecskemét 10, All. tanítónőképző intézet igaz
gatósága Győr 10, dr. Kiasz Pál Budapest 10, Derbész Bertalan
Budapest 10, Pápay Mariska Budapest 10 K.
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