
A szájról való leolvasás tanításának módozatai 
az iskolaköteles koron túl megsiketülteknél.

Irta: Istenes Károly.

Lapunk múlt évi januári számában „A később (3 éves 
koron túl) megsiketültekről való gondoskodás“ cimű cikkemben 
rámutattam arra, hogy az e korban megsiketültekről a mostaninál 
helyesebb formában s egyúttal értékesebb módon lehetne és 
kellene gondoskodni.

Fent említett cikkemben előadott javaslatom megvalósításának 
szükségességét eléggé bizonyítja az a tény, hogy a később 
megsiketültek érdekében már is történt valamelyes intézkedés.

A beszédhibák javítására szolgáló áll. tanfolyam vezetősége 
ugyanis arra nézve kapott felhatalmazást, hogy tanfolyama keretén 
belül foglalkozhat az iskolaköteles koron túl megsiketültekkel, 
illetőleg, hogy tarthat az e korban megsiketültek részére szájról 
való leolvasási tanfolyamot.

Már akkor, amikor fenti cikkemet megírtam, szükségét 
éreztem egy olyan tervezet összeállításának is, amely tervezet 
a szájról való leolvasás tanításának fokozatos menetét tartalmazza. 
A f. tanév elején aztán, — amikor is a már említett felhatalmazás 
révén részemről a kérdés gyakorlati szempontból is aktuálissá 
vált, — hozzá is kellett, hogy fogjak egy ilyen irányú és célú 
tervezet összeállításához annál is inkább, mert feltétlenül vallom 
azt a pedagógiai igazságot, hogy az eredményes tanításnak 
létalapja á tervszerű és céltudatos tnunkaprogramm.

A kérdéses tervezetet összeállítottam, sőt azt egy-két esetben 
már a gyakorlatban is kipróbáltam. Ezt az összeállított terveze
temet óhajtom ez alkalommal kartársaim elé vinni. Megjegyzem 
azonban, hogy nem tekintem én ezt egyébnek, csak egy olyan 
alaptervezetnek, amelyre majd idővel — a gyakorlatban szerzett 
sokféle tapasztalat és szakvélemény alapján — fel lehessen építeni 
a gyakorlati célnak minden tekintetben megfelelő szájról való 
leolvasási módszertant.

Alább közölt tervezetem összeállításánál — egész termé
szetesen — a siketnémák intézeteiben alkalmazott ezirányú mód
szertani eljárást vettem, alapul. Ezen tervezet összeállításánál is 
az állott elő első szükségként, hogy célszerű hangsor állíttassék 
össze. Az a hangsor, amelyet a sjketnémák első osztályában
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használnak a kiejtés és a vele kapcsolatos szájról való leolvasás 
tanítás közepette — véleményem szerint — nem minden tekin
tetben alkalmazható a fent említettek szájról való leolvasásának 
tanításánál.

Lássunk csak egy-két példát, hogy miért nem ?
A siketnémák első osztályában irányadóul szolgáló hangsor 

(eltekintve az úgynevezett egyéni hangsortól) összeállításánál 
két körülményre szoktunk lenni különösebb tekintettel. Az első 
nagyon fontos szempont az, hogy ezen hangsor a kiejtés foko 
zatos nehézsége szerint állíttassék össze. A második, szintén 
igen fontos kivánalom pedig az, hogy első sorban azok a 
hangok állítandók be a hangsorba, amelyeknek optikai képe 
lehetőleg könnyen szemlélhető.

Ezzel szemben az iskolaköteles koron túl megsiketültek 
szájról való leolvasásának tanításánál irányadóul szolgálható hang
sor összeállításánál — tekintettel arra, hogy ezeknél kiejtést nem 
kell tanítani •— csupán csak arra kell ügyelnünk, hogy a hangok 
azonképpen következzenek egymás után az összeállítandó hang
sorban, amint azok optikai képe legkönnyebben szemlélhető.

Ebből aztán az következik, hogy amig a siketnémák első 
osztályában a kettős szempont szerint (kiejtés könnyűség és 
könnyű szemlélhetőség) összeállított hangsor azt teszi pld. 
kívánatossá, jobban mondva feltétlenül elengedhetetlenné, hogy 
a zönge nélküli és zöngés spiránsok, továbbá a tenuisek és 
médiák ne kerüljenek egymás mellé a tanítandó hangsorban, 
addig az iskolaköteles koron túl megsiketültek szájról való 
leolvasásának tanításánál használandó s csupán csak egy szempont 
szerint (könnyű szemlélhetőség) összeállított hangsornak pedig 
éppen ellenkezőleg az az elengedhetetlen előfeltétele, hogy a 
zönge nélküli és zöngés spiránsok, nemkülönben pedig a tenuisek 
és a médiák egymás mellé kerüljenek a hangsorban. A siket
némáknál a kiejtés nehézsége miatt kerülnek el egymás mellől 
a hangsorban a fent említett rokon hangok; az iskolaköteles 
koron túl megsiketülteknél pedig a könnyű szemlélhetőség elve 
kivánja egymás mellé a hangsorban a már említett rokon hangokat.

Az itt említett s ezenkívül még egyéb szempontokat is 
tekintetbe véve a következőképpen állítottam össze hangsorba a 
szemléltetendő hangokat:

1. Magánhangzók: á, a, ó (o), ú (u) e, ő (ö), é, í (i), ü (ü).
2. Mássalhangzók:

a) I. artikulációs helyen képezett hangok: p, b, m, f, v.



b) II. artikulációs helyen képezett hangok: t, d, r, I, n, 
sz, z, c, s, zs, cs. —-

C) III. artikulációs helyen képezett hangok: n, j, ty, gy, 
ny, k, g. '

Az itt bemutatott hangsor szem előtt tartása mellett általános 
szempontból a következő fokozatok keresztülvitelét tartom célra 
vezetőnek a szájról való leolvasás tanítása közben:

I. Magánhangzók.
II. Magánhangzók kapcsolata.
III. Mássalhangzók.
IV. Mássalhangzók és magánhangzók kapcsolata.
V. Magánhangzók és mássalhangzók kapcsolata.
VI. Mássalhangzók kapcsolata.
VII. Szavak.
VIII. Mondatok.
IX. Folyékony beszéd.

Kétségtelen, hogy a szájról való leolvasás tanítása > közben 
legfontosabb a beszédhangok optikai képének mennél körül
ményesebb szemléltetése. Nem szabad azonban teljesen figyelmen 
kívül hagynunk eljárásunk közepette a tapintó érzék igénybe 
vételét sem, mert pld. a zönge nélküli és zöngés spiránsok, 
nemkülönben pedig a tenuisek és a médiák között észlelhető 
különbség érzékeltetésénél éppen a tapintó érzék az az érzék
szerv, amelynek segélyével e rokon hangok között észlelhető 
különbség a legfeltűnőbben észre vétethető.

A szájról való leolvasás tanítása közben tehát a beszéd
hangoknak nemcsak az optikai képei szemléltetendők, hanem 
ha a szükség úgy kívánja, azok izomérzési jelenségei is érzékel- 
tetendők.

A beszédhangok szemléltetése és érzékeltetése mellett nagy 
fontosságot tulajdonítok én még annak is, hogy a beszédhangok 
képzésének mikéntjét is ismerjék meg a szájról való leolvasást 
tanulók.

Egyebektől eltekintve már csak az az egy szempont is mel
lette szól a tudattossá tétel fontosságának, hogy ezen eljárás előr 
segíti a tanulót a szemlélésben és az érzékelésben.

A beszédhangok képzési módjának tudatossá tétele az Írott 
beszéd segélyével vihető keresztül. A tudatossá tételnél különösen 
az optikai jelenségekre, az úgynevezett „külső beszédélettan“-nal 
járó jelenségekre hivandó fel a tanuló figyelme. (Gutzmann A) 
A külső beszédélettan köréből különösen fontosak azok a jelen
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ségek. amelyeket az ajakkörkörös izmok-, a szájrugizmok-, továbbá 
az ajak-, nyelvhegy-, nyelvhát- és a nyelvgyökzáró-izmok műkö
dései eredményeznek. Nem kevésbbé fontosak ebből a szem
pontból az állkapocs-, az áll alatti rész és a toldalékos cső moz
gásai is. Ezekre tehát a tudatossá tétel alkalmával — a szemléltetést 
és érzékeltetést megelőzőleg — alkalmas formában mutassunk r á !

Lássuk most már ezek után azt, hogy az egyes hangok 
optikai képeinek- és izomérzési jelenségeinek! megfigyeltetése köze
pette milyen fokozatok keresztülvitele ajánlatos?

1. Az egyes hangzók képzési módjának tudatossá tétele.
2. A beszédszervállások megmutatása önön magunkon s 

ezzel egy időben a látottak utánoztatása.
3. Tükör előtt való összehasonlító szemléltetés s ezzel egy 

időben a látottak utánoztatása.
4. Szükségszerinti érzékeltetés.
5. Az esetleges kiejtésbeli hibák kijavítása.
Tanításunk végcélját tekintve egész természetesen nem elé

gedhetünk meg azzal, hogy a tanuló csak az egyes hangképeket 
tanulja meg leolvasni a szájról, hanem arra kell törekednünk, 
hogy a folyékony beszéd megértésében szerezzen mennél nagyobb 
ügyességet és biztosságot a tanuló.

Ezen végcél elérését nem látnám biztosítottnak akkor, ha az 
egyes hangképek szemléltetése után azonnal a folyékony beszéd 
leolvastatására térnénk át. Nem pedig azért, mert a folyékony 
beszéd optikai jelenségei oly komplikáltak, hogy azokat egy 
tömegben kezdetben egyáltalában nem s később is csak nehezen 
volna képes felfogni a tanuló. Éppen azért úgy vélem, hogy az 
úgynevezett elemi beszédmozgásokból kiindulva fokról-fokra kell 
a végcél felé törekednünk.

Ennek a végcél felé való fokozatos haladásnak a menetét 
fogom bemutatni alább. Sorra veszem azokat az általános szem
pontokat, amelyeket cikkem elején már felemlítettem.

I. Magánhangzók.
II. Magánhangzók kapcsolata.

1. Az á-ból kiindulva a hátulsó-felső nyelvállással képezett 
magánhangzók egyenkénti megfigyeltetése és azok kapcsolata. 
Tehát: a) egyesével (á, a, ó, (o) ú, (u );

b) kettesével (áa, aó, aá s tb );
c) hármasával (áaó stb .);
d) négyesével (áaóú);
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é) kihagyásokkal (áó, aú stb.)
2. Az á-ból kiindulva az elülső-felső nyelvállással képezett 

magánhangzók egyenkénti megfigyeltetése és azok kapcsolata. 
Tehát: a) egyesével (á, e, ő, (ö) é, í, (i) ü, (ü );

b) kettesével (áe, eő, ea stb );
c) hármasával (áeé, íée, eéí stb);
d) négyesével (áeéi, íéea, eéíü stb);
e) ötösével (áeéíű stb.);
/)  kihagyásokkal (áíü eőíű stb):

3. Az összes magánhangzók kombinált kapcsolata minden 
lehető változatban.

III. Másalhangzók.
A mássalhangzók is éppen úgy, mint a magánhangzók első 

sorban egymagukban szemléltetendők és érzékeltetendők. A mással
hangzók egyenkénti szemléltetése és érzékeltetése közben ugyan
azok a fokozatok tartandók szem előtt, mint a magánhangzóknál.

A mássalhangzóknak külön-külön való szemléltetése és 
érzékeltetése azonban nem úgy értelmezendő, hogy azokat mind
járt a kezdet-kezdetén egymás után sorra vesszük, hanem úgy, 
hogy az egymagában szemléltetett és érzékeltetett első mással
hangzót — mielőtt még áttérnénk a második mássalhangzó szem
léltetésére és érzékeltetésére — azonnal kapcsolatban gyakoroljuk. 
A második mássalhangzóra tehát csak akkor kerülhet a sor, 
amikor már az elsőt kapcsolataiban is begyakoroltuk. Ugyanez 
az elv kell, hogy érvényesüljön a többi mássalhangzónál is azzal 
a megjegyzéssel, hogy a már ismertetett mássalhangzók a továb
biak kapcsolásánál figyelembe veendők. Különösen a szavak válasz
tandók meg úgy, hogy azokban a már előzőleg ismertetett 
mássalhangzók mennél változatosabban szerepeljenek.

IV. Mássalhangzók és magánhangzók kapcsolata.
V. Magánhangzók és mássalhangzók kapcsolata.

Elméleti és gyakorlati fonetikai ismereteink eléggé meggyőz 
hettek mindannyiunkat arról, hogy az egyes mássalhangzók 
beszédszerv állásai változók, még pedig aszerint, hogy az illető 
mássalhangzókat milyen magánhangzók környezik ? Más pld. a 
nyelv helyzete a k képzése közben ebben a szóban: kupola, 
mint ebben : kipattan.

Ha azt akarjuk tehát, hogy a szájról való leolvasást tanuló 
e helyzetek megfigyelésében biztossá váljék, abban az esetben
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módot és alkalmat kell nyújtanunk neki arra, hogy ezeket a 
helyzetváltozatokat alkalmas formában mind megfigyelhesse.

E helyzetváltozatok valamennyiének megfigyeltethetésére 
legalkalmasabbnak tartom azt az eljárást, hogy a már egymagában 
szemléltetett és érzékeltetett mássalhangzót — valamennyi magán
hangzóval egybekapcsolva -  külön-külön tesszük szemlélet 
tárgyává. Ennek sikeres keresztülvitele közben a következő foko
zatok tartandók szem előtt: Az illető mássalhangzó

1. a szótag elején (pá, pa stb.);
2. a szótag végén (áp, ap stb.);
3. a szótag közepén (ápá, apa stb.) ;
4. kombinált kapcsolás minden lehető változatban ;
5. szavakban;
6. mondatokban.

E fokozatok keresztülvitele közben különösképpen arra 
kell még ügyelnünk, hogy olyan kapcsolások is szerepeljenek, 
amelyeken a szájról való leolvasást tanuló a rokon hangok közötti 
különbséget tanulja meg észrevenni. Szembe állítandók tehát a
p, a b és az m stb.

A fent említett fokozatokra ismételten rámutatva megjegyzem, 
hogy a szavak és mondatok leolvastatására már ezen a fokon 
nagy gondot fordítsunk.

Különösképpen azért hangsúlyozom én ennek a fontosságát, 
mert ezen eljárás révén fokozottabb mértékben kiváltódik a tanuló 
lelkében az önönmagunk és módszerünk iránt való bizalom 
(látván tanítványunk a foglalkozásnak azonnali gyakorlati hasznát), 
amely bizalom után közvetve az ambíció felébredését váltja ki a 
szájról való leolvasást tanuló leikéből. Hogy pedig ez a két 
egymásból fakadó lelki jelenség (bizalom és ambíció) pedagógiai 
szempontból milyen nagy értéket képvisel, azt mi, akik tanítással 
foglalkozunk, már számtalanszor tapasztalhattuk.

VI. Mássalhangzók kapcsolata.
Ha közelebbről szemügyre vesszük a magyar nyelv szavai

ban a hangok elhelyezkedését, észrevehetjük, hogy igen sok 
esetben kerülnek egymás mellé a mássalhangzók. Nem végzünk 
tehát fölösleges munkát a szájról való leolvasás tanítása közben 
akkor, amikor a mássalhangzóknak mássalhangzókkal való kap
csolását is külön tesszük szemlélet tárgyává. Sőt azt mondhatnám, 
hogy a kapcsolatoknak nagyon körülményes szemléltetése talán 
éppen ebben az esetben a legindokoltabb, mert sokszor olyan
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komplikált változatokat kell e szempontból a tanulónak meg
figyelnie, amilyenek a magánhangzós kapcsolatoknál alig-alig 
fordulnak elő.

A mássalhangzók kapcsolatainak keresztülvitelénél a IV. és V. 
fejezet alatt részletezett fokozatok tartandók szem előtt.

VII. Szavak.
A szóleolvastatás, mint az már a fentiekből is kitűnik, 

mindjárt a kezdet-kezdetén gyakorlandó. Ezen tanítási eljárásnak 
fokozatos menete e mellett azonban még azt is kívánatossá 
teszi, hogy a szóleolvastatás ne csak az előgyakorlatokkal kap
csolatosan gyakoroltassék, hanem a siker érdekében külön is 
szemlélet tárgyává tétessék. Ennek az ideje pedig akkor érkezik 
el, amikor már a tanuló az összes hangképeket megtanulta 
leolvasni a szájról. A szóleolvastatás sikeres keresztülvitele szem
pontjából felette ajánlatos egy olyan szógyűjteménynek az össze
állítása, amelyben a hangelhelyezkedés a nehézség minden 
fokozata szerint képviselve legyen.

VIII. Mondatok.
A mondatleolvastatást illetőleg se elégedhetünk meg azzal, 

hogy azt csupán csak az előgyakorlatokkal karöltve gyakoroljuk, 
hanem úgy, mint a szóleolvastatást, ezt is felette ajánlatos a 
végcél sikere érdekében külön is szemlélet tárgyává tenni.

A leolvastatandó mondatoknak megválogatásánál arra legyünk 
különös tekintettel, hogy azok lehetőleg a mindennapi élet beszéd
anyagát öleljék fel.

IX. Folyékony beszéd.
A szájról való leolvasás tanítása akkor nyer betetőzést, 

amikor már arra is képessé tettük a tanulót, hogy a folyékony 
beszédet is le tudja olvasni a szájról.

A szájról való leolvasás tanításának ezen a fokán is meg
szívlelendőnek tartom a pedagógiának azon elvét, hogy a köny- 
nyebről haladjunk a nehezebbre. Éppen ezért nem tartanám 
helyesnek azt az eljárást, ha a szájról való leolvasás tanításának 
a végső fokán egyenesen azt kívánnánk a tanulótól, hogy 
hosszú ideig tartó előadásokat olvasson le a szájról.

Önkénytelenűl is felvetődik most már az a kérdés, hogy 
hát mivel is kezdjük meg a folyékony beszéd gyakorlását?



Nézetem szerint erre a kérdés és felelet formát tartom a 
legalkalmasabbnak. Intézzünk tehát a tanulóhoz egyszerű, őt 
magát közelről érdeklő kérdéseket s nyomban kívánjuk meg 
tőle a hozzáintézett kérdésre a feleletet is, A kérdésre adott felelet 
révén azonnal meggyőződhetünk arról, hogy helyesen fogta-e 
fel a tanuló a hozzáintézett kérdés optikai képeit?

Ezek a kérdések — különösen kezdetben — lehetőleg egy 
tárgy köré csoportosítandók. Az egy tárgy köré csoportosított 
beszédanyag a tanuló kombináló képességét van hivatva elő
segíteni. A kombinálásnak pedig igen nagy a fontossága a szájról 
való leolvasás tanulása kapcsán, még pedig azért, mert a kombi
náló képesség teszi lehetővé a hangképeknek biztos és gyors 
áttekintését. A szájról való leolvasás elsajátítása terén az a tanuló 
mutat majd fel legszebb eredményt, akinél a kombináló képesség 
leginkább kifejlődik. Éppen ezért a kombináló képesség fejlesz
tésére különösen nagy gond fordítandó a szájról való leolvasás 
tanítása során.

A folyékony beszéd gyakorlására felette alkalmasnak tartom 
egy későbbi fokon a párbeszédes formál. A párbeszédes formának 
az az előnye, hogy felváltva hol kérdést, hol pedig feleletet kell 
a tanulónak megfigyelnie.

A párbeszédes forma begyakorlása után áttérhetünk aztán az 
előadások és felolvasások gyakorlására.

*
Általános szempontból meg kell még emlékeznem a követ

kezőkről :
1. A később megsiketültekre nézve akkor válik gyakorlatilag 

értékessé a beszédnek szájról való leolvasása, ha a beszédet 
nemcsak annak a szájáról tudja leolvasni, akitől azt tanulta, 
hanem bárki máséról is.

A dolog természeténél fogva talán fölösleges is ezt e helyen 
felemlíteni s hogy mégis felemlítem, teszem ezt azért, hogy 
rámutassak arra a tényre, hogy egyoldalúvá válik a tanuló a 
szájról való leolvasás elsajátítása terén akkor, ha nagyobbára 
csak egy ember beszédszervmozgásait figyeli meg.

Módot és alkalmat kell tehát nyújtanunk a szájról való 
leolvasást tanulónak arra, hogy mennél többféle beszédszerv- 
mozgást figyeljen meg. Éppen ezért már a tanfolyam keretén 
belül gondoskodjunk arról, hogy ha több tanulónk van, azok 
egymás ajkairól mennél többször olvassák le a beszédet.

Emellett azonban még arról is gondoskodjunk, hogy

104 * Istenes Károly.



időközönként — tanulóinkkal való beszélgetés céljából — idegenek 
is ellátogassanak a tanfolyamra.

Végül pedig hívjuk fel még tanulóink figyelmét arra is, 
hogy ne csak a tanfolyam órái alatt foglalkozzanak a szájról 
való leolvasás tanulásával, hanem mennél többet és mennél 
változatosabban gyakorolják azt a tanfolyam óráin kívül is.

2. Bárha csak egy két szóval is, de rá kell hogy mutassak 
e helyen még arra is, hogy a szájról való leolvasás tanítása 
közben nagy gond fordítandó arra, hogy a szemléltetendő 
beszédszervállások optikai képei egészen természetesek legyenek. 
A markirozott beszéd nemhogy elősegítené, hanem éppen ellen
kezőleg, hátráltatja a tanulót a végcél elérésében.

A könnyebbség kedvéért — különösei? kezdetben — lehet 
ugyan lassú a beszéd, de markirozott sohasem.

Most pedig elértem fejtegetésem végére. Érzem azt, hogy 
nem mondottam el mindazt, amit e kérdéssel hapcsolatosan el 
lehetett volna mondani; de hisz, amint azt már bevezető sora
imban is kifejezésre juttattam, nem is tűztem ki cél gyanánt azt, 
hogy e kérdést minden vonatkozásában kimerítsem. Ennek az 
ideje — nézetem szerint — akkor érkezik majd el, amikor már 
e téren sokan és sok tapasztalattal fogunk rendelkezni.
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Vaksiketnéma tanítványom.
Irta: Kleitsch János.

Ma, amikor a magyar gyógypedagógia intézményei úgy 
extensiv, mint intensiv fejlődésére megelégedéssel, sőt büszke
séggel mutatunk, amidőn gyógypedagógiai intézeteink a külföld 
előtt is elismerésre találnak s amikor a fogyatékos érzékű gyer
mekek tankötelezettségének kimondása sem lehet hosszú idő kér
dése, amikor a négyérzékű és a fogyatékos szellemű gyermekek 
neveléstanításában a szeretet müve már-nrár az ideális mérték célja 
felé közeledik, még mindig össze kell, hogy szoruljon szivünk, 
látva, hogy a kétszeresen sújtottak, a háromérzékű gyermekek és 
a négyérzékü fogyatékos szellemű embertársaink hiába kopog
tatnak be hozzánk segítségért, hiába kérnek részt szeretetünkből.

Fogyatékos érzékű gyermekek részére fölállított intézeteink 
az ép szellem mellett legalább négy érzék létezését, a fogyatékos
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szelleműek számára felállított intézeteink pedig a szellemi fogya
tékosságuk mellett legalább az öt érzék épségét megkívánják, úgy 
hogy az érzékeknek párosával való hiánya, avagy a szellem fogya
tékossága mellett valamely érzék hiánya kegyetlenül becsapja előttük 
humánus intézeteink kapuit.

A sorstól kétszeresen sújtottak, humánus intézeteinkbe bebo- 
csájtást sem nyernek, vagy ha — tévedésből — igen, úgy csak 
ideig, óráig tartó otthonra lelnek ott, a honnan mint „oktatásra 
alkalmatlanok“ rövidesen eltávolíttatnak.

Intézményeink szervezetét és célját tekintve, teljes lelki nyu
galommal mondhatjuk, hogy helyesen van ez így, nem is lehet 
ez máskép. De általános emberi szempontból tekintve a dolgot, 
már korántsem lehetünk annyira nyugodtak, mert teljes lehetetlen
ség e fölött megnyugodni, mikor tudjuk, hogy egy-egy ilyen eset 
egy emberi lénynek az állati sorsba való taszítását jelenti.

A háromérzéküeknek az állati sorsban való tengődése mind
máig nem volt kivételes, hanem mindennapi, megszokott állapot. 
De úgy látszik itt is fordulat előtt állunk, reájuk is sütni készül a 
humanizmus jótékony napja. Emberi életet, testi és lelki életet 
fog számukra biztosítani a humánus intézmények születendő új 
testvér intézete, a háromérzéküek iskolája. A háromérzékűek isko
lájáról, mint ilyenről ma még csak nem is beszélhetünk ugyan, 
de tán nem csalódom, ha azt hiszem, hogy a nm. vallás- és 
közoktatásügyi miniszter úr 111495/1910. számú rendeletével ez 
az intézet a kezdet stádiumába lépett.

Az említett rendelettel ugyanis fölvételt nyert a vakok bpesti 
kir. országos intézetébe egy vaksiketnéma gyermek oly célból, 
hogy tanítása megkiséreltessék.

Habár ez az első eset, hogy háromérzékű gyermek mint 
olyan, humánus á’lami intézetünkben, tanításával való kísérletezés 
céljából fölvételt nyert, mégis joggal föltehető, hogy a háromér
zékűek intézete irányában tett ezt az első lépést, csakhamar követni 
fogja a többi is, még abban az esetben is, ha fent írt magas 
rendelet értelmében megindult kísérletezés eredményei után ki 
sem elégítenék a hozzájuk fűzött várakozást. Mert a háromérzé
küek oktathatósága ma már nem szorul bizonyításra, mert ezek 
oktatásában már nem egy fényes eredményre mutathat rá 
a világ.

Ha ez az intézet azonban a legvérmesebb reményeket is 
túlhaladó rövid időn belül nyitná is meg kapuit eme szerencsét
lenek számára, még ezzel az intézettel sem követelhetnék szá-
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murikra az elsőség jogát, mert azt nálunknál kisebb nemzet — 
a svéd — már ezelőtt 25 esztendővel kivívta magának a ma már 
83 növendéket számláló intézetével.

Svédországnak wenersborgi intézete nem pusztán vaksiket- 
némák számára van szervezve, hanem szellemileg fogyatékos 
vakokat és siketeket is befogad. Úgy, hogy ez intézet növendék
létszámának csak Yj-a vaksiketnéma, a többiek szellemileg fogya
tékos siketek, vagy vakok. Nézetem szerint a fogyatékosok szá
mára hasonló szervezetű intézet nálunk is nagyon elkelne, már 
azért is, mert nem egy, de számos szerencsétlen gyermeket men
tene meg azok közül, akiket fennálló intézeteinkből, mint a hala
dásra képteleneket hosszabb, rövidebb idő után kénytelenek va
gyunk eltávolítani.

Mielőtt tanítási kísérleteim eredményéről beszámolnék, szük
ségesnek tartom, hogy vaksikelnéma tanítványomat bemutassam. 
Növendékem, Hegedűs Gyula az 1901. év október hava 14-ik 
napján született, szegény szülők hatodik gyermeke. Az orvosi 
bizonyítvány szerint 6 éves korában siketült meg. Teljesen siket. 
Nem teljesen vak, kisebb tárgyakat is lát. Vakságának oka ideg
sorvadás. Hogy mióta vak, arra nézve adataink nincsenek. Állító
lag a inegsiketülés után vakult meg. Az eddigi tapasztalataim alap
ján normális közepes szellemi tehetségűnek mondható.

Az elmondottak után bizonyosan csodálkozik mindenki annak 
hallatára, hogy e gyermeknek nincsen beszédmaradványa. De 
aminő csodálatos ez a tény, annyira meglepő a második valóság 
is, nevezetesen, hogy jelbeszéde sincsen.

Összegezve az elmondottakat, tehát ilyen gyermek áll előt
tünk: normális közepes szellemi tehetségű, 6 éves korában tel
jesen megsiketült, még későbben részben megvakult, beszéd
maradványa nincsen, jelbeszéde sincs. Ezekhez még hozzá kell 
tennem, hogy testi fejlettsége normális, de a fogyatékosságát 
tekintve, különösen a kezei, feltűnően izmosak.

Ezek az adatok egymással erős ellentmondásban látszanak 
lenni, úgy, hogy tévedésen alapulónak kell az orvosi bizonyítvány 
adatait tekintenem. Mert nehezen érthető, hogy normális szellemi 
képességű gyermek 6 éves korában megsiketülve, 2 év alatt tel
jesen elveszítse a beszédét. Ez a gyermek pedig 8 éves korában 
már a siketnémák soproni intézetébe került, ahonnan mint vak 
gyermek eltávolíttatott. Összes beszédkincse, amivel november hó 
15-én átvettem 3, Sopronban elsajátított szóból állott. Hogy miért 
tartom Sopronban elsajátítottnak, ezt megmondja e három szó : 
pá, baba, ló.
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Ezek alapján a gyermek megsiketülését a 6 éves kora előtti 
korába vélem visszavezethetni.

Az a körülmény pedig, hogy e gyermeknek még ma is 
némi látása van és semmit sem jelel azonkívül, mint amire én 
szoktattam, legalább is kétessé teszi azt, hogy a megvakulás jóval 
a megsiketülés után következett be. Én valószínűnek tartom, hogy 
ez a gyermek megsiketülése előtt is gyengén látott.

Kis vaksiketnéma növendékem tanításában főcélul az írott 
nyelv elsajátítását tűztem ki. A hangos beszédre való tanításával 
is tettem és teszek kísérleteket, de annak rendszeres tanításáról 
le kellett mondanom, nem azért, mintha a vaksiketnémának a 
a hangos beszédre való tanítását lehetetlenségnek tartanám, hanem 
azért, mert az elérhető eredmény sokszorosan több időt és fárad
ságot igényel a csak siketnémák hangos beszédénél. Ha pedig 
meggondoljuk, hogy a hangos beszéd tanítását a siketnémák 
tanárai sem találják egyhangúan jogosultnak, legalább a siketné
mák egy részével szemben, a fokozott nehézségek és a rendel
kezésemre álló idő mellett annál inkább kellett az írott nyelv 
mellett döntenem, mert a hangos beszédet a vaksiketnéma a 
másokkal való érintkezés közben a közlésen kívül alig használ
hatja, vagyis mert a beszéd érzékelésének nehézsége miatt a 
hangos beszéd részére a direkt közlekedés eszközének szerepét 
úgy sem töltheti be soha. A hangos beszéd a vaksiketnéma 
birtokában tehát oly kincs, amelynek alig veheti hasznát, amiért 
is a hangos beszéd tanítása a vaksiketnémák tanításában szerintem 
sohasem tekinthető főcélul.

(Folytatása következik.)

Michels Fülöp

A németországi vak- és siketnéma gyermekek 
iskolakötelezettségének törvénytervezete.

Fordította : M ichels Fülöp.

A törvénytervezetre vonatkozólag általában a következőkről 
teendő említés.

A törvénytervezet az általános tankötelezettséget a siket
némákra és vakokra is ki akarja mondatni. A fogyatékos érzékű 
gyermekek testi- és szellemi állapota nem engedett meghatározott 
életkort kijelölni a felvétel- és az elbocsájtás korának megálla



A németországi vak- és siketnéma gyermekek iskolaköt. törvénytervezete. 109

pításánál. Sokszor a gyermek gyenge egészségi állapota, sokszor 
a testi fejlődésben való visszamaradottsága szükségessé teszi azt, 
hogy a tankötelezettség megkezdése halasztást szenvedjen. Érzéki 
fogyatkozásban szenvedő gyermek a népiskolában nem tehet 
eleget tankötelezettségének. Ezen gyermekek számára tehát nem 
elegendő az általános tankötelezettség kimondása, hanem szüksé
gessé vált kimondani azt is, hogy a tankötelezettségnek külön
leges intézetekben, siketnémák illetőleg vakok intézeteiben kell 
eleget tenni.

Szükségessé vált továbbá annak a megállapítása is, hogy 
a vakok és siketnéma gyermekek iskoláztatásának gondja kit 
terheljen? A helyi iskolagondnokságot; — melynek különbeni 
feladata a népiskolai oktatásról való gondoskodás — nem lehetett 
vele megterhelni. Másfelől az 1875. évi július 8-iki javadalmazási 
törvény 4. számú 4. § a értelmében a siketnémák- és vakok 
ügyéről való gondoskodás a tartományi szövetségek kötelessége, 
amely szövetségek fenhatósága alá a siketnémák és vakok inté
zetei is tartoznak. Jelen törvénytervezet kötelességévé tette a 
tartományi szövetségeknek, hogy az összes siketnéma- és vak 
gyermekek felvételére elegendő számú intézet felállításáról gon
doskodjanak, hogy ezáltal minden érzékszervileg fogyatékos 
gyermek saját tartományában nyerhessen oktatást. Alapjában véve 
tehát a tartományi szövetségek gondoskodnak a fogyatékos 
érzékű gyermekek neveléséről és oktatásáról, jogukban áll azonban 
vagyonos gyermekektől, vagy azoknak fizetni képes és köteles 
hozzátartozóitól az eltartási díjakat behajtani. A neveléssel és 
oktatással járó más terhek nem hajthatók be sem a gyermeken, 
sem annak hozzátartozóin.

A Kommunalverbandok által intézetekben elhelyezendő 
gyermekre vonatkozólag különleges intézkedések váltak szüksé
gessé. A törvénytervezet megszövegezésénél tekintetbe kellett 
venni azt, hogy a vak- és siketnéma gyermekek tankötelezett
ségének életbe léptetésénél az iskolagondnokság is érdekelve 
van. Oly esetekben, mikor a gyermek helyben látogathatja a 
fogyatékosságának megfelelő intézetet, célszerűnek látszott a helyi 
iskolagondnokságot a beiskoláztatással megbízni azzal, hogy 
rendelkezései ellen felebbezhetnek az érdekelt felek. Másképen 
kellett elbírálni az olyan gyermeket, aki kénytelen elhagyni szülő
helyét, hogy a megfelelő intézetet látogathassa. Ámbár több 
német állam, mint pl. Braunschweig is ilyen esetekben szintén 
az iskolagondnokságot bízza meg a beiskoláztatással. Minthogy
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azonban oly intézkedésről van szó, mely a családi életet közelebb
ről, anyagilag nagyobb mérvben érinti, szélesebb körültekintéssel 
kellett eljárni az oly vak- és siketnéma gyermekek intézeti 
elhelyezésénél, akik gyakran még más testi fogyatkozásokkal is 
vannak sújtva, lévén az illetők betegesek, sok esetben pedig 
szellemileg is gyengék. A szülők felebbezési jogának megtar
tásával a beiskoláztatással tehát a Kreis- Stadt- Ausschuss bizatik meg.

A törvénytervezet egyes paragrafusaihoz még a következők 
füzhetők hozzá.

Az 1. és 2. §. meghatározza a tankötelezettség megkez
désének és befejezésének idejét, különbséget tesz azonban a 
testileg-, vagy szellemileg gyengébben fejlett, visszamaradt gyer
mekekkel szemben. Képezhetetlen gyermekek nem tankötelesek. 
E törvénytervezet értelmében siketnémáknak tekintetnek azon 
gyermekek is, akik később siketültek meg, vagy akiknek hallási 
maradványa oly csekély, hogy népiskolákban nem oktathatók. 
Az 1. §. utolsó szakasza értelmében, ha a gyermek taníttatásáról 
elegendő gondoskodás történik a szülő, vagy a gyermek törvényes 
képviselője részéről (ha t. i. a gyermek magánoktatásban részesül, 
vagy magánintézetben helyeztetik el) az iskolagondnokságnak 
beleavatkozási joga nincs, felügyeletet azonban köteles gyakorolni.

A 3. §. a gyermek kötelező felvételére vonatkozik valamely, 
a Kommunalverbandok által fentartott siketnémák, illetőleg vakok 
intézetébe, ha a gyermek t. i. lakóhelyéről látogathatja az intézetet. 
Annak megállapítására, hogy a gyermek lakóhelyéről látogathatja e 
az intézetet vagy sem, a Schulaufsichtsbehörde illetékes. Tekin
tetbe kell azonban vennie: a gyermek egészségi állapotát, képez
hetőségét és a helyi viszonyokat.

A tanítás díjtalan. Tandíj tehát nem szedhető, a Kommunal
verbandok sem tarthatnak számot pótkövetelésekre a nekik 
felmerült iskoláztatási költségek fedezésére.

A következő 4. és 5. §-okban fegyelmi határozatok foglal
tatnak a hanyag iskolalátogatás ellen. Megengedi e §. a korábbi 
felvételt és ennek megfeielőleg az intézet kötelékéből való korábbi 
elbocsájtást is.

A 6. §. meghatározza azt, hogy minden oly gyermek, aki 
lakóhelyéről nem látogathatja a neki megfelelő intézetet, oly 
intézetben, vagy helyen helyezendő el, ahonnan az oktatásban 
részt vehet. Természetesen a szülőknek, vagy a törvényes kép
viselőknek szabad rendelkezési joga e tekintetben is érvényben 
marad.
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A 7. §. a Kreis-Stadt-Ausschusshoz való felebbezés módo
zatait, a 8. és 9. §-ok pedig a beiskolázási határozatok végre
hajtásának mikéntjét szabályozzák. Itt megemlítendő, hogy olyan 
esetekben, amidőn a gyermekek törvényes képviseleti joga 
megvonatott a szülőktől, a szülők nem, csak a gyermekek kirendelt 
törvényes képviselői felebbezhetnek a Kreisausschuss határozatai 
ellen. (A 7. §. 3. és 4. szakaszai.)

A 10. §. amely az iskolai mulasztásokra vonatkozó fegyelmi 
határozatokat tartalmazza, az eltartásba helyezett gyermekekre is 
vonatkozik. E paragrafus elejét veszi annak, hogy azon szülők 
és törvényes képviselők, akik a beiskoláztatást elrendelő határo
zatnak ellenállottak, ne veszélyeztethessék az oktatás eredményét 
azáltal, hogy a gyermeket az iskolalátogatástól elvonják, vagy 
rendetlenül járatják iskolába. Ugyanezen büntető határozatok az 
eltartókra is vonatkoznak, habár azok nincsenek felruházva 
a gyermek törvényes képviseleti jogával.

A 11. §. meghatározza azt, hogy a tankötelezettség mikor 
ér véget, amiből azonban nem következik az, hogy az intézetet 
is ugyanakkor el kell hagyniok az illető siketnéma-, illetőleg 
vak gyermekeknek. Ellenkezőleg a tankötelezettség befejezésével 
a Kommunalverband által biztosított gyámolítás, az intézetek 
iparmüheiyeiben való további foglalkoztatást teszi lehetővé, amint 
azt a gondnoksági nevelésre vonatkozó 1871. évi július 11-iki 
törvény 31. §-a meghatározza.

A 12. §. szerint a gyermek intézetbe szállításának, szabály- 
szerű ruhaneművel való ellátásának, az intézetből való elszállí
tásának, valamint az intézetben elhalt gyermek temetésének 
költségei az illetőségi község szegényalapját terhelik. A 13. §. 
feljogosítja a Kommunalverbandokat és a községi szegényalapokat, 
hogy a nekik felmerült költségeket a gyermektől, vagy annak 
törvényes képviselőjétől behajthatják. Nem intézkedik azonban 
ez a paragrafus arra nézve, hogy a Kommunalverbandok, mint 
országos szegényalapok, mikép nyernek kárpótlást egy teljesen 
vagyontalan gyermek elhelyezésénél felmerült költségeikért.

A 14. §. útmutatásokat tartalmaz rendeletek kibocsájtása és 
azoknak jogerőre emelése tárgyában.

A 15. §-ban e törvény életbeléptetésével a vallás- és köz- 
oktatásügyi- és a belügyminiszter van megbízva. Megemlítendő, 
hogy a legfelsőbb iskolafelügyelőség nem mindenütt és nem 
feltétlenül a kir. kormány. Az 1885. évi október 20 iki legfelsőbb 
kabinetrendelet (Törvénytár 350. oldala) szerint a vakok- és
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siketnémák intézetei fölött a felügyeletet a tartományi tanügyi 
tanács gyakorolja. Ez intézkedést a jelen törvénytervezet nem 
változtatja meg. Tehát a törvénytervezet életbeléptetésénél utóbb 
nevezett két fórumnak egyetértőleg kell eljárnia. A kormány 
feladata inkább az intézetek anyagi ellátása, mig a tanügyi 
rendelkezések a tartományi tanügyi tanácsot illetik.

Végül a 16. §, szerint a törvény életbeléptetése 1912. évi 
április 1-ére van elhatározva, hogy a tartományi szövetségeknek 
elegendő alkalmuk legyen a szükséges előkészületeket megtenni 
a növendékek felvételére, szükség szerint az intézetek esetleges 
átszervezésére,

A francia kisegítő-iskolái törvény végrehajtása.
Fordította: Karnay Árpád,

Az 1909. évi április hó 15-én életbe lépett francia kisegítő- 
iskolái törvényhez ugyanazon év augusztus 25-én a ministerium 
az utasítások egész sorát adta ki, melyeket a következőkben 
közlünk.

A népiskolákhoz csatolt kisegítő osztályokban, valamint az 
önálló kisegítő-iskolákban az egyes osztályok rendes létszáma 
15-ben állapíttatott meg. E létszámot csak kivételesen és akkor is 
legfölebb 20-ig szabad emelni. Csak a gyakorlati tevékenységű 
és kézimunka órákban engedhető meg a nagyobb létszám. (Ének, 
torna, kézügyesség). A hétnek egyik félnapja rendelkezésre bo 
csátandó a szülők által esetleg kívánt hitoktatás céljaira. Az okta
tás délelőtt és délután 3V2—V% óra hosszat tart. Szellemi munka 
és kézügyességi gyakorlat váltakozva szerepel az oktatásban. 
Órarend'. Délelőtt másfél órai oktatás után 1/.2 órai szünet, délután 
másfél órai oktatás után 1 órai szünet. Ehhez még rövid szüne
tek járulnak az egyes leckeórák között.

Tantárgyak'. Hajtogatás, kartonmunkák, mérések, mérlegelés, 
papir- és famunkák; ének, játék, séták és kertészeti munkák. Raj
zolás szabadon és minta után, mintázás (plastikai); beszédjavítás 
(artikulatió); olvasás és írás; a szók értelme után való kérdezős- 
ködés, a dolgoknak miért- és hogyan ja ; számolás, konkrét tár
gyakon kezdve; földrajz, az iskola kertjéből, az iskolából, és 
városnegyedből kiindulva ; szemléltető oktatás, a gyermekek szeme 
előtt álló. dolgokkal kapcsolatban, ezen dolgoknak színük, alak
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juk, használatuk szerinti leírásuk, a gyakorlati élet világából vett 
ismertetések; történeteknek, anekdotáknak, rövid önéletrajzoknak, 
elmesélése a gyermekek által, ismételgetések; az oktató kérdései
hez még a gyermekek kérdései is csatoltassanak; különleges 
tornagyakorlatok ; egyszerűbb iparszerü és kertészeti munkák.

A tanítási célok a növendékek képességeitől tétetnek füg
gővé. Többnyire csak az olvasás, írás és a számolás kezdetlege
sebb formáival kell majd megelégedni. A tanerők a mondott és 
mutatott dolgok ingere által a tanulókban költsék fel a figyelmet 
és azt tartsák ébren. Szószerinti felmondás csak legkisebb mérték
ben történjék. A gyermekek semmiféle olyan megnevezést ne 
használjanak, melynek értelmével nincsenek tisztában. Az oktatásnak 
alapja mindenkor a dolgoknak közvetlen szemlélete, életmódja, 
képekben való bemutatása, természetes (és nem kényszerű) 
kiejtése, elmondása legyen ; az oktatás a gyermekeket az őket 
környező tárgyaknak és életnek megfigyelésére vezesse rá.

Különös érték tulajdonítandó a következő gyakorlatoknak:
1. Ének és zene, ami általában különös örömet okoz az 

anormalis gyermekeknek. 2. Beszéd- és kiejtési gyakorlatok 
(artikulatio), hogy az előforduló sokféle beszédhibák javíttassanak.
3. Tornázás, lehetőleg zenekisérettel, hogy a mozgások rhytmizál* 
tassanak. 4. Futó- és ügyességi játékok, melyeknél különösen 
arra kell figyelni, hogy az apathikus növendékek ne szigeteljék 
el magukat. 5. A gyakorlati élet világából vett oktatási gyakorlatok 
a növendékek olyan képesítésére, hogy a környezetükhöz alkal
mazkodni tudjanak. A legkisebbeket arra fogják tanítani, hogy 
mosakodjanak, öltözködjenek, tisztességesen egyenek, az időseb
beket, hogy más emberekkel érintkezhessenek, levelet írhassanak, 
pénzüket megszámlálhassák és azzal gazdálkodhassanak, hogy 
utazhassanak; a legokosabbak az egészségtan elemi fogalmait és 
különösen az erkölcs kívánalmait fogják elsajátítani, 6. Kézügyesség. 
A fődolog nem csupán az, hogy a gyengék utasításokat nyerjenek 
és oktattassanak, hanem az is, hogy eikerültessék, hogy ők a 
társadalomnak terhére váljanak. Azért a kézügyességi oktatás a 
gyakorlati életet célozza.

A vidéki környezetben főképen a mezőgazdasági oktatás 
veendő figyelembe és egy az ily célra alkalmas iskolakert igen 
kívánatos. A városi viszonyok megkövetelik, hogy oly műhelyeket 
rendezzenek be a helyi követelményeknek megfelelőleg, hogy 
teljes célszerű ipari oktatást nyerhessen a növendék. Elsősorban 
a legegyszerűbb hivatások jöhetnek szóba, melyek mindenütt
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gyakorolhatók; a fának és vasnak megmunkálása, szabóság, 
cipészség, kosárkészítés, Hímzések stb.

A fentiekben meghatározott előírások elsősorban a csatolt 
kisegítő osztályok számára érvényesek, de ugyanezen előírások 
szólnak az önálló kisegítő-iskolák számára is, melyek növendéke
iket a 16-ik életévükig és még azontúl is megtartják, csakhogy 
némileg kibővítve alkalmazandók a szabályok itt. Ezen iskolákban 
az egész időnek fele a kézügyességnek szentelendő. A törekvés 
az legyen, hogy a gyermekek figyelme leköttessék, az utánzási 
képesség tökéletesíttesék; a saját, valamint oktatója mozdulatainak 
értelmes szemlélése által, a szerszámoknak és azoknak a feldol
gozandó anyagokhoz való viszonyának a vizsgálódása által a 
növendék Ítélőképessége fejlesztessék, hogy ezáltal arra képesít- 
tessék, hogy egy új munkához megfontolással, jól meggondolt- 
sággal fogjon. A munkaágak ^választására a fentiekben elmon
dottak vonatkoznak;

A legismertebbek és legkönyebbek választandók, olyanok 
melyeknek termékei az illető vidéken legkényelmesebben találnak 
piacot. A vidéki viszonyok közt előnnyel biró kerti- és mezőgaz
dasági munkákat a növendékek legszívesebben és a legjobb 
eredménnyel végzik és a foglalkozással a legkönyebben is nyer
nek alkalmazást az iskola elhagyása után.

Az alábbiakban a francia kisegítő-iskolái törvénybe foglalt 
azon határozmányok foglaltatnak, melyek a kisegítő-iskolái tanítók 
szakvizsgájára vonatkoznak.

A gyengeelméjűek oktatására való képesítést illető rendel
kezés.

1. §. Azon jelölteknek, kik a gyengeelméjűek oktatására 
képesítő oklevelet óhajtják megszerezni a vizsga letételekor leg
alább 21 éveseknek és a második tanítói vizsgán túl kell lenniök. 
Továbbá tanúsítványt kell felmutatniok, mely szerint legalább egy 
évet hospitáltak egy a közoktatási ministerium által kijelölt gyen- 
geelméjüek intézetében vagy kisegítő-osztályban. E két főfeltétel 
alól egy jelölt sem menthető fel.

2. §. A jelöltek kötelesek Párisban a Sorbonne-ban a De- 
partements-okban az illetékes Akadémiánál jelentkezni, tartózko
dási helyük és az utolsó öt évben hivatásszerűen teljesített fog
lalkozásuk megemlítésével. A jelöltek lajstromát a közoktatásügyi 
minister állapítja meg.

5. §. Az Írásbeli vizsgálatot az illető Departements főhelyén 
tartják meg, az Akadémia felügyelőjének vagy az igazgatóság ki
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küldöttjének ellenőrzése mellett. E vizsga kiterjed a physiologia, 
az egészségtan, a psychología és a gyengeelméjüek pedagógiá
jának általános ismeretére. Az illető tétel kidolgozásához 3 órai 
idő áll rendelkezésre ; a szóbeli vizsgára való bocsátás csak akkor 
lehetséges, ha a jelölt Írásbeli dolgozatára legalább 10—20 pon
tot nyer.

4. §. A vizsgáló-bizottságot a közoktatásügyi minister nevezi 
ki és székhelye Páris. E bizottság dönt a jelölteknek a szóbeli 
vizsgára való bocsátása ügyében. A szóbeli vizsgán, az anyagot 
felölelő programúinak a sorshúzás utján (tételhuzás) meghatározott 
tárgyából vizsgáztatják a jelöltet. A jelöltnek 30 percnyi idő áll 
rendelkezésre az átgondoláshoz. Ugyancsak egy fél óráig tart a 
nyert kérdésnek a kifejtése is.

*  **

A vizsgaprogramm a következő:
1. A gyengeelméjűség általános fejtegetése. A tulajdonképeni 

„Motá“-nak vagy hülyének megkülönböztetése a szellemileg el
maradt gyermektől. A hülyék statisztikája a különböző államokban, 
A gyengeelméjűség diagnosisa. A gyengeelméjüek beosztása. Az 
idiotismust tárgyaló leglényegesebb cikkek, publikatiók feletti tör
ténelmi feljegyzések.

2. Az idiotismus okai. Testi és szellemi gyengeség és kor
látoltság. Öröklés mint ok. Az átöröklés törvényei. Véletlen okok.

3. Az idióta külső megjelenése. Koponya-, arc- és testalko
tás, Physiognomia. Az általános elfajulás ismertető jelei. Ezen 
ismertető jelek értéke. Testtartás, bénulás.

4. Érzékszervek. Látás, hallás, Ízlés, szaglás, közérzés és 
tapintás. Érzéki csalódások és hallucinátiók,

5. Az ösztön. Nemi ösztön és a pubertás. A fenntartás és 
az utánzás ösztöne. A mozgás szüksége. Rokonszenv, ragasz
kodás ; erkölcsi és sociális érzések. Hiúság és önhittség. Nyug
talanság és pajkosság. Dühöngés, kegyetlenség.

6. A beszéd. Beszédbeli fejlődés. A hangképzés élettani 
mechanismusa, A szellemileg fogyatékosnak beszédhibái és annak 
gyógyítása. Az aphasia különböző formái.

7. Intelligentia és különös tehetség. Ítélő képesség és helyes 
gondolkodás. Az emlékezés. A kezdeményezési képesség hiánya. 
A szellemileg fogyatékosnak intellektuális fejlődése; haladásuk, 
megállapodásuk és visszafejlődésük. Különös képességeik az ének,
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zene, számolás, rajzolás, esthetika, kézimunkák stb. iránt. Felelőt
lenség és polgári tehetetlenség.

8. Rövid megjegyzések a szellemileg fogyatékosnak orvosi 
kezelését illetőleg és az ily fogyatékosra vonatkozó egészségtan.

9. A szellemileg fogyatékosnak nevelése. A különböző álla
mokban a jelenlegi állapot felőli jegyzetek. Speciális intézetek, 
externátusok, internátusok, fél-pensionátusok, különleges osztályok, 
kézügyességi iskolák.

10. A gyengeelméjűek iskoláinak belső szervezete. Lecke- 
és órarend. Étkezés. Pihenés és játék. Osztályonkénti növendék
szám. A tanító-személyzet nyerése és előkészítése. A gyengeelmé
jűek jó tanítójában megkivántató tulajdonságok.

11. Tanterv. Érzékfejlesztés. A mozgás képzése. Eurhythmi- 
kai tornázás zenekisérettel. Az Ítélet és érzelem képzése. Beszéd
tanítási gyakorlatok. Szemléleti oktatás. Séták és kirándulások. 
Házi és gazdasági tevékenykedés. A növendékeknek hivatásszerű 
kiképzése egy iparosmester vezetése mellett.

12. A gyengeelméjűnek hasznossá tétele. A különböző hiva
tásokban elért eredmények statisztikája. A gyengeelméjűek feletti 
felügyelet különböző rendszere. Mezőgazdasági iskolák, kézműves 
iskolák, otthonok, magáncsaládokban való gondoskodás. Dolog
ház és munkaterem. A gyengeelméjű mezőgazdasági tevékeny- 
kedésénék előzményei. A hülyék (Idiot) javára szolgáló társadalmi 
tevékenység.

13. A hülyeség okainak leküzdése. Iszákosság. Tuberkulosis 
Syphilis. Őrültség. Degeneratió. A szülők szegénysége, értelmet
lensége, tudatlansága. Az újszülöttek ápolása. A gyermekápolás 
alapelvei.

A számtani oktatás.
Mint minden tantárgy tanításának, tehát a számtannak is 

közvetlen és közvetett célja van. A közvetlen cél az, hogy a 
tanuló a közéletben előforduló egyszerűbb feladványokat meg
fejteni tudja, a közvetett cél, hogy a feladványok burkoltságával 
a találékonyság, a következtetés fokozása éressék el.

Az oktatásnak mind a két cél elérésére kell törekednie és 
pedig nem előbb egyikét vagy másikát tartva szem előtt, hanem 
mind a kettőt egy időben.
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Természetes, hogy mielőtt ezen célok bármelyikének ösvé
nyére lépnénk, bizonyos előismeretekre kell a tanulónak szert 
tennie, olyan mértékű előismeretekre, melyek a cél elérését nem 
hátráltatják, azt nem nehezítik. Ezek az előismeretek: a mennyi
ségek ismerete, a számlálás tudatossága, a természetes és mes
terséges számsorok képzése s a négy alapművelet biztos tudása.

Intézeteink, az én eddigi tapasztalataim szerint, alig tudnak 
több eredményt felmutatni, mint az előismeretek többé-kevésbé 
jól történt begyakorlását, a tulajdonképeni célt csak megközelítik, 
de el nem érik. Óhajtanám, hogy az alábbiak némi gondolkozásra 
serkentsék e téren is kartársaimat, hogy tisztán és világosan tud
ják megkülönböztetni a lényegest a lényegtelentől, hogy ne erő
szakoljanak olyan dolgokat, a miknek gyakorlati értéke nincs, a 
mik az oktatást nem hogy megkönnyítenék, ellenkezőleg meg
nehezítik.

Talán leghelyesebben járok el, ha előzetesen az úgynevezett 
előismereteket veszem sorba s teszem meg reájuk megjegyzé
seimet.

A tanítás a mennyiségek megismertetésével kezdődik. Hogy 
hogyan ismertessem meg az egyet vagy kettőt, ezt azt hiszem 
egyik kartársamnak sem kell bővebben fejtegetnem. Ott van a 
gyermek egy feje, egy orra, két szeme, két karja, a tanterem egy 
vagy két ablaka stb .; csak rá kell utalni s meg kell a mennyiség 
nevét adni. Helytelennek tartom azonban, ha minden következő 
nagyságú mennyiség az előbbihez eggyel való hozzászámlálás 
után ismertetik meg, valamint igen helytelennek tartanám, ha a 
mennyiség mindig csak egynemű anyagon ismertetnék meg. A 
mennyiség az anyagtól teljesen független. Egy golyó meg egy 
toll szintén két darab, valamint egy darab papir és egy karaj 
kenyér is. Azt akarom vele mondani, hogy amikor a mennyisé
geket szemléltetem, az ne legyen az egyneműek összeszámlálása 
csupán, hanem tényleg mennyiségszemléltetés, tehát két vagy 
három darab egynemű vagy különnemű tárgy. Kettős haszon 
származik el ebből. A gyermek helyes szemléletet nyer a meny- 
nyiségekről s gondolkozásra ösztönöztetik, hogy milyen tárgyak
ból rakja össze a kívánt mennyiséget. A mennyiségek ismertetése 
egyszerű megmutatáson történjék. Mellékesnek tartom, hogy vájjon 
p. o. a 4 et számlálás útján ismerte-e fel a gyermek, vagy pedig 
egy tekintetre, nem is kényszerítem arra, hogy okvetlen az egyen 
kezdve számláljon, csak ha már nagyobb számról, p. o. 8-ról 
van szó, akkor számláltatok. Már most az a kérdés, hogy meddig
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terjed a gyermek tényleges felismerő képessége, melyik az a 
mennyiség, amelyet már fel nem ismerhet, amelynél tehát már a 
számlálás kezdődik 1

Az én kísérleteim azt bizonyítják, hogy ötig majdnem min
den gyermek számlálás nélkül felismeri a mennyiségeket, úgy 
hogy egy tekintetre megmondja, hogy mennyit mutattam. Nehe
zebben ismeri akkor, ha egynemű tárgyakat mutatók, könnyeb
ben, ha kétféle tárgyat teszek szeme elé. Itt még egy megjegy
zést teszek. A különböző tárgyakon való szemléltetésnek még az 
a haszna is van, hogy a gyermek a mennyiségek szétbontását is 
játszva megtanulja. P. o. 5 darabot mutatok és pedig 2 irónt és 
3 golyót. A gyermek összeadni is tanul mindjárt, mert emlékeznie 
kell arra, hogy az 5 kettőből és háromból tétetett össze. A begya
korlásnál a következő menet a legcélszerűbb:

Megmutatok 2 irónt, megnevezem: kettő.
Mutatok 1 irónt és 1 golyót, megnevezem: kettő.
Felszólítom a gyermeket, hogy ő vegyen ki a csomagból

2 irónt s nevezze meg.
Felszólítom, hogy úgy mutasson meg kettőt, hogy mindenik 

külön tárgy legyen.
Felszólítom, hogy tetszése szerint tegyen össze két tárgyat.
Ugyanezen módon gyakorlom be az ötös számkört két- 

három óra alatt s alig van rá eset, hogy a gyermek a mennyiség 
megnevezésében tévedjen.

A 4-es-— 5-ös kör még nagyobb változatosságot nyújt. 
A fentebb közölt meneten kivül még több változat kínálko
zik, az t. i., hogy 2 golyót veszek a kezembe s kérdem, hány 
irónt vegyek hozzá, hogy 4 vagy 5 darab legyen ? Vagy azt mon
dom a gyermeknek: 5 darabot akarok, legyen benne 2 vagy
3 fillér, a többit ő maga válassza ki, hogy mit akar és mennyit 
kell hozzá tennie.

A mennyiségek ismertetése tehát szétbontás és összerakás 
is egyúttal.

A számjegyek Íratása szerintem nem okoz nehézséget. Nem 
tartom szerencsés eljárásnak azt, amit több kartársamnál tapasz
taltam, hogy t. i. vonalakat húz vagy pontokat ír a táblára s azok 
után az egyenlőség jelével írja a számjegyet.

Magyarázza-e a vonás vagy pont a számjegyet?
Határozottan nem, sőt azt merem állítani, hogy ellenkezőleg 

csak zavarólag hat. Jobbnak tartom, ha a mennyiség megmuta
tása után egyszerűen felírom a számjegyet s azt mondom, hogy
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ez p. o. kettes, ez a hármas. Hogy ezután a számjegy értékével 
is megismerkedjék a gyermek, az egyszerű gyakorlás útján tör
ténhet. Felírom a négyest s azt mondom, mutass meg annyi 
fillért, viszont felmutatok 3 irónt s azt mondom, írd le a szám
jegyét.

Amint fentebb említém, az ötöt a gyermek még felismeri, 
de már a hatot s az azon felüli mennyiségeket már nem.

Mi következik ebből ?
Hogy az ötös körön túl a mennyiségek ismertetése lassan

ként számolássá alakul át, a valódi szemlélet helyét elfoglalja az 
átvitt szemlélet, a valódi mennyiség helyébe a képzelt mennyiség 
lép. Ez az áthidalás nem könnyű feladat s e tekintetben is több 
érdekes megfigyelést tehet az ember.

Vannak többen, akik abban képzelődésben élnek, hogy ők, 
vagy a gyermekek képesek a nagyobb mennyiséget is elképzelni 
s ebben a csalódásukban őket az úgynevenett orosz számológép 
is támogatja. Száz golyó sorakozik itt szép tizes sorban egymás 
mellé és egymás alá s azt hiszik, hogy a 24-ről tiszta fogalmuk 
van, a midőn a két rúdon levő golyót és a harmadikon még 
4 et képzelnek maguk elé. A 4 et valóban elképzelhetik, de a két 
rúdon levő golyók számát illetőleg csak sejtéseik lehetnek. Erről 
különben egyszerű módon győződhetnek meg. Tegyenek észre
vétlenül mindenik rúdra 10 golyó helyett 11-et, vagy esetleg 9-et. 
Bárki, aki az orosz számológéphez volt szoktatva, gondolkozás 
nélkül 24-nek fogja mondani a két rúdon levő s a harmadik 
rúdon külön álló 4 golyót, holott az első esetben — ha t. i. 
nagyobb mennyiségről is lehetne tiszta fogalma 26-ot, utóbbi 
esetben pedig 22-őt kellene mondania.

Vagy nem találják-e sajátságosnak, hogy a gyermekek az 5 és 
6-ot nehezebben, míg a 7—8-— 9-et könnyen felismerik az orosz 
számológépen ?

Erre vonatkozólag egy érdekes kísérletem volt. Azt vitattam, 
hogy 5-ön felül a mennyiségeket nem lehet megismerni, csak 
számolás útján. Nem hitték el. Kísérletet tettünk oly módon, hogy 
a tanúként jelenlevőket arra figyelmeztettem, hogy a gyermekek 
szemét nézzék, a tekinteteket lessék, amikor a golyókat tolom. 
A 2—4—6-ig a szemek arra az oldalra voltak irányítva, amelyre 
a golyókat toltam. Mihelyt a 7 et mutattam, a gyermekek mind a 
megmaradt golyókat nézték s úgy mondták, hogy 7. Elvonták a
3-mat a tízből. Ha 11 golyó lett volna a rúdon, egyetlen gyer
mek sem tudta volna 7 vagy 8 golyót toltam-e el. Ezen tapasz
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falaton, amit rajtam kívül bizonyára mások is megszereztek, alap
szik azután az a beosztás, hogy egy rúdra 5 fekete és 5 fehér 
golyó kerül. Tízig még csak megjárja a mennyiségek ilyetén 
szemlélete, de azon felül, amikor a másik rúd fekete és fehér 
golyói is összevegyülnek ? A szegény gyermek töpreng s vég
tére is helytelen mennyiséget mond.

Csak azért említettem fel ezeket, hogy a kartársak figyelmét 
arra irányítsam, mennyire lehetetlent kívánnak akkor, amidőn a 
mennyiség megállapítását várják, holott csak képzelt mennyiség
ről lehet szó.

Ebből azonban még más is következik. A mennyiségek 
ismertetését nem szabad túlzásba vinni. Meg kell vonni azt a 
határt, ahol a valódi mennyiségek helyébe a képzelt mennyiség 
lépjen s én ezt a határt 20-nál elértnek tartom.

Ebből az okból nem találom az orosz számológépet alkal
mas taneszköznek. Elfogadott az igaz, használt taneszköz majd
nem mindenütt, de ott ahol legtöbbet használják ott számolnak 
a gyermekek legrosszabbul.

De, mondják olvasóim, valami segédeszközre szükségünk 
van a számlálásnál ? Van igenis, a gyermek emlékező tehetségére. 
És itt térek rá az előismeretek másodikára, a számlálás tudatossá 
tételére.

Mihelyt gyermekeim az 5-ös körben a mennyiségeket fel
ismerik s megnevezik, kezdem el a természetes számsor felépí
tését. Eddig, tehát az 5 ig, még arra sem vetek nagy súlyt, hogy 
a gyermek számlálni tudjon, hogy a számsort tudja. Sőt talán ha 
az alkalom úgy kínálkozik, az 5-öt hamarább ismertetem, mint a 
3-at. Kitűnő alkalom reá az 5 ujjam egyik kezemen. De mihelyt 
5-ig eljutok, a számsorra is gondot fordítok s ekkor igazán egy- 
egy mennyiséggel teszek többet az előbbenihez, elkezdve az 1-en 
s folytatom az 5-ig és vissza. Ez már nem nehéz s tisztán az 
emlékezet munkája. Hiszen bárki is tapasztalhatta, hogy gyerme
kek szépen számlálnak a 10 es, sőt huszas körben is, holott a 
3-at vagy 4-et nem tudják megkülönböztetni. Ez csak azt bizo
nyítja, hogy a számsor egymásutánja, a nevek, az emlékezetben 
megrögzíthetők, mielőtt valódi értékük tudatossá lenne. Miért ne 
volnának megrögzíthetők akkor, amidőn a tudatosság is támoga
tó ig  lép közbe? Ötig a számsor az ismert mennyiségekben kap
csolódik, rövid idő munkája, hogy a sorrend megrögzíttessék és 
pedig úgy a felfelé, mint a visszafelé számlálás tekintetében. Az 
5-ös körön túl a mennyiségek kevés segítséget nyújtanak. Az
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emlékezés nyer uralkodó helyzetet s a 10-ig való számlálás már 
inkább gépileges, mint öntudatos. Majdnem azt merném mondani, 
hogy az 5-ös körön túl, a mennyiségekkel, tehát valódi tárgyak
kal való számlálás teljesen felesleges. De ennyire még magam 
sem kívánom, hogy tisztán az emlékező tehetségre támaszkod
junk, mert hiszen a mennyiségekkel való számlálás ilyen kis kör
ben nem sok időt rabol el s némi szórakozásul is szolgálhat.

Természetes, hogy a mennyiségek ismerete grafikailag is 
megrögzíttetik. A mennyiség megkapja az ő kifejezőjét a szám
jegyet, éppúgy mint a hang az ő képét a betűt.

A 10 es körön túl is szemléltetem még a mennyiségeket 
egész 20 ig, de csak azért, mert az egy adott mennyiség meg
számlálása ebben a körben nem sok időt vesz igénybe. De a 
számsort annál inkább gyakorlom és pedig lehetőleg változatosan. 
Először felépítem a természetes számsort. Számláltatok tehát 
1—10-ig vagy 20-ig, azután vissza. Ezzel azonban nem elégszem 
meg. Következik a begyakorlás oly módon, hogy az adott szám
hoz a gyermek a reá következőt azonnal rámondja, esetleg foly
tatja a számlálást tovább is. P. o. egyik gyermeknek azt mon
dom 5, reá kell mondania azonnal 6 ; a másiknak azt mondom 4, 
reá kell mondania azonnal 5; tehát mindig a következő számot. 
Azután az előtte levő számot kívánom meg hasonlóan. Gyakorlom 
úgy is, hogy egyik az 5-től kezdi a számlálást felfelé, míg a másik 
mondjuk 9-nél folytatja. De nem szeretem azt a szokott kifeje
zést „folytatja tovább N. N.“ Nehézkessé és lassúvá válik ezáltal 
a tanítás. E helyett azt űzöm, hogy rámutatok egyik gyermekre 
s azt mondom (miután előzetesen már az egész osztálynak meg
mondtam, hogy felfelé vagy visszafelé számlálunk) 9, az azonnal 
folytatja 10, 11, 12, 13, míg egy másik gyermekre nem mutatok 
s nem kívánom, hogy 2-től számláljon. Játéknak látszik az egész 
s valóban játék is, még pedig eléggé szórakoztató játék s mégis 
intenzív tanulás.

A huszas számkörön túl a számsor felépítése tisztán az 
emlékezőtehetség munkája. Aki 20-ig számlál az 100-ig is számlál, 
mihelyt tudja a tízesek neveit. Természetesnek tartom, hogy az 
írásbeli munkálat erősítse a szóbelit, de ne váljék ez unalmas 
gépileges munkává. Soha sem szabad annyi példát felírni, ameny- 
nyi, mondjuk, félórai munkát kíván. Felaprózva kell nyújtani s 
serkenteni a gyermekeket, hogy ki végzi el előbb.. Önmaguk 
fogják kérni, hogy újabb feladatot kapjanak. A számjegyek Írásá
nál nem akarom megjegyzés nélkül hagyni többeknek azt a szó
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kását, hogy a számjegyek helyi értékét is magyarázhatják. A 
gyermek előtt a valódi érték és a helyi érték közötti különbség 
alig érthető. De nem is kell vele törődni. Hogy az egyes, ha 
balfelé a második helyen áll tízessé, ha pedig a harmadik helyen 
áll százassá lesz, mit érdekli az a gyermeket ? Nem elég azt 
tudnia, hogy hogyan írjuk le a 12-öt? Sohasem magyarázgassuk, 
hogy miért Írjuk a 12-öt egy egyessel s utána egy kettőssel, 
elég az, hogy így kell írni. E tekintetben a valóság megmutatása, 
az egyszerű szemlélet, többet ér minden magyarázatnál.

A számlálás tudatossá tétele, amíg kisebb mennyiségekről 
van szó, az egyesek tényleges összerakása által, mihelyt azonban 
nagyobb mennyiségek fordulnak e lő ,. tisztán az emlékezőtehet
ségre való utalással eszközölhető.

A számlálás maga a természetes számsor és pedig felfelé 
vagy lefelé. Ez a számsor akár egy folytában, akár megszakítással 
mindenkor eléggé érdekes a gyermek előtt s sohasem tapasztal
tam, hogy a természetes számsorban való számlálás unalmassá 
lett volna. Ennek a számlálásnak az értékét azonban nem kell 
túlbecsülni. Csak annyit érünk a begyakorlásával, hogy a gyer
mek a több és kevesebb fogalmát névleg is megtanulja. Ugyan
ezt mondhatnám a mesterséges számsorokról is, ha azok pusztán 
gépies munkává fajulnak el. Inkább játék mint foglalkozás, az 
emlékező tehetség játszi csillogtatása semmint valódi értékű, de 
mintegy előismeretül szolgál a műveletekhez.

(Folytatása következik.)

HAZAI HÍREK.
Siketnéma nők foglalkoztatása. A „Magyar Védő Egye

sület“ rákosszentmihályi fiókjának elnöksége 6/911. sz. alatt a 
következő átiratot intézte a siketnémák budapesti állami intézete 
igazgatósagához:

„A Magyar Védő Egyesület rákosszentmihályi fiókja gép- 
harisnyakötő-műhelyt tart fönn, részben ezen iparágnak fejlesztése, 
részben a szegénysorsú nők foglalkoztatása céljából.

Miután tudomásunkra jutott, hogy az intézet a szárnya alól 
kikerülő növendékek további sorsa iránt is érdeklődik és szívesen 
elhelyezi őket biztos jó helyre, azon tiszteletteljes kéréssel fordulunk 
a Tekintetes Igazgatósághoz, szíveskedjék nekünk az intézetből 
kikerült vagy kikerülő ügyesebb leánykákat közvetíteni és ajánlani.

Azt hisszük, humánus dolgot cselekszünk, amidőn támoga
tásunkkal első sorban is azok felé fordulunk, akik arra legjobban 
rászorultak.
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Hajlandók vagyunk egész üzemünket ezen alapra fektetni 
s ezek érdekében tovább fejleszteni.

Feltételeink ezek lennének:
1. A gyermek szülőjével, avagy gyámjával az ipartestület 

előtt egy évi szerződést kötünk, amelynek leteltével a tanuló 
felszabadul és szakmájából az ipartörvény értelmében rendes 
munkássá lesz. Egyben kezdettől fogva a betegsegélyzőbe is 
beíratjuk őt.

2. Ezen év (tanuló év) első felében, mig munkájába némileg 
beletanul; 6 hónapig ingyen ellátást is kap, ruházat nélkül. 
6 hónap múlva a növendék már tud annyit, hogy 1'60—2 koronát 
kereshet naponkint s azért ezen időtől kezdve darabszám fizetést 
kap úgy, ahogy általában szokásos, sőt mondhatnám, hogy 
nálunk pár fillérrel még többet mint másutt. Fizetünk egy pár 
fejelésért a 12-es gépen 24 és 26 fillért, a 14-es gépen 28—32 
fillért. Női harisnyáért 12-es gépen 44 fillért és 14-es gépen 
50—60 fillért. Férfi harisnyáért 12-es gépen 40 fillért, a 14-es 
gépen 44 fülért. Gyermekharisnyák nagyság szerint a férfi és 
női harisnyák arányában.

Igen közepes tehetség az, amelyik napjában csak 6 párt és 
fejelést köt, ami 1 K 56 fillér. Könnyen megköthet egy kis 
igyekezettel már az első évben naponta 5 pár férfi, vagy 4 pár 
női harisnyát, ami két korona napi kereset. Jobb munkások 
egy két évi gyakorlat után 3—4 koronát keresnek naponkint.

3. Szükséges azonban, hogy a tanuló egészséges szervezetű 
és jó szemű legyen. Rövidlátónak nem való munka ez.

Ha a Tekintetes Igazgatóság ajánlatunkat megfelelőnek találja, 
hajlandók vagyunk két ügyes lányká* (legkevesebb 14—15 éves) 
azonnal felvenni. Megfelelés esetén 3 hónap múlva újra kettőt s 
további 3 hónap múlva ismét kettőt.

Ha a munka jól megindul, tovább fejlesztjük a műhelyt. 
Szives és jóindulatú támogatást kérve vagyok

Rákosszentmihály, 1911. április hó 2.
A Magyar Védő Egyesület nevében 

kiváló tisztelettel 
Holló Ágostomé s. k.

ügyvezető elnök.“

Szószerint közöltük ezt a felhívást, hogy olvasóink szives 
közvetítésével minél több érdekelt siketnéma nő vegyen tudomást 
róla. Értesülésünk szerint ugyanis a védő egyesület tekintet nélkül 
arra, hogy mely intézetben is végzett legyen valaki, minden 
alkalmas siketnéma nőt készséggel felvesz jelzett iparműhelyébe.

(A szerkesztőség)
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Kisegitő-iskolai továbbképzők. A müncheni kisegitő-isko- 

lai szakosztályban Fink H. előadást tartott a kisegítő iskolát vég
zett gyermekek továbbképzéséről. A következő vezérelveket álla
pította m eg:

I. Azok az okok, amelyek valamely tanulónak a kisegítő
iskolába való felvételénél mérvadók voltak, érvényben maradnak 
az iskolába járás, egész ideje alatt; ennélfogva a mindennapi isko
lából elbocsájtott kisegítő-iskolái növendékek oly helyeken, ahol 
részükre külön állő továbbképző iskolák állanak fenn, csakis 
ezekbe vehetők fel. Hogy az ipari oktatásban való részvételük 
lehetővé tétessék, szükség esetén fel lehet őket a továbbképzői 
kézimunkaoktatás alól menteni.

II. A továbbképző iskolában a tanítás különösen a követke
zőket ápolja :

á) alkalmazott számolás valóságos vásárlási üzletek segítsé
gével, miközben számlálnak, mérnek, (súly, hossz- és ürmértékkel) 
fizetnek és váltanak;

b) a teljesen szabad Írásbeli gondolat kifejezés levélben és 
| evelezőlapon;

c) könnyen érthető, szivet-lelket megragadó, összefüggő 
reálolvasmányok;

d) életismeret, amely a testet az ártalmas dolgoktól megóvja 
és megtanít annak gondozására;

e) városismeret, amely megköveteli a térképen való gyors 
tájékozódást, a legfontosabb hivatalok, iskolák, üzletek, gyárak 
egy pillantás alatt való megtalálását, az utca és cégtáblák olvasá
sát, bizonyos jártasságot a telefon- és a névjegyzékben stb.

III. A továbbképzővel kapcsolatba kell hozni a vasárnap
délutáni menhelyet, a társas együttlét és a természet szépségeiben 
való örömök ápolására. Ez a menhely, mely munkaközvetítéssel 
is foglalkozhatna, volt növendékeinknek később is menedéket 
nyújthatna, nekünk pedig megkönnyítené életük folyásának az 
ellenőrzését. Ily menedékhelyet alapított Fink Münchenben, ahol 
a továbbképzőbe járó és a teljesen elbocsájtott növendékek min
den 14. napon találkoznak. (ém.)

A németországi kisegítő-iskolák szövetsége a f. évi ápri
lis hó 17, 18, 19 és 20-ik napjain tartja 8. kongresszusát Lübeck- 
ben. A gazdag tárgysorozatból kiemelkednek a következő, gya
korlatilag fontos kérdések : a) a kisegitő-iskolai tanítók kötelező 
heti óraszáma; előadó Z i e t i n g  (Pankow) b) kézimunkaoktatás 
a kisegítő-iskolában; előadó: Raa t z  (Charlottenburg). c) a fegye
lem a kisegítő-iskolában; előadó: Kr u s e  (Altona) d) kisegítő- 
iskolái statisztika; előadó: W i n t e r m a n n  (Bremen) e) a szelle- 
mileg gyönge egyének a német büntetőjogban, a büntető perrend-
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tartásban és a büntetés végrehajtásában; előadók: dr. N i e h o f f  
áll. ügyész, (Braunschweig) /)  agyi elváltozások abnormális ifjak- 
nál; előadó: Weygandt dr. (Hamburg) g) háztartási oktatás kise
gítő iskolában; előadó: B i e s e n h a l  ttnő (Berlin).

A kongreszussal kapcsolatosan kézimunka kiállítást is ren
deznek a lübecki kisegítő-iskolák. Kétségtelen, hogy a kongresz- 
szüs nagy lépést jelent a fogyatékos elméjűek oktatásában.

(ém.)
Sikkasztás. A vakok bukaresti intézetében, melyet Erzsébet 

királyné alapított, nagy sikkasztást fedeztek fel. Az elsikkasztott 
összeg 120.000 korona. Két hivatalnokot letartóztattak. Ezt a hirt 
közölte az Esti Újság márc. 28 iki száma. Ezzel az intézettel a 
bukaresti kormánynak és társadalomnak ez időszerint sajnos, nincs 
valami nagy szerencséje. A múlt évben Erzsébet királynét 500.000 
frank erejéig károsították meg a lelketlen vezetők. Nagyon kívá
natos volna, hogy a humánus ügynek ezen igazán pártolást ér
demlő ágazata arra hivatott, erkölcsileg kifogástalan, becsületes 
gondolkozáséi és serényen dolgozó férfiak kezére bizassék.

Iskolaköteles gyermekeknek a kisegítő-iskolába való 
utasítása tárgyában a düsseldorfi kir. kormány a következő ren
deletet adta k i: Ha valamely iskolaköteles korban levő gyermek 
testi és szellemi képességeinek alapos megvizsgálása után, az iskola
orvos, a kér. tanfelügyelő, a kisegítő iskola tanítója és esetleg 
eddigi tanítója által egybehangzóan mint gyengetehetségű a kise
gítő iskolába utasíttatott: az a gyermek nem való többet a népis
kolába, annál kevésbé való még magasabb fokú iskolába. Ily érte
lemben utasítsa az iskolaszék az iskolák elöljáróságait; adandó 
alkalommal pedig hívja őket fel, hogy a felvételt tagadják meg, 
vagy vonják vissza. A szülők kötelesek az ily gyermeket a kise
gítő iskolába beíratni, hacsak azok megfelelő neveléséről és okta
tásáról máskép nem gondoskodnak.

A vakok berlini intézetének az elmúlt tanévben 70 iskolás- 
193 foglalkoztatóbeli iparos- és 117 továbbképző kurzusra járó 
növendéke volt. A tanév két részből ál!: egy nyári- és egy téli 
félévből. A nyári félévben a tanítás reggel 8—12-ig és a téli 
félévben 9—1-ig tart.

A zene órák mind délutánra vannak beosztva.
A nyári félévben az egyes osztályok hetenkint kétszer a 

városi faiskolából ingyen kapnak virágzó növényeket a természet
rajz szemléltetéséhez. A Braille-féle pontrendszerű könyvtár az év 
folyamán 120 művel gazdagodott s jelenleg 280 kötetet számlál.

A közvetlen szemléltetés intenzivebbé tétele céljából az 
intézeti növendékek csoportonkint többször nagyobb kirándulásokat 
tesznek tanáraik vezetése mellett. A gyengébb szervezetüek a 
nyári idény alatt részben tengerparti fürdőhelyen, részben pedig 
erdős vidéken nyernek elhelyezést.
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VEGYES.
Értesítés. Lapunk jelen száma közbejött akadályok miatt 

késéssel jelenik meg, a miért szíves elnézésüket kérjük.
Fizetés rendezési mozgalom. A mint értesülünk az izr. 

siketnémák intézetének tanerői is mozgalmat indítottak, hogy hely
zetük javítását érjék el. A polgári iskolaiakkal egyenlő fizetést, a 
heti kötelező óraszám megállapítását stb. kérik az intézet vezérlő- 
bizottságától. Érdekkel kisérjük kartársaink mozgalmát s reméljük, 
hogy óhajtásaik méltányosan intéztetnek el.

A gyógypedagógiai tanítóképzőn, mint minden évben, 
úgy ez úttal is, a tanév végén tartatnak meg a képesítő vizsgálatok. 
A képző szabályzatának 18. szakaszában megállapított záros határ
időig, április hó 15-ikéig, — a mint értesülünk, — összesen 12-en 
folyamodtak a képesítő vizsgálatra való bocsájtásukért és pedig 
Vas István, Szép József, Vollmann János, Katona Géza, Molnár 
Antal, Mayer Dezső Milassin Gyula, Ürmösi Jenő, Maár János, 
Kanizsai Dezső, Salgó Elemér, Rózsa Ede.

A képző tanári testületének értekezlete már tárgyalta a be
érkezett kérvényeket és e gyűléséből a vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium elé terjesztette.

Esküvő. Schreiner Ferenc kartársunk, lapunk szorgalmas 
munkatársa f. hó 9-én tartotta esküvüjét Berecz Erzsiké kisasszonnyal 
Aradon. Ebből a kedves alkalomból Schreiner kollegánk rokonai
nak, vele együtt működő kartársainak, ismerőseinek és tanítványai
nak jó kívánságaihoz mi is szívből adjuk őszinte szerencse kivá- 
natunkat. Éljenek az új házasok boldogan! (Szerkesztőség)

A román királyné a vakokról. A román királyné a napok
ban kihallgatáson fogadott egy újságírót és hosszabb ideig beszél
getett vele. Végre a vakokra terelődött a beszéd, akiket a királyné 
tudvalevőleg különös szeretettel istápol. „Meg vagyok róla győ
ződve, — mondta a királyné — hogy a vakoknak titkos, még ki 
nem fürkészett képességeik vannak, amelyeket bennük csak fel kell 
ébreszteni, hogy ők is, akiktől az élet annyit megtagadott: nagy 
dolgokat alkothassanak. Biztos vagyok benne, hogy a vakok valami 
magasabbrendű lelki látóérzékkel bírnak, amelynek használatára meg 
kellene őket tanítani. Hisz gondolkozási képességük is erősebb, 
mint az épérzékű embereké.“

Felolvasás. Torday Ferenc doktor egyetemi magántanár, 
az állami gyermekmenhely főorvosa az Országos Közegészségügyi 
Egyesület 1910. január hó 28-án tartott felolvasó ülésében a 
gyógypedagógiai intézetekről következőképen szólott: „A gyógy
pedagógia terén, ha nincs is okunk szégyenkezni, mert Náray-Szabó 
Sándor doktor, államtitkár évtizedes úttörő munkásságának követ
keztében 7 állami kisegítő iskola állíttatott már fel, melyben 450 
gyengébb'elméjű, ideges gyermeket nevelnek e gyógypedagógusok, 
a székesfőváros is több elemi iskolában tart fenn gyengetehetségü
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gyermekek számára kisegítő iskolákat, mindezek szép eredményeket 
mutatnak is fel, de alig fedezik a szükségletnek egy tizedét.

A gyógypedagógia adja kezembe továbbra a fonalat, hogy 
befejezzem a beteg gyermekek védelmének keretébe tartozó 
főbb kérdéseket. A vak és siketnéma gyermekek védelméről akarok 
szólni. Bizonyos fokig a kultúrával arányban igen nagy a vak 
gyermekek száma. 100,000 lakosból 57—385 vak van a különböző 
országokban. Magyarországon 17,000 polgártársunk nem Iát. Ha 
a megvakulás korát tekintjük, úgy találjuk, hogy nagyon nagy 
számú a csecsemőkorban megvakultak száma, mit igazolnak azon 
adatok is, hogy a megvakulás okai között a veleszületett vakság 
tíz százalékkal, az újszülöttek gefiyes szemgyulladása 15 százalékkal 
szerepel. A vakokat nevelő intézetekbe felvettek 12—35 százaléka 
újszülött korában vakult meg.

Ezen adatokat azért soroltam fel, hogy rámutassak arra, 
hogy egyrészt a vakság elleni küzdelem mennyire közegészségügyi 
kérdés, mennyire a genyes szemgyulladások gyakoriságát befolyá
soló szülésznői képzettséggel van összefüggésben. Előtérbe akarom 
állítani másrészt azt ¡s, hogy a szemevilágát vesztett vak egyének 
je'entékeny része gyermek, kik nagy tanulékonyságukkal jól kitanít- 
hatók kenyérkereső munkára, ha megfelelő intézetekben kellő 
időpontig kiképeztetnek és megfelelő munkáltatásukról és munkájuk 
kellő értékesítéséről gondoskodás történik. Messze vezetne, ha e 
kérdésbe nagyon belemélyednénk, ha részletezni akarnám, hogy 
a gyermekkorban tanítani kezdett vakokból mily értelmes munkások 
nevelhetők. E helyütt utalni akarok arra, hogy a müveit nyugaton 
már nem hagyják oly nagy arányokban elveszni a vakok munka
erejét mint nálunk, hogy nagyszámú intézetek gondoskodnak a 
vakok neveltetéséről és a képzett vakok hasznos foglalkoztatásáról:

Angolországban ........ 2324 vakot tanítanak.
Ausztriában.............. ........ 800 „
Belgiumban ........ ........ 328 „
Dániában .............. ........ 100 „ ))
Franciaországban ... ... ... 1000 „ »
Hollandiában ....... ... ... 200 „ 5 ?

Olaszországban ........ 976 „
Portugáliában ........ ........ 10 „
Svájcban ... ... 121 „ »
Spanyolországban ... ... ... 276 „
Németországban ... ........ 3016 „
Magyarországban ... ........ 600 „

(Magyarországban tudomásunk szerint 692 vak neveléséről 
és foglalkoztatásáról történik gondoskodás. E számból 371 esik a 
nevelő intézetekre, 321 pedig a vakokat gyámolító országos 
egyesület foglalkoztató műhelyeire. Szerk.)

A gyógypedagógia haladását különösen méltányolhatjuk a 
siketnéma oktatás terén elért sikerekről. 100,000 lakosra 46—380 
siketnéma esik. Magyarországon k. b. 18,000 siketnéma van. 
Nagyobb, felük úgy született, 10 — 10 százalékukban csecsemő- és
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gyermekkori görcsös idegbajok, vörheny és tífusz okozták a 
siketséget, a többinek egyéb eredetű fülbaj vette el hallását és 
azt követőleg beszélő képességét. A siketnémaság ügyével való 
foglalkozás is bele tartozik a beteg gyermek védelmének keretébe, 
mert hisz ezen szerencsétlenek 80 százaléka 3 évnél fiatalabb és 
csak 20 százaléka a 3 évnél idősebb egyén. A siketnéma nevelés 
nagy horderejét is jobban méltányolta a külföld. Aránytalanul több 
intézetben, aránytalanul több siketnéma gyermeket tanítanak, nevel
nek, miről tiszta képet ad az itt bemutatott táblázat:

Angolországban 
Ausztriában ... ..
Belgiumban .......
Dániában .............
Franciaországban...
Hollandiában.......
Olaszországban .. 
Oroszországban ..,
Portugáliában.......
Svájcban ... .......
Spanyolországban 
Németországban ... 
Magyarországban

1700 siketnémát tanítanak 
1509 
959 
300

4000 „ >
450

2000
700
30

480
340 „ „

6607
1400

(Az 1910. évi szaktanácsi jelentés szerint az oktatásban 
részesülő siketnémák száma hazánkban 1,465. Szerk.)

Dr. Szify Adolf egyetemi tanár a Pester Lloyd febr. 4-iki 
számában a vakok központi könyvtára létesítése érdekében igen 
érdekes szakcikket közölt. A központi könyvtár feladata, megoldani 
azt a kérdést, hogy az összes müveit vakok számára a Braille- 
féle pontírásban megjelent irodalmi munkák közkinccsé tétessenek. 
Rámutat azon országokra, ahol ez az eszme a gyakorlatban már 
megvalósíttatott s áldásait a vakok élvezik. Felszólítja a cikkíró a 
magyar hölgyeket, hogy tanulják meg a pontrendszerü írást s ha 
ezt tudják, pontozzák be azokkal az ismert figurákkal a sima 
papirívek tiszta felületét, melyek aztán a vakok szivét és lelkét 
gyönyörűséggel fogják eltölteni.

Dr. Sziiy ezen felhívása úgy látszik nem volt a pusztában 
kiáltó szava, mert hölgyeink kezdenek a vakok írásmódja után 
érdeklődni. Dr. Rótt Jakabné úrhölgy azzal az eredeti eszmével 
állott elő, hogy nem volna e lehetséges az eddig ismert lassú és 
nehézkes írásmód helyett az épérzéküek nyomdájának módjára 
Braille betűtípusokból egy nyomdát készíteni, amelynek a betűi 
pontokkal állítanák elő az irodalmi termékeket. Nézetünk szerint 
az eszmének a kivitele nem tartozik a lehetetlenségek közé. 
Néhány évvel ezelőtt a vakok budapesti országos intézetének 
igen tehetséges nyomdásza, Reich Jakab már foglalkozott az 
eszmével, azonban megvalósításában korai elhalálozása megaka
dályozta. Érdeklődéssel kisérjük Dr. Rótt Jakabné úrhölgy fára- 
dozását. ____________

Bichler I. könyvnyomda, Budapest, Ifi,, Lajos-utca 94. szám.


