
Vakok között olasz földön.
Róma.

Irta: Kirschenheuter Ferenc.

Egy júniusvégi verőfényes reggelen indultam el a vakok 
római intézetének felkeresésére. A pensiónkban kapott útbaigazí
tások alapján a város északnyugati kapuján, a Porta Pián át 
kiértem a falakon kívül eső városrészbe. Egy beláthatatlan hosszú 
út, a Via Nomentana nyílt meg előttem. Ezen kell elérnem négy 
kilométernyi utazás után a vakok házát.

Becsengetek egy emeletes épület kapuján, szokatlan hangulat 
fogad. Hiányzik az élénkség az emberek arcáról, mely a vakok 
intézeteiben a belépőt oly kellemesen érinti. Semmi jel, hogy 
vakok intézetében vagyok. Mig a szolga a kedves nővért kereste, 
a folyosó végén nehány szoknyaszerű köténybe öltöztetett növendék 
jelenik meg. Dülöngő járásuk, szabálytalan koponyájuk azonnal 
elárulták, hogy szellemileg fogyatékosok azilumában vagyok.

Egy tapasztalattal tehát megint gazdagabb lettem. Azzal, 
hogy az olasz közönség sem szigorúbb a fogyatékosok meg
különböztetésében a magyarnál. Több éves ismerőseim vannak, 
sőt barátaim, akik még ma is azt hiszik, hogy siketnémákat, 
vagy gyengetehetségüeket tanítok. Mikor este említettem útba
igazítóimnak, hogy szellemileg fogyatékosok azilumába küldtek, 
senki sem volt meglepetve s az általános nézet körülbelül abban 
csúcsosodott ki, hogy — óh, hisz azok talán még szerencsétle
nebbek.

A szürkenéne vezetésével megnéztem aztán a tiszta kis 
intézetet, melyben mintegy harminc ápolt foglalkozott különböző 
szalma- és raffiamunkával apácák vezetése alatt, akik az arravaló 
gyermekeket a legelemibb ismeretekre is oktatják. A körút után 
a kedves nővérek most már nagyobb szigorúsággal útnak indí
tottak a vakok intézete felé. A látogatás azonban a távolság miatt 
délutánra maradt.

Homlokegyenest ellenkező irányban, a Tiber melletti Monté 
Aventinon akadtam rá a S. Alessio kolostorra s benne a vakok 
intézetére. Elhagyatott része ez az örökvárosnak, barátságtalan, 
piszkos sikátorok, szétszórt házak, jól-roszul művelt kertek, szán
tások. Az ókorban a plebs főfészke volt ez a domb, hol később 
a középkor a hitnek épített örök emlékeket. Modern építkezésnek
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itt nyoma sincs. Hajdani pezsgő életére nehány kolostor emlé
keztet már csak. A S. Alessio kolostora is ilyen. A VII. század 
óta sok változáson esett át, mostani eléggé impozáns külseje a 
barokk korból való s Szent Alexius hamvait benedikánus barátok 
őrzik benne.

A szolga, kit névjegyemmel a kolostor főnökéhez küldtem, 
egyenesen a templom szentélyébe vezetett, melynek egy részét a 
vakok hangszerei foglalták el, akik a látogatott zenés miséken 
a templom hajójában játszanak vak karmesterük vezetése alatt. 
A díszes templom megtekintése után egy igen előzékeny benedi
kánus atyával indultunk az intézet megtekintésére. Az oszlopsoros 
keresztfolyosók egy tipikus középkori kolostor benyomását teszik. 
A nehézkes, sötét építkezés bizony nem igen felel meg egy 
nevelőintézet céljainak, helyiségei többnyire szükek s tisztaság 
tekintetében sem egészen kifogástalanok. Általában az egész 
környezet, az épület, a rend, az iskolaszobák és egyéb helyiségek 
fölszerelése, a növendékek megjelenése, távol áll egy nyugat
európai értelemben vett rendszeres nevelő és tanítóintézettől, 
ami a látogató igényeit már eleve is leszállítja. Ép ezért leírá
somban sem törekszem az egészet átfogó rendszeres ismertetésre.

A páter legelőször a nyomdába vezetett, hol három idősebb 
vak dolgozott, az intézet volt növendékei, kettő közülük teljesen 
vak. Petrarca válogatott költeményeinek egy már elhasznált kis 
kötetét újították meg. Az egyik olvasta, a másik szedte, a harmadik 
sajtolta, még pedig egy lapot négy példányban egyszerre. Úgy
látszik általában jellemzi az olasz és francia nyomdákat, hogy a 
braillet szedik. Az eljárás ugyanaz, mint a látók könyvnyomdáiban. 
Milanóban, Vitali intézetében Hinze lemezrendszerét hírből még 
ismerték, itt még hírből sem. Párisban, a Szent Vince-nővérek 
intézetében meg volt ugyan a Hinze-gép, de nem használták. A 
déli tipusu intézetek tehát e tekintetben is különböznek az észa
kiaktól, melyekben a lemezes nyomás dominál.

A szedett nyomás egyébként tiszta és határozottan élesebb 
a lemezesnél, ami érthető is. Ott a fénypontok közvetlenül vágód
nak a papírba (a negatívot egy állandó kaucsukréteg helyettesíti), 
mig a Hinze pontjai csak a fémlemez közvetítésével jutnak a 
papírra, tehát már megtompítva. Minél hosszabbszálú, szívósabb 
(famentesebb) a papír, annál tökéletesebb a szedett nyomás 
betűje, mig a rövidanyagú papirt a fémtípus pontja átlukasztja és 
a használatra csak rövidélető nyomást szolgáltat. Ennek tulajdo
nítható, hogy az olaszok papíranyaga mindenütt elsőrendű
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minőségű merített papír. A nyomás használhatóságát tekintve 
tehát a szedett nyomás határozottan jobb a lemezesnél, mert 
pontjai egyenletesebbek és tartósabbak. Ezzel szemben azonban 
a hinzerendszernek megbecsülhetlen előnye, hogy lemezei min
denkorra megmaradnak s az utánnyomás költségeit, lévén az 
már csak tisztán technikai munka, a minimumra szállítja le. Hogy 
végső eredményében melyik a gazdaságosabb rendszer, ezt csak 
hosszabb megfigyelés és kísérletezés dönthetné el.

A nyomdából a könyvkötőbe nyitottunk, hol szintén három 
vak dolgozott szép eredménnyel. Munkájukhoz, mint a nyomdában, 
itt is a legjobb anyagot használják. Ebben a helyiségben helyezték 
el braillekönyvíárukat is, mely tekintettel arra, hogy a nyomást 
és kötést csak újabban kezdik intenzíve űzni, egyelőre még 
szegényes. A zeneiekkel együtt, ide nem számítva az iskolai 
könyveket, mintegy negyven müvük van használatra készen, 
egyik-másik mű több példányban is.

Még mielőtt az emeletre mentünk volna, a barát egy 
szekrényhez vezetett, melyben a leányok kézimunkáit tartják 
eladás céljából. Ünnepnapokon ilyeneket a templom előtt is 
árulnak. Javarésze gyöngymunkák, különösen olvasók és oltár
díszek, darabja 0'30—1 00 L. A hozzájuk szükséges anyagot 
természetesen készen kapják, a növendékek csak egybefüzik, a 
formáról meg a nővérek gondoskodnak. Kézügyességi szempont
ból így a munkáknak semmi jelentőségük nincs. A könyv
nyomáson, kötésen és a női kézimunkákon kívül más iparágat 
ez intézetben nem űznek; a többi területet az elméleti oktatás és 
a zene foglalja le, mely utóbbit, mint minden olasz intézetben, 
itt is fokozott mértékben kultiválnak.

Az emeleten először ps a tágas zene- és egyben hang- 
versenyterembe vezetett kalauzom, hol a nagy koncertzongora 
mellett föllelhetők az összes zenekari hangszerek. Zenét már a 
második iskolai évtől kezdve minden növendék tanul s csak akkor 
hagyja abba, ha arra tehetsége egyáltalában nincsen. A zenekar 
elsősorban a kolostor templomának zenésmiséit látja e l ; az 
intézeten kívül is adnak ugyan hangversenyeket a muzsikusok, 
de nem oly rendszeresen, mint Nápolyban. A zenekar szervezete 
nem oly tökéletes és állandó, mint ott.

Kilencven növendéke van az intézetnek, kiknek csaknem 
kétharmada leány. Hat osztályba vannak osztva, minden osztályban 
10—12 tanuló, kivétel nélkül bennlakók. A fiúkat hat szerzetes 
tanítja, a lányokat apácák. A tanítás a két nyári hónapban itt is
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szünetel, noha a növendékek nagyobb része itt tölti a vakációt. 
Amennyire a páter beszédéből, az iskolaszobák szegényes föl
szereléséből és egyéb körülményekből következtetnem szabad, 
az elméleti oktatás eléggé szerény keretekben mozog. A reáliák 
tanításához alig találtam fölszerelést, pedig tudjuk, hogy ezeknek 
tanítása eszközök nélkül nem vezethet kellő eredményekhez. 
Összes említést érdemlő felszerelésük Róma gyöngyvarrással 
készült térképe, mely itt készült az intézetben, Kunz papírtérképei 
és egy különösen érdekes és praktikus mértani tábla a szögek 
ismertetéséhez. (Ezt az igazi otthonával, a firenzei intézettel 
kapcsolatban részletesen fogom ismertetni.) Tornatermük alig 
érdemli meg az elnevezést, szertáruk pedig egyáltalában nincs.

Az intézetben érvényesülő nevelési elvekre, mint leghozzá- 
férhetlenebbekre rendszerint az internátus berendezéséből, a 
rendtartás külső jeleiből, a házi és munkarendből, valamint a 
növendékek fellépéséből, mozgásából és viselkedéséből szoktunk 
következtetni. Ezért, aki először lát olasz intézetet, valószínűen 
nagyon szigorúan Ítélné meg a kapucinus barátokét. A tisztaság 
és higiénia nem egy kívánnivalót hagynak hátra; a sodronyos, 
puha ágyak, a túlzott elővigyázati intézkedések, melyek a növen
dékeket a meghűléstől óvják, a személyzetnek az ifjúsággal szem
ben való túlságosan gyöngéd bánásmódja, a vezetgetés, a folytonos 
útbaigazítások, a testi nevelés háttérbe szorítása bizony ott hagyják 
nyomukat a bizonytalanúl járókelő, tapogatódzó, sápadt növendé
kek arcán és fejletlen tagjain. És bármennyit írunk is ebből a 
páterek kétségtelenül szeretetteljes nevelésének javára, tagadhatlan, 
hogy az ifjúság jövő megélhetése szempontjából a szeretetnek 
ily túlzott mértékben való érvényesülését a nevelésben elhibázott- 
nak kell tartanunk. Az intézet mentségére legyen azonban mondva, 
a többi olasz internátus sem különbözik e tekintetben sokat tőle. 
A barátok nevelésének természetszerűen legerősebb oldala a 
vallásos életre való szoktatás, melynek jeleire lépten-nyomon 
rábukkanunk. Vakok intézeteiben ez irányzat értékben csak nyerhet, 
hisz az Istenben való bizalom és akaratában való megnyugvás 
az egyedüli, amin a vak későbbi éveiben lelki egyensúlyát 
fenntarthatja. Öt óra tájban harangszóra az összes növendékek 
templomba vonultak imára s mondhatom, ritkán láttam még 
vakokat oly buzgón imádkozni, mint itt.

A leányok az épület másik, utca felöli részében vannak 
elhelyezve, teljesen elkülönítve a fiúktól, külön bejárattal. Meg
látogatásukról, sajnos, le kellett mondanom, mert a beteg főnöknő
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nyugalmát nem akartam zavarni engedélykérésemmel.
Meleg kézszorításokkal vettem búcsút kalauzomtól, a rokon

szenves barátkartárstól, aki nagyrabecsüli a „vitéz magyarokat“, 
részletesen ismeri szabadságharcunkat, bámulója Kossuthnak és 
Görgeynek s nagyon sajnálta, hogy életkörülményeinél fogva 
aligha fogja valamikor megláthatni Magyarországot és „a szép 
Budapestet“.

Mig a Monté Aventino kanyargós utcáin leértem a Tíberhez, 
körülbelül ezekben foglaltam össze tapasztalataimat: A barátok 
intézete nem modern, felszerelése hiányos s ehez képest az oktatás 
is hézagos; az iparoktatás a könyvnyomtatásra és könyvkötésre 
szorítkozik, melyek azonban fejlettek. A nevelés humánus és 
vallásos, de mert a testiekre nem fordítanak elég gondot, egy
oldalú.

Közben a sárgavizü folyó partján a Vesta templomához 
értem, melynek porladozó oszlopai a történelem nagy népének 
hatalmát és erejét mindmáig oly kifejezően hirdetik s eltűnődtem, 
hogy most ép itt veszik a nevelésben legkevésbbé figyelembe 
azt a hatalmas tényezőt, a test kultuszát, mely a félvilágot leigázó 
Róma hatalmának és gazdagságának egyik alapköve volt.

Tarlózás.
— Reform szemelvények. —

Irta : Piroska Károly.

Úgy látszik, minden rósz. Úgy látszik, az egész siketnéma 
oktatás ma követett módszerét fenekestül fel kell forgatni. Új ala
pok ! Új falak. Kőből kívánja az egyik, üvegből a másik, vályog
ból, téglából a harmadik. Minden rósz, ami van, ami múlt idők 
leszűrődött tapasztalatain épült, aminek száz éves múltja van. 
Minden rósz, ami fokról-fokra épült a fejlődés örök törvényei 
szerint, lépést tartva folyton a kor követelményeivel.

Néha anyagiak híján el ei maradtunk ugyan egy-egy lépés
sel. De e meg nem tett lépést folyton számontartottuk s vártuk, 
várjuk az alkalmat, hogy meggyorsíthassuk lépteinket s a mulasz
tottakat helyrehozzuk.

Most mindennek vége. A fejlődésben — a természetrajz 
tanítása szerint — nincs ugyan ugrás, de mi, illetőleg sokan
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közülünk ugorni akarnak. Ki előre, ki hátra. Ezt mutatja a sok 
reform-terv.

Mert hát az egyik szerint a siketnéma intézetekben immár 
fölösleges, vagy legalább is másodrendű feladat a beszédtanítás. 
Minek az ? Fő, hogy reálismereteket nyújtsunk. Az már mellékes, 
hogy nyelv nélkül nincs semmiféle ismeret, tehát reálismeret sem. 
A másik szerint a kiejtés, a beszédtanítás legyen önálló és első
rendű cél, az írás-olvasás csak akkor kezdődjék, mikor a siket
néma a beszédben oly jártasságra tett szert, amilyennel az isko
lába lépő halló bír. (Íme, ez egészen ellentétes az előbbivel.)

A harmadik a siketnémát nem intézetben, hanem úgyneve
zett családi iskolában óhajtja oktatni. (Ez szintén ellentétes az 
elsővel, radikálisabb kiadása a másodiknak.)

A negyedik terv csoportonkint óhajtja a siketnémákat oktatni, 
e végből törlendőnek látja az osztályrendszert. (Kiegyezés 50%-ra.)

Van olyan terv is, amely csak úgy „vázlatosan“ olyan ismeret
halmazt ír elő a slöjd tanítással kapcsolatban melyet egy jótehet
ségű siketnéma, a rendes oktatási idő alatt két év alatt sem tudna 
megemészteni. Stb. stb.

Kérem, értsük meg egymást. Nem azt akarom mondani hogy 
e tervek egytől-egyig roszak és elítélendők. N em ! Sőt vannak 
köztük olyanok, melyekre hitem szerint a fejlődés során okvetle
nül rátér oktatásügyünk. De ezidőszerint koraiak. Véghezvitelükre 
most még hiányzik az alap, az oktatás lépcsőzetes fejlődést mutató 
múltja, melyen betetőzésül állhatna a fenti tervek némelyike.

Tisztelem mindenkinek a meggyőződését, bármily irányú is 
az, de ha nyugodtan itélgetem a siketnéma-oktatás jelen állapotát, 
akkor arra a megállapodásra jutok, hogy sok-sok dolog van még 
előbbrevaló, előbb végzendő, mint e tervek.

E tervek azt mutatják, hogy valami nincs rendben, valami 
hiányzik, valami ráfekszik a lelkünkre, valami — az eredmény — 
nem olyan, amilyet mi munkánk után joggal várnánk.

Pedagógusok Írták a tervet, akik hivatásból választották e 
pályát. Kik ambícióval, lelkiismeretes kötelességtudással dolgoz
nak óráról-órára évekig, kitartással, megerőltetett figyelemmel, 
megfeszített akarattal. Kik Ítélő értelemmel mérlegelik a tanítási 
elveket, vájjon melyik segítségével juthatnának közelebb növen
dékeik tudásának előbbreviteléhez. S ennyi munka és becsületes 
törekvés után talán sohasem érezték a jól teljesített munka után 
való megelégedést. Keresték az okot, legtöbbször ott, ahol leg
többször nincs: önmagukban. S kezdenek mindent újra. Görge
tik a Szizifusz szikláját századszor, ezredszer fel a hegyre.

Piroska Károly
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S a tanításon kívül, csendes, gondolatébresztő órákban 
működni kezd az egyetlen lelki erő, mely a tanítási idő alatt 
pihent. Működni kezd a képzelet, s születnek a tervek, a reform 
tervek. Tervek, melyeknek megvalósulása a messze ködös jövőben 
van, ahová csak a képzelet szállhat.

De míg szemünket a távoli célokra függesztjük, megbotlik 
lábunk az elébe kerülő rögökben.

A jelenre, úgy mint a jövőre nem hasznosabb-e, ha előbb 
e rögök eltakarítására fordítjuk erőnket, ama távoli célok elérhe
tése érdekében ?

Még egyszer ismétlem: koraiak a tervek.
Vájjon be van-e már bizonyítva, hogy a siketnéma-oktatás 

a mai keretek közt csődöt mondott, hogy e keretek roszak, az 
irány elhibázott, e mellett eredményt elérni nem lehet. Be van-e 
bizonyítva? Nincs. Sőt nem is lehet, mert még e kijelölt keretek 
sincsenek betöltve.

Legelső teendő tehát e keretek betöltése. Ehhez első lépés 
a Tankötelezettség.

Sokat várunk tőle, mert régen éreztük szükségét. Nem kell 
prófétának lennem, ha azt mondom, hogy oktatásügyünket egy 
új reneszánsz elé viszi. Megadja a módot hozzá, hogy megtegyük 
azt az egy-két lépést, mellyel elmaradtunk. Megadja az anyagi 
eszközöket, hogy a kijelölt kereteket betöltvén, újabb fejlődésnek 
egyengessük utait. A tankötelezettség kimondása után egyenlő 
korú, tehát a lehetőségig egyenlő értelemmel, vitálkapacitással, 
ismeretkörrel biró növendékek kerülnek egy osztályba. Minden 
iskola 8 osztályúvá lesz fejleszthető. Hogy a szélsőséges értelmi 
különbségek elkerülhetők legyenek, felállítandók a gyengetehet- 
ségü, valamint a nagyobbfokú hallásmaradvánnyal biró siketnémák 
intézetei. De felállítandó minden intézettel kapcsolatban az Elő
készítő osztály is, mely míg egyrészről megkönnyíti az 1. osztály 
vezetőjének munkáját, más részről az oktatás más irányú fejleszt- 
hetésére — a kiejtés, beszédtanítás, családi iskola tekintetében — 
tapasztalatok szerzésére bő alkalmat nyújt. Tág tere nyílik itt a 
pszichológiai megfigyeléseknek s ezáltal megadja a módot arra, 
hogy e tekintetben is együtt haladhassunk az általános pedagó? 
giával. E vizsgálódásoknak, megfigyeléseknek nemcsak tudomá
nyos és nevelői szempontból lesz haszna, hanem kétségkívül 
hozzá fog járulni a kiejtés-oktatás ma még sok tekintetben meg
oldatlan problémájának végleges rendezéséhez is.

Megvalósulásra kell, hogy kerüljön, még pedig az egész
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vonalon a siketnéma- iparostanonc iskola, melynek értéke a mai 
állapotok mellett, amidőn szélsőséges korú és előképzettségű 
alanyok kerülnek egy osztályba — nagyon problematikus. A tan
kötelezettség kimondásával azonban joggal remélhetjük, hogy az 
iparostanonc-iskola is a lehető legteljesebb mértékben meg fog 
felelni hivatásának.

E teljes kiépítésnek meggyőződésem szerint első következ
ménye lesz a tanítási módszer fejlődése Teljesek lévén az inté
zetek, teljes lesz az alkalom pedagógiai tapasztalatok gyűjtésére. 
A siketnémák oktatásával foglalkozók száma megnövekedvén, azt 
hiszem mind gyakrabban fognak akadni kartársaink közt olyanok, 
kik tanítási tapasztalataikat nem rejtik véka alá, hanem kiállva 
velük a nyilvánosság elé, közkinccsé teszik azokat. Idősebb kar
társaink már most is bizonyára gazdag tapasztalatokkal rendel
keznek. Vártuk és várjuk, hogy közkinccsé teszik azokat. Hiába 
vártuk s igy kénytelenek vagyunk a saját kárunkon tanulni, okulni. 
Pedig kár e hallgatás, mert e gyakorlati alapon nyugvó igazsá
gokon indulva el, a kezdő sok keserű csalódástól kíméltetnék 
meg, de meg biztos irányban indulva: egyrészt időt takarítana 
meg, másrészt újabb, tökéletesebb eljárásokra bukkanna miha
marább. Ennélfogva a már meglevő — de közkincsé nem tett — 
pedagógiai tapasztalatok alapján tanítási módszerünk sokkal maga
sabb színvonalon állhatna, mint tényleg áll. E tapasztalatok általá
nos ismeretével rendelkezve, régen megvalósult volna oktatás
ügyünk egyik égető hiánya: a jó tankönyvek és vezérkönyvek, 
melyek ismét csak a módszer fejlődését szolgálnák. Mert sokkal 
könnyebb véleményt mondani úgy, ha azt már egy nyilvánított 
véleményhez fűzhetem, akár mellette, akár ellene. A könyveknek 
a tanítási eredményt illető hasznát szakemberek előtt fölösleges 
bizonyítgatnom.

Eldöntendő, vájjon a siketnéma oktatás céljának az internátus 
vagy externátus felele meg jobban. Én az externátusnak csupán 
hátrányait tapasztaltam. Csaknem valamennyi intézet koldulásból 
fedezi a növendékek tartásdíját. A tartásdíj az összes intézeteknél 
csekély. Nálunk havi 18 K. Ez ma nem pénz. Legnagyobbrészt 
eme körülmény, de jogosulatlan előitélet is az oka, hogy siket
némáink ma a legszegényebb néposztály családainál vannak elhe
lyezve csekély kivétellel. A szállásadók mindennek tekintik a kis 
siketnémát, csak családtagnak nem. Számos növendékemet láto
gattam meg olyankor, mikor a család ebédnél ült, de seholsem 
láttam, hogy a siketnémának a családi asztalnál terítettek volna.
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Jóllehet, sokszor a siketnéma jobbmódú család gyermeke, mint 
az, melynél szállást kapott. Ellátásuk is felettébb gyenge. A meg
felelő beszédkor tanításánál kérdésemre számtalanszor kaptam ily 
feleletet: „Én krumplilevest ebédeltem.“ „Én bablevest ebédeltem.“ 
„Én túróstésztát ebédeltem.“ „En tejet ebédeltem.“ stb. Van aki 
állandóan kenyeret, egy másik kenyeret és teát, vagy kenyeret és 
kávét vacsorázott, s. i. t. Aki a kenyér mellé szalonnát is vacso
rázik, az a többiek által irigyelt, vagyonos osztályt képviseli.

Gyakran megtörténik: panasszal jönnek hozzám, hogy ez 
és ez a növendékem hurkát, kenyeret, almát, répát, kalarábét stb. 
lopott. Nekem pedig az etika szent nevében meg kell büntetnem 
szegényt. Megbüntetem a delikvenst, bár fáj a szivem, mert jól 
tudom, hogy tettének egyedüli indító oka az éhség.

Az oktatás szempontjából is káros körülmény a hiányos 
táplálkozás. Szakemberek előtt ez közismeretű tény. Ha jól emlék
szem, a fővárosban külön intézmény gondoskodik arról a hallók 
iskoláiban, hogy azok a gyermekek, kik otthon nem kapnak reg
gelit, az iskolában, tanítás előtt részesüljenek abban.

Minden testi és szellemi működés alapja a vér, mely a 
munka által felhasznált izom- és idegállományt van hivatva pótolni. 
Már most miből szerezze növendékünk, miből pótolja az elhasz
nált sejtállományt? A teából, kávéból, krumpli levesből.

Ez egyik legfőbb oka, hogy növendékeink figyelme és mun
kabírása egy-kettőre kimerül. Figyelmetlenségük, emlékezőtehet
ségük gyengesége pedig sokszor mesés arányokat ölt. Különö
sen úgy 10 — 12. óra közt.

Ha valamelyik növendék jobbmódú családhoz kerül, az még 
szerencsétlenebb, mint a többi. Rajta ugyancsak beteljesül a mai 
kor munkástömegének speciális jelszava: a gazdasági kizsákmá
nyolás. Kizsákmányolják szépen. Felhasználják dajkának, kifutónak, 
béresnek, kertésznek, szobalánynak, favágónak, stb. stb.

Íme, hol az a benső viszony a siketnéma és a család közt, 
amely a siketnémára a neveléstan szerint nagy áldás.

Nevelési szempontból sem indokolt az externátus. Míg az 
internátusbán biztos, hogy a nevelés az arra hivatott vezető útmu
tatása alapján folyik, az externátusban ez nagyon is illuzóriussá 
válik. Akárhányszor megtörténik, hogy az általunk kiadott utasítá
sokkal éppen ellenkezőket kap a növendék a szállásadótól. Meg
tiltom pl. hogy mezei virágokkal házaljanak, hogy husvétkor 
házról-házra betérjenek öntözködni. A szállásadó pedig küldi 
őket, sőt még szagos vizet is vesz nekik.
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Azonkívül is sokat csavarognak a kisebbek, kiket még nem 
lehet munkába fogni. Sokszor megtörténik, hogy a szállásadó 
elmegy hazulról, a siketnémát meg egyszerűen kicsukja, s az néha 
télviz idején künn ácsorog a fagyon, amíg a szállásadónak mél- 
tóztatik hazafáradni. Sok esetben a csavargások miatt a szállás
adó azzal védekezett, hogy nem tudja, mikor van a növendék 
elfoglalva s mikor kell hazajönnie. Ennek okából minden szállás
adó megkapta a megfelelő órarendet, hogy a növendéket ellen
őrizhesse. Mondanom sem kell, hogy az állapotok nem igen 
javultak ezután sem.

Ismételt panaszok és figyelmeztetések után az igazgató már 
sok esetben radikálisan járt el. Egyszerűen elvette az illető szállás
adótól a növendéket. Ezt sem lehet azonban a végletekig vinni. 
Jolsva kis város s csakhamar kifogynánk a szállásokból.

Az iskolában elsajátított beszédképességet egyáltalán nem 
gyakorolja az alsóbb osztályú növendék az externátusban. De 
lehetetlen is. Beszélhet egy 11—IV. osztályú növendékkel a szak
ember, aki tudja, hogy mily szavakat, kifejezéseket, nyelvalakokat 
használhat a megfelelő osztályú növendékkel szemben. De nem 
beszélhet vele az intelligencia elég alacsony fokán álló laikus, 
akinek megvan a belécsontosodott frazeológiája s attól eltérni 
nem tud, de nem is akar.

Mulattató volt hallani, mikor öreg nénikék egész kukliprédi- 
kációkat tartottak a bűnben talált kis siketnémának, szónokolván 
nekik jobb erkölcsökről — hányták a falra a borsót.

Meggyőződésem, hogy az externátus csak a felsőbb osztá
lyokban jogosult.

íme nagy vonásokban ama feladatok, melyek a közel jövő
ben megoldásra várnak. Ha mindezek végrehajtása után sem javul 
az oktatási eredmény, akkor jöhetnek a reformtervek.

Vaksiketnéma tanítványom.
Irta: Kleitsch János.

Április hó közepéig, a már ismertetett módon megismer
tetvén az összes belüket, a Klein-féle írókészülék rendszeres 
használatára való áttérésnek idejét is elérkezettnek láttam. Követett 
eljárásom alapján a Klein-féle betütypusok biztos fölismerésére
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számítva, csak a gép kezelését és berendezését tekintettem isme
retlennek és nem is csalódtam, vagy de mégis, csakhogy kelle
mesen, mert amit négy napi munkával véltem elérhetőnek, azt 
két nap alatt sikeresen befejeztem. Itt ismét a gyermek tett- és 
tudásvágya volt az, amivel a nehézségeket oly könnyű szerrel 
sikerült legyőzni.

Amikor a gépet először kezébe adtam tudtára adva, hogy 
ez az övé, — a modern költő szavaival élve, de a helyzetet 
teljes mértékben visszatükrözve — a gyermek „örömnyögései“ 
könnyekig meghatóak voltak. Ez a gép, amellyel társai naponta 
oly serényen foglalkoztak körülötte, bizonyára legszebb vágyainak 
egyikét képezte már régóta, mert nagy nyöszörgés közben 
ráhajolt, magához szorította és körülölelte, majd pedig becsukva, 
kebelére szorítva elkezdett örömében forogni. Meghatottságomból 
én csak arra ocsúdtam föl, hogy a gyermek a gépet előttem az 
asztalra lecsapta s sietve elhagyta a termet. Utána menve, lát
tam őt a társalgóba befordulni, ahonnan csakhamar a legjobb 
barátját kezénél fogva visszatért, hogy ezt is örömének része
sévé tegye. Ily határtalan öröm láttára, lehet-e többé kétség 
a megkivántató figyelem és kitartás iránt? kérdeztem mintegy 
önkénytelenül önmagámtól és a legnagyobb megelégedéssel meg
kezdtem a betűknek a betüszekrény szerinti egymásutánban 
Braille betűkkel való leiratását, ami mindkettőnk örömére a 
Q, W, X és Y kivételével eléggé sikerült. Ezt a négy betűt mint 
ismeretlent félre raktuk, ami növendékemből egy igen sokat 
jelentő arcfintorítást váltott ki. Harmad napra meggyőződvén, 
hogy növendékem úgy a gépkezelés, mint a Kiein-féle betü- 
typusok fölismerésének nehézségein már túl van, az általa már 
ismert, pontrendszerben írt szavaknak a Klein rendszerű írásba 
való átültetésére térhettem át. Nehézséget csak a kétjegyű betűk 
okoztak. Ezen a nehézségen úgy sikerült átjutnunk, hogy külön 
leírattam őket Braille és Klein-féle írással kis cédulákra és ezek 
után írattam le, még pedig a Klein-féle írást Braille-félével és 
fordítva. Ez a gyakorlat elég hamar megszokásra vezetett ugyan, 
de megértésre nem igen. Gyula sehogysem tudta azt megérteni, 
hogy amit eddig egy jellel kifejezett, (Braille-ban) arra most két 
jegyet kelljen használnia. Hogy kételyei voltak, azt írásközben 
való fejcsóválással és a kiejtésében fellépett hibával árulta el. 
Ugyanis, ezek a kétjegyű hangok, amelyekkel eddig is semmi 
okom sem volt a megelégedésre, most egyszerre teljesen tönkre 
mentek. Az „sz“-ben és „zs“-ben külön-külön próbálgatta hangoz



172 Kleitsch János

tatni az „s“-et és „z“-t, természetesen, a kapcsolatból kifolyóan 
is, mindkettőt roszúl. A „gy“, „ly“, „ny“ és „ty“-ben pedig az 
y helyére egy meghatározhatatlan hangot szúrt közbe.

Hogy e hibát kijavítsam, a papiriapocskákra írt betűk külön- 
külön való hangoztatásához folyamodtam, de a beállott zavart 
eloszlatni nem sikerült oly egyszerre és oly könnyen, mint a 
hogy föllépett és bizony-bizony nem egyszer jutott eszembe a 
hirtelenül föllépett babilóniai nyelvzavar.

A most elmondottak után ismét vissza kell térnem taní
tásom harmadik hónapja végére, illetve a negyedik hó elejére, 
február hó végére, mert ebben az időben történt meg először, 
amire az első hetek eltelte óta oly nagyon, de hiába vártam. 
Nevezetesen az, hogy valamely tárgy megnevezését kérte vak- 
siketnéma növendékem. Mikor már ötven szó birtokában volt, 
akkor lepett meg először azzal, hogy egy tárgy megnevezését 
kérte tőlem. Amint a gyermekek a tíz órai zsemlye elfogyasztása 
után az osztályba vissza tértek, az én kis tanítványom eddigi 
szokása ellenére, legjobb bajtársa minden igyekezete dacára sem 
akarta rendes helyét elfoglalni, hanem megállóit az ajtóban és 
egyik kezével egyre szorongatott valamit a zsebében. Ahogy 
hozzá értem és gyanútlanul az osztályba való térésre unszoltam, 
nagy igyekezettel kibontott valamit a zsebéből s azt egyik kezével 
felém nyújtva, a másikkal az én kezemet megfogva padjához 
vezetett és egyre a Braille gépet bökdösve tudtomra adta, hogy 
ezt a szót zsemlye — mert zsemlye volt, amit felém nyújtott — 
szeretné leírni.

Evvel az első szóval, miként reméltem is, a jégpáncél, amely 
a gyermek lelkét körülvette, csakugyan megvolt törve, mert azóta 
már sokkal kevesebb gondot okoz az, hogy mit nyújtsak előbb, 
mivel férkőzöm könnyebben a gyermek leikéhez. Másnap fel
repedezett ajaka vérezvén, egyre tapogatta azt és véres ujját 
mutogatta, amire betűnként a kezébe jeleltem és vele a Braille- 
féle gépen leírattam ezt a szót: vér. Ettől az időtől fogva mind 
sűrűbben kívánta a lelkében élő fogalmak megnevezését. így 
a saját neve megismerése után, társai neveiért ostromolt.

A negyedik hó végéig pusztán tárgynevekre szorítkoztam, 
de miután most jó alkalom kínálkozott, a 61. szóval az első 
tulajdonságnevet nyújtottam. Ez a tulajdonságnév ez volt: magas. 
Hogy épen erre a szóra esett a választásom, az az egész taní
tásomon uralkodó elvnek, az alkalomszerüségek fölhasználásának 
tudható be. Miként született meg az első tulajdonságnév? Rajzó-
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lási órám lévén, növendékeimmel az ajtószárnyát és a benne lévő 
sík idomokat rajzoltatván, egyenként egymásután érzékeltettem 
azokat velük. Miután szomszédjai egymásután hagyták el a padot, 
o is az ajtóhöz-ment és csakhamar fönt termett a széken ő is, 
miként a többiek. De bármennyire erőlködött, az ajtó felső részét 
nem érhette el, csak akkor, amikor őt fölemeltem. Lejövet elébem 
állt, egyre pipiskedve nyújtogatta fölfelé a kezeit, mintha valami 
magasban lévő tárgy eléréséért fáradoznék. Ezt a lehető legjobb 
alkalomnak tartván, leírtam neki és leírattam vele ezt a szót: 
magas. Még különösebb alkalom szülte a 73. szót, az első igét. 
A savanyú fogalmát akartam kifejteni s e célból ecetet és citrom’ 
savat ízleltettem vele. És miután ezt a szót savanyú már leírta, 
az édest (már előbb tanult szó) és savanyút egymásután akartam 
érzékeltetni és leíratni. Gyula a cukoroldatot megszagolta, jó 
nagyot húzott belőle és szépen le is írta, hogy édes. Az ecetes 
üveget is megszagolta, de félre tolta, megizlelni már sehogysem 
akarta. Egyre mutogatta fölrepedezett ajkát, jelezni akarván, hogy 
csíp. Rögtön kaptam az alkalmon és még más módon is érzé
keltettem a csípést. Kezefeje is repedezett lévén, arra csepeg
tettem. Ő rázta a kezét és szíttá a fogát, én meg nyomban a 
kezébe jeleltem ezt a szót: csíp.

A 82-ik szóval alkalmaztam az első mondatot. Harap ige 
volt ez a szó. Észrevettem, hogy Gyula megharapja társait. 
Fölszólításomra egy gyermek megharapta az ő kezét. Gyula 
hozzám jött, kezét mutatta, hogy azt megharapták. Leírtuk 
egy cédulára: harap. Most egy másik gyermeknek adtam egy 
cédulát azzal az utasítással, hogy írja l e : Gyula harap, ha ez 
őt megharapja. Gyula megcselekedte nevetve, nagy örömmel és 
Gere leírta. Gyula elolvasta és hősiesen verte a mellét és mímelte 
a harapást. Most Gere ragadta meg Gyula kezét és megharapta. 
S íme, a dolog még szebben ment, mint ahogy vártam. Gyula 
megragadta a gépet és leírta: Gere harap. Pontot azonban 
nem tett a végére, miután eddigelé semmiféle írásjelt nem használt. 
Meggyőződésében, hogy az övé jó, Gere homlokát avval a 
jellel látta el, ami azt jelenti, hogy buta. Ezt látva, mondtam 
Gerének, hogy adja vissza Gyulának ezt a jelzőt. És miután 
Gerének igazat adtam, Gyula azonnal kikereste azt a lapot, 
amelyen ez a szó harap volt, minden írásjel nélkül. Evvel akarta 
a maga igazát igazolni.

Május hó végére elérkeztünk odáig, hogy Hegedűs Gyula 
társai könyveiből és írásaiból próbálgat olvasni. Ennek az olva
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sásnak is köszönhet már három szót, amit társaival magyaráztatott 
meg magának. Az első ezek közt ez a szó volt: gyermek. 
Mivel Gyula már megszokta, hogy minden új szót kis cédulára 
írunk, egy szép nap reggelén nagy büszkén elétK-ailott és átadó.." 
egy ilyen cédulát. Rátekintve meglepetve látom az új szót és 
tudakozódom az értelme után, mire ő a társait mutatja. Meg
elégedésemnek kifejezést adva kérdem a gyermekeket, hogy 
Gyula kitől tanulta ezt, mire az egyik gyermek előadta, hogy 
Gyula az ő könyvéből olvasta és hogy ő magyarázta meg neki 
s amint az eredményből látható, egész helyesen.

Hogy hét hónapi munkánk teljes képét nyújtsam, a kis 
Hegedűs Gyula hangos beszédéről is kell még néhány szót 
szólanom. Május hó utolsó napjaiban elém állott Gyula egy 
üveggolyóval és elég rósz kiejtéssel mondta: goéó. És betű 
szerint ugyanezt bemutatta Braille betűkkel leírva. Gyula nagy 
csodálkozására mindkettőt kijavítottam. Ennek megtörténte után 
tanítványom fölugrott és oda szaladt egyik társához és megjelölte 
annak homlokát a butaság jelével, majd pedig megragadva annak 
kezét, érzékeltette vele a most már kijavított szót (de most is 
inkább goló, mint golyó), valamint megmutatta neki a helyesen 
leírt szót is.

Végeredményben kisült, hogy ettől a gyermektől kérdezte 
meg ennek a tárgynak a nevét. Miután ez a gyermek a golyót 
gojónak ejti és Gyula ezt a szót puszta érzékelés után írta le és 
ejtette ki, könnyen érthető, hogy miként lett a golyóból goéó.

Ezt kívántam a gyermek öntevékenységének és a hangos 
beszéd tanulás gyakorlati alkalmazásának ilusztrálására fölemlíteni.

Még meg kell emlékeznem Gyulának a kézügyesítő oktatásban 
tett haladásáról is Mivel nagy súlyt helyezek arra, hogy ez a 
gyermek minél többet az én felügyeletem alatt legyen, az összes 
óráimon részt kell vennie. Ennél fogva nemcsak a mintázási, 
hanem a gyakorlati irányú kézügyesítő oktatási órákra (kefekötés) 
is eljár.

A gyakorlati irányú kézügyesítő talán a mindeddig elmondot
taknál is világosabban bizonyítja, hogy mennyire érdemes és 
pénzügyi szempontból is szükséges e szerencsétlen három- 
érzéküek tanításával foglalkozni. Mert az a körülmény, hogy 
Hegedűs Gyula a kefekötést annyira elsajátította, hogy egy 
egyszerű kefét már egész önállóan képes elkészíteni, kezességet 
nyújt arra, hogy a vele való foglalkozásért két munkás kézzel 
fogja a társadalmat megajándékozni.
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így tehát világos, hogy a háromérzéküek oktatása mellett 
nemcsak általános emberi szempontok, hanem nemzetgazdasági 
érdekek is szólanak.

A számtani oktatás.
Ismételve, hogy a művelet szemléltetés már megtörtént, a 

begyakorlás a következő módon történhet.
Vegyük p. o. a 3-al való gyakorlást. A következő eredeti 

képleteket irom a táblára:
1 —f— 3 =  4 6 +  3 = 9
2 +  3 =  5 7 +  3 = 1 0
3 +  3 =  6 8 +  3 =  11

A* +  3 =  7 9 +  3 =  12
5 +  3 =  8 10 +  3 =  13

Két csoportba írom ezt a tiz képletet, hogy könnyebben 
lehesen áttekinteni. Azután megtaníttatom, illetőleg a betanulásra
5—6 percet engedek. Ez az engedély csak arra való, hogy a 
gyermek a képleteket szemlélhesse, mert azzal teljesen tisztában 
vagyok, hogy ily rövid idő alatt meg nem tanulják. Azután kikér
dezem és pedig nem sorrendben, mint a hogy a kényelmesek 
szokták, hanem összevissza. P. o. 9 +  3, 4 +  3, 6 +  3, 1 + 3 ,  
8 + 3  stb. Az első alkalommal, megengedem, hogy a gyermek 
a tábláról megnézhesse az esetleg hibásan mondott eredményt, 
hogy a kép még jobban emlékezetébe vésődjék. Ha arról győ
ződtem meg, hogy már majdnem biztosan tudja a gyermekek 
többsége a képleteket, az eredményt letörlöm s akkor szónélkül 
mutatok valamely képletre s egyszerűen az eredmény megmon- 
dását kívánom. Oly gyorsaságra törekszünk, hogy a mondott, 
vagy mutatott képlet kimondása vagy megmutatása után azonnal 
kívánjuk az eredmény tudását. Én a magam részéről úgy járok 
el, hogy a kérdést felteszem s csak rámutatok egyik gyermekre, 
s ha az eredményt nem tudja, hirtelen a másikra mutatok s várom 
a feleletet.

Láttam és tapasztaltam, hogy a kartársak közül többen fel
adják, — nevezzük példának — a képletet, azután gondolkodási 
időt engednek s csak akkor kérdezik az eredményt. Mit érnek el 
vele ? Két-három gyermek felel mindig, a többi úgy tesz, mintha
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gondolkodnék, mozgatja az ujjait s végtére sem tud felelni. De 
lassacskán ahhoz is hozzászokik, hogy nem is kell neki felelnie, 
nem kell emlékezetét megerőltetnie, az a kis korholás, amit nem 
tudása fejében elszenvedni kénytelen, nem ösztönzi őt gondol
kodásra. De valljuk be őszintén, hogy az összeadás műveletének 
ilyetén gyakorlása annyira unalmas, hogy érdeket sem kelthet. 
Hiányzik belőle a gyermek gyorsabb mozgási ösztönének a 
kielégítése, hiányzik az activitás, amely nélkül eredményes tanítás 
el sem képzelhető.

Mit érünk el azzal a gyorsabb tevékenységre ösztönzéssel, 
azzal a minden gyermeket állandóan foglalkoztató gyakorlással ? 
Legalább is azt, hogy emlékező tehetsége megerősödik s a 
mechanikus műveletek képleteit megtanulja.

A begyakorlás azonban nem csak az eredmény kitalálásában 
nyilvánul meg. Ép oly biztossággal kell tudni a gyermeknek a 
tényezőket is, a további lépés tehát az, hegy az összeadandók 
első tagját letörlöm s az eredmény és egyik ösvf-^dandóból kell 
megmondania a másik tényezőt. A változatok a következők: 
9 —j— 3 =  ?, ? +  3 =  12, ? —j— ? ’== 12. Ez utóbbi kettő egyúttal 
előkészítés a kivonáshoz.

A képletek begyakorlásában még más csoportosítás is lehet
séges. Eddig az összeadandók egyik tagjának, a fentebbiben a 
másodiknak a gyakorlása volt a cél. Lehet azonban célúi kitűzni, 
mind a két tag különbözőségét is, úgy hogy az eredmény min
dig ugyanaz, de a tényezők mindkét tagja mindig változik. Ezen 
a módon a következő képletek gyakorolhatók p. o. a fenti 
13 körben:

12 —f— 1 á= 
11 +  2 = 
10 +  3 =
9 -j- 4 *> 
8 4- 5 ==
7 +  6 =

13
13
13
13
13
13

6 + 7  = 
5 +  8 = 
4 +  9 = 
3 +  10,» 
2 +  11 = 
1 +  12 =

13
13
13
13
13
13

Ezek közül csak az első hat az eredeti képlet, mert az utolsó 
6 az elsőnek csak megfordítottja. Első esetben mindennek dacára 
leírom mind a tizenkettőt, de utalok arra, hogy a két tényező 
felcserélése az eredményt nem változtatja meg.

A gyakorlás különféleségével olyan élénkséget érhetünk el, 
mely önmaga rácáfol arra a kijelentésre, hogy a számolás taní
tása unalmas s nehéz.

A magasabb számkörben tehát a 20-as számkörön túl már
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a képleteket nem írom fel, csak utalok arra, hogy az első ténye
zőköz adja a második tényező 10-eseit s azután az egyeseit. Ha 
a 20-as számkörben az összeadás művelete kellően begyako
roltatott, a számjegyekkel való összeadás nem okozhat nagy 
nehézséget.

Számjegyekkel való összeadásnak neveztem ezt a ténykedést. 
E tekintetben is tettem többször kísérleteket. Váljon p. o. 93 -j- 48 
kiszámításánál van-e valami támpont, amelyet a felnőtt is igénybe 
vesz ? Pénzre, almára, vagy golyóra gondol-e, amíg az összeadást 
végzi? Akiket eddig még megkérdeztem, mindannyia a szám
jegyre támaszkodik, mindannyia a grafikai képek alapján számí
totta ki az eredményt. A szám kimondása után mindannyinak a 
lelki szemei előtt megjelent a 9 meg a 3 jegye s mellé vagy alá 
képzelte a 4 meg a 8-ast. Már maga ez a tény eléggé mutatja, 
hogy mennyiségek összeadása nincs, hogy a műveletek a szám 
képeinek, a számjegyeknek combinatiója, tehát tisztán az emléke
zet-munkája. Arra kell tehát törekedni, hogy a gyermek emlékező 
tehetsége gyakoroltassék és erősíttessék s újra meg újra felfris- 
síttessék. '

A kí.onás képleteinek száma a következő:
2 — 1 7 — 2 9 - 5 11 — 5 13 — 8
3 — 1 7 — 3 9 — 6 11 — 6 13 — 9
3 — 2 7 — 4 9 — 7 11 — 7 14 — 5
4 — 1 7 — 5 9 — 8 11 — 8 14 — 6
4 — 2 7 — 6 10 — 1 11 — 9 14 — 7
4 — 3 8 — 1 10 - 2 12 — 3 14 — 8
5 — 1 8 — 2 10 — 3 12 — 4 14 — 9
5 — 2 8 — 3 10 — 4 12 — 5 15 — 6
5 — 3 8 — 4 10 — 5 12 — 6 15 — 7
5 — 4 8 — 5 10 — 6 12 — 7 15 — 8
6 - 1 8 — 6 10 — 7 12 — 8 15 — 9
6 - 2 8 — 7 10 — 8 12 — 9 16 — 7
6 — 3 9 — 1 10 — 9 13 — 4 16 — 8
6 — 4 9 — 2 H — 2 13 — 5 16 — 9
6 — 5 9 — 3 11 — 3 13 -  ő 17 - 8
7 — 1 9 — 4 11 — 4 13 — 7 17 — 9

18 - - 9
összesen tehát 81 eredeti képlet. Az első teendő a kivonásnál
a művelet szemléltetése. Az eljárás ugyanaz, mint az összeadás
nál. Először valódi tárgyon, valóban elvégzem az elvonást, azután

M agyar G yógypedagógia. 12
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következik a gyakorlás. A nyelvezet: 13-ból elveszek 3-at, marad 
10. Röviden 13-ból 3-at marad 10.

A tanmenet a következő. Egyik kezembe teszem az 5 fillért 
s láthatólag elveszek belőle 3-mat s látják a 2 maradékot. Meg
mutatom az 5 fillért, kezem becsukom, kiveszem a 3-mat s a 
gyermekkel mondatom meg a maradékot, amelyet nem láthat. 
Markomba teszem az 5 fillért s csak megmondom mennyi van 
benne, kiveszem a 3-mat s így kívánom az eredmény megmon- 
dását. Ugyancsak markomat mutatva kijelentem, hogy 5 van 
benne, a gyermektől nem látva veszem ki a hármat, de azt a 
másik markomba szorítom s csak kijelentem, hogy hármat vettem 
ki. Nekik kell megmondani a maradékot.

Nagyobb mennyiségeknél a gyakorlás rávezetés útján tör
ténik. Felesleges talán mondanom, hogy a 10-es kör átlépésénél 
a szétbontást a kivonásnál is kerülöm.

Többször játékszerű foglalkoztatást folytatok úgy az össze
adásnál, mint a kivonásnál. Felírok egy képletet egy szelet papírra 
p. o. 9 +  7 =  16, vagy 14 — 7 =  7, egyik gyermeknek oda 
adom a papirt, a többinek csak az eredményt mondom meg s velük 
találtatom ki a tényezőket. Amelyik gyermek eltalálta, azt . ellenőrző 
gyermek és magam is megjegyzem. A midőn már minden gyer
mek találgatott, némelyik t. i. 12-J-4, 5 - j - l l  mond, ami mindig 
helyes képlet, a végén a szelet papirosról leolvastatom a kívánt, 
illetőleg a feladott példát. A kik eltalálták örülnek, a többiek 
pedig serkentést találnak a foglalkozásban.

A szorzás szemléltetése szintén valódi tárgyakon történik. 
Kétszer vagy háromszor rakom ki a golyókkal, pénzzel stb. 
a 3-at—4-et s összeszámláltatom az eredményt. Azután ismét az 
emlékező tehetségre támaszkodom. A szorzás egyszerű képletei
a következők:
2 X 2 3 X 3 4 X 4 5 X 5 6 X 6 7 X 7 8 X 8 9 X 9
3 X 2 4 X 3 5 X 4 6 X 5 7 X 6 8 +  7 9 X 8 1 0 X9
4 X 2 5 X 3 6 X 4 7 X 5 8 X 6 9 X 7 10 X 8 í o x  io
5 X 2 6 X 3 7 X 4 8 X 5 8 X 6 1 0 X7
6 X 2 7 X 3 8 X 4 9 X 5 1 0 X6
7 X 2 8 X 3 9 X 4 1 0 X 5
8 X 2 9 X 3 1 0 X4
9 X 2 1 0 X 3

1 0 X2
összesen 45 képlet.
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A begyakorlásnál azonban 
a táblára, szintén két csoportba 

1 X 5 = 5
2 X  5 r  10
3 X  5 =  15
4 X  5 =  20
5 X  5 =  25

p. o. az 5-ös képleteinél felírom 
mind a tíz képletet, tehát: 

6 X 5 =  30
7 X 5 — 35
8 X  5 — 40
9 X 5 =  45 

10 X  5 =  50
Amint a gyermekek jelentik, hogy mind a 10 képletet tud

ják, kikérdezem, és pedig az eredmény letörlésével össze-vissza, 
majd az első tényező letörlésével, majd mind a két tényező le
törlésével.
A első esetben a táblán marad a második esetben marad

1 X 5  = 6 X 5 = X  5 = 5 X 5 P  30
2 X 5 — 7 X 5 = X  5 = 10 X 5 =  35
3 X 5  = 8 X 5 = X  5 = 15 X 5 =  40
4 X 5  = 9 X 5 = X 5 = 20 X  5 =  45
5 X 5  = 10 X 5 = X 5 = 25 X  5 =  50

utolsó esetben pedig
X =  5 X = 30
X =  10 X = 35
X =  15 X = 40
X =  20 X  = 45
X =  25 X = 50

Minden szám képleténél hasonlólag járok el. Számításom
szerint a kettes képletei 3—4 órát, a 3-éi 2—3 órát, már az 5-éi 
csak egy órát igényelnek a betanulásra. A további gyakorlás foly
tán a további kérdések változatosak Hehetnek p. o. 3 X 5 ? ,  
? X 5 =  20, ? X ? =  15? A gyors számolásnál csak a számokat 
mondatom, minden számolási kifejezés nélkül. Egyszerűen csak 
annyit mondok 15. A gyermek felel 3 X 5 ,  X 5 == 20, a gyer
mek felel négyszer.

Gyakorlom úgy is a szorzást, hogy az eredményt a 20-as 
körben példaként adom fel p. o.

X =  10
X =  12
X =  14
X =  15
X =  16
X =  18
X =  20

s a gyermekek felírják a tényezőket. Azután azt kívánom meg,
12*
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hogy ők maguk találják ki, hogy 30—40-ig, hány szorzási kép
let lehet.

Néha megteszem, hogy hamis eredményt mondok p. o. 23. 
A gyermeknek tudni kell, hogy ennek a számnak nincs szor
zási képlete.

Ki kell térnem arra a nagyon gyakori észleletemre, hogy 
a szorzás betanítása sok helyt a számsor szerint történik s 
igen sokszor tapasztaltam, hogy p. o. 5 X 8-nak az eredmé
nyét úgy mondta meg a gyermek, tehát úgy is tanulta, hogy 
magában elmondta 1 X 8, 2 X  8, 3 X  8, 4 X  8-at, tehát mintha 
valamely versnek összefüggő sorait tanulta volna meg. Ez annak 
a bizonyítéka, hogy a szorzás gyakorlása nem helyes úton folyt, 
hogy a szorzást úgy tanulták meg a gyermekek, mint a verset, 
amelyet csak akkor tudnak elmondani, ha elején kezdik. A szor
zás azonban nem vers, annak minden képlete különálló, annak 
tehát minden képletét külön kell megtanulni. Az én véleményem 
szerint a fenntebb vázolt mód alkalmas arra, hogy a gyermek 
azt a 45 képletet úgy megtanulja, hogy bármelyiket bármikor 
elmondani tudja.

Az osztás képletei ugyancsak kevés számúak.
4 : 2 14 : 2 24 : 3 35 : 5 49 : 7
6 : 2 14 : 7 24 : 4 35 : 7 54 : 6
6 : 3 15 : 3 24 : 6 36 : 4 54 : 9
8 : 2 15 : 5 24 : 8 36 : 6 56 : 7
8 : 4 16 : 2 25 : 5 36 : 9 56 : 8

10 : 2 16 : 4 27 : 3 40 : 5 63 : 7
10 : 5 16 : 8 27 : 9 40 : 8 63 : 9
12 : 2 20 : 4 30 : 5 42 : 6 64 : 8
12 : 3 20 : 5 30 : 6 42 : 7 72 : 8
12 : 4 21 : 3 32 : 4 48 : 6 72 : 9
12 : 6 21 : 7 32 : 8 48 : 8 81 : 9

összesen 55 képlet. Ezen képletek közül azonban egymással
összefüggőknek tekinthetők azok, amelyeknél az osztó és az ered-
mény felváltott sorrendben következnek, p. o. 12 : 6, 12 : 2 s így
ha ezeket mind leszámítjuk, kitűnik, hogy nagyon kevés eredeti
ismeretlen képletünk marad. Az osztás szemléltetése szintén valódi 
mennyiségeken, valóban véghez vitessék. 12 db. diót valóban 
osszunk el ő gyermek között. A nyelvezet, amelyet használok a 
következő 12-öt elosztok 3 felé mindenki kap 4-et. A begyakorlás
nál rövidség okáért elvont kifejezést használok 12-ben a 3-om 
megvan 4-szer.



Itt ismét egy megjegyzést kell tennem. 12-ben a valóságban 
nincs meg három, mint külön egység, ez az elvont kijelentés 
azonban nem kerülhető el az osztási műveletek gyors véghez
vitele szempontjából. De igen is kerülendő más esetekben. így p. o. 
elfogadott és pedig általánosan elfogadott a következő kifejezés. 
Egy koronában van 100 fillér, vagy egy méterben van 100 cm. 
Ez a kifejezés határozottan hamis. Bizony abban a koronában 
nincs 100 fillér, csak száz fiiért kapok érte, valamint a méterben 
sincs 100 cm., hanem a métert száz kisebb részre osztják, 
hogy az egy méternél rövidebb hosszúságot is pontosan meg
mérhessék. Talán jelentéktelennek látszik e megjegyzés, a való
jában azonban, ha figyelembe vesszük, hogy a gyermek elvon
tan gondolkozni ezen érettségi fokon nem tud s ez a kifejezés 
valóban elvont, megértjük, hogy milyen munkát kívánunk attól 
a gyakorlatlan agytól s megértjük, hogy miért nem képes az ezt a 
munkát elvégezni.

Az osztás képleteinek begyakorlását a szorzásnál említett vál
tozatokkal végezem, erre tehát bővebben kitérni nem kívánok. 
Csak a maradékra vonatkozólag kell megjegyzést tennem. P. o. 
45 : 6. Az eljárásom a következő 45 a 6-tal nem osztható, 44 sem, 
43 sem, de 42 igen. Minden számnál a visszafelé számítás köz
ben egy ujjal többet mutattatok fel, tehát 45-nél 44-nél, 43-nál. 
A 42-nél már nem tartok fel ujjat, mert ez a szám osztható 6-al. 
Az eredmény tehát 7 s a felmutatott 3 ujj a maradék.

Mindezekkel az előismeretek teljesen kimerítve nincsenek, 
mert az Írott számolás mind a négy műveletnél külön gyakorlást 
kiván. Általánosságban csak annyit jegyzek meg, hogy a műve
leteket egyszerű megmutatással végeztetem. Az összeadásnál nem 
magyarázgatom, hogy az egyesekből származó összegnél a 10-es 
maradékokat miért kell a tízesekkel összeadnom, hanem csak uta
lok arra, hogy hozzá kell adni. A kivonásnál a kölcsönzés helyett 
inkább a kiegészítést használom, amint ezt az emlékezetből való 
számolásnál gyakorlom. Itt sem magyarázgatok sokáig, mert az 
úgynevezett váltás vagy kölcsönzés a gyakorlati életben csak 
pénznél fordulhat elő, a kivonás műveletét, illetőleg a különbö
zetek megkeresését pedig mindenféle tárgyon és pedig nem a 
10-es rendszeren alapuló tárgyon is gyakoroljuk. Általában kerü
lök minden, a számtani tudomány körébe tartozó meghatározást 
vagy okadatolást, mert ezeknek a megértése fejlettebb értelmet 
kiván, a keresztülvitele azonban egyszerű gyakorlás révén is 
elérhető.

Á számtani oktatás. IBI
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Mennyi időt szabad felhasználnom az előismeretek meg
szerzésére. Nézetem szerint a tanítási időnek legfeljebb egy 3-mad 
részét. Minden órában van mechanikus gyakorlás, de minden órá
ban van számolási példa megfejtés is. Valahogy ne megnevezett 
számokat értsenek alatta. A megnevezés értéktelen előttem. 35 alma 
meg 42 alma ez nem számolás, ez csak művelőt, amelynél az 
alma szó legfeljebb zavart okozhat. Példának nevezem a követ
kezőt. Pista szedett 35 almát, János 42 almát a fáról. Belerakták 
egy kosárba. Hány alma voit a kosárban ?

Még egy megjegyzést. Sokan az egész évben egyebet sem 
tesznek, mint a műveletek gyakorlását végzik. Ez azonban nem 
számolás. A művelet, hogy hasonlattal éljek, semmi egyéb, mint 
az olvasásnál a betűk összeolvasása. Ha ez úgy történik, hogy a 
gyermek a szó jelentését nem tudja, vagy a mondat értelmét 
nem veszi észre, az egész olvasás értéktelen. Amint az olvasás
nál nem arra kell gondolni, hogy milyen betű az, amelyből az 
értelmes szó alakul, úgy a számolásnál is mellékes a számok 
összeadni tudása, a lényeg a művelet kitalálása.

Hogy mennyi idő alatt tanulhatja meg a gyermek hibátlanul 
a műveleteket, az az emlékező tehetségének jóságától függ. Egy 
év alatt bizonyára nem, de ennek sem tulajdonítok valami nagy 
fontosságot, hiszen mindig nyilik alkalma a gyakorlásra. Nyilik 
alkalmunk nekünk is s hányszor tévesztjük el, akár az összeadást, 
akár a kivonást.

Az előismeretek, tehát a műveletek tudása a mesterségi 
része csak a számtani oktatásnak, a valódi számolás a műveletek 
használatának felismerése.

Intézeteinkben általában csak a köznapi életben megkiván- 
tató példák fordulhatnak elő, olyan terjedelemben, mint az élet
ben, a valóságban jelentkeznek. Tehát nem százezrek, meg milliók, 
de még csak tízezrek sem. Nem a számkör nagysága teszi jó 
számolóvá az egyént, hanem a példák változatossága. Csak álta
lános megjegyzéseket kívánok e tekintetben tenni. Vannak egy
szerű példák, amelyeknek megfejtését az emlékező tehetségre bíz
hatjuk, p. o. Egy asszony vásárol 25 fillérért tojást, 16 fillérért 
zöldséget, 16 fillérért burgonyát. Mennyi pénzt adott ki? Ugyan
ilyen példák a kivonás, szorzás, osztás műveleteinél is első sor
ban veendők elő. Ezek megfejtése nem sok fejtörésbe kerül, hiszen 
egyszerűen a három számot kell összeadni stb. Már a kétféle 
művelet egy példában több gondot igényel. Elviszek magammal 
3 koronát, vásárlók 45 —|— 27 -j- 93 fillér értéket. Mennyit hozok



A számtani oktatás.1 183

vissza? Azután: vásárlók 36 -f- 96 -f- 1 '26 fillér értéket, mennyi 
pénzem volt, ha még 2 K 93 fillérem maradt? De a változatokat 
mind elősorolni nem tartom szükségesnek, hiszen kartársaim 
mindannyia tud hasonló példákat önmaga készíteni s megválo
gatja, melyik a nehezebb s melyik a könnyebb. Csak általános
ságban kívánom hangsúlyozni újból is, hogy ez utóbbi a cél s 
nem a műveletek tudása. Az óra y 3-da mindenkor a mechanikus 
gyakorlásé, de a többi időben, bármely kicsiny körben végez
hetek is műveleteket, példákat adok fel. Nem arra helyezek 
súlyt, hogy minél nagyobb számmal minél pontosabban tudja a 
gyermek a feladatot megoldani, hanem arra, hogy bármely kicsiny 
körben felismerje a kiszámítás módját. Hogy példát mondjak 
318 -f- 432-nek a kiszámítása kevésbé értékes előttem, mint a 
következőé: Egy apának *3 gyermeke van, az egyik 14 a másik 
12 a harmadik 10 éves, az apa olyan idős, mint a három gyer
mek együtt véve. Mennyi idős az apa? Vagy: Jánosnak van 12 
fillérje, Péternek még egyszer annyi, Istvánnak pedig háromszor 
annyi mint Jánosnak. Mennyi pénze van mindeniknek s mennyi 
van a 3 fiúnak összesen? Vagy kezébe adok a gyermeknek egy 
csomó pénzt s a másik gyermekkel árúitatok fűszert, gyümölcsöt. 
Az egyiknek is másiknak is feladatává teszem, hogy az árukat 
szabja meg s számítsa ki, mit kap érte.

De hiszen e tekintetben nem kell bővebb utasítást adnom. 
Mentül élénkebbé, mentül változatosabbá teszem a tanítást, annál 
inkább fejlesztem a gyermek Ítélő, következtető képességét s 
annál inkább felelek meg annak a feladatnak, melyet cikkem ele
jén, mint fontosabbat jelöltem meg.

Nem állítom, hogy eljárásom az egyedül helyes. Nem kívá
nom, hogy mindazt helyesnek és jónak fogadják el, amit én 
a magam részéről jónak és helyesnek tartok. Csak annyi volt a 
célom, hogy gondolatokat ébresszek. Kiki rostálja meg, mit tart 
követhetőnek s követendőnek, mert a tapasztalatom abban a tekin
tetben, amit leírtam az, hogy a számtani oktatás jobbá, helyesebbé, 
a gyakorlati élethez alkalmazkodóbbá kell, hogy tétessék s az 
útat amelyet megjeleltem, e célból jónak és helyesnek ismerem.
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Törvényjavaslat
az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatásáról és gyámo-

lításáról.

I .  F e jeze t.

Általános határozatok.
1 §. Minden siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros 

(epileptikus) megfelelő oktatásban és gyámolításban részesítendő 
az alábbi § ok határozatai szerint.

2. §. Siketnémának minősítendő az, akinek hallási képessége 
nincs, vagy az oly fokban hiányos, hogy emiatt a beszédet csak 
különleges oktatási módszer segítségével képes megtanulni.

Vaknak minősítendő az, aki semmit sem lát, vagy akinek 
látási képessége oly csekély, hogy a kéz szétterjesztett ujjait 1. m 
távolságból megkülönböztetni nem tudja.

\ Értelmileg fogyatékosnak (gyengeelméjű, gyengetehetségü) 
minősítendő az, aki nem áll az értelmiségnek azon a fokán, mint a 
hasonló korú rendes eszüek átlaga s aki e fogyatkozása miatt 
gyermekkorában a többi gyermekekkel együtt eredményesen nem 
oktatható.

Eskórosnak (epileptikusnak) minősítendő az, akinek ez a 
betegsége oly nagy mérvű, hogy az a külön oktatást és gondo
zást szükségessé teszi.

3. §. Ezen fogyatkozásoknak megállapítása a községi elöl
járóság, illetve a hatósági orvos feladata.

I I .  F e jeze t.

A tankötelezettségről és az intézeti nevelésről.
4. §. A siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros 

(epileptikus) gyermekek kötelesek a legszükségesebb elemi isme
reteket megszerezni és evégből, — ha oktatásukról magán utón 
megfelelő gondoskodás nem történik, — kötelesek a részükre 
létesített nyilvános gyógypedagógiai intézetekbe (iskolákba) járni.

A felsorolt fogyatékos gyermekekre nézve a tanítási kötele
zettség életük 7. évének betöltésével kezdődik és életük 15. évéig 
— vagy addig tart, mig az intézet valamennyi évfolyamát el nem 
végezték. —

Kötelesek tehát a szülők fogyatékos gyermeküket a tanköte
les kor elérkeztével abban az esetben is megfelelő intézetben 
vagy iskolában elhelyezni, ha helyben ilyen intézmény nem volna.
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5. §. Azok a szülők vagy gyámok, akik a 4. §-ban felsorolt 
fogyatékos tanköteles gyermeküket, vagy gyámoltjukat a tanköte
les kor elérkeztével elfogadható ok nélkül intézetbe nem adják, 
illetve ha neveltetésükről gondoskodni vonakodnak, vagy ha 
gyermekük, illetve gyámoltjuk megfelelő kiképzését bármi módon 
akadályoznák, az 1868. évi XXXVIII. t.-c. 4 §-ának szabványai 
szerint büntetendők.

6. §. A szülőknek és gyámoknak jogukban áll gyermekük, 
gyámoltjuk kiképeztetéséről saját költségükön bármely magánin
tézetben, vagy családban is gondoskodni. A magántanításnak 
azonban legalább is a nyilvános intézeti (iskolai) oktatás mérvé
nek kell megfelelnie. A magánoktatásban részesülő fogyatékos 
gyermekek minden évi tanulásuk eredményéről az illetékes nyilvá
nos intézetben vizsgálatot tenni kötelesek.

7. §. A gyermek fejletlensége esetén a tanítási kötelezettség 
alól ideiglenes felmentés adható. Végleges felmentésnek pedig oly 
esetekben van helye, amikor a gyermek fogyatkozásának nagy 
foka a sikeres tanítást teljesen lehetetlenné teszi.

Az ideiglenes felmentést, a hatósági orvos véleménye (bizonyít
ványa) alapján, az illetékes nyilvános gyógypedagógiai intézet igaz
gatósága, az illetékes intézeti orvos beievonásával adhatja meg. A 
végleges felmentést az említett tényezők véleményének meghall
gatásával a vallás és közoktatásügyi ministerium adhatja meg.

8. §. A fogyatékos gyermekek oktatására szolgáló gyógy
pedagógiai intézetek:

a) a siketnémák intézetei (iskolái.)
b) a vakok „ „
c) a szellemileg fogyatékosok intézetei (iskolái.)
d) az eskórosok (epileptikusok) „ „
9. §. A gyógypedagógiai intézetek vagy nyilvános közinté

zetek, vagy nyilvánossági jelleggel biró magánintézetek.
10. §. Gyógypedagógiai intézetet a törvény által megszabott 

módon állíthatnak: az állam, a törvényhatóságok, a községek, 
a hitközségek, társulatok és egyesek.

11. §. A gyógypedagógiai intézeteknek nyilvánossági jogot 
a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter engedélyez. Ezek
nek szervezeti szabályzatát is a m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
miniszter hagyja jóvá.

12. §. Valamennyi gyógypedagógiai intézetben a tanítás 
nyelve a magyar.

13. §. Az oktatás általában minden intézetben (iskolában)
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a közhasznú ismereteket ölelje fel, a különböző gyógypedagó
giai intézetek részére a vallás- és közoktatásügyi miniszter által 
megállapított tanterv alapján.

14. §. Az oktatás a siketnémák, vakok, szellemilag fogyaté
kosok és az eskórosok iskoláiban legalább 8 évfolyamból áll.

15. §. Egy-egy évfolyam (osztály) legnagyobb növendék 
létszáma 15. Minden osztály számára külön tanerő biztosítandó.

16. §. Minden oly törvényhatóság, amelynek területén a tanköte
les korú siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos, vagy eskóros gyer
mekek száma, külön külön legalább 50, s ezeknek taníttatásáról 
más utón gondoskodás nem történik: köteles megfelelő intézetet 
létesíteni. Amennyiben egy törvényhatóság területén iiy számú 
tanköteles korú fogyatékos gyermek nem találtatnék, két vagy 
több törvényhatóság köteles ily intézetet felállítani. Az állam pedig 
e gyógypedagógiai intézetek felállítását elősegíteni, illetőleg ezek
hez szakképzett állami tanerőket kinevezni köteles.

17. §. Jelen törvény szentesítésétől számított 5 év alatt a 
szükséges számú ilyen intézetek felállítandók. Az állami tanerők 
kinevezését illetőleg a vallás- és közoktatásügyi minisztérium, az 
erre vonatkozó kérvényezéstől számított egy éven belül kell, hogy 
intézkedjék.

18. §. Az államtól ily módon segélyezett gyógypedagógiai 
intézeteknél a szükséges óraadó tanerők, hitoktatók és szakorvo
sok tiszteletdíjait is az államkincstár fizeti.

19. §. A gyógypedagógiai intézeteket a növendékek számá
hoz s a fentartók anyagi viszonyaihoz képest, az állam egyébb 
segélyezésben is részesítheti.

20. §. A vallás- és közoktatásügyi miniszternek jogában áll, 
ahol szükségesnek látja, tisztán államköltségen, a helyi körülmé
nyek által igényelt gyógypedagógiai intézeteket felállítani.

I I I .  F e jeze t.

Tanítási,- nevelési és eltartási költségek.
21. §. A fogyatékos gyermekek tanítása valamennyi, az állam

tól fentartott vagy segélyezett gyógypedagógiai intézetben díj
mentes. A gyermekek sem tandíjat, sem beiratási díjat nem fizetnek.

22. §. Az intézeti neveléssel járó egyébb szükségletek, u. m. 
az utazás, a ruházat, az eltartás, a taneszközök, az esetleges gyógy
kezelés és temetés' költségei az érdekelt gyermek vagyonából, 
illetőleg az eltartásra kötelezettől fizetendők.

23. §. Ha a tanításra kötelezett gyermek és az eltartásra
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kötelezettek is részben, vagy egészben vagyontalanok, a 21. §-ban 
megállapított fizetési kötelezettség részben, vagy egészben az ille
tőségi községet terheli. Ha a gyermek illetősége ki nem deríthető, 
a költségeket az állam viseli.

24. §. A 2%/ §-ban felsorolt költségek nagyságának megálla
pítása, behajtása, kezelése és felhasználása az intézetet fenntartó 
hatóság joga és kötelessége.

Ebbéli jogát az illetékes minisztérium jóváhagyása után 
gyakorolhatja.

25. §. A megállapított és jóváhagyott díjak közigazgatási utón 
is behajthatok.

26. §. A gyógypedagógiai intézetek számára létesített alapít
ványok rendeltetésüket a jövőben is megtartják.

IV .  F e jeze t.

A gyógypedagógiai intézetek közigazgatása.

27. §• A gyógypedagógiai intézetek a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter főfelügyelete alatt állanak.

Az egyes intézetek igazgatását az azokhoz kinevezett igaz
gatók végzik.

28. §. A gyógypedagógiai oktatásügy egységes irányítása s az 
intézetek működésének közvetlen ellenőrzése a gyógypedagógiai 
intézetek országos szaktanácsának feladata. Ezen tanács tagjait a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter nevezi ki. A gyógypedagógiai 
intézetek országos szaktanácsának teendőit a vallás és közoktatás- 
ügyi miniszter állapítja meg.

29. §. A fogyatékos gyermekek intézetei számára a vallás- 
és közoktatásügyi miniszter felvételi körzetet állapít meg.

30. §. Minden államilag segélyezett intézet számára legalább 
12 tagból álló felügyelő-bizottság létesíttetik. A felügyelő-bizott
ság tagjait a vallás- és közoktatásügyi miniszter jóváhagyásától fel
tételezetten, az intézetet fenntartó hatóság választja meg, amelynek 
az érdekelt iniézet igazgatója hivatalból előadója. A felügyelő
bizottságok ügyvitelét a vallás és közoktatásügyi miniszter álla
pítja meg.

31. §. A törvényhatóságok közigazgatási bizottságai kötele
sek a törvényhatóság területén élő 7—15 év közötti korban levő 
siketnéma, vak, értelmileg fogyatékos és eskóros gyermekeket 
minden évben összeiratni s az összeírási lapokat legkésőbb május
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hó végéig az illetékes nyilvános intézet igazgatóságához meg
küldeni.

32. §. Azokat a gyermekeket, akik nyilvános elemi népisko
lába vétettek fel, de ott sikeresen nem oktathatók, az illető iskola 
igazgatója és tanítója a megfelelő szakiskolában való elhelyezés 
céljából, a 3. §-ban megjelölt hatósághoz utasítja.

33. §. A népiskolai hatóságokról szóló 1876. évi XXVIII. 
t.-c.-ben felsorolt iskolai hatóságok jelen törvény végrehajtásánál 
támogatólag közreműködni kötelesek.

34. §. A gyógypedagógiai intézetekben (iskolákban) rendes 
gyógypedagógiai tanítói minőségben csak az alkalmazható, aki az 
áll. gyógypedagógiai tanítóképző arra rendelt évfolyamait elvé
gezte és a gyógypedagógiai képesítést megszerezte.

A gyógypedagógiai oktatás körébe vont gyengetehetségü 
gyermekek oktatására szolgáló vidéki kisegítő-iskolák tanítói külön 
tanfolyamon nyernek szakképzést.

35. §. A gyógypedagógiai intézetek rendes tanerőinek szak
képzése és képesítése kizárólag az állam joga. A gyógypedagó
giai tanítóképzőbe elemi népiskolai tanítói oklevél, vagy ennél 
magasabb pedagógiai képesítés alapján történik a felvétel.

36. §. A gyógypedagógiai szakképzésnek fel kell ölelnie 
mindazon ismereteket, amelyek a siketnémák, a vakok, a szelle
mileg fogyatékosok, az eskórosok és a hibás beszédüek élettanára, 
lélektanára, neveléstanára, oktatásuk módszerére, oktatásuk törté
netére és irodalmára, intézeteik szervezetére vonatkoznak.

37. §. A képző előadó tanárait a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter bizza meg.

38. §. A nyilvános gyógypedagógiai intézetekben (iskolák
ban) alkalmazott igazgatók és rendes tanerők minden jogviszony 
tekintetében a felső nép- és polgári iskolákban alkalmazott tan
erőkkel esnek egyenlő elbírálás alá.

39. §. A képző szervezetét és tantervét a vallás- és közok
tatásügyi miniszter állapítja meg.

V . F e je ze t.

A gyógypedagógiai intézetek tanerőiről.
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HAZAI HÍREK.

Szaktanácsi gyűlések. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa 1911, évi május hó 13 án tartott gyűlésének tárgy- 
sorozata :

Tárgysorozat:
1. Bejelentések.
2. A siketnémák váci int. tantestületének jegyzőkönyve.
3. Dosainé, dr. Révész Margit kérvénye gyógypedagógiai 

szanatóriumának nyilvánossági joggal való felruházása iránt.
4. A tankötelezettségi törvénytervezet folytatólagos tárgyalása.
5. Tóth Zoltán és Séra Lajos kérvénye amerikai külföldi 

tanulmányúti segélyért.
A május 17-én és 22-én tartott gyűléseken folytatta és befe

jezte a tankötelezettségi törvénytervezet tárgyalását.
Az ifjú vakok szombathelyi áll. s. tan-, nevelő- és fog

lalkoztató intézete. A vakokat gyámolító orsz. egyesület fára
dozásának s a kormány hathatós támogatásának köszöni létrejöt
tét a dunántúli vakok érdekében létesített szombathelyi intézet, 
amely feladatául azt tűzte ki, hogy az oly dunántúli vakok, akik 
túlhaladott koruk miatt a vakok budapesti kir. orsz. intézetébe 
fel nem vétethettek, vagy akik az intézetben teljes elméleti, az 
ipari oktatásban pedig részleges kiképzést nyertek, ipari foglal
kozást találjanak, hogy a koldusbotból kalapács nyelet faragva, 
hasznos munkálkodással kereshessék meg mindennapi kenyerüket.

Az intézet 1905. évben kezdte meg működését 15 dunán
túli vakkal, de 1908 év szeptemberében — egyelőre bérelt helyi
ségben — „az ifjú vakok áll. s. tan-, név- és foglalkoztató inté
zete“ is megnyílt s ennek számára a kormány a mai kor igényei
nek megfelelő díszes épületet emeltetett 250.000 korona költ
séggel.

A modern stílben épült s Szombathely város egyik legna- 
gyobbszerü s legszebb középületébe az 1910. év augusztus havá
ban költözött be az intézet, valamint a fiókegylet is, amellyel most 
karöltve végzi az intézet igen-igen sok gonddal s fáradsággal 
járó magasztos misszióját.

A 49—50 méter hosszú homlokzattal biró épület nyugatra 
néz, s alagsor, magasföldszint I. II. emelet, éjszak és nyugatról 
padlás szobákkal bir. Az alagsorban összesen 8 helyiségben van
nak a kosár-, székfonó- és kefekötő műhelyek, valamint a nyers 
anyagraktárak, a tornaterem s a motorgép szobája. A magas föld
szinten van az igazgatói iroda, kapus szoba, fiú társalgó, ebédlő, 
konyha, éléskamra, gondnok, gondnoki iroda és a készárúk rak
tára. Az első emelet éjszaki és déli oldalán egy-egy háló van 
20—24 emberre s közvetlen a hálókból nyílnak a mosdó szobák 
10—10 mosdótállal. A hálótermek közt a nyugati oldalra néz a 
tanári szoba és a 4 tanterem, míg ugyanezen emelet déli oidalán 
van a két fürdőszoba 2—2 káddal, két betegszoba, köztük az 
ápoló szobája és a betegek fürdőszobája 1 káddal. A Ií. emelet
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éjszaki és déli oldalán 1—1 hálóterem van a megfelelő mosdó
szobákkal, Ugyanúgy mint az 1. emeleten. Nyugati oldalra szintén 
egy társalgó, majd pedig az igazgatónak 4 szobából álló lakása, 
mig ennek mellékhelyiségei a déli oldalra néznek, valamint az ez 
idők szerint önképzőkör céljaira felhasznált előkészítő terem is. 
A padlás szobák éjszaki oldalán van a házvezetőnő, a női cselé
dek és a nős szolga lakása, a délin pedig a mosókonyha, kézi 
szárító, vasaló, mángorló és a ruharaktár. A kellemetlen szagot 
terjesztő ipari foglalkozások részére (mint a kénezés, szurkolás) 
a telek déli hátsó részén emelt csinos kis épület áll rendelkezésre 
s ugyanitt van a férfi szolgák lakása is.

Az intézetben villamos világítás van s mivel az intézetnek 
saját vízvezetéke van, az udvar közepén ásott s fedett mély 
kútból villamos motor hajtja fel a vizet a padláson elhelyezett 
víztartályokba.

Az intézetbe dunántúli vak leányok, ifjak, illetve férfiak 
vétetnek fel; és pedig 14 éves koron felül. Elméleti képzésben 
részesülnek a 14—24 éves korig, míg az idősebbek csupán ipar
ral foglalkoznak. Az internátusi rend és fegyelem, illetve az ellen
őrzés szempontjából a felvett leány növendékek kölcsönösen 
kicseréltetnek a vakokat gyám. orsz. egyesület iskolájába felvett 
megfelelő minőségű vak fiukkal, illetve férfiakkal, miáltal Szom
bathelyen csak férfiak, Budapesten csak leányok képeztetnek ki.

Az intézetnek jelenleg 60 növendéke, illetve gyámoltja van, 
kik közül 27 ifjú vak részesül az I. II. és III. osztályban elméleti 
képzésben is. A három osztályban a tanítást az igazgató és egy 
tanár látja el. Az összesek kosár és székfonásban s a kefekötés
ben képeztetnek és foglalkoztatnak két látó kefekötő és két kosár
fonó mester által.

Az elméleti oktatás költségeit a kultuszminisztérium, a fog
lalkoztatás, eltartás és ruházás, valamint az intézet fűtési-, világí
tási költségeit a dunántúli egylet fedezi a kultuszminisztérium és 
a vakokat gyám. orsz. egyesület támogatásával.

Az intézet adminisztratív s internátusi ügyeinek vezetője 
a kultuszminisztérium által kinevezett igazgató, aki ezidők szerint 
a fiókegyletnek is ügyvivő alelnöke. Az ipari üzem, illetve a fog
lalkoztatás és az összes gazdasági ügyek vezetője a fiókegylet 
állal választott gondnok, (ez idők szerint félnapos) aki teendőit 
egy pénztáros, egy ellenőr és egy (vak) levelezővel végzi.

Ezeken kivül van az intézetnek egy házvezetőnője, egy fel
ügyelője (aki ez idők szerint egy városi nőtlen tanító, ki az ön
képzőkörnek agilis vezetője) 5 nő és 3 férfi cselédje.

Az intézetben csak az igazgató és az internátusi személyzet 
lakik, míg a többi tisztviselők és alkalmazottak bejárók.

Hogy az intézet karöltve a fiókegylettel miként teljesíti 
magasztos hivatását, az a junius hónapban nyomtatásban megje
lenő értesítő, illetve évi jelentésben lesz részletesen feltüntetve. 
Az intézetnek sem alapítványai, sem megán vagyona, de évi 
4000 korona bevételén kivül más biztos jövedelme nincsen. Ehhez
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járul, hogy a felvettek mind oly szegény szülőktől származnak, 
akik még ruházatukról sem képesek gondoskodni. Az ipari üzem 
megfelelően gazdaságos folytatásához oly annyira szükségelt for
gótőkével sem rendelkezik az intézet s igy kénytelen a nyers 
anyagot hitelbe vásárolni, A minden oldalról oly nagy mérvben 
igénybevett társadalomtól a legnagyobb gonddal, a legkörültekin
tőbb utón módon s fáradsággal sem képes az intézet vezetősége 
annyit összehozni, hogy a meglevő számú növendékek, gyámol- 
tak eltartását, foglalkoztatását, szóval az intézet mindennemű szük
ségleteit fedezni képes volna.

Pedig a megmentésre várók száma nagy. Kívánatos volna, 
hogy a jótékonyság eme temploma rendelkezhetnék a még meg- 
kivántató szükségesekkel, hogy igy minél több vak felebarátun
kat menthetné meg, nevelvén s képezvén belőlük e hazának 
értelmes, müveit, önérzetes s hasznos munkás polgárokat.

T. s.
Fizetés rendezésünk ügye a képviselőházban. Gróf Zichy 

János vallás és közoktatásügyi minister a képviselőház május 
19-iki gyűlésében fontos kijelentéseket tett arra nézve, miképen 
kívánja a gyógypedagógusok fizetését rendezni. Nagy és az okta
tásügy minden ágazatát felölelő beszédjének bennünket érdeklő 
részét a következőkben közöljük:

„Ami a gyógypedagógusok statusrendezését illeti (Halljuk! 
Halljuk! a szélsőbaloldalon.) évről nem régiben Preszly Elemér 
t. képviselőtársam tett itt e házban említést. Erre vonatkozólag 
a statusrendezést, az 1909. évi költségvetési létszámot véve alapul, 
16 XI. fizetési osztályú állás kivételével, amely állások részben 
nem szakképesített, részben ideiglenes minőségű egyének által 
töltetnek be, a jövő évtől kezdve két év alatt, két egyenlő részlet
ben kívánom végrehajtani.

Az újonnan szervezendő állások ideiglenesen a XI. fizetési 
osztályba soroztatnak ugyan, azonban a szakképesített, véglege
sített tanerők állása egy év múltán a X. fizetési osztályba fog 
átszerveztetni.

Külön intézkedés felvételével gondoskodom arról, hogy a 
polgári iskolai és felsőbb népiskolai igazgatóknak és a gyógy
pedagógiai intézetek vezetőinek 600 K-ás igazgatói működési 
pótléka a jövőben a fizetés természetével bírjon és így a nyug
díjba beszámíttassák. (Élénk helyeslés a jobboldalon.) Természetes 
azonban, t. képviselőház, hogy amennyiben ez a pótlék fegyelmi 
eljárás folytán megszűnnék, úgy ez annak idején a nyugdíjba 
beszámítható nem lesz.“

Ezen fontos kijelentések, amelyek határozott Ígéretet tartal
maznak, azt hiszem mindnyájunkat megnyugvással tölthetnek el 
s igy bizton remélhetjük, hogy fizetés rendezésünk a velünk 
egyenrangú intézeteknél alkalmazottak fizetésével egy színvonalon 
fog maradni.

A kézügyességi oktatás a siketnémák iskoláiban. A m.
kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr az 1909. évben felszó
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lította az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságát, hogy a siketné
mák kézügyességi oktatását a helyszínen tanulmányozza s nyújtson 
tájékoztatást arra nézve, miként lehetne a jelenlegi fa- papir- és 
anyagmunkákra terjedő kézügyességi oktatást az intézetek külön
leges viszonyainak s a siketnémák képességeinek figyelembe véte
lével a házi ipar-féle munkálatokkal kiegészíteni, hogy azután ez 
a kézügyességi oktatás az intézetekből kilépő növendékek kenyér- 
kereseti képességét biztosíthassa.

Az orsz. iparművészeti iskola igazgatósága eleget is tett a 
miniszter úr felhívásának s tapasztalatairól annak idején összefog
lalóan a következő véleményt nyilvánította.

I. A tantervben a növendékek ipari és általán kenyérkereset
tel való képzését legközvetlenebbül a rajz- és a kézügyességi 
oktatás van hivatva előkészíteni. E két tárgy szorosan összefügg 
és kiegészíti egymást. A rajzoktatási tervezetben különösen jól van 
összefoglalva a gyakorlati irány érdekében a tanmenet. A kéz
ügyesség oktatása már sokkal inkább felfrissítésre szőrül.

A rajzhoz mindössze a műhely számára való részletrajz 
gyakorlását kell beleilleszteni a VI —Vili. osztály növendékei szá
mára, hogy különféle ipari munkák eredeti nagyságúra méretezett 
rajzát is megtudják szerkeszteni a mértani és szabadkézi rajzbeli 
tudásukkal. Erre legjobban a meglévő kész alkotások felmérése 
vezet, majd pedig kis perspektivikus rajzok és képek után kell a 
részletrajz keresztülvitelét gyakorolni. Ez t. i. kifejezettebben ipari 
irányba vezeti a rajzkészség fejlődését.

Több a kívánnivaló a kézügyességnél. Kikapcsolva azt a 
részt, ahol a kézügyesség csak kiegészítő része a többi oktatás
nak, attól a ponttól kezdve, ahol a kézügyesség öncél, tehát a 
IV—Vili. osztályokban, nem maradhat meg ilyen elhúzódó keret
ben, hanem kívánatosnak látszik, hogy gyakorlatibb alakot öltsön. 
Arról van szó, hogy mennél hamarább és mennél nagyobb teret 
adjunk a gyermeki ügyesség és tevékenység fejlődésére s annak 
iránya az ő életének megoldását elősegítse. Azaz iskolai műhelyek
ben lehető legkülönfélébb anyagokkal úgy megtanuljanak bánni, 
hogy annak egyenes folytatása legyen az életben. Vezessen az 
iskolai mühelyoktatás annyira az iparhoz, mint az abc. az olva
sáshoz.

II. A szerzett tapasztalatok megerősítik a tanterv fogyaté
kosságát.

A kézügyesítő oktatásnál azt tapasztaltam, hogy a tantervnek 
megfelelő eredmények jönnek ugyan létre, de a tanterv az, amely 
nem elégíthet ki. S bár a kézügyességi oktatással foglalkozók 
maguk sem igazában szakemberek ezen a téren, ügyszeretetük 
és tanulni vágyásuk azonban átsegíti őket a nagyobb nehézsége
ken. Függetlenül tehát a tanítók személyétől a kézügyesítő gya
korlatok a tanrendben gyökerező körülzárás folytán a valóságban 
sem vezetnek célhoz. Kevés az óraszám és kevés a szakszerűen 
felölelt témakör.

A legfőbb ütközője az, hogy sem a szlöjd, sem a Della
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Voss-féle tipus nem ülik mindenben a mi magyar életünkhöz s 
annak kívánalmaihoz. A svéd modelben sok a merevség, kevés 
az esztétika. A zürichi „Führer“ szórói-szóra bevezetett mintái 
tőlünk idegenek és nagyrészt Ízlés tekintetében is kifogásolhatók. 
Itt csak a magunk körülményeinek s a fiuk jövendő életpályáinak 
szorgosabb vizsgálata révén juthatunk a kézügyesítő oktatás köré
nek, céljának és mintáinak megjelöléséhez.

Javaslatom ezek alapján:
1. A tanterv bővíttessék. A rajznál csupán a mühelyrészletrajz 

bevezetésével. A kézügyességi oktatás azonban mühelyoktatássá 
fejlesztessék, ahol ne csak agyag, papir és fa, hanem bőr, fém 
stb. feldolgozása is folyjék. Az iskola a műhellyel nem veszti el 
a nevelő intézet jellegét, kész asztalosok vagy fémmüvesek — 
tekintettel a rövid foglalkoztatási időre — nem kerülnek ki belőle, 
de a műhelyben szerzett tapasztalokkal a gyermekeket mégis job
ban el lehet indítani az életbe s hiányos szervi képességük ép 
ott lel pótlásra a mesterség közt szerzett mindenre egyaránt érté
kes ügyesség, megfigyelő és reprodukáló képesség, mozgékony
ság, találékonyság és a munkára való fegyelmezettség által. Az 
életben azokkal kevesebbet bajlódunk, akkikel a megértés nehezen 
megy, épp azért kell az iskolának jobb felkészüléssel szárnyra 
bocsájtani.

Bővített tanterv azonban szintén csak akkor vezet eredmény
hez, ha kellő oktatók viszik keresztül és szakszerű ellenőrzés 
alatt áll. Szükséges tehát

2. a tanitóerők értékének fokozása. Már tulajdonképen a képez- 
dében kell a szakoktatásra való képesítést előkészíteni. De a már 
működő oktatóknak az iparművészeti iskolában való továbbkép
zése is sikerrei kecsegtet. Legszerencsésebb megoldás volna azon
ban, ha a rajz és műhelyoktatás az iparművészeti iskolát végzett 
egyénre bízatnék. Ezeknek az oktatásra a vallás- és közoktatás- 
ügyi miniszter úr 129897/909 sz. rendelete értelmében képesítésük 
van, csupán külön gyógypedagógiai vizsgát kellene tőlük köve
telni. Az iparművészeti iskolában szerzett tanulmányok alapján 
képesek a legkülönfélébb ipari ág alapismereteibe bevezetni, 
ismerik az ipari munka összes technológiai és ipari föltételeit, az 
intézet összes műhelyeit tervezetekkel ellátni, a rajzoktatást szak
szerűbb irányba vezetni és a felismert tehetségeket esetleg további 
képzésre az iparművészeti iskola felé irányítani. A testi hiba elle
nére is a tehetség előtt meg kell nyitni a fejlődési lehetőség útját.

3. Az iskolai műhelyek szervezése. Kívánatos, hogy lehetőleg 
minden olyan műhely csatlakozzék a siketnémák intézeteihez, aminő 
műhelyekben ők jövő boldogulásuk feltételeit megtalálhatják. Eset
leg más más iskolánál, más-más műhely állítható fel. A műhelyben 
magasabb légkör és szélesebb tevékenységi terrénum nyílhat a fa, 
fém, bőr, kerámiái, szőnyegszövő, játék, tanszer stb. munkák révén.

4. Fontosak a jó  minták. Ha a tanító ip. iskolát végzett, akkor 
maga látja el, ha azonban nem, akkor az iparművészeti iskola 
szívesen ellátja kívánatra tervrajzokkal és minta darabokkal. Eset-

M agyar G yógypedagóagi- 13
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lég pedig a zürichi „Führer“-nek megfelelő példátárat is kiad, 
amelyeknek szerkesztését szakerők bevonásával és Mihalek Gyula 
tanár közreműködésével magam is elvállalom A jelenleg diós 
mintákat úgy a kézimunkánál, mint a szlőjdoktatásnál ki kell küszö
bölni és jobbakkal fölcserélni.

Az itt javasolt kéidéseket esetleg hasznos lenne szakértők 
egybehivásával külön és részletesen megtárgyalni vagy pedig 
kisérletképen főbb pontjait a budapesti intézetnél bevezetni. —

Az orsz. iparművészeti iskola igazgatóságának ezt a javasla
tát a minisztérium a gyógypedagógiai intézetek orsz. szaktanácsá
hoz utasította tárgyalás végett s a szaktanács véleményezése alap
ján elvben elfogadta.

Ennek folyamánya lett az, hogy az iparművészeti iskola 
igazgatósága azzal a javaslattal járult a minisztériumhoz, hogy a 
szünidőben a siketnémák budapesti és váci intézetében működő 
kézügyességet tanítók számára az orsz. iparművészeti iskolában 
tanfolyam rendeztessék. A minisztérium ehhez is hozzájárult, illetve 
megengedte, hogy a f. évi június hó 22-től július hó ó ig terjedő 
idő tartama alatt az orsz orsz. iparművészeti iskolában tanfolyam 
rendeztessék. A siketnémák budapesti és váci intézeteinél a kéz
ügyesség! és a női kézimunka oktatással foglalkozók — ameny- 
nyiben e tárgynak az oktatására a jövőben is igényt tartanak — 
továbbá a gyógypedagógiai képző hallgatói kötelesek részt venni 
a tanfolyamon. Ha pedig a kézügyességet tanítók közül valaki 
részt venni nem kívánna, a tantestület más tagja vehet helyette 
részt. A váciak részére mérsékelt napidíj és útiköltség is kilátásba 
helyeztetett. A hallgatóság száma 20—25 lehet, s ha férő hely 
lesz a vakok és szellemileg fogyatékosok budapesti intézeteinek 
kézügyességgel foglalkozó tanerői is hallgathatják a tanfolyamot. 
A tanfolyamot hallgatók számára az iparművészeti iskola látoga
tási bizonyítványokat adhat ki.

A tanfolyamon azok a szempontok lesznek irányadók, ame
lyeket az orsz. iparművészeti főiskola igazgatósága ismertetett 
javaslatában kifejtett.

A kézügyességi oktatás tantervének módosítása, bővítése, 
valamint a heti óraszámok iránt a tanfolyam után szerzendő gya
korlati tapasztalatok alapján történik majd intézkedés.

Tanév bezárása. A siketnémák temesvári intézetében és az 
egri áll. kisegítő-iskolában a folyó iskolai év május hó 15-ével 
bezáratott építkezés miatt.

Vizsgálatok. A gyógypedagógiai intézetek f. tanévvégi vizs
gálatai tárgyában a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
következőleg intézkedett.

1. A gyógypedagógiai képző II. éves hallgatói szakvizsgá
latának írásbeli része május hó 26, a szóbeli pedig 29—30. tar- 
tatik. Szakvizsgálatra jelentkezett 20 jelölt, akik a vizsgálati enge
délyt valamennyien megkapták.

2. Az 1. éves gyógypedagógiai hallgatók alapvizsgálata június 
hó 24-én lesz. Vizsgát tesznek 13-an.
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3. Berkes János miniszteri biztosi minőségben 
június hó 1-én a siketnémák kolozsvári,
. „ „ 2-án a vakok „

„ „ 7-én a vakok szombathelyi,
„ „ 12-én és 13-án a siketnémák kecskeméti,
„ „ 13-án a kecskeméti kisegítő-iskola,
„ „ 14-én a csongrádi „ „
„ „ 16 án a borosjenői gyógypedagógiai intézet és
„ „ 17-én a siketnémák aradi intézete taneredményét vizs

gálja meg.
4. Klis Lajos miniszteri biztos

május hó 31 én, június hó 1—2-án a vakok budapesti, 
június hó 7-én a siketnémák kaposvári,

„ „ 9 én az izr. siketnémák budapesti,
„ „ 12 én a siketnémák egri és
r „ 16—17-én a siketnémák soproni intézetében tart vizs

gálatot.
5. Borbély Sándor miniszteri biztos 

június hó 2 —3-án a siketnémák ungvári,
„ „ 9-én a budapesti áll. gyógypedagógiai,
„ „ lo-én a „ ideges gyermekek áll.,
„ „ 12-én a siketnémák debreceni intézetében,
„ „ 13-án a debreceni kisegítő-iskolában,
„ „ 14-én a szatmári kisegítő-iskolában végzi az osztály

vizsgálatokat
6. Herodek Károly miniszteri biztos 

június hó 2 -  3-án a siketnémák körmöcbányai,
„ „ 7-én a „ jolsvai,
„ „ 8-án a gyengeelméjűek Blum-féle pelsőci intézete,
„ „ 12 —13-án a budapesti áll. kisegítő iskola és
„ „ 16—17-én a siketnémák pozsonyi intézetében tart

vizsgálatot.
7. Ákos István miniszteri biztos 

június hó 1—2-án a siketnémák szegedi,
„ „ 3 án a vakok szegedi,
„ „ 7, 9, 10-én a siketnémák váci,
„ „ 12, 13, 14-én a siketnémák budapesti és
„ „ 16-án a Wechselmann-féle vakok budapesti intézete

taneredményét vizsgálja meg.
Gyógypedagógiai szakképesítő vizsgálat. A gyógypeda

gógiai szakképesítő vizsgálat Írásbeli része a í. évi május hó 26-án, 
szóbeli része pedig, Dr. Náray-Szabó Sándor államtitkár úr elnök
lete alatt, május hó 29 én és 30-án tartatott meg. Vizsgálatot tet
tek 20 an, és pedig: Jónás A. Jenő, Katona Géza, Kanizsai Dezső, 
Klampfer Ferenc, Kunsch Ferenc, Maár János, Mayer Dezső, Milas- 
sin Gyula, Molnár Antal, Szász Józséf, Fehérvári Sándor, Rózsa 
Ede, Salgó Elemér, Szép József, Szirt János, Ürmösi Jenő, Vas 
István, Vollmann János, Zengő Péter, Zsutty Béla. A vizsgázók 
valamennyien kellő eredményt mutattak fel.

13*
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Látogatás. Messze földről, Svédországból látogatott el hoz
zánk május hó folyamán H o 1 m q u i st Al ma kisasszony, a johan- 
nesborgi gyengeelméjűek intézetének az igazgatója. Európai tanul- 
mányútján fővárosunk volt a harmadik állomása; mindenütt a 
fogyatékos elméjüek intézeteit és iskoláit kereste fel. Nálunk az 
áll. kisegítő iskolát, a psychologiai laboratóriumot, majd az áll. 
gyógypedagógiai nevelő-intézetet és az idegesek iskoláját tanulmá
nyozta, Éltes Mátyás igazgató kalauzolása mellett. Az elragadtatás 
hangján nyilatkozott intézeteink szervezetéről és működéséről.

A Miklós-utcai székesfővárosi kisegítő-iskola tantestü
lete részére a székesfőváros tekintetes Tanácsa kosárfonó és pipere 
munka tanfolyamot engedélyezett s az azon készült munkákat 
május hó 16-án 17-én és 18-án a III. kér. népkonyha helyiségé
ben rendezett kiállításon mutatták be az érdeklődőknek. A kitűzött 
időben a megjelenésben akadályozva lévén 19-én reggel mentem 
el az óbudai kiállításra, amelyről ekkor már a tárgyak nagy részét 
széthordták ugyan, de azért még igen sok megtekinteni való akadt 
s a tanfolyamról teljes képet nyerhettem. A tanfolyamot február 
15-én kezdték és május hó 15-én fejezték be. A vezetéssel 
Görgei János kosárfonó mestert bizta meg a székesfőváros 
tanácsa; aki a tanfolyam egész ideje alatt ott tartózkodott és a 
résztvavőknek útmutatásokat adott. A tanfolyamon résztvevők akkor 
dolgoztak, amikor idejük engedte. A tanfolyam a vessző és nád
kosár stb. fonásra és a raffia munkákra terjedt ki.

A tanfolyamon készült munkák tanmenete a következő volt: 
a) Vesszőmunkákból gyümölcsszállító kosár (4 féle; gömbölyű és 
hosszúkás alakban készült), karkosár füllel, papírkosár fűzfavesz- 
szőből, evő eszköz tartó, b) A raffia munkák tanmenete ez volt: 
pálca befonás, ugyanebből képkeret, négyszögletű tálca össze 
állítása szalmadísszel, raffia-gyümölcstálca, uzsonna-kosár két fedél
lel, kefetartó, kis karkosár szalma szegéllyel, kerek névjegy-tálca 
lábakon, ékszer-doboz, szalmázott kifli-kosár, hengeralakú uzsona- 
kosár. A munkához szükséges anyagra a székesfőváros tanácsa 
csak 300 K engedélyezett, ebből bizony a tanmenetszerű mun
kákra is alig hogy futotta. A többi nagyobb munkák anyagát a 
résztvevők a maguk költségén szerezték be. A kiállítás megtekin
tése után a Miklós-utcai székesfővárosi kisegítő-iskolát is meg
néztem, Martin Gyula igazgató úr szíves kalauzolása mellett, ahol 
a tanfolyamon látott munkák egy részét már a kisegítő-iskolás 
növendékek is gyakorolják. A kész munkák akár a fiúknál, akár 
a leányoknál gondos vezetésre vallanak. A leányok munkáit 
Weygand Etel vezeti, s itt különösen a keret munkák szépek és 
kisegítő-iskolában szinte szokatlanul tiszták. 1912. évben költöz
nek be az új székesfővárosi kisegítő-iskolába, mely a modern 
igényeknek a legmesszebb menő kielégítésével készül. A gyá- 
molitás ügye is szervezve van. Ha szabad itt általános impresszi
óimnak kifejezést adnom: a Miklós-utcában, az igazgatóval egye
temben, igen lelkes, derék gárda működik, fáradozik gyönge
tehetségű embertársaink megmentésén, {érni)



A gyógypedagógiai tanárok orsz. kongresszusának végre
hajtó-bizottsága f. hó 7 én Ákos István elnöklete alatt értekezletet 
tartott. Az elnök bejelenjette, hogy a Siketnéma intézeti tanárok 
orsz. Egyesületének választmánya Záborszky Árpád és Vatter 
Ferenc elfoglaltságuk miatt lemondott bizottsági tagok helyébe 
Kondra Mihály és Györgyffy Ákos kartársakat küldötte ki ; továbbá, 
hogy a kongresszus naplóját minden illetékes tényezőhöz és min
den országgyűlési képviselőhöz eljutattatta; a végrehajtó-bizott
ságnak a status rendezésére vonatkozó javaslatát pedig az elnök
ség átnyújtotta a mmisíerium illetékes ügyosztályában és meg- 
küldötte a gyógypedagógiai országos szaktanácsnak is. A jelen
tések tudomásul vétele után az értekezlet a több oldalról fölhangzó 
és a végrehajtó-bizottsághoz juttatott azon panaszokat tárgyalta, 
melyek az ötödéves korpótlékok idejének nem egyező beszá
mításából származnak. Tekintettel a panaszok nagy számára a 
gyűlés felkérte Simon József biz. tagot, hogy gyűjtse össze ez 
irányban az adatokat s a megoldás módjára vonatkozóan tegyen 
a jövő értekezleten konkrét javaslatot. Az állami tanítóvá kineve
zett azon gyógypedagógusokat, kik az utóbbi időben véglegesíttet- 
tek és ez ügyben a bizottsághoz fordultak, teljesen megnyugtat
hatja az a körülmény, hogy a véglegesítést törvény alapján kap
ták, mely szerint átlami tanítót ideiglenesen kinevezni nem lehet; 
a véglegesítés tehát csak az ideiglenes kinevezés korrigálása. 
Kegler Ferenc indítványa az ügyrend módosítása iránt a jövő 
értekezletre halasztatott.

A Siketném a-intézeti Tanárok Országos Egyesülete Sop
ronban, a Városháza dísztermében 1911. június 29. és 30-án d. e. 
8 órakor rendes közgyűlést tart a következő tárgysorozattal: 
Június 29-én, csütörtökön: 1. Elnöki megnyitó. 2. Jegyzőkönyv
hitelesítők kiküldése. 3. A titkár évi jelentése az egyesület állapo
táról és működéséről. 4. A szerkesztő jelentése az egyesületi lap 
állapotáról és működéséről. 5. Az évi zárszámadás felülvizsgálása.
6. A választmány által benyújtott költségvetés megállapítása.
7. Mihalik Gyula értekezése: Új eszmék a siketnémák rajz- és 
kézügyességi oktatásában. Június 30-án, pénteken: 8. Takáts Gyula 
értekezése: A beszédtanítás és a reáltárgyak egymásra utaltsága. 
9. Megvizsgálása és tárgyalása azoknak az írásbeli indítványok
nak, melyek a közgyűlés előtt legalább 8 nappal az elnökséghez 
benyujtattak. 10. Tisztviselők és választmányi tagok választása. 
11. Számvizsgálók választása. 12. A következő rendes közgyűlés 
helyének megállapítása.

*

Junius hó 28 án, szerdán délután 4 órakor a siketnémák 
soproni intézetében (a Kossuth Lajos út végén) választmányi gyűlés 
és este 8 órakor az Ügyrend 3. §-a értelmében előértekezlet lesz, 
A közgyűlésen résztvevő kartársak elszállásolásáról, kirándulások
ról — kellő időben bejelentett kívánságra — a helyi bizottság 
gondoskodik.

Hazai Hirek. 197
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Nemzetközi kongresszus. A siketnéma-intézeti tanárok és 

siketnémák f. évi augusztus hó 22—27 napján Romában nemzet
közi kongresszusra jönnek össze. Az előkészítő bizottság a felve
tendő kérdések tárgyalására 3 napot tűzött ki és pedig 22-én 10 
órakor megnyítógyűlés s megalakulás 15 órakor gyűlések

23- án 9
15 „ „

24- én 9
17 „ „ s bezárás

25- én 13 „ bankett
22 „ fogadás Campidog-

lioban, 26-án a kiállítás megtekintése, 27-én kirándulás Tivoliba 
és Adrianaba. A kongresszuson részívehetnek egyesek s kikül
döttek, valamint azok családtagjai is. Részvételi díj 10 lira, család
tagoknak 5 lira.

A vakok oktatása Dániában. Dániában két állami intéz
mény gondoskodik a vakok sorsáról. Az egyik a kopenhágai a 
másik a kalundborgi. Költségvetési összegük az államtól 160.000 
dán korona és a jótékony egyesületek valamint a bejárók szülei
től 4000 K.

A növendékek száma: az előkészítő fokon 50 (6 — 10 éves 
korral), az anya intézetben 100 (10—20 éves korig) és emellett 
15—17 növendék (18—23 éves korral) kiknek utánképzését az 
anyaintézet pénztára fedezi. Az előkészítő fokon 4 felmenő oszt., 
a középfokon 5 osztály és egy kisegítő osztály szerepel. Ezen 
kívül 3 parallel csoport is van és pedig: az ipari — (a kefekötők, 
kosárfonók, kötélverők és cipészek részére), a zenei — (zongora, 
orgona, hegedű, flóta, hangjegyírás, zeneelmélet és zenetörténet 
tanulására,) és a leányok csoportja a női kézimunka elsajátítására. 
Végezetül az intézeten kívül az iparban, a zenében és a mássá
géban is nyernek a növendékek kiképzést.

Az előkészítő fokú elemi iskola Kalundborgban van, mely 
körülbelül 100 km.-nyire van Kopenhágától. Ezen iskola első
sorban mint sanatoriumi intézmény jöhet tekintetbe, s különös 
figyelemmel van a tüdővész és egyéb veszélyes betegségekben 
szenvedő vagy arra hajlamos vakokra. Az intézetnek gyönyörű 
árnyas kertje, egészséges pavillonjai vannak. A hálótermek a leg
felső emeleten, a tantermek pedig a földszinten feküsznek. A 
növendékek napi 5 órában részesülnek oktatásban. Az oktatás 
egy-egy tárgyból csak 25 percig tart, azután szünet. Tárgyai: 
torna, ének, slöjd, gyékényfonás és női kézimunka. A gyermekek 
naponta 3/4 órát sétálnak.

Hetenként 5-ször fürödnek, a fürdés előtt séta és testgya
korlatot végeztetnek a gyermekekkel.

Meleg időben a közeli tengeri fürdőt élvezik a szerencsés 
vakok.

A gyermekeket minden 14 napban megmérik ruházat nélkül.
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Ezen üdvös kezelés eredményezte, hogy sok skrofulotikus, vérbajos, 
tuberkulózisra hajlamos vak gyermeket mentett meg és erősített 
meg a küzdelmes élet számára.

Az anyaintézetet végzett növendékek eddig egyenesen ki
léptek az életbe s csak újabbi intézkedés eredménye az ipari 
foglalkoztató, mely átmenetül szolgál az intézet és az élet között. 
Dániában ugyanis a vakok önállóan űzik a mesterséget, melyet 
az intézetben elsajátitottak.

Keller Helénnek egy új könyve jelent meg „The world 
1 live in.“ cimmel angol nyelven. Mielőtt azonban az új munkát 
nagy vonásokban megismertetnők Keller Helén egyéniségéről és 
élete történetéből egyet — mást az emlékezet számára újból le 
kell szögezni.

Önéletrajzában azt mondja Keller Helén: A türelem a leg
nagyobb isteni adománya az embernek, melynek birtokában hihe
tetlen eredményeket érhetünk el. Keller Helén 1880. jun. 27-én 
született, 19 hónapos korában vesztette el látását és hallását s 
így a legsötétebb éj borult gyermekkorára. Dacára a legnagyobb 
szülői szeretetnek — atyja a hadseregben mint főhadnagy szolgált 
s Tuscumbiában egy kicsiny kis városban Alabama állam
ban laktak — nem sikerült a kis Helént foglalkoztatniok és szel
lemi képességeit sem tudták életre kelteni. Ekkor tűnt fel az ő 
szerencse csillaga Mansfield-Sullivan Anna tanítónő, akit Anagnos 
Mihály a vakok bostoni intézetének igazgatója ajánlt a szeren
csétlen szülőknek. Általa lett Keller Helén az élet számára meg
mentve. Eleinte Sulliván senkinek sem árulta el Keller Helén 
képességeit s a bostoni intézetben is csak mint vendéget vitte el 
a kis Helént. Saját módszeréről. — mellyel Helént nevelte — csak 
1894-ben szólt egy a siketnémák beszédtanítását tárgyaló értekez
leten. Helén 1894-ben kezdett beszélni tanulni s utóbb nyelv
órákat vett Fuller Saroltától a horaci „Man-Schoole“-ban. Két 
éven keresztül a „Wright-Oral“ siketnémák iskoláját látogatta 
New-Yorkban, majd a cambridgei leánygymnáziumot, hogy elő
készüljön a radcliffei-collegiumra. Ezen idő alatt hü társa Sulliván 
mindig vele volt s a kéz ábécé segélyével egyik nehézséget a 
másik után győzte be Keller Helén, mig végre sikerült bejutnia 
az egyetemre.

Keller Helén új munkájában egy hatodik érzékről értekezik, 
melyet ő álomvilágnak keresztel el.

A legtöbb álom, melyet látó álmodik a felébredés után 
elenyészik, mig Keller Helén megrögziti azokat s elraktározza 
pontosan az álmokat, amelyek bár mindennapi kicsinyes esemé
nyekre vonatkoznak, mégis ezek összeségének tulajdonítja a 
fenti hatodik érzékét. Ö aki oly rövid ideig látott, álmában hegye
ket, erdőket és patakokat lát! Látja az óceánt és a csillagos eget, 
városokat s népeket ! Városokat lát égni, forradalmakat él át, 
Napóleonnak képzeli, illetve látja magát stb. Azt mondja munká
jában továbbá: „1 hâve sensations, odors, tastes and ideas which 
I do nőt remember to have had in reality !“ (Vannak oly benyo-
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másaim, szaglásaim, tapintásaim és ideáim, amelyekről a valóság
ban nem emlékszem, hogy lettek volna.) Beszél Keller Heién új 
munkájában csodálatosan finom szagló képességéről s fejlett 
hallásáról s a „látó kézről.“ Keller Heién ezen uj munkájával újra 
bebizonyította nagy tehetségét hisz nem hiába irta Mark Twain 
róla: „A 19-ik századnak két nagy alakja van Napóleon és Keller 
Heién. “ Séra.

Lapszemle. A Schröter alapította Zeitschrift für die Behand- 
lung Schwachsinniger a folyó év elején 31 ■ ik évfolyamába lépett. 
A szerkesztést öten végzik; van köztük intézeti tanító (Giirtler, 
Chemnitz-Altendorf), ez végzi a lap administrativ teendőit is, 
javitó-intézeti orvos (dr. Meltzer, Waldheim, előbb a chemnitzi 
gyöngeelméjűek és vakok intézetének orvosa), theologus (Ober- 
regierungsrat Miiller), intézeti igazgató (Schwenk, Idsíein), kisegítő- 
iskolái igazgató (Weniger, Schwelm). A kiadást a jó nevű Marhold 
cég vállalta magára, A lap nagyjában a régi alakot tartotta meg. 
Kemény munkát kell végezniük a szerkesztőknek, ha az e téren 
megjelenő szaklapokkal akarnak lépést tartani. A szerkesztőség 
azonban tudatában van feladatának s ha a nehézségek és a kon
kurencia dacára is a lap fentartása mellett döntött, ez csak dicsé
retére válik. Nem olvadt bele egyik lapba sem, bár több oldalról 
kapott ajánlatot; ellenkezőleg az uj jelszó alatt, t. i. „getrennt 
marschieren, vereint schlagen“ lelkesen indul útjára. Az első szám
ban Giirtler tollából hoz cikket, az ösztönszerű tevékenységnek a 
beszéd- és értelemgyakorlatok keretében való értékesítéséről. Első 
sorban a gyöngeelméjüség mivoltát magyarázza, majd áttér a 
kézimunkának, mint a szellemi erők egyik legfontosabb képző 
eszközének a méltatására. Azután a legegyszerűbb munkákat és 
rajzokat ismerteti, amelyeket a beszéd- és értelemgyakorlatoknál a 
gyengeelméjűek tanításánál is alkalmazni lehet és kell. Elveti a 
mozdulatlan ülést a tanítás alatt és megkívánja, hogy a tanuló a 
tanításban tevöleg is résztvegyen ;rha másképennem, legalább a 
taglejtésekkel utánozza a szóban forgó cselekvést vagy tárgyat.

Dr. 0. Rehrri érdekes esetet ir le praxisából, mikor is egy 
épelméjű gyermek lassan-lassan visszaesik és gyöngeelméjü 
lesz. Ez a cikk a második számban nyer befejezést.

Ugyancsak az első számban Giirtler emléklapot szentel a múlt 
évben elhunyt Stötzner-nek, aki mint hubertusburgi tanító, 1864 
ben megjelent munkájával nagy lendületet adott a kisegítő iskolák 
ügyének. Több munkát is írt, de legelterjedtebb a „Schulen für 
schwachbefahigte Kinder“ című müve. 1865-ben többekkel együtt 
ő is résztvett a konferenziák megalapításában. Az 1907-iki XII. 
konferencián Chemnitzben még résztvett, s e sorok Írójától mele
gen érdeklődött a magyarországi kisegítő-iskolák ügye iránt s 
kijelentette, hogy az ügy ekkora fejlődéséről 40 évvel ezelőtt ő 
sem álmodott. 1851-től 1855-ig működött Hubertusburgban, ekkor 
a dresdeni siketnémák intézetébe került, melynek 1887-ben igaz
gatója lett.

A 2-ik számban dr. Meltzer „Mongolian Imbecillity“ cimen
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behatóan ismerteti Schuttleworth munkáját. Utóbbi 350 megfigye
lésre alapítja következtetéseit. Szerinte Angliában az összes gyen- 
geelméjűek 5%-a mongoloid. A mongoloid típus aetiologiájánál, 
mint fontos tényezőt, az anya magas életkorát említi fel. 120 
mongoloid tipusu gyengeelméjű gyermek egy harmadának az 
anyja, a születés idején 40 éven felül volt, s csak 14-nek az 
anyja volt 30 évnél fiatalabb. Feltűnő továbbá, hogy a mongoloi
dok az esetek nagyobb részében népes család utolsó szülöttei; 
valamint az is, hogy azokban a családokba amelyekben mongo
loid akadt, a gyermekek száma az átlagon felül van. Kétséges 
már most, hogy melyik tényező a fontosabb: az előrehaladott 
életkor-e, vagy pedig a gyakori terhesség következtében beállott 
kimerülés? Legtöbbször talán a kettő együttvéve okozója a bajnak.

A magas társadalmi körökben sokszor mongoloid az első, 
egyetlen szülött. Egynél több mongoloid a legritkább esetben 
fordul elő ugyanabban a családban. A mongoloidok anyáinak 
25%-ánál neuropathikus terheltséget mutattak ki. Ezekből azt a 
következtetést vonja le Shuttleworth, hogy a mongoloidok az 
anya nemzőképességének kimerülése következtében lesznek, amit 
a magas életkor és a gyakori szülések idéznek elő. — Ugyan
ezen számban számolnak be a schreiberhaui gyengeelméjűek 
intézetének 75 éves jubileumáról. Az intézetet 1835 ben szept. 
27-én alapították a helybeli lelkész, kántor tanító és több ember
barát közreműködésével.

Ismertetik dr. Bayerthal nak, a wormsi kisegítő-iskola orvo
sának jelentését az 1909—10 tanévről. Különösen a kerti munkák 
nagy jelentőségét emeli ki az orvosi jelentés, mert igen sok eset
ben ez a munkaág ad felvilágosítást arról, hogy a gyermeknek 
minő életpályára vannak hajtamai és képességei.

A porosz kultuszminiszter utasította a kir, kormányokat, hogy 
a kisegítő-iskolákban szerkesztett feljegyzéseket, ezen iskolák 
szükség esetén bocsássák a törvényszékek rendelkezésére.

A harmadik szám Zschiesche P. munkáját hozza a munka- 
és kézimunkaoktatásról a kisegítő-iskolában. Az újabb lélektan és 
élettan kimutatta, hogy a puszta szóbeli tanítás mellett a gyer
meknek sok értékes képessége és ereje parlagon hever, továbbá 
hogy a gyermek harmonikus kiképzése csak úgy lehetséges, ha ő 
maga képezi a tanítás és a nevelés középpontját. A munkaoktatás 
nem szorítkozik kizárólag a mühelyi munkákra, hanem minden 
más elméleti tantárgy keretében arra kell törekednünk, hogy a 
gyermek abban cselegvőleg is résztvegyen. A beszéd- és értelem 
gyakorlatoknál pl. ha a macska tulajdonságairól tanul, utánozza 
kezével annak ugró mozgását, vagy az asztalosról tanulva utánozza 
a fűrészelő, gyaluló stb. munkákat jellemző mozgásokat. A szám
tannál rakja ki a számképeket, a számtani feladatokat fejtse meg 
minden gyermek külön-külön a kezébe adott filléreken stb.

Kirmsse az 1911 — 12 évi Kalender-rel kapcsolatosan vissza
pillantást vet a gyengeelméjűek és epileptikusok németországi 
intézeteiről kiadott statisztikákra, melyeket tudvalevőleg, a konferen-
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dákkal kapcsolatosan, Sengelmann kezdett kiadni, Stritter folytatta 
a vállalkozást, végül ezeknek a 3—4. évben megjelenő statiszti
káknak az évente való kiadását határozták el, a Kalender für 
Heilpadagogische Schulen und Anstalten cimű munkában. (Kiadja 
Scheffer Leipzig)*

A Kalender adatai nyomán összeállított statisztikából kitűnik, 
hogy a német birodalomban 226 intézet van gyengeelméjűek és 
epileptikusok számára, 34.404 bentlakóval. — Ezek közül 166 ki
mondottan gyengeelméjűek és epileptikusok intézete, 60 normális 
gyermekek intézeteinek alosztályaképen szerepel stb. A 226 intézet 
közül 124 jótékonysági-, 13 állami-, 21 tartományi-, 5 kerületi-,
7 városi-, 4 plébániai, 52 magánintézet. Az igazgatással megbí
zottak közt van: városi tanácsos 1, egyesületi elnök 2, theologus 
74, pedagógus 22, orvos 34, diakónus és szerzetes 13, diakonissa 
és apáca 21, közigazgatási hivatalnok 6, tanult kertész és gazda
8 intézetben. Megjegyzendő, hogy a felsorolt személyek az inté
zetek belső igazgatását végzik.

Ezen intézetekben együtt véve 260 orvos van alkalmazva, 
akiknek egyrésze magán praxist is foglal.

Az intézetek iskoláit 8350 növendék (5100 fiú, 3250 leány) 
látogatta, ezek 665 osztályba vannak beosztva. Az osztályok közt 
van 142 előkészítő, 434 rendes iskolai, és 89 továbbképző osztály.

Ezekben összesen 742 tíantó, illetve tanítónő volt alkalmazva.
Ezen kívül 270 városban volt kisegítő-iskola gyöngetehet- 

ségüek számára, 25 ezer növendékkel s így a német birodalom
ban a folyó évben 60 ezer gyengeelméjű részesül, fogyatkozásá
nak megfelélő nevelésoktatásban. (ém.)

A siketnéma oktatásra vonatkozó gondolatok. (Folytatás.) 
— Kiejtés. — A kiejtési oktatás feladata a növendékeket a beszéd
szervek izomérzésére, valamint a kéz tapintó érzésére támaszkodva, 
a helyes hangképzésre vezetni. Hogy a növendékek kellő ellen
őrzést gyakorolhassanak beszédjükön lassúbb menetű, azonban 
természetesen folyó beszédre szoktassuk őket. Csakis ilyen beszéd
modor mellett bírálhatja meg a növendék beszédének minőségét 
a kiejtés szempontjából. A kiejtés jó minőségének fokozására 
nem megvetendő szolgálatot tesznek a fokozatos hangkapcsolási 
gyakorlatok is. (a, al, alá, alász, alászo, alászol, alászolg, alászolgá, 
alászolgáj, alászolgája.) Enemű gyakorlatoknál természetesen a 
hangmagasságot és a lélegzet helyes felhasználását figyelmen kívül 
hagyni nem szabad. A növendékeket azonban külön figyelmez
tetni arra, hogy a szó, vagy szólam kiejtése előtt mély lélegzetet 
vegyenek, nem szükséges, mert ezzel kiejtésük nem javul, hanem 
ellenkezőleg a rendesen mutatkozó túlhajtás következtében rosz- 
szabbodik. Ha azonban következetesen arra törekszünk, hogy

* A Kalender 1911—12 évfolyamában a hazai intézeteinkről és kisegítő
iskoláinkról, továbbá az ott működő szakemberekről szóló részletes adatok is 
fel vannak véve. Az adatokat az egyes intézetektől és iskoláktól szereztük be. 
Sajnos korrektúrát nem kaptunk s így ítt-ott iráshiba csúszott be a statiszti
kába. Az érdekes munkát ajánljuk kartársaink s az intézetek figyelmébe.
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növendékeink lassan, de a fonetikai szólamok szem előtt tartásá
val beszéljenek, akkor a fokozatos gyakorlatok után, öntudatlanul 
is helyesen fogják lélegzetüket felhasználni. Ilyen beszédgyakor
latok még a renyhe hangok keletkezését is majdnem kizárják sőt, 
a beszédmozgások természetessége ellen sem lesz kifogás.

A kiejtést a beszédtanítás minden fokán kell ápolni. Külö
nösen fontos, hogy oly szavak és szólásformák tiszta, tökéletes 
kiejtésére vezessük növendékeinket, amely szavak és szólásformák 
naponta többször is előfordulnak (pld. a növ. nevei, kérések, köszö
nések, imádságok, számnevek stb.) Ezen kifejezések természetes 
kiejtése legjobban kell hogy megközelítse az épérzékűek kiejté
sét, már csak a gyakori használat és csiszolás következtében is, 
és így a növendéknek zsinórmértékül fognak szolgálni a kiejtés 
tekintetében

Általános a panasz, hogy a felsőbb osztályokban a beszéd 
tisztasága és érthetősége sokat veszít. Ennek elkerülésére ajánla
tos még ezen osztályokban is a beszéd technikai részének heten- 
kint több félórát szentelni. Ezen félórákban tisztán csak a kiejtés 
tisztaságának, természetességének fokozása; halk és susogó lassí
tott és fokozatosan gyorsított beszédgyakorlatok végeztetése, vala
mint az erősségi hangsúly gyakorlása volna az oktató feladata. 
Ezeket a gyakorlatokat karban, is egyenkint is kellene végeztetni.

Ha az e nemű gyakorlatokat fokozatosan, következetes kitar
tással vezetjük, akkor a beszéd, technikai tekintetben is, engedel
mes gondolatkifejező eszköze lesz a siketnémának és megköny- 
nyíti a beszéd elsajátítását tartalmi és alaki tekintetben is.

A leolvasás. A leolvasás alatt a beszédhangoknak, hangkap
csolatoknak és az összefüggő beszédnek a beszélő egyén száj
mozgásaiból való megértését értjük.

A leolvasás a siketnémára nézve majdnem egyfontosságű a 
beszédtudással. Tökéletesítésére különösen a következő szempon
tok vezéreljenek:

1. Hogy minél nagyobb szókinccsel rendelkezzenek növen
dékeink s hogy ennek alapján sok új szó, ismeretlen kifejezés, a 
beszédnek a kombinálás segélyével való folyékony leolvasását 
ne akadályozhassa.

2. Növendékeinket neveljük az életre még a leolvasás tekin
tetében is, tehát úgy tanítsuk azt, hogy teljesen idegen egyének 
beszédét is megérteni képesek legyenek.

3. A leolvasást azonnal követi a leolvasottaknak reproduká
lása. Ez az első fokon a kiejtés ellenőrzése szempontjából külön
ben is elengedhetlen körülmény. A felsőbb fokon azonban, mikor 
már megfelelő szókincs birtokában, tág tere nyílik a kombinálás
nak, a hangos utánmondás helyébe beszédmozgásokkal kisért 
hangtalan beszéd léphet. De ezen hangtalan beszédmozgások 
már a legfelsőbb fokon teljesen elmaradnak. Ezen a fokon már 
reá kell szoktatni növendékeinket arra, hogy a leolvasott beszéd
nek megfelelőleg csak gondolatban idegezzék be beszédszerveiket, 
anélkül, hogy beszédmozgásokat végeznének. A növendék tehát 
már csak lelkében ismétli a leolvasottakat.
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Ilyenformán a leolvasás a saját beszédmozgásaira való emlé
kezés szellemi munkájává válik a növendéknek. Sokszor előfordul 
azonban, hogy még a legtökéletesebb leolvasó is, egy kiejtésében 
egyszerű szó leolvasásánál megakad. Beszédleolvasó szókincsé
ből ezen kifejezés még hiányzik, még nem tanulta leolvasni, tehát 
ismeretlen előtte és így akadályozza a kombinálást.

Minthogy a leolvasás a kellően begyakorolt motorikus beszéd
érzéseknek a beszédközpontban való gyors felidézésében nyilvá
nul, ebből az következik, hogy biztos leolvasás, tökéletesen fel
épített beszéd és természetes kiejtés nélkül elképzelhetetlen.

A drezdai nemzetközi higyene kiállítás. Magyarország 
önállóan szerepel a nemzetek kiállítása között. A magyaros 
stílusban épült „magyar állami pavillon“ belseje két részből áll: 
egy hatalmas nagy csarnokból. A két csarnok huszonhét külön
böző nagyságú területre van osztva, a kiállítási anyag részére. 
A magyar kiállítás szigorúan tudományos jellegű és azon csak 
állami (egyetemek, ministeriumok, más közintézmények) a nagyobb 
magyar városok (Budapest, Pozsony, Szeged, Kolozsvár) köz
egészségügyi intézményei foglalnak helyet.

A kisebbik csarnokban foglal helyet a kultuszministeriumot 
képviselő „magyarországi gyógypedagógia“ fehér fülkéje, közfel- 
tünést keit a grafikonjaival és áttekinthető, művészi módon cso
portosított és díszített tárgyaival, melyek között a kézügyesítő 
gyakorlat és a rajztanítás körében készültek az első helyet fog
lalják el. Különösen fölemlítenő a váci orsz. siketnéma intézete 
és a bpesti gyógypedagógiai nevelő intézet, a kisegítő-iskola női 
kézimunka és kézügyesítő gyakorlatai. A külföldi hasonló cso
portok között ennek nincy is versenytársa; ebben a tekintetben 
a külföldet messze túlszárnyaltuk. Egyebekben ez a csoport be
mutatja a magy. gyógyped. egész fejlődését, 1802-től napjainkig; 
a taneszközöket, melyeket ma használnak s amelyek tisztán magyar 
gyártmányok és jórészt magyar gyógypedagógusok találmányai. 
Nagy érdeklődéssel találkoznak Dr. Ranschburg Pál psychologiai 
laboratóriumának kísérleti eredményei, melyek ezen egyedülálló 
intézetünknek már régen jó hirt biztosítottak. A röpiratok, melyek 
Dr. Náray Szabó Sándor, Éltes Mátyás és másoknak tollából német 
nyelven jelentek meg s gyógypedagógiai szakkérdéseket tárgyal
nak európai nívóra emelik ezt a kis, de minden tekintetben nagy
értékű és tanulságos kiállítást.

Druschba Antal, az osztrák siketnéma intézeti tanárok egye
sületének jelenlegi elnöke, a bécsi cs. és kir. siketnéma intézet 
igazgatójává neveztetett ki, az elhunyt igazgató Fink János helyébe.

VEGYES.
A gyógypedagógiai tanítóképzőbe az 1911 — 12. iskolai 

évben ismét 12 ösztöndíjas hallgató vétetik fel. Pályázhatnak 30-ik
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életévüket még be nem töltött, elemi iskolai tanítói, vagy ennél 
magasabb képzettséget igazoló oklevéllel biró nőtlen egyének.
A tanítás terén gyakorlatilag működő és valamely idegen (német, 
francia, angol,) nyelvben jártas tanítók előnyben részesülnek. A 
felvett hallgatók 360 korona évi ösztöndíjat és a vakok, siketné
mák és az állami gyógypedagógiai nevelő-intézetben teljes ellátást is 
kapnak. A szabályszerű kérvények legkésőbb f. évi június hó 30 ig 
személyesen nyújtandók be a tanítóképző igazgatóságánál (I. kér. 
Alkotás-u. 53.)

Szünidei tanfolyam. A gyengetehetségü tanulók kisegito- 
iskoláiban működni óhajtó tanítók és tanítónők részére a f. évben 
is tanfolyam tartatik, június hó 26-ától számított 5 héten át.

E tanfolyamra 20—22 okleveles népiskolai tanító és tanítónő 
vétetik fel. A felvett haltgatók a budapesti állami gyógypedagógiai 
nevelő-intézetben lakás és teljes ellátásban részesülnek. _

Az ideges gyermekek alsó és középfokú állami intéze
tének kibővítése. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
elhatározta az ideges gyermekek budapesti intézetének tovább
fejlesztését s e célból az intézettel szomszédos házas telket meg
vásárolta. Ezzel az intézet növendék befogadási képessége már 
a jövő tanévre is jóval nagyobbodik, a későbbi időre pedig meg 
felelő építkezésre alkalmas területet nyer. A második tanévét élő 
új intézet a lefolyt idő alatt beigazolta életképességét, szükséges
ségét és célszerűségét s tovább fejlesztése mindenképen indokolt.

Gyógypedagógiai szakmunkák bírálása. A gyógypedagó
giai oktatásügy terén a jövőben megjelenő munkák megbirálását 
illetőleg a m. kir. vallás- és közoktatásügyi minisztérium a f. évi 
38.727. számú rendeletével a következőleg intézkedett.

1. A gyógypedagógiai oktatásügy terén esetről-esetre meg
jelenő munka véleményes jelentéstétel végett a szaktanácshoz uta-
síttatik. ,

2. A szaktatács a munka megbirálására annak minősege es 
szakbeli hasznossága szerint esetről-esetre egy, vagy legfeljebb 
két bírálót választ és ajánl. A választást a vallás és közoktatás- 
ügyi minisztérium hagyja jóvá.

3. A választott bírálók a szaktanács rendes, vagy külső tag
jai is lehetnek. De lehetnek a bírálók olyanok is, akik a szakta
nácsnak nem tagjai.

4. A szaktanácsnak fenntartatik az a jog, hogy minden mun
kára, — kérje bár a szerző annak csak a használatra való enge
délyezését, vagy pedig államköltségen való kinyomatását, — meg
tehesse a maga észrevételeit. Illetőleg a szaktanácsnak joga van 
a birálatok és az egész munka felett felülbirálatot eszközölni és 
azt legjobb meggyőződésének kifejezésével elfogadásra, vagy 
elutasításra ajánlani.

5. A bírálók méltányos és az oktatásügy más ágazatainál 
is szokásos bírálói tiszteletdíjban részesülnek.

6. E redelkezéssel a bíráló bizottsági tagok megbízatására vonat
kozó és az 1898. évi 85093. 1900. évi 22.581 és 49.418. sz. ren
deletben foglalt intézkedések hatályon kívül helyeztetnek.
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„Az iskolaorvosi intézmény Magyarországon“ annak 
negyedszázados fenállása alkalmából“ címen dr. Juba Adolf egyet. 
m. tanár, iskolaorvos és egészségtan tanár 100 oldalas könyvet 
írt. A munka sok tekintetben belevág szakmánkba is, bár a szerző 
első sorban a középiskolákban működő orvosokra van tekintettel, 
akiknek a működése kiterjed az intézeti épület, a hőmérséklet, a 
levegő, a szellőztetés, a tanulók egészsége, érzékszerveik műkö
dése, a trahoma, gümökor és egyéb ragadós betegségek ellen
őrzésére, a torna, rajz, énekoktatás alól felmentést kérő növen
dékek megvizsgálására stb. Felemlítésre méltó, hogy a budapesti 
VII. kér. áll. főgimnáziumban a gyengék számára külön tanfolya
mot létesítettek. A Vili. kér. közs. főreál arra az elvi álláspontra 
helyezkedett, hogy rajzmentességet nem ad, lévén az, aki rajzolni 
nem képes, alkalmatlan a reáliskolára *) Tanulságos a Vll, kér. 
István-úti áll. főgimnázium új épületének iskolaorvosi szempont
ból való méltatása, mint amely intézet a mai legmodernebb kívá
nalmak figyelembe vételével épült. Helyrehozhatatlan hibának látja 
a szerző úr azt, hogy a pincéből csak annyi készült, amennyi a 
fűtés elhelyezése szempontjából feltétlenül szükséges. A több
költséget, ha alá pinzézjk az épületet, kétféle módon lehetett 
volna behozni, és pedig először a 3 emeletre szétosztott klozet- 
helyiségeknek e pincékbe való összpontosítása által, mint ez fel
ügyeleti és tisztasági szempontból kívánatos lett volna; az ilyen 
elhelyezést az iskolaépületek egyre növekvő költségei miatt szük
ségképen valónak tartja, ha nem sikerül a pincét még előnyö
sebben felhasználni. Másodszor célszerűbben, az ablakok alatt 
lehetett volna a fűtőtesteket elhelyezni, míg jelenleg a folyosófal 
mentén kellett ezeket felszerelni, miáltal sok meleg kárba vész 
évről-évre. A pince ki nem építése miatt nincsen hely az iskola
fürdő számára, amire az 1000 tanulós iskolában nagy szükség 
lenne. Úgyszintén nincs hely sem slöjd, sem a mintázás számára. 
Hasonlóképen nincsen kiaknázva a padlás és a háztető; a lapos 
játszótér a háztetőn tanítási és üdülési célokra kiváló haszonnal 
lett volna. A függönyök valamennyi osztályteremben feleslegesek, 
mert a tanítás ideje alatt nem süt be a nap.**) Oly hőmérők is 
hiányzanak, amelyek a hőmérő állásának leolvasását a folyosók 
felől is lehetővé tennék. A ruhákat nem lenne szabad modern 
iskola épületben az osztályokba bevinni; a folyósokon elég hely 
van 50—60 cm. mély vassodrony-szekrények elhelyezésére, oldalt 
tolható ajtókkal, ahová a ruhát el lehetne helyezni. Munkájában 
részletesen beszámol Juba dr. az iskolaorvos egy tanévi műkö
déséről. E jelentés valóban mintaszerű és például szolgálhat a 
hasonló, meglevő vagy létesítendő iskolaorvosi jelentéseknek, (étn.)

*) Ezt az állásfoglalást annál inkább ki kell itt emelnünk, mert a benne 
kifejezett elv — bizonyos mérvű fogyatkozás fenforgásának tekintetbe vétele — 
az iskolák kiválasztásánál, a gyermekre nézve is elsőrangú fontossággal bír.

**) Ezt a gyógyped. intézetekre nézve is, ahová nap nem süt, annál 
szívesebben aláírhatjuk, mert a tapasztalat azt bizonyítja, hogy a függönyök 
nagy mennyiségű port vesznek magukba, ami az egészségre felette káros.
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Előadás a beszédhiák kór- és gyógytanából. Istenes 
Károly kartársunk május hónapon sorozatos előadást tartott a 
beszédhibák kór- és gyógytanából a budapesti szegényháztéri 
óvónőképzőben. Előadásának tételei a következők voltak:

1. A gyermek beszédének fejlődése.
2. A gyermekkori beszédzavarok.
3. A gyermeki beszéd veszélyei és okai.
4. A beszéd helyes irányú ellenőrzése és fejlesztése az 

óvodában.
5. A beszédhibák javításának módozatai.
E tételek ismertetésével kapcsolatosan különösképen arra 

mutatott rá, hogy a beszéd milyen lassú s fokozatos fejlődésnek 
az eredménye. Rámutatott egyben arra is, hogy ezen lassú s foko
zatos beszédfejlődés milyen sok veszélynek van kitéve.

Az óvónők teendőit (a beszédfejlesztést illetőleg) két cso
portba sorozta. Megjelölte elsősorban azokat a teendőket, ame
lyek azt vannak hivatva szolgálni, hogy a gyermeknél megelőz
zék a beszédhiba fellépését, avagy állandósulását. Másodsorban 
pedig azokat a teendőket és eljárási módokat vázolta, amelyek a 
beszédhiba megszűntetését eredményezik.

Az óvónők e kettős teendőjüket közvetlenül is, közvetve is, 
érvényesíthetik. Közvetlenül a saját maguk hatáskörében, illetve 
óvó- és nevelő munkájuk közepette lépten-nyomon; közvetve- 
pedig az óvodán kívül, különösen a szülők körében felvilágo
sítások és tanácsadások alakjában.

Megemlékezett végül arról is, hogy a beszédhibák szem 
pontjából milyen esetekben indokolt az orvosi beavatkozás, illetve 
gyógykezeltetés.

A Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület közgyűlése. A
Vakokat Gyámolító Orsz. Egyesület a múlt hó 30 án tartotta 
lmrédy Kálmán dr. udvari taoácsos elnöklete alatt saját helyisé
gében rendes évi közgyűlését, melyen az egyesület vezetősége 
beszámolt a múlt évi működésével.

Lapunk olvasó közönsége tudja legjobban, hogy ez a hazai 
humánus intézményeink között páratlanul álló szervezet mily nagy
arányú munkásságot fejt ki hazánk vakjainak gyámolítása érde
kében. A gyámolítást ez az egyesület nemcsak a szó legneme
sebb és legkiterjedtebb értelmében gyakorolja, de céljait oly 
emelkedett kultúrái magaslatról tekinti, amely elismerést és tiszte
letet kelt minden művelt ember lelkében. Gyámolít, de nemcsak 
kenyér, ruházat adományok nyújtásával, melyek bármily eszmeien 
emberszerető kezekből jönnek is, mégis csak leaiacsonyítók; 
hanem az épérzékü emberrel egyenlő arányúnak tekintvén a vakot, 
neveli, oktatja, munkát ad neki, életének reális alapot nyújt, erköl
csi célt tűz eléje és kifejlesztvén ezáltal benne a normális ember 
önérzetét, lehetővé teszi neki is az élet élvezését, a földi boldog
ság érzését.

12000 koronás költségvetéssel indult meg 1897-ben hivatása 
útján a Vakok Önképző és Segélyező Egyesületéből született
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Gyámolító Egyesület s bérelt pincehelyiségben dolgozó néhány 
munkásának 750 koronát fizet ki az első évben munkadíjakként. 
A gyámoltak száma azonban évről-évre emelkedik, a helyiségek 
tágulnak, az iparágak megszaporodnak s mikor az állam hatal 
más támogatása új tető alatt állandó otthont ad az életerős intéz
ménynek, ez kiterjeszti működését a vidékre, megmozgatja az 
egész ország társadalmát, egymásután létesíti szerveit az ország
résznek gócpontjaiban, a központi foglalkoztatóban szélesebb 
alapokra fekteti az ipari és a szellemi oktatást, megkezdi a gyermek 
vakok oktatását, a felnőttek számára önképzőkört létesít, meg
erősíti a vakok társas körét, könyvtárt alapít és végre az elaggot
tak és munkaképtelenek számára menedékházat létesít; úgy hogy 
1910-iki eredmény számlájának végső összege már 328 000 koro
nát mutat, mely keretben mintegy 400 vakot gondoz s egyedül 
a budapesti foglalkoztatóban 43000 korona munkadijat fizetett ki 
vak embertársainknak az utolsó esztendőben.

Jól tudjuk, hogy ezt a rohamos fejlődést az egyesület 
magára hagyatva el nem érhette volna. Főtámogatója maga az 
állam, a kultusz kormány volt és sokat köszönhetnek a vakok 
annak, hogv ezen idő alatt ügyeiket ott közvetlenül dr. Náray- 
Szabó Sándor államtitkár intézte. Az évi jelentést kezünkben tartva, 
mégis kalapleemelve állunk az egyesület vezetősége előtt, mely 
az emberszeretet feladatait ily magas nézőpontból tekinti s annak 
megoldásában ily fáradalmat nem ismerő készséggel munkálkodik.

Az egyesület vagyona már kétszázezer korona, melynek 
azonban sajnos, igen tekintélyes része a vakoktól készített ipari 
árúkban hever. Ennek az állapotnak azonban részben maguk a 
vakok az okai. Önmagukkal meghasonlott emberekre hallgatva, 
a gyalogjáró szélén árult lapok lelkiismeretlen hírvivőivel meg- 
hurcoltatták az egyesületet és annak vezetőségét miáltal a vakok 
készítményeinek kelendősége csökkent. Vajha mihamarább lehe
tővé válnék, hogy az egyesület nyugodtan teljesíthesse nagy tár
sadalmi és nemzeti misszióját.

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógiára“ elő
fizettek: Siketnémák int. Eger 10, Frey József Bpest 10, Gyógy- 
ped. psych laboratórium Bpest 10, Zemkó Péter Bpest 5, Reichel 
Lajos Misérd 5, Blum-féle intézet Pelsüc 10, dr. Szily Adolf 
Bpest 10, Hochrein Lajos Budapest 10, Kelemen Ignác Bpest IC, 
Schreiner Ferenc Bpest 10, Simon József Bpest 10, Zádor Endre 
Temesvár 10, Zsembay Ferenc Bpest 5, Szépfalusi Ferenc Bpest 
5, Stoff János Nagyszőllős 10, Siketn. int. tanári kara jolsva 10, 
Pákán Árpád Jolsva 5, Kábán József Kolozsvár 10, dr. Szőts Elek 
Bpest 10, Fizáry Bódog Bpest 5, Supka Károly Bpest 5 K.

Budapest, 1911. junius 6.
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