
A siketném a tanuló lélekrajza.
Irta : őzobolovszky István.

A modern pedagógia többek között arra törekszik, hogy 
megszerkessze a tanuló lélekrajzát. Evégből keresi, kutatja a 
módot, az eszközt, mely a tulajdonképpeni cél elérését célozná. 
Jó sokáig az a téves nézet uralkodott, hogy kizárólag csak az 
érzékek által felfogott tárgyaknak, jelenségeknek stb. lehet pozi
tív rajza; így tehát a léleknek nem. Azonban a legújabb peda
gógiai kísérletezések, megfigyelések, tapasztalatok sorra döntötték 
meg e téves nézeteket.

Tudjuk, hogy minden lelki jelenség felszínre törekszik, hogy 
az egyén különböző cselekedete, alkotása, beszéde által testet 
ölthessen s ennek révén érzékelhetővé váljék. Ez pedig a lélek- 
rajz készítésének egyik legfőbb feltételét képezi. Vannak azonban 
bizonyos lelki jelenségek, melyek tünékeny voltuknál fogva többé- 
kevésbbé alkalmatlanok arra, hogy a lélekrajz elemét képezzék. 
Mindezekre nincs is szükségünk. Erre a célra csak azok a lelki 
jelenségek, vonások alkalmatosak, melyek bizonyos állandó, szi
lárd jelleggel bírnak. A felnőtt egyén több, szilárdabb, állandóbb 
lelki jelenségnek a birtokosa, mint pl. a gyermek. Ezen nincs is 
mit csodálkoznunk. Hisz köztudomású, hogy a gyermek lelke 
folyvást fejlődik. A fejlődés pedig nem egyéb, mint bizonyos 
időbeli s anyagbeli, valamint jelenségbeli változások sorozata. 
Ebből önként következik, hogy az, ami változik, nem állandó s 
nem szilárd. Éppen tehát ez a körülmény az, amely felette meg
nehezíti a pedagógus e körbe rótt ténykedését. Ámde, ha kissé 
mélyebben pillantunk bele a gyermek lelkületébe, úgy látjuk, hogy 
itt is vannak jelenségek, melyek a fejlődés dacára bizonyos hatá
rozott, szilárd körvonalakkal rendelkeznek s ily minőségükben 
már magjai, alapjai a fejlődő egyéniségnek.

Ezekkel a lelki megnyilvánulásokkal éppen úgy vagyunk, 
mint a távoli világűrből felénk közeledő bolygóval, melynek 
eleinte csak a főbb körvonalát látjuk, később hovatovább többet 
és többet látunk belőle s végül szemünkbe tűnik az egész csillag. 
Az, aki ért e csillagászathoz, már a körvonalakból meg tudja 
állapítani e csillag minemüségét, fényét, irányát stb. Szakasztott 
így vagyunk mi is, pedagógusok, a fejlődés felé közeledő gyér
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meklélekkel. Igaz ugyan, hogy a fejlődő lélek megnyilatkozásai 
még alaktalanok, homályosak, de a tapasztalt pedagógus már 
ezekből is tud a gyermek egyéniségére, típusára következtetni. 
Látja a helyes, vagy a helytelen alakulatokat s tudja ezeket irányí
tani s orvosolni. A lélekrajz, mint egységes egész, számos, részint 
kisebb, részint pedig nagyobb területekből áll. Épp ezért a lélek
rajz szerkesztése indokolttá teszi, hogy az ide tartozó művelet a 
lélekelemzéssel kezdődjék. Az elemzésnél elsőbben számba kell 
venni azokat az okokat, melyek a lélekrajzba foglalt lelki jelen
ségek szülőokát képezik. Mert hisz tudjuk, hogy minden lelki 
jelenség nem egyéb, mint bizonyos objektiv vagy subjektiv oknak 
az okozata

Hogy az okokkal minél tisztábban lehessünk, pontosan 
ismernünk kell a tanuló szervezetét, továbbá mindazokat a külső 
suggestiokat, melyek a gyermekre hatnak s melyek eredménye 
egy bizonyos lelki megnyilatkozás. Minthogy pedig a külső sug- 
gestiok az okok, a lelki megnyilvánulások az okozatok, ennél
fogva bátran állíthatjuk, hogy az egyén lelki megnyilatkozásai a 
külső világ folytonos suggestioin alapulnak. Minden lelki meg
nyilatkozásnak, mint okozatnak, ott kell keresnünk az okát, ahol 
voltaképpen keletkezett. Tehát a gyermek miliőjében. Nevezetesen 
az iskolában, a családban, az utcán, a mezőn stb.

Nem elég pl. bizonyos kémiai elemzéssel megállapítani, hogy 
ez vagy amaz a növény a rendestől eltérő sajátsággal bír, hanem 
ha igazán tudományos és értékes munkát akarunk végezni, akkor 
fel kell fedeznünk az okot is Ezt azonban legkevésbé a labora
tóriumban, hanem inkább a növény volt környezetében (a talaj
ban, a környi növényzetben, az időjárásban stb.) találjuk. Ekkép 
nyilatkozhatunk az egyes lelki sajátságokról is. Ez egymagában 
eléggé meggyőz arról, hogy nincs nagyon nagy értéke annak a 
léleklaboratoriumi kísérletezésnek, műveletnek, mely pusztán csak 
az iskola négy fala között elemzi a gyermek lelkét. Mert kétség
telen, hogy minden egyes környezetnek más-más a suggestioja, 
így tehát való, hogy más az ok, valamint az okozat, vagyis a 
lelki megnyilatkozás is.

Az imént elhangzott kísérletezés révén igen könnyen meg
esik, hogy pl. az a lelki megnyilvánulás, melyet a laboratórium
ban rossznak, hibásnak minősítettünk, a családban vagy egyebütt 
helyes lehet s ellenkezőleg. Sohse szabad megfeledkeznünk, hogy 
amilyen a külső suggestio s a test állapota, olyanná lesz maga 
a lelki megnyilatkozás is. A természetes suggestio mást eredmé-
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nyez, mint a mesterséges. A normális szervezet máskép reagál a 
külső suggestiokra, mint az abnormis, hibás.

Amiket eddig szóvá tettem, általános vonatkozású dolgok. 
Tehát minden egyes pedagógust érdeklő ismeretek. Azonban ha 
az általános lélekrajz elemzésében tovább megyünk, kisebbkörü, 
differenciálódott, mondhatni speciális vonatkozású lélekrajzokra 
bukkanunk. Ilyen többek között: a siketnémák lélekrajza.

E lélekrajz fontosságát s szükségességét leginkább a hang- 
beszédtanításban látjuk. Mert minél jobban, kizárólagosabban 
ismerjük a siketnéma lelkét, annál tökéletesebb, eredményesebb 
munkát végezhetünk a hangbeszéd tanításánál.

Egyben mindenki egyetért abban, hogy a siketnémák tanár- 
jának a lélekrajz készítésénél sokkal fárasztóbb, körültekintőbb 
munkát kell végeznie, mint az épérzékűek pedagógusának. A 
siketnéma lelke eleinte burkoltabb, mélyebben fekvő, mint a nor
mális gyermeké. A hangbeszéd, mely betekintést nyújt a lélek 
rejtekébe, a kis siketnémáknál bizonyos ideig hiányzik. A hang
beszéd, a mesterséges műveletek, beavatkozások miatt csak lassan 
s fokozatosan fejlődik. Ennélfogva csak apródonként nyerhetünk 
tudomást a kis siketnéma egyes lelki sajátságairól, megnyilatko
zásairól. Azonban ezzel a lassú művelettel a legkevésbé sem sza
bad megelégednünk. Minél korábban ismerjük a siketnéma lelkét, 
annál jobb, hasznavehetőbb egyént nevelhetünk a siketnémából. 
E helyütt őszintén be kell vallanunk, hogy a siketnémák nevelése 
még igen sok kívánni valót hagy fenn.

Erről tanúbizonyságot szerezhetünk úgy az intézetben, vala
mint az intézetből kilépett siketnémák között. Mindenütt félszeg 
s önállótlan egyéniségű siketnémákkal találkozunk, akik életük 
végéig bizonyos gyámolításra szorulnak. Ezen a bajon csak a 
tökéletes nevelés-oktatással lehet segíteni. A tökéletes nevelés pedig 
a siketnéma lelki világának alapos ismeretével függ össze. Kívá
natos azonban, hogy a művelet, melyet e keretek között vég
zünk, mindjárt az első osztályban, az első tanítási órában kez
dődjék. A munkát nagyon megkönnyíti a családnak a siketnémára 
vonatkozó nyilatkozata, melyet a beiratás alkalmával szerezhetünk. 
Jegyezzük meg, hogy a kis siketnéma lelkülete hasonló az átül
tetett fához, mely más talajba, más légköri s egyéb viszonyok 
közé kerül. Csak lassan, nehezen ered s lombosodik. Máskép 
van azonban akkor, ha a fát az előbbi talajával azonos vagy leg
alább hasonló összetételű talajba s légkörbe tesszük. Hamar ered 

lombosodik. Ugyanezt mondhatjuk a kis siketnéma lelkületéről is.
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Hogy a kis siketnéma lelke bizonyos ideig, még pedig jó 
ideig nem nyilatkozik oly mérvben s minőségben,, mint a család
ban, annak egyes-egyedül az intézet az oka. A család és az inté
zet suggestioi épp ellentétes viszonyban vannak egymással. Az 
intézet tele van ridegséggel, kietlenséggel s nélkülözi azt, amit 
a család suggestioja nyújt. Az enyheséget, a lágyságot, a válto
zatosságot, a reális cselekvésre való ösztökélést stb. A kis siket
néma olyan, mint egy mezei virág, melyet kihúznak az anyaföld
ből s az intézet rideg falai közé helyeznek. Ezzel elveszti azt az 
üdeséget, frisseséget, melyet a családban nyert s amely a lélek 
könnyed s világos megnyilatkozásának múlhatatlan feltétele. Látni 
való ebből, hogy a siketnéma intézeteket más minőségű alapokra, 
még pedig a családi jellegű alapokra kell helyeznünk. Mert tény, 
hogyha az intézet környezetével összefüggő érzéki kép azonos 
vagy legalább hasonló a kis siketnéma otthon nyert érzéki képé
vel, akkor a lelke mindjárt az első órától kezdve lombosodik. 
Könnyű a leikébe belepillantanunk. Lássuk, hogyan. Az imént 
jelzett érzéki kép felidézi a kis siketnémában azt a hangulatot, 
mely a családi miliőben keletkezett, ez ismét sorra keltegeti azo 
kát a képzeteket, amelyek vele együtt voltak az öntudatban. Az 
ekkép keletkezett képzeteket a kis siketnéma részint a jelek, 
részint pedig egyéb cselekedetek által hozza felszínre. Így nyer
jük az első elemeket, melyeket a lélekrajz készítésénél nagy haszon
nal értékesíthetünk. A siketnéma lelkében otthon összegyülemlett 
anyagot csak a vázolt keretek között lehet helyesen kiaknáznunk. 
Máskülönben minden fáradozásunk meddőnek bizonyul.

A kis siketnémát korántsem az öröm, a vonzalom, hanem 
a kényszer tartja benn az intézetben. A kényszer megbénítja a 
lélek szabad megnyilatkozásait.

Egyébként ennek más baja is van. A jelenlegi intézetek 
berendezésüknél fogva nem is nyújthatják ezt a beszédanyagot, 
mely a hangos beszéd mindenoldalú kifejlesztéséhez szükséges. 
Innen van az, hogy a siketnéma beszéde vérszegény s korlátolt. 
Leginkább az intézet szűkös viszonyú beléletére szorítkozik. Az 
intézetben hiányzik az a bizonyos érzéki kép, mely a sokoldalú
ság alappillérje. A szavak, melyek a siketnéma szájából erednek, 
jobbára üresek, tartalomnélküliek. A szavak egymással való viszo
nyítása hézagos. Rossz a kapcsolás, helyesebben a vakolat, mely 
a szavaknak egymáshoz való helyes összeillesztésére szolgál. 
Különben is a béklyóba, illetve a padba szorított siketnémától 
nem is kívánhatunk jobb, helyesebb beszédet. A tanulók reális
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cselekvését s az ezen alapuló szemléletet hiába keressük az inté
zetben. A gyermek lelke fásult, rideg s sivár. Nincs, ami felde
rítse ! A siketnémának nincs kellő beszédkedve. Épp ezért, ha 
szerét ejtheti, inkább jelel. Keveset beszél; gondolkozása nehéz
kes. Mindez a magától értetődő következmény, melynek okát már 
az első osztályban kell keresnünk. Először is mellőzzük a kis 
siketnéma érzelmi világát, hangulatát, mely a lélek megnyilatko
zásának, így tehát a hangbeszédnek legtöbb indítója s vezére. 
Nem engedünk teret a gyermek reális cselekvésének, mely gazdag 
és változatos érzelmeket, hangulatokat támaszt a gyermekben. A 
mostani mederben folyó hangfejlesztéssel fokozott munkát rovunk 
a kis siketnémára. Az a néhány hét, melyet az ú. n. hangbeszéd- 
tanítás előgyakorlataira fordítunk, édes kevés ahhoz, hogy a siket
néma fárasztó munkáját kellőleg enyhítsük. Nyilvánvaló, hogy a 
hangfejlesztés, a hangképzés három főtényezőre támaszkodik. A 
szemre, a tapiníóérzékre és az izomérzésre. Kérdés már most, 
részesül e nevezett három tényező abban az előgyakorlatban, 
melyből az ú. n. érzéki-kellemes, a mozgás-kelleme sarjadzik? 
Korántsem. A szem, hogy a hangbeszéd apró, homályos képeit 
helyesen s idejében felfoghassa, bizonyos időtartamú s minőségű 
előgyakorlatra szorul. Éppen így a tapintóérzék és az izomérzés is.

Minderre korántsem néhány hét, hanem néhány hónap szük
séges. A látás hiányos művelését minden egyes intézetben észlel
hetjük. Világos bizonysága ennek a siketnémák között annyira 
terjedő rövidlátás s egyéb szemhiba. Igaz ugyan, hogy a hang
képek felfogása, illetve a szájról való leolvasás az időszemléleten 
alapul, mely velejében könnyebb, mint a térszemlélet. Ámde, 
miként már jeleztem, azonképpen itt is hangoztatom, hogy a hang
beszéd képei kicsinyek, homályosak, mi fokozott munkát követel 
a szemtől. Ha tehát a siketnéma szemét mindjárt a kezdet kez
detétől fogva, minden előzetes gyakorlása nélkül rákényszerítjük 
a hangképek felfogására, oly hibát követünk el, mely egyrészt a 
hangbeszéd, másrészt a szem érvényesülésének rovására esik.

Összevetve az előadottakat, rövidesen láthatjuk, hogy a lélek- 
rajz készítésének a siketnémák intézeteiben még sok akadálya van. 
Eszerint igyekezzük a fenforgó akadályokat mielőbb elhárítani. 
Elsőbben is, mint már egyebütt is hangoztattam, minden egyes 
siketnéma intézetet családi jelleggel ruházzunk fel. Az osztályok: 
játszó- és foglalkoztató-osztályok legyenek. Kövessék a munka
iskola elvét. Az osztály a szükség és az alkalom szerint: műhellyé, 
kereskedéssé, laboratóriummá stb. váljék, ahol a tanuló nem passiv,
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hanem aktív munkát végezhet. Ebből kifolyólag nem vagyok 
barátja annak, hogy a kézügyesség tanítása, mint tervezik, csak 
egy-két kézben pontosuljon össze. Mert jegyezzük meg, hogy 
nem azért tanítjuk a kézügyességet, hogy általa minden siket
némából kész iparost neveljünk, hanem azért, hogy a benne fel
lelhető pedagógiai, lélektani tényezőket nevelés-tanításunknál haszon
nal értékesíthessük. Mindezért helyén való lenne, hogyha a kéz
ügyesség az ú. n. elméleti órák kereteiben nyerne elhelyezést. 
Minden osztályfőnök a maga osztályában tanítaná az oda tartozó 
kézügyességet.

Mindjárt az első osztályban állapítsuk meg, hogy hogyan 
szerzi a kis siketnéma a szóképzeteit. E tekintetben miféle típus
hoz tartozik? A látásos, a mozgásos, az izomérzéses vagy a tapin- 
tásos típushoz. Tiszta-e vagy vegyes tipus? Mint pl. a látásos- 
mozgásos, a látásos izomérzéses (a beszélőszervek izomérzése), 
a látásos-tapintásos, a mozgásos-látásos, az izomérzéses-látásos, 
a tapintásos-látásos stb. tipus.

Köztapasztalat bizonyítja, hogy a tulajdonképpeni hangkép
zés alkalmával az egyik gyermeknél főleg a látás, a másiknál vagy 
a harmadiknál az izomérzés, a tapintás szerepel. Természetes, 
hogy a gyermek tipusa meghatározásánál nemcsak a fő, hanem 
a velejáró melléktényező is tekintetbe jön. Előtérben van a fő-, 
háttérben a melléktényező. így pl. a látásos-mozgásos, az izom
érzéses-látásos stb. tipus. Puhatoljuk ki tehát, hogy mi úton-módon 
szerzi a siketnéma a szóképzeteit. Mindig a legkönnyebb és a 
leghelyesebb mód az irányadó.

a) A puszta látás által. Ha a szót írva vagy nyomtatva látja.
b) A látás- és az izomérzés által. Ha a látott szót elolvassa.
c) A látás és a mozgás által. Ha a látott szót leírja.
d) A látás-mozgás és az izomérzés által. Ha a látott szót 

leírja s elolvassa.
e) Az időbeli szemlélet által. Ha a szót másnak a szájáról 

leolvassa.
f) Az időbeli szemlélet és az izomérzés által. Ha a szájról 

leolvasott szót elmondja.
g) Az időbeli szemlélet, az izomérzés és a mozgás által. 

Ha a szájról leolvasott szót elmondja s leírja.
Ezek után még számos kísérlet következik.
Pl. egymással szembehelyezzük a tárgyat, jelenséget és a szót.
A gyermek érzékli a tárgyat, jelenséget; képzetet alkot róla 

s hozzáfűzi a megfelelő szót. Hasonlókép cselekszünk a tárgy,
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jelenség tulajdonságával, céljával s ezért sajátságaival is. Szembe
helyezzük az érzéki gondolkodást az elvont, vagyis a szavakban 
történő gondolkodással. A térbeli szemléletet az időbelivel. A 
cselekvést, történést a tárggyal. A gyermek jelbeszédét a hang
beszéddel. Az objektiv szemléletet a subjektivvel. Ebből eredőleg 
meg kell vizsgálnunk a gyermek érzelmi világát, akaratát, cselek
vését, képzettársítását, emlékezetét, öntudatát, szellemi önállóságát, 
egy szóval mindazt, amit a helyes lélekrajz szerkesztésé meg
követel.

Hogy a lélekrajz szerkesztését legalább némi világosságba 
helyezzem, legyen szabad eleve a siketnémák emlékezetére (a 
megragadó és megtartó képességére) vonatkozó eddtgi megfi
gyeléseimet szűk keretben vázolnom.

A megfigyelés színhelye: a IV. b) osztály. Az osztály növen
dékeinek száma 8. Nemükre nézve van: 4 fiú és 4 leány. Koruk 
a 11—14 év között váltakozik. Siketségük foka: 1 gyönge halló, 
a többi teljesen siket. 5 tanuló születése óta siket, a többi 1—2 
éves korában siketült meg. Szellemi világuk minősége: 6 nor
mális, 2 gyöngetehetségü. Az emlékezet megvizsgálására 10, szót 
vettem alapul. Megjegyzem, hogy minden újabb műveletnél más
más tíz szó került a táblára.

Az első művelet pusztán csak csak a látásra támaszkodott. 
A szemlélési időtartam 1 percig tartott. Ennek megtörténte után 
a gyermekek egyenként mondták el a megrögzített szavakat. E 
közben ügyeltem arra, hogy az elmondásnál a szájról való leol
vasás teljesen ki legyen zárva.

Az emlékezet megragadó képessége 3 tanulóval mind a 10 
szóra terjed ki, kettőnél 7-re, egynél 6, 2-nél 5-re. Az elmondás 
időtartama: 3-nál 14—lő mp., 1-nél 20 mp., 2-nél 25 mp., 2-nél 
30 mp.--l p. tartott.

Az elmondás hosszúságát részint a kiejtésbeli nehézség, 
részint az emlékezet lassú művelete okozta.

A szavak elmondásának a sorrendje : 4 tanuló azokat a sza
vakat mondta el először, melyeket feltűnőbb betűkkel írtam a táb
lára. 3-nál a táplálkozás anyagai (kenyér, cukor). 1-nél a ruhá
zatot jelentő szó került előtérbe. T. i. a többiekkel szemben. 
Ettől azt a következtetést vontam le, hogy 4 tanulónál tisztán 
csak a látási benyomás szerepelt, 2-nél a testi érzelmek, t. i. azok, 
melyek a táplálkozással kapcsolatosak, 1-nél becsérzelem. A tanuló 
egy szép kendőt kapott, melyre különös gondot fordított.

Ezek után azok a szavak következtek, melyek az osztály
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bizonyos tárgyait jelezték. Végül az osztály keretein kívül eső 
tárgyak, illetve az azokat jelentő szók következtek.

A második műveletnél a látás és az izomérzés szerepelt. 
A tanulók megnézték s elmondták a szavakat.

Az emlékezet megragadó képessége sokkal jobb volt, mint 
az első esetben. Itt több típust állapítottam meg. A látásos, a 
látásos-izomérzéses és az izomérzéses-látásos típust. A tátásos- 
izomérzéses típusnál a szavak nagysága, terjedelme, sorrendje: 
az izomérzéses tipusnál a szavak kiejtésbeli terjedelme szerepelt. 
Az emlékezet megragadó képessége a látásos típusoknál kedve
zőtlenebb volt, mint az izomérzéses-látásos tipusnál. Az olvasás
sal párosuló izomérzés zavarólag hatott a látásos típusra.

A harmadik műveletnél a látás, az izomérzés és a mozgás 
(írás) szerepelt. A tanulók megnézték, elolvasták s leírták a sza
vakat. Az eredmény jobb volt az előbbieknél, amennyiben a látá- 
sos-mozgásos (graphikus) tipus is kellőleg érvényesülhetett. A 
látásos-mozgásos tipusnál azok a szavak kerültek előtérbe, melyek 
leírása nagyobb művelettel járt. A figyelem hosszabb ideig műkö
dött. Jobb volt az eredmény is. Az emlékező tehetség megtartó 
képességét másnap vizsgáltam meg. Úgy tapasztaltam, hogy a 
leányok megragadó képessége jobb, mint a fiúké, viszont a fiúk 
megtartó képessége jobb, mint a leányoké.

A látásos tipusé jobb, mint az izomérzéses típusé, a látásos- 
mozgásos típusé jobb, mint az előbbieké.

A leírt műveletekhez hasonlóan cselekedtem a szájról leol
vasott szavakkal is. Az előbbi szemlélet abban különbözik az utób
bitól, hogy áruig az előbbi puszta térszemlélet, addig az utóbbi 
időszemlélet. A gyermekek leolvasták, leolvasták és elmondták, 
leolvasták, elmondták és leírták a szavakat. Elsősorban azok a 
szavak kerültek elő, melyek világos s áttekinthető képekből áll
tak. A fiúk inkább a látásos-mozgásos, a leányok a látásos-izom
érzéses tipus szerint mondták el a megragadott szavakat. A 
leányok között több a látásos-izomérzéses tipus, mint a fiúk 
között.

A szájról való leolvasás főleg a leányok emlékezetének; a 
másolás pedig a fiúk emlékezetének kedvezett. Az ú. n. gépies 
másolás nagyobb teret kapott a leányoknál, mint a fiúknál, akik
nél inkább az ártalmas másolás érvényesült.

Tovább folytatva a vizsgálódást, még pedig a konkrét, tárgyi 
szemlélettel kapcsolatosan a tanulók 10 különböző tárgyat szem
léltek meg. A szemlélési időtartam szintén 1 percig tartott, minek
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megtörténte után elmondták a megrögzített tárgyak neveit. A 
fiúknál azok a tárgyak kerültek előtérbe, melyek bizonyos reális 
cselekvés kezdeményezői voltak. (A szánkó, kocsi.) A leányok
nál pedig azok, melyek révén bizonyos hiúság s esztétikai vonás 
sarjadzott. (A tükör, virág, pántlika.) Sőt egy tanulónál a birtok
szerzés vágya is szerepelt. A tárgyak között egy képeskönyv is 
volt. A tanuló az első helyen említette a könyvet. Ennek befejez
tével a következő szavakkal fordult hozzám: Tanár úr, kérem 
szépen a képeskönyvet! Én szeretem a képeskönyvet. Megjegy
zem; ez a tanuló kiváló festő, rajzoló, amiről más alkalommal 
esik majd szó.

A másik műveletnél a látás és az izomérzés ; a harmadik
nál a látás, az izomérzés és a mozgás szerepelt. Az eredmény 
sokkal jobb volt, mint az előbbi esetekben. A negyedik műve
letnél a szemléletet bizonyos cselekvésekkel kapcsoltam össze. A 
gyermekek kezükbe vették a tárgyakat, jól megnézték s azután 
máshová rakták. Ennél a műveletnél a látás, a beszélőszervek 
izomérzése, továbbá a tapintás és a kar izomérzése szerepelt. A 
fiúknál az emlékezet megragadó és megtartó képessége főleg a 
látásból és a kar izomérzésébői táplálkozott. Míg ellenben a leá
nyoknál inkább a beszélőszervek izomérzése a tapintás, valamint 
a látás volt az emlékezet főforrása. A leányoknál: a szivacs, tükör, 
pántlika; a fiúknál: kalapács, kilogramm stb. került előtérbe. Az 
utóbbi szemlélet jóval gazdagabb volt, mint az előbbi szemléletek.

Ebből egyúttal röviden láthatjuk, hogy az a szemlélet, mely 
a tanuló öntevékenységével párosul, úgy a beszédtanítás, mint más 
tantárgyak tanítása szempontjából eredményesebb, mint más szem
léletek, melyeknél a tanuló csak passive viselkedik.

A mostani beszédtanítás igen szűk teret nyújt a siketnéma 
öntevékenységének. Ebből ered az a hiba, hogy a tanulók beszé
dében sok a tárgyat jelentő szó s kevés a közvetlen cselekvést 
kifejező szó. Ezen a bajon csak akként lehet segíteni, hogyha a 
beszédtanítást mindenkorra a gyermek mindenoldalú öntevékeny
ségéhez lehet szabni.

A siketnémák érzelmivilágára, akaratára, önállóságára, típu
sára vonatkozó megfigyeléseimet máskorra hagytam.
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A V atra  Luminousa.*)
(Világtalanok tűzhelye.)

I rta : Kirschenheuter Ferenc.

Járt aztán itt egy német származású, vak romániai hölgy, 
aki Németországból jött, hogy övéit látogassa meg. Mint a román 
királyné kamaraénekesnője mutatkozott be, Bukarestbe utazott s 
ajánló levele alapján a Vakok Kir. Intézete vendége volt. Vala- 
hára tehát majd hallunk valamit a városról, is meg a sajtóról is- 
De csalódtunk, semmi megbízhatót nem tudtunk meg tőle. A zene 
volt az ő élet eleme s mindenen, ami ezenkívül esett, ő csak 
átsiklott. Szerencsétlenségünkre közben berekedt s még éneké
ben sem gyönyörködhettünk. Nehány napi ittléte után önkényte- 
lenül előtérbe lépett a kérdés, hogy tulajdonképen mi is itt 
tartózkodásának célja? De mert erre ép oly kevéssé kaptunk 
határozott felvilágosítást, mint a romániai állapotokról, a kamara
énekesnő meglehetősen zavaros körülmények között útazott e!

A román királyné igazán fejedelmi törekvéseire, a Thodo- 
rescu zseniális művére, a Monske úr nagyszerű munkásságára 
így egymásután borultak a fátyol függönyök s mi lassankint 
misztikus ködben láttuk a román vakok fényes jelenét és jövőjét.

Utolsó reményünk a vakok tanárainak közeledő bécsi kong
resszusa volt. Ott bizonyára szóba kerül a dolguk s a gyorssajtó 
is ki lesz állítva. Türelmes várakozásunkból azonban egy új szen
záció rázott föl. A Vatra Luminousa, melynek Erzsébet királyné 
1908. okt. 18-án tette le az alapkövét, súlyos válságba jutott. 
Monske Róbert, a királyné magántitkára és az intézet igazgatója, 
túlságosan nagy, szinte fantasztikus terveket szőtt. Bukarest köze
lében nagyterjedelmü telkeket szerzett meg, melyeken meg akarta 
alapítani a vakok városát. A terv foganatosításához azonban ren
geteg pénz kellett volna s az intézet barátaitól kapott összegek 
korántsem voltak elegendők. Monske Németországban nagyobb 
összegű kölcsönt szerzett, melynek folyósítását azonban utóbb 
megtagadták. A király vizsgálatot indíttatott, Monsket állásától 
visszaléptették, s a király félmillió frankot adott az intézet fölépí
tésére, melyet az állam vesz át. Ezt írták a lapok 1909. decem
berében. A csőd híre után szinte természetesnek kellett tekinte

*) Lapunk múlt számában, jelen cikknél két értelemzavaró sajtóhiba 
csúszott be és pedig a 14. lapon az első bekezdés ötödik sorában: tanfolya
mokat helyett templomokat, a második bekezdés negyedik sorában iratuk helyett 
rásuk olvasandó.
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nünk, hogy a román vakok ügyével kapcsolatban a bécsi kon
gresszuson 1910. nyarán semmit se láttunk, semmit se hallottunk.

El kell tehát utazni Bukarestbe, hogy tisztán lássunk. A múlt 
nyáron a gyönyörű Alduna vitt le a havasalföldre, hova július 
közepén érkeztem meg a fővárosba, a kelet Párizsába. Ismervén 
a vakok városának zavaros viszonyait, nem akartam magam kitenni 
annak, hogy zárt ajtókra találjak, azért az első két napot a város 
megtekintése közben a dolgokban való tájékozódásra használtam 
föl. Elszórva hallottam is sok mindent, míg egy dúsgazdag papir- 
árúcég európai műveltségű vezetőjével nem ismerkedtem meg, 
ki mint jóltevője a vakoknak, alaposaü ismerte az állapotokat. 
Tőle kaptam a legmegbízhatóbb adatokat. Csaknem szokatlan 
tartózkodással és a királyi ház iránt való tiszteletreméltó lojalitás
sal adta elő a következőket:

A vakok városa — uram — nem épült föl, ha fölépült volna 
sem lett volna olyan arányú, mint amilyennek azt hevenyében 
tervezték és amilyennek azt a kölföldi lapok előre látni vélték. 
Tény az, hogy az eszme Thodorescu találmányával egyidőben kelet- 
ezett és talán azzal összefüggésben. De az eszme nem a király
nétól származott, hanem Monske Róberttól. Őfelsége a királnyné, 
mint a szegényeknek általában, de különösen a vakoknak gyá- 
molítója, csak pártolta az eszmét. Monske Németországból szár
mazik, igen jó megjelenésű, közepeskorú férfi, a királynénak régi 
bizalmasa, ki jótékonysági ügyeinek intézését bízta rá. így került az 
itteni vakok intézete élére is. Hogy mért szabta Monske úr terveit 
oly nagyra, az csak két évvel ezelőtt tűnt ki, mikor tervének végre
hajtásához még hozzá sem fogva már is százezrekre rúgott a 
deficit. A királynét többször figyelmeztették a szabálytalanságokra, 
de ő megbízott Monskeban, míg Stirbey herceg őfelsége a király 
parancsára meg nem vizsgálta a dolgot. Monske, ki szegényen 
jött Romániába, nemrégiben nagy üvegcsiszoló gyárat létesített 
itt Bukarestben. A lapok rendkívül hevesen támadták Monsket és 
a hiányos ellenőrzést, de a királyné határozott óhajára a hatósá
gok nem avatkoztak a dologba, sőt még a lapok is elhallgattak. 
Monske sokat ártott a szegény vakoknak, maga Carmen Sylva 
sem foglalkozik ügyükkel már oly melegen, mint azelőtt. Az eset 
hullámai még most sem simultak el teljesen s az illetékes helye
ken nem beszélnek róla szívesen. Az újonnan épült intézet rövid 
félórányira van a várostól, ahova Monske a vakok városát ter
vezte. Az intézet meglátogatását egy ajánló levéllel fogom önnek 
biztosítani.
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Az ajánló írással, mely Crainicean György dr. igazgató 
címére szólt, másnap elindultam az intézetbe. A villamos végső 
állomásától a belső város fényével, elegánciájával erős ellentétben 
roskadozó, zsupfödeles házak között vezetnek a girbe görbe 
gyomfölverte utcák a poros országútra. Egy kisebbszerü gyár
kémény integetett át a kukoricatáblákon, az egyedüli kimagasló 
pont a síkságon. Hogy megrövidítsem az utat, toronyirányba vág
tam neki, át a kukoricáson. Egy vakitóan fehér épülettömb előtt 
állottam meg.

Ez tehát a Vatra Luminousa, szóról-szóra a világító tűzhely, 
a poéta fejedelemnő nyelvén azonban a „Világtalanok Tűzhelye.“ 
Szebb neve igazán nincs vakok intézetének. Sajnos, a környeze
tében már hiába keressük a poézist. A kultúra poézisét legalább 
hiába. Köröskörül embermagasságnyi bogáncs, ökörfarkkóró, mely 
között rést kell keresni a fényképező készülék számára. Hatalmas 
udvarának határát egyik oldalon még jelzi egy pár drót, a többin 
már az se. Szögletes patkó alakban épült a kétemeletes ház, sűrűn 
tele ajtókkal, ablakokkal, padlás nélkül Kifelé a mezőre apró kis 
erkélyek ugornak ki, a belső udvart pedig sárgára festett, kes
keny fafolyosók futják körül. A két szárnyat a végén most épülő, 
nagyobb ablakú termek kötik össze, melyek mögött a központi 
fűtés messzire ellátszó kéménye emelkedik ki. Egyelőre nem tesz 
valami kellemes hatást a pongyolán modern és könnyű építkezés 
ebben az elvadult környezetben, de egy kis parkkal körülzárva 
kedves és egészséges tűzhelyük lehet majd a vakoknak.

Közelebb lépve egy férfitársaság jelenik meg a belső udva
ron, melyben nem kis meglepetésemre, de annál nagyobb örö
mömre Dávid Mihály kolozsvári kartársamat ismertem föl. Ő már 
javában érdeklődött, de a kedvemért élűiről kezdtük. Az igazgató 
távol lévén, az intézet két volt növendéke vezetett bennünket, 
egy zenész meg egy iparos, kik részben Németországban tanul
tak s most az intézet alkalmazottai Hozzánk csatlakozott egy 
látó felügyelő is.

Kérdéseimre elmondták, hogy az intézet azelőtt a városban 
volt bérelt helyiségekben. Ezért a telekért (Strada Marcuti 20. Vii), 
mely 264,000 négyzet öl, az alapítványok tulajdonában volt épü
leteket adták cserébe. Az építkezés 1910-ben kezdődött s 1911. 
szeptemberében fejezik be, költsége állítólag egy millió lein 
fölül emelkedik. Hogy mire kellett ide egy millió, sejtelmem sincs, 
hisz az építkezést Monske szereplése után kezdték meg. Az épület 
fele sincs a pesti kir. intézetnek, dísz tekintetében pedig össze
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sem hasonlítható ezzel. Az intézet vagyonát állandóan gyűjtések
kel szaporítják. Külföldön is gyűjtenek, különösen Olaszország
ban, ahonnan növendékeket is vettek föl. Sok pénz gyűlt össze 
a királyné égise alatt, aki a Monske eset előtt Sinajába vitte a 
a vakokat hangversenyezni. Bukarestből külön vonat vitte a ven
dégeket a vakok matinéjára, melyen megjelent az egész román 
arisztokrácia. A jövedelem horribilis volt. Monske váitómanipulá- 
ciói óta azonban haragszik a királyné, tájára sem néz a vakoknak, 
még ezt az új épüt'etet sem látta. Minthogy mi állandóan Vatra 
Luminousáról beszéltünk, megjegyezték, hogy ez a bérházakban 
elhelyezett régi intézet neve. Az új falak, noha az intézmény a 
régi, más nevet kaptak: Asylui pentru Orby Regina Elisaveta. Az 
új névvel hamarabb feledtetni vélték a múlt kellemetlen emlékeit. 
A jobb szárny a fiúké, a bal a leányoké; a két szárnyat össze
kötő részben vannak a fürdőszobák, konyha, ebédlő, társalgó, 
zene- és énekterem. A földszintre helyezték a műhelyeket az 
emeletekre a tanítási termeket és hálókat. Az épület beosztása 
ilyenformán igen egyszerű, áttekinthető és praktikus, különösen 
a nem szerint való elkülönítés tekintetében.

A mostani igazgató Crainicean György dr. hírneves szem
orvos, aki Nyugateurópában tanulmányozta a vakok ügyét, főként 
Párisban. Az intézet anyagi dolgait egy adminisztrátor intézi, 
Jelenleg 81 fiú és 38 leány van az asylumban. Hogy hogyan 
férnek el, szinte megfoghatatlan. Tanításukkal tíz különböző kép
zettségű tanerő foglalkozik, köztük öt vak. A zongorázást, han
golást, az I. fiú- és I. leányosztályt meg a továbbképzők osztályát 
vakok tanítják. Közülük egy az orvosi szigorlatok idejében vesz
tette el szemevilágát, a párisi intézetben sajátította el a vakok 
tanításának módját, onnan került ide. A tanítószemélyzet számára 
nincs lakás az intézetben, télvíz idején automobilon járnak ki.

(Vége köv.)

G yerm ektanulm ányozás és gyógypedagógia.
Irta: F ürj Pál.

A pedagógiának talán egyik ágazata sincs oly közeli kap
csolatban a gyermektanulmányozással, mint az abnormis gyerme
kek pedagógiája, az ú. n. gyógypedagógia. Általában alig van 
számottevő gyógypedagógiai munka, amelyben gyermektanulmá
nyozási vonatkozások feltalálhatok nem volnának és viszont.



46 Fúrj Pál

Hivatkozhatnék e tekintetben a gazdag külföldi s különösen a 
német szakirodalom számtalan fejezetére. De elegendő, ha csak 
néhány hazai szaktekintély ide vonatkozó kijelentésére, illetve 
véleményére utalok.

Náray-Szabó Sándor dr. államtitkár, a magyar gyógypeda
gógia megteremtője, nem egyszer hangoztatta, hogy az elmeélet 
törvényeit kutató tapasztalati lélektannak és buvárlati módszerei
nek elsajátítása a gyógypedagógia terén az eredményes működés 
elengedhetetlen feltétele. Szerinte a neveléstani feladatoknak és 
módszereknek tisztázásánál magának a gyermeknek ismerete is 
szükséges és szükséges főleg az abnormis gyermekek észlelése.*) 
Ez az észlelés pedig a gyermektanulmányozás módszereivel lehet
séges.

A magyar gyógypedagógusok tudományos kiképzésében 
ennek az elvnek gyakorlati megvalósítása érvényesül is. A gyógy
pedagógiai képző előadó-tanárai — Sarbó, Ranschburg, Berkes, 
Klis, Herodek, Borbély, Istenes — előadásaikban valamennyien 
megkülönböztetett fontos szerepet juttatnak a gyermektanulmá
nyozásnak. Egyaránt nyomatékosan hangoztatják, hogy úgy a 
siketnéma, valamint a vak, szellemileg fogyatékos és beszédhibás 
gyermekek kezelésénél első lépés azok egyéniségének megisme
rése, mert csak így érvényesülhet a gyógypedagógiának egyik 
sarkalatos elve, az individuális eljárás.

Kétségtelen tény, hogy a gyermektanulmányozás magyar 
irodalma terén az a két, terjedelemben is tekintélyes munka a 
legméltányoltabbak és a legismertebbek közé sorolható, amelyeket 
éppen a gyógypedagógiai képző két tanára, Sarbó és Ranschburg 
orvosprofesszorok „A beszéd“ és „A gyermeki elme“ címek 
alatt megírtak és kiadtak. E művek, melyeknek tartalma anyagát 
képezi a gyógypedagógiai képző előadásainak is, gyógypedagó
giai és gyermektanulmányozási körökben egyaránt ismeretesek 
és e két tudományágnak egymáshoz való viszonyára élénk vilá
gítást vetnek.

A hazai egységes gyógypedagógia tudományának orgánuma, 
a „Magyar Gyógypedagógia“ c. folyóirat is melegen ápolja a 
gyermektanulmányozás ügyét. Nemcsak rövid közlemények és 
ismertetések jelentek meg ott erre vonatkozólag, hanem szélesebb 
körű érdeklődésre számottartó és értékeseknek mondható érteke

*) V. ö. Náray-Szabó Sándor „Bevezetés“ Magyar Gyógypedagógia 1909. 
I. szám ; U. az. Ranschburg „Gyermeki elme“ második kiadásának előszava.
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zések is. Egyik cikk meg éppen „A képességek megállapításá
nak fontossága az oktatás szempontjából“ cím alatt. Ákos István 
tollából a gyermekmegfigyelések és tanulmányozások szükséges
ségével foglalkozik, gyakorlati szempontból igen meggyőzően. 
Az említett folyóirat hasábjain 190Q-ben „A gyengetehetségü 
gyermekek előkészítő oktatásáéról írt s különlenyomatban is 
megjelent dolgozatomban a magam szerény véleménye is ide 
vonatkozólag pl. abban nyilatkozott meg, hogy a gyengetehetsé- 
gűek előkészítő oktatásában első lépésünk minden egyes gyer
meknek minden tekintetben való megismerése kell hogy legyen. 
A gyermektanulmányozás minden fogását fel kell itt használnunk, 
hogy a gyermekről tiszta képet nyerhessünk. Annyira fontosnak 
tartom ezt, hogy a gyengetehetségü gyermekek előkészítő okta
tását kisérleti oktatásnak, az osztályt pedig kísérleti osztálynak 
volnék hajlandó elnevezni.

Hogy a gyógypedagógia és a gyermektanulmányozás között 
kapcsolat fennáll, annak bizonyítéka az is, hogy a magyar Gyer
mektanulmányi Társaság nyilvános értekezleteinek tárgya nem rit
kán a gyógypedagógia köréből s ezek előadói pedig a gyógy
pedagógusok közül kerülnek ki. A társaság folyóirata „A gyer
mek“ sem ment a gyógypedagógiától, ellenkezőleg lépten-nyomon 
foglalkozik idevágó kérdésekkel.

Nem puszta véletlen az a külső körülmény sem, hogy a 
gyermektanulmányi társaság elnökeinek előkelő sorában Náray- 
Szabó Sándor dr., államtitkárt is tiszteljük, s hogy a társaság 
választmányában tekintélyes számmal vannak képviselve a gyógy
pedagógusok is. Adminisztrativ természetű ugyan, de nem min
den ok nélkül való az sem, hogy az állami költségvetésekben a 
kormány a gyermektanulmányi társaság segélyezéséről a gyógy
pedagógiai intézetek címének keretében gondoskodik.

A fentiekben hevenyészve összehordott adatokból félrema- 
gyarázhatatlanul kiviláglik az a tény, hogy e szerény közleményem 
címéül vett két tudomány között hazánkban a kapcsolat már eddig 
is elég jelentékeny mértékben fennáll.

A gyermektanulmányozásnak és a gyógypedagógiának egy
máshoz való viszonyát, s ez utóbbinak nemcsak a gyermektanul
mányozásra, hanem az általános pedagógiára való kihatását a jövő
ben csak intenzivebbe kívánatos tenni, Általában ezt a célt kívánja 
szolgálni az a nem rég megindult törekvés, hogy a gyermektanul
mányi társaság keretében egy gyógypedagógiai szakosztály léte- 
síttessék.
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Ez a gyógypedagógiai szakosztály szervezésére irányuló 
mozgalom adta meg tulajdonképpen nekem az alkalmat arra, hogy 
a felvetett kérdésről elmélkedjem.

Amíg az előbbeniekben nagyjából az előzményeket, illetve 
hazai viszonyaink szerint a két tudománynak egymáshoz való hely
zetet szándékoztam megrajzolni, addig az alábbiakban megkisére- 
lem fejtegetni azt, hogy milyen szerepet hivatott tárgyánál fogva 
elfoglalni a gyógypedagógia a gyermektannlmányozás körében, 
milyen kötelességei vannak a gyógypedagógiának tudományos 
tekintetekben s mi célja lehet egy szervezendő gyermektanulmányi 
gyógypedagógiai szakosztálynak ?

A gyógypedagógiának nem lehet minden melléktékintet nél
kül csupán csak az a célja, hogy az eléje kerülő abnormis gyer
mekeket a társadalom hasznos tagjaivá nevelje. Hiszen ez általá
nos cél előtt is, ha eredményeket akarunk elérni, egy közelebbi 
feladatot kell magunk elé tűznünk: a gyermekek egyéniségének, 
fogyatkozásának, testi és szellemi állapotának okszerű megisme
rését. Szakértőt a laikustól megkülönbözteti többek között az is, 
hogy az előbbi munkájának anyagát tökéletesen ismeri, míg az 
utóbbi nincs ezzel tisztában. Az olyan művészi munkánál, mint 
amilyen a nevelés is, általában elengedhetetlen a megmunkálandó 
anyag, a gyermeki elme tökéletes, okszerű ismerete. A nevelés 
sikerének első biztosítéka az, hogy mennyiben tudunk megismer
kedni tanítványaink egyéniségével. Merem állítani, hogy ennek az 
elmulasztásával egész eljárásunk csak sablonos, sötétben való 
tapogatódzás marad s korántsem emelkedhetik a művészet magas
latára.

Különösen is állítjuk mi ezt, akik abnormis gyermekekkel 
foglalkozunk. A normális gyermekek lelki életében ugyanis bizo
nyos általános vonások nagyobb számmal feltalálhatók, s a diffe
renciálódások sem olyan élesek, így tehát nevelési eljárásunkat ott 
némileg általános szempontok szerint irányíthatjuk. Az abnormis gyer- 
mekekegyéniségeazonban nemcsak a normálisoktóltérel lényegesen, 
hanem egymás között is feltűnő különbségeket mutat. Alig akad 
közöttük két olyan egyéni hasonlatosság, mint amilyen a normális 
viszonylatokban igen gyakori. A normális gyermekek egyéniségét 
illetőleg bizonyos typus csoportokat állíthatunk fel, az abnormis 
gyermekek között ellenben csaknem annyi a typus, ahány az 
egyed.

Érthető ebből, hogy a fogyatékos gyermekek oktatásánál 
munkánk kezdetén, de az oktatás egész ideje alatt is minden



lehetőt el akarunk követni, ami a gyermekek egyéniségének teljes 
megismerésére vezet. A gyógypedagógiának tehát a gyermektanul
mányozás is célja. Célja pedig nemcsak közvetett, hanem köz
vetlen értelemben is. Nemcsak azért kívánjuk megismerni a fogya
tékos gyermekeket, hogy erre az ismeretre oktatási és nevelési 
eljárásunkat felépíthessük, hanem azért is, hogy a fogyatékos 
gyermekekről szerzett physiologiai és psychologiai adatokat, meg
figyeléseket a tudományos kutatások érdekében felhasználjuk. A 
gyógypedagógiai intézetek tudományos jelentősége éppen ebben 
fejeződik ki.

Ha őszinték akarunk lenni, meg keli vallanunk, hogy ebben 
a tekintetben még sok a tenni valónk. Gyógypedagógiai intéze
teinkben végezünk ugyan gyermektanulmányi megfigyeléseket, 
kísérleteket, ezeket általában az ú. n. törzslapokon nyilván is 
tartjuk, de ezt nem mint öncélt tekintjük, hanem az oktatás érde
kében járunk el. A rendszeresség, az egységes szempontok, a 
tudományos feldolgozása és a nagy nyilvánossággal való közlése 
ezeknek az adatoknak, nagy részben hiányzik még.

Legtöbbet tesz e tekintetben az áll. gyógypedagógiai psy
chologiai laboratórium vezetője, dr. Ranschburg tanár. Ő végezte 
eddig nálunk az abnormis gyermekeken a legfigyelemreméltóbb 
gyermektanulmányi kísérleteket, azokat munkáiban közzé is tette. 
Nem von le semmit Ranschburg érdemeiből az, hogy buvárlatai 
eddig nagy részben csak az elmebeli fogyatékosokra terjedtek 
ki, míg a siketnémák, vakok és beszédhibások tanulmányainak 
körén kívül maradtak. Nem hallgathatom el azt sem, hogy egyet
len tisztán tudományos gyógypedagógiai intézményünk, a labo
ratórium, az élettel, a gyakorlattal való kapcsolatot nehezen találja 
meg. Fontos munkálkodása körébe a leghivatottabb egyéneket, 
a gyakorlatilag működő gyógypedagógusokat alig vonja be. Oka 
ennek talán az is, hogy a laboratórium vezetésében csak az 
orvosi szempont érvényesül. Pedig sok értékes adat volna össze
gyűjthető a gyakorlati pedagógia műhelyeiből. Azok a meg
figyelések, amikre tanítás-nevelés közben a pedagógus szert tesz, 
kétségtelenül eredetiek, mesterkéletlenek, a gyermek egyéniségé
nek minden befolyástól ment, önkéntes, természetes és hamisí
tatlan megnyilatkozásai. Az orvos által végzett lélektani kísérletek 
formai tekintetben lehetnek tetszetősek és a pozitivitáshoz közel
állók, de kétségtelenül szerepet játszik ezeknél nehány olyan 
körülmény, ami az eredmények helyességét befolyásolja. A vizs
gálatot végző idegen orvossal szemben a gyermek elfogult, a
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vizsgálat által teremtett rendkívüli helyzet egész egyéniségét elfo
gulttá teszi s így megnyilatkozásait is nem kis mértékben befo
lyásolja. Még fokozottabb mértékben áll ez, ha a kisérlet tárgya 
fogyatékos gyermek. Nem egy gyengetehetségű növendékem 
volt, akiről határozottan tudtam, hogy az értelmiségnek elég 
tekintélyes fokán áliottak; ítéleteik, következtetéseik igen figye
lemre méltóak, emlékezetük is minden irányban elég tágan fejlő
dött, szóval a gyengetehetségű gyermekek között általában jó 
tanítási alanynak voltak minősíthetők. Ugyanezek azonban, mihelyt 
idegen lépett az osztályba, csaknem teljes visszahúzódást tanúsí
tottak a megnyilatkozásokban. Volt' pl. egy igen megbízható, 
munkáját pontosan végző, kissé lassúbb gondolkodású, de elég 
értelmes leánynövendékem, aki az idegenre az értelmiségnek igen 
alacsony fokán álló gyengeelméjű benyomását tette, mert idegen 
jelenlétében nem volt rendes beszédre bírható. Biztosan tudom, 
hogy az ilyen gyermek elmeállapotáról az orvosi kísérletezés 
vajmi keveset, vagy legfeljebb tévesen azt tudná kideríteni, hogy 
nála súlyosabb fokú gyengeelméjűseg áll fenn. Sokszor előfordul 
az is, hogy egy fecsegő, beszédes s talán jó szóemlékezettel bíró 
gyengeelméjű gyermeknél az orvos által végzett vizsgálat a jobb 
értelmi képességre enged következtetni, a pedagógus gyakorlati 
megfigyelése pedig — amely az egész lelki életre kiterjed —• 
ugyanazon esetben a csekély értelmiséget s gyakran a teljes 
képezhetetlenséget állapítja meg.

Ezekkel csak utalni akartam arra, hogy a fogyatékos gyer
mekek tanulmányozásának eredményei, ha azokat csak orvos 
végzi, legalább is az egyoldalúság jegyét hordják magukon. Hogy 
kielégítő s minden tekintetben megbízható, pontos, tudományos 
munkát végezhessünk, ehhez szükséges és pedig első sorban a 
gyakorlatilag működő pedagógusok közreműködése is. A fogya
tékos gyermeknek sokszor zárkozott lelki világához férkőzni s 
azt felderíteni csak a pedagógus lesz képes, aki a gyermekkel 
közvetlenül és állandóan foglalkozik. Talán sikerülne itt meg
találni az orvos és pedagógus sokat vitatott együttműködésének 
talaját s kívánatos is az orvosnak e működésnél teret biztosítani, 
de a gyógypedagógusoknak ily irányban is intenzív tevékenységet 
kifejteni szerintem egyenesen hivatásukból folyó kötelességük.

A gyógypedagógusok kiképezése hazánzban meg is ad erre 
minden szükséges feltételt. A központi idegrendszer, az érzékszer
vek, a beszédszervek bonc- es élettanában, a gyermeki elme ép 
és rendellenes működésére vonatkozó tudományokban, nem külön
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ben a gyermektauulmányozás eddig ismert módszereiben alapos 
kiképzést nyernek. Hazánkban a gyógypedadógusok tehát előkép
zettségüknél fogva is hivatottak a gyermektanulmányyzásra, s az 
orvosok tanácsát, segítségét, nem okvetlenül kell igénybe venniök. 
S még is azt látjuk, hogy a gyermektanulmányozással a gyógypeda
gógusok kevesebbet foglalkoznak. Oka ennek az, hogy a gyógy
pedagógiai oktatásügy extensiv fejlesztése, a fogyatékos gyer
mekek mentői nagyobb számának megmentése nemcsak az egyes, 
s különösen államilag segélyezett intézetek igazgatóinak, hanem 
majdnem mindannyiunknak energiáját igénybe veszi. Pénzt és 
egyébb szükséges anyagi eszközt is elő kell teremteniök sok 
helyütt a gyógypedagógusoknak az intézetek fentartásához. A tét
lenség vádja tehát bennünket nem érhet.

A gyógypedagógiával foglalkozók száma azonban évről-évre 
szaporodik s a kezdet nehézségei is lassan eloszlanak. Elérkezett
nek látszik az idő, hogy munkaprogrammunkba a humanitárius 
és gyógypedagógiai célok mellé az eddig csak szem előtt tartott, 
de intenzive nem követett tudományos célokat is kellő eréllyel 
felvegyük. Tekintélyes számú sorainkból most már ki kell kerül
nie annak a néhány erre hivatott egyénnek, akik ebben a legne
hezebb részt, a munkának szervezését és irányítását elvégezik.

Ezek az általános szempontok tolulnak előttem előtérbe, 
amikor a gyógypedagógiai gyermektanulmányi szakosztály gon
dolatával foglalkozom. Rajtam kívül bizonyára másokban is meg
érlelik az itt közöltek egy ilyen szakosztály szükségességét és 
célszerűségét. Szó lehetne a kételkedők erősebb meggyőződése 
kedvéért még arról, hogy a részleteiben miket is kellene a szak
osztálynak programmjába vennie s milyen lenne, illetve lehetne 
annak a szervezete.

A mező, ami itt megmunkálásra vár, ma még úgyszólván 
áttekinthetetlen. Amint soknak evés közben jön meg az étvágya, 
éppen úgy vetődik majd fel az erre vonatkozó eszmék tömege 
a szakosztály működése közben is.

Csak példaképpen említem fel, hogy a siketnéma gyerme
kek körében a vizsgálatok és gyűjtések kiterjedhetnének a követ
kező kérdésekre: a siketség fokára vonatkozó adatok gyűjtése; 
a siketnéma gyermek külső, testi sajátságainak megfigyelése test
alkat, rachitis, görvélykor, degeneraciós jelek; a siketnéma gyer
mekek idegrendszerének, szellemi képességeinek vizsgálata, meny
nyiben és mimódon befolyásolja a siketség a gyermek értelmi 
fejlődését, az iskolába lépő gyermek fogalom kincse, kifejezési
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formái, jelbeszéde; a siketnéma gyermek érzékszerveinek vizsgá
lata; beszédszervi vizsgálatok, elváltozások, adenoid vegetatiók, 
a szervek működési képessége; a tanuló siketnéma beszéde, kiej
tésének (fonetikai) hibái, nyeivalaktani hibák, a hibák okai; a 
tanuló siketnéma emlékezete, figyelme, szám és egyéb képzetei, 
fogalmai a különböző tanulmányok egységes módszereinek meg
állapítása, stb.

Hasonló kérdések felvethetők volnának a vak, az értelmileg 
fogyatékos és beszédhibás gyermekekkel szemben is.

A szervezetét a szakosztálynak a magyar gyermektanulmányi 
társaság alapszabályai állapítanák meg. E szerint lenne a szak
osztálynak elnöke, titkára, esetleg a fogyatkozások fajai szerint 
3—4 titkár is s annyi tagja, ahányan a munkából önkéntes vál
lalkozásukkal részüket kivenni kivánják. Az alapszabályok szerint 
a szakosztály működésében részt vehet az is, aki a társaságnak 
nem tagja. Gondoskodni kellene a munkálkodás sikere és általá
nossága céljából arról, hogy a szakosztálynak minden egyes 
gyógypedagógiai intézetben legalább 1—2 tagja, illetve meg
bízottja legyen, akik az adatgyűjtést és. a hozzájuk utalt kérdé
seket a szakosztály szándékai szerint pontosan elintézik.

Befejezésül még csak néhány dolgot említek fel.
Az abnormisok ügyének ily értelmű tervszerű és lankadatlan 

tudományos művelése szerény véleményem szerint a távol jövő
ben igen jelentékeny, messze kiható eredményeket hozhat fel
színre. Sikerülhet például a fogyatkozások okainak felderítéséhez 
annyi pozitív adatot összehordanunk, amik alapul szolgálhatnak 
erélyesebb preventív intézkedések megtételére s a fogyatkozások 
mai igen nagy számának csökkentésére. A fogyatékos gyermekek 
psychologiájának újabb adalékokkal való gazdagítása kétségtele
nül kihat majd a gyógypedagógiai nevelés és tanítás módszerei
nek tökéletesbítésére is. De az itt szerzendő tapasztalatok minden 
bizonnyal hatással lesznek a normális gyermekek pedagógiájára 
is. A normális gyermekek tanításánál általánosan elterjedt írva- 
olvasási módszernek kialakulására kétségtelen hatással volt például 
a siketnémák oktatása. Az erre vonatkozó legelső s minden mást 
megelőzött magyar munka „Az igaz mester“ 1808-ban Simon 
Antalnak, a siketnémák váci kir. orsz. intézete első igazgatójának 
tollából került ki. Persze az ő szava, mert magyar volt, nem 
talált kellő viszhangra. Az évekkel később szereplő, de azért 
mégis az írva-olvasási módszer megalapítójaként emlegetett német 
Graser János is igen behatóan foglalkozott a siketnémák oktatá
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sával s ennek hatása nála is kimutatható. Bizonyos az is, hogy 
a pedagógusok és orvosok figyelmét a gyermekek kisebb fokú, 
de gyakorlatilag fontos fogyatkozásaira, a súlyosabb fogyatékos
ságok esetei hívták fel. A gyógypedagógiának a normális gyer
mekek pedagógiájára hatása eddig is volt, mint a felhozott pél
dák mutatják s meg lesz ez a jövőben is, különösen akkor, ha 
a gyógypedagógia művelői ez irányú kötelességeik teljesítésétől 
nem vonakodnak. De nem fognak vonakodni. Elvégre a XX. szá
zadban élünk, amikor a tudomány fáklyája mellett való kutatás 
vágyának, az előhaladás és a tökéletesedés szándékának minden 
józan elmében fel kell ébrednie.

Bizom abban, hogy számosán leszünk, akik lelkesedéssel 
és erős munkakedvvel sorakozunk a kibontandó zászló alá. A 
magasztos és nemes cél, amit munkálkodásunk elé kitűzünk, 
kizárja sorainkból a személyi kérdéseket és ellentéteket s jótéko
nyan egyesíti erőinket. A vállvetett s kellő szorgalommal, kitar
tással és szaktudással végzett munka pedig kétségtelenül meg
hozza a gyümölcseit. Ezek a gyümölcsök — Nagy László gyer
mektanulmányi társasági ügyvivő alelnök szavait idézve — a 
gyógypedagógiai intézetek belső értékét fokozni fogják. Vélemé
nyem szerint pedig alkalmasak lesznek a gyógypedagógusok 
munkájával szemben eddig megnyilatkozott nem csekély elismerés 
és megbecsülés öregbítésére is.

Alakítsuk meg tehát a gyógypedagógiai gyermektanulmányi 
szakosztályt s járuljon ki-ki a maga erejével annak sikeres műkö
déséhez.

HAZAI HÍREK.
Miniszteri biztosi kiküldetések. A gyógypedagógiai inté

zetek tanévközi taneredményeinek megvizsgálására a minisztérium 
a szaktanács tagjait a következő beosztással küldötte k i:

1. Berkes Jánost a siketnémák váci, aradi, pozsonyi, jolsvai 
intézetéhez, a szellemileg fogyatékosak borosjenői intézetéhez ;

2. Klis Lajost a siketnémák kolozsvári, soproni, ungvári ; a 
vakok kolozsvári és szombathelyi intézetéhez;

3. Borbély Sándort a siketnémák szegedi, temesvári^ buda
pesti; a vakok szegedi és budapesti intézetéhez;

4. Herodek Károlyt a slketnémák debreceni és egri intézetéhez, 
a debreceni, szatmári és egri kisegítőiskoláihoz s a budapesti 
áll. gyógypedagógiai nevelői-ntézethez;
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5. Ákos Istvánt a siketnémák kecskeméti, körmöcbányai, 
kaposvári intézetéhez, továbbá a kecskeméti csongrádi és buda
pesti kisegítőiskolához.

Építkezési ügyek. Vidéki intézeteink lassan-lassan egymás 
után közelednek affelé az ideális cél felé, hogy a követelményeknek 
megfelelő állandó otthon álljon rendelkezésükre. Újabban, mint 
értesülünk, a siketnémák debreceni és egri intézetei tettek jelen
tékeny lépést az állandó épület kérdésének megoldásához.

Debrecenben már ki is Írták a pályázatot a minisztérium 
által jóváhagyott tervek alapján. Csupán a városi törvényhatóság 
némi kis áldozatát kell megnyerni 1 millió tégla és 700 ezer drb. 
tetőfedőcserép vagy ennek megfelelő pénzérték erejéig. Reméljük 
a nemes és minden szépért, jóért lelkesedő város nem tagadja 
meg az ez iránti kérelmet.

Egerben 10.400 korona évi amortisátiót tudtak már bizto
sítani az intézeti épület költségeinek törlesztésére, amiből mintegy
180.000 korona költséget igénylő épületet lehet emelni. Az elő
munkálatok erélyesen megindíttattak s remélhető, hogy a sokat 
vajúdó építkezési ügy itt is a közel jövőben megoldást nyer.

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek orsz. 
szaktanácsa 1912. évi január hó 27-én tartott gyűlésének tárgy- 
sorozata :

1. A gyógypedagógiai tanítóképző tanári testületének jegyző
könyve.

2. A gyógypedagógiai státusban eszközölhető kinevezésekre 
javaslat.

3. A m. kir. orsz. iparművészeti iskola igazgatóságának a 
kézügyességi oktatás tárgyában tett felterjesztése.

4. Plichta Bélának a tanterv módosítása iránti kérelme.
5. A „Slketnémák Lapja“ szerkesztőségének a lap ajánlása 

iránti felterjesztése.
6. A siketn. kaposvári intézete tantestületének jegyzőkönyve.
7. A siketn. temesvári intézete tantestületének jegyzőkönyve.
8. Dékány Károly kisegítőiskolai tanító kinevezésére javaslat.
9. A borosjenői gyógyped. intézet hitoktatóinak a tiszteletdíj 

emelése iránti kérelme.
10. A siketnémák váci intézete igazg.-nak a nyugdíjügynél 

követendő eljárásra vonatkozó felterjesztése.
11. Néhány gyógypedagógus véglegesítésére javaslat.
12. A körmöcbányai siketnémák int. hitoktatójának vizsgálata.
Uj kisegítőiskola. Mint bennünket értesítenek, Brassóban,

hazánk ezen délkeleti szép városában, amelynek polgársága 
mindig készen volt az áldozatra, ha nemes emberszerető munká
ról volt szó: megnyílt és szép fejlődésnek indult a kisegítőiskolai 
intézmény. Az I. osztályban 20, az összevont II. és 111. osztályban 
17 tanuló van. Továbbra is sikert kívánunk kartársaink buzgó fára
dozásához. (ém.)

Temescsernán Derera földbirtokos intézetet nyitott nehezen 
nevelhető fiuk számára.
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IRODALMI SZEMLE.
A néma festő. A „Művészet“ 1911. évfolyama 10. száma 

egy néma festőről emlékezik meg „Képek a múltból“ című köz
leményében. „Gyurkovics Károly, a néma festő, érdekes alakja 
a forradalom előtti magyar művészvilágnak. Nem annyira magyar
nak, mint inkább pestinek kell ezt a világot mondani, azt jelez
vén ezzel, hogy földrajzilag mindenesetre hozzánk tartozott. Mert 
egyébként a néma Gyurkovics is német ember volt. Eszes, ötle
tes, humoros ember és mint ilyen szerepvivő — a némák közt 
is. A némáknak a Kék macska című kávéház volt a találkozó 
helyük. Művészek is szívesen jártak a helyiségbe, amely akkor 
egyébként inkább sörház volt és arról nevezetes, hogy Frauen
holz nevű tulajdonosa alkalmazott először pincérnőket. Ott volt 
a kék macskában minden este Marastoni, az öreg olasz festő is, 
vidám piktor társaságban. Gyurkovics a némák asztalánál ült. 
Ezek közül volt mindenféle foglalkozású: asztalos, suszter szedő. 
De mindnyájan nagyon érdeklődtek a művészek iránt és ha egy 
belépett az ajtón, azonnal elmagyaráztatták Gyurkovicscsal, hogy 
kicsoda. A néma festő örökösen jókedvű volt. Ha' megkérdezték 
van-e sok munkája, meg vannak-e vele elégedve, papir lapra ezt 
a választ írta: „Én csak zsidókat festek; ezek mind egyformák, 
tehát minden képem sikerül.“ Arcképei — többnyire képmásokat 
festett megrendelésre — sima, kivasalt külsejükkel tényleg telje
sen kielégítették az akkori közönséget. Gyurkovics felesége is 
néma volt. Gyermekeik azonban tudtak beszélni.“

Szigetintézet antiszociális gyengeelméjű férfiak részére 
Dániában. Zeitschr. f. d. Erf. u. Beh. des jugendl. Schwachsinns“ 
nyomán. Livő szigetén (kb. 340 h. területű) a közre veszélyes 
gyengeelméjű férfiak részére a múlt évi április hóban megnyitot
tak egy intézetet, melynek az a célja, hogy a közre veszélyes 
elemeket elvonja a külvilágtól, anélkül, hogy szabadságuktól és 
a szabadban való mozgástól, munkától őket megfosztaná. A föld- 
mives és erdei munkákra kiválóan alkalmas területen a nyugtalan 
vérüek is szabadon bolyonghatnak s nincsenek kitéve annak, 
hogy az élet csábító alkalmainak — különösen az alkoholnak — 
tehetetlen prédái legyenek. Egyelőre 2 pavillont rendeztek be 
20—20 személy számára. Maga az intézmény brejmingeri intézet 
fiókja és ideiglenes természetű. Csak azokat helyezik ide, akiknek 
a bűntevéshez, bolyongáshoz van nagy hajlamuk, s akik zárt 
intézetben nem tarthatók. Kizáratnak olyanok, akiknél oly nagy
fokú a degeneráitság, hogy elzáratásuk föltétlenül szükséges. A 
felügyelő személyzet az anyaíntézetből kerül ki, de oda bármikor 
visszatérhet. (ri)

Kis vak kőltőnő. Csokonai Vitéz Gizella a vakok királyi 
intézetének növendéke üres óráiban versírással szokott foglalkozni. 
Nagyon kedves kis verseket ír, melyek figyelmet keltenek az 
intézetet látogató müveit közönség körében. Az ősz folyamán 
Nagy László igazgató vezetésével a VI. kerületi tanitóképzőintézet
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negyedéves leánynóvendékei látogatták meg az intézetet s az 
igazgató a költőt bemutatta nekik, felkérvén, hogy egy-egy költe
ményét szavalja el. A növendékeknek a költemény annyira tetszett, 
hogy azt, valamint még egynéhányat, elkérték tőle és az önképző
körben előadást tartottak róla. Járomi Vilma irg. nővérnek is feléje 
fordult a figyelme és a Nemzeti Nőnevelés múlt havi számában 
megemlékezik róla. Érdekesen szól egyéniségéről és költeményéiről. 
Magatartása kedvesen komoly — úgymond az Író — és mélyen 
gondolkodó lélekre vall. Ez utóbbit árulják el kis költeményei, 
melyek mindannyi fotográfiák a vak leány lelki világából. Költe
ményeit alkalomadtán kis világtalan társai szórakoztatására elsza
valja. A hangos tetszésnyilvánítások, melyek a kis dalost ilyenkor 
jutalmazzák, egészen hidegen hagyják. Legfelebb kedvesen 
mosolyog egyet s azután szerényen visszavonul, hogy zavartalanul 
szövögesse tovább gondolatait.

„Siketnémák tanácsadója“ néven Scholz Lajos és Schul- 
mann Adolf oly könyvecskét óhajtanak szerkeszteni, amely magá
ban foglalja a család, az iskola, háztartás, közigazgatás, bíróság, 
ipar, kereskedelem, közlekedés, pénzügy, biztosítás ügyeit, külöm- 
bözö leveleket, okiratokat, a siketnémákra vonatkozó rendelke
zéseket és egyéb tudnivalókat.

A könyv terjedelme 90—100 lap és kemény kötésben május 
hóban jelennék meg. Ára 1 K—1 K 20 f. A tiszta jövedelem a 
„Siketnéma int. Tanárok Orsz. Egyesületének“ adatik át.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
Az Észak-Amerikai egyesült államok és Canada siket- 

néma-intézeteínek statisztikája. (Folytatás.)
2. A New-Yorki intézet 92. értesítője igen diszes nyomdai 

munka. Az intézeti növendékek készítették önállóan az intézet 
házi nyomdájában. Az értesítő illusztrációkban gazdag, melyek az 
intézet beléletét s magát a hatalmas intézetet gyönyörű kertjével, 
tágas udvarával közvetetlenül szemléltetik.

Az intézet 1818-ban nyilí meg és volt növendékeinek száma 
4479. Jelenleg 570 növendéke van, közülök 333 fiú- és 237 leány
növendék. A felvételi kor a 7. életévben van megállapítva. Az 
értesítőben részlete^ kimutatást találunk a megsiketülés okairól, 
melyből kitűnik, hogy a növendékek 32 80%-a születése óta siket.

Az intézet villaszerűén épült, 8 hatalmas épülettömbből áll, 
a Hudson folyó mellett, körülvéve egy nagy park által. Az épü
letek pedig a hatalmas játékteret fogják körül. Az intézet gazda
gon, minden követelményeknek megfelelően teljesen föl van sze
relve s mintaképül szolgál felszerelésével Amerika egyes inté
zeteinek.

Az intézetben még a vegyes módszer uralkodik. A normá
lis szellemi képességű növendékek ugyan teljesen a német mód



szer szerint részesülnek oktatásban, a gyengébb tehetségű siket
némák azonban az ujj abc és írás segélyével oktattatnak. Külön
ben is ez intézet növendékeit négy csoportra osztva, minden cso
portnak a neki megfelelő oktatást nyújtja. E csoportok: 1. a 
születés óta siket és normális képességű növendékek, 2. a tan
köteles kor előtt megsiketültek, 3. a tanköteles kor betöltével, 
tehát az iskoláztatás idejében megsiketült növendék és 4. a rész
leges hallók csoportjai.

A képzés ideje 9 évben van megállapítva. 43 osztályban 
35 tanerő működik. A reál-tárgyak tanítása mellett különös gon
dot fordítanak a művészeti ágakra, különösen a festészetre. Ezen
kívül arra törekszenek, hogy a növendékek az olvasást megked
veljék és így az önképzésre hathatós eszközt nyerjenek. Az inté
zet könyvtára 12.218 ifjúsági munkából áll, mely művek nagy 
olvasóteremben állanak a növendékek rendelkezésére.

A növendékek körében irodalmi kör is alakult, melyben 
szavalatokat, színdarabokat adnak elő, pályadíjakat tűznek ki 
önálló munkára.

Az intézetben szigorú katonai nevelés uralkodik. A felsőbb 
osztályok növendékei érdem szerint katonai rangfokozatokba 
vannak osztva s már mint katonai nevelők szerepelnek. A katonai 
nevelés, katonai gyakorlatokat évről-évre katonatisztekre bízzák.

Ez intézetben a nagyot halló növendékek csoportját réz
hangszer kezelésre is tanítják. Jelenleg az intézetnek, egy kép
zett karmester vezetése mellett, 29 tagból álló kitűnő zenekara 
van, mely az intézeti ünnepélyeken és a katonai gyakorlatokon 
szokott szerepelni. Nagy fontosságot tulajdonít az intézet veze
tősége a zenének nevelési szempontból, a kedélyképzés szem
pontjából. A zenei hullámok rezgéseit még a teljesen siket növen
dékek is megérzik, átérzik és élvezik. A másutt szokásos csen
gés-jelzést ez intézetben a trombita harsogás helyettesíti.

A növendékek testi nevelésének előmozdítására és a gya
korlati életre való előkészítése szempontjából az iskoláztatás ideje 
alatt minden növendék az intézet iparmühelyeiben egy szabadon 
választott ipart sajátít el, úgy, hogy kész gyakorlati, illetve kenyér- 
kereseti tudással kerülnek ki az intézetből. Ezekben az iparmű- 
helyekben első sorban az intézet szükségleteit látják el. A 
legutóbbi tanévben a 238 ipart tanuló növendék munkaértéke 
22451-25 $ volt.

A new-yorki intézet felvételi körzete az Egyesült Államok 
egész területére terjed ki. Az intézet fentartási és a rászorult növen
dékek eltartási költségeit részben az állam, részben a város fedezi. 
Az 1909. polgári évben az intézet összes kiadása 177372'32 ff 
volt, melyhez a város és az állam 154230 74 ff-gel járult, míg a 
fedezetlenül maradt 23141’58 ff társadalmi úton gyűlt össze.

Közli: Michels.
A kisegítőisbolai műhely és munkaoktatás a lübecki 

kiállításon. A németországi kisegitőiskola egyesület múlt évi 
április hónapban kiállítást, rendezett a műhely és munkaoktatás
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köréből. Az alsófokon főleg papírmunkát végeznek. A papir és 
famunkát igen ügyesen egyesítik a hamburgi kisegitőiskolákban, 
ahol a papírból kivágott alakot fára ragasztják és kifürészelik. 
A középfokon agyag, fa és papírmunkát végeznek és a kézi
munka a valiástan, beszédértelemgyakorlat és szülőföldismeret 
szolgálatában van. Ki volt állítva pl.: egy falú házakkal, kertekkel, 
állatokkal; kovácsműhely, kereskedés, tehervonat stb. Az egyik 
iskola igen ügyesen mutatta be, hogy miként készíthet a gyermek 
önmagának képeskönyvet. Egy füzet írás és rajzpapirból készítve, 
melynek írásoldalán apró fogalmazványok, rajzolás oldalán pedig 
a hozzáillő rajz volt, p l.: a mi Iskolánk, a cirkuszban, játék
terünkön stb. Az átmenetet a középfokról a felsőfokra a Kőhler- 
fa, háncs *és nádmunkák mutatták. Ezen a fokon a készített 
tárgyak használhatósága is egyik célja a kézimunkaoktatásnak. 
Készítenek képkereteket, naptárakat, virágkarókat, stb. Az összes 
fokon általánosan művelik az agyagmintázást, a többi tárgyak 
szolgálatában. A munkaoktatás keretében a kertművelés is sze
repel. Érdekes még a képeknek plasztikus előállítása, a gyermekek 
kép után készítik plasztilinbői vagy agyagból annak plasztikus 
másolatát. Ez a hamburgi kisegítőiskolák különlegessége.

(Vollmann.)
t  I. C. Auer. Nem volt hivatásos gyógypedagógus, de 

azért ritka szaktudással, emberszeretettel és odaadással karolta fel 
a fogyatékosok ügyét és sikerült több maradandó alkotással beírni 
nevét a fogyatékosok oktatásának történetébe, Auer Secundarlehrer 
(körülbelül a mi polgári iskolánknak" megfelelő iskolafaj) volt 
Schwandenben, Glarus kantonban (Schweiz). Mint ilyen szerkesz
tette meg a 90-es években azt a beadványát, amelyben a fogya
tékos elméjű gyermekek megszámlálását és részükre megfelelő 
iskolák alapítását sürgette a svájci szövetségtanácsnál. Mindkét 
törekvését siker koronázta. Nagy érdemeit a hivatásos gyógy
pedagógusok is elismerték és méltányolták akkor, amikor a svájci 
konferenciáknak elnökévé választották. A gyűléseken mindig a 
fogyatékos gyermekekről való gondoskodás elterjedéséről referált. 
A svájci konferenciák jelentéseiben az ő nagyarányú működése 
tükröződik vissza. Aránylag fiatalon, 40 éves korában ragadta el 
a halál. _ (ém.)

25 éves jubileum. Az alsterdorfl intézetben lélekemelő 
ünnep keretében ülték meg dr. Kellner főorvosnak negyedszáza
dos szolgálati jubileumát. Dr. Kellner működése már régóta 
magára vonta a tudományos körök érdeklődését; különösen az 
epilepsia gyógyítása és az epileptikusokkal való bánásmódok 
ismertetése által tűnt ki. Jubileuma alkalmával kis füzetet adott ki, 
amelynek címe: „a hamburgi hülyék és epileptikusok intézete 
Alsterdorfban“ számos képpel és statisztikai táblával. Az előszóban 
ezeket mondja: a gyengeelméjüek és epileptikusok száma, akiket 
ez idő alatt láttam, több ezerre rúg; sok nyomorúságot, eltemetett 
szülői reménységet, szerencsétlen szenvedélyek szomorú követ
kezményeit tapasztaltam ez idő alatt. Mégis, ha az összbenyomást
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röviden összefoglalom, nem mondhatom, hogy a nyomor tanyáján 
dolgoztam, hanem, hogy annak a nagy emberszerető munkának 
voltam munkása és előmozdítója, amely a gyengeelméjüeknek, 
akiktől a sors az öníentartáshoz szükséges képességét meg
tagadta, de akiknél mindannak dacára bizonyos korlátolt képez
hetőséget és sokszor az éiet örömeiben való gyönyörködést 
találunk, megelégedett, gyakran boldog életet biztosít az által, 
hogy nekik egyszerű örömöket szerez, őket az élet forgatagából 
és embertársaik meg nem becsülésétől elvonja és nekik szellemi 
képességüknek megfelelő munkakört keres. Az intézetek vezetését 
Kellner dr. nem kívánja az orvos kezébe tenni; jobbnak látja a 
kérdés olyatén megoldását, mint Alsterdorfban van, ahol az 
orvosok az igazgatás ügyes-bajos dolgaitól mentes, teljesen orvosi 
hivatásuknak szentelhetik magukat, miközben az igazgatóság és a 
tanítói kar őket a legmesszebb menő és odaadó támogatásban 
részesíti, ez a legüdvösebb megoldás, e megoldás mellett ér el 
legtöbb eredményt a tudományos kutatás, vizsgálat és gyógy
kezelés. (ém.)

A vakok neuklosteri intézetének neves igazgatója Lembcke 
a „Blindenfreund“ c. lapban a legközelebb Hannoverben tartandó 
kongresszust előkészítő bizottságnak a következőket ajánlja meg
fontolásra s tárgyalás alapjául:

Tűzze ki a bizottság tárgyalásra a következő nagy hord
erejű témákat: „A munka alapelvének jelentősége a vakok iskolái
b a n „ A z  önfegyelmezés a vakok iskoláiban“, „Sexual pedagógia 
a vakok iskoláiban“, „Háztartástan a vakok iskoláiban“, végül 
„A vakokról való gondoskodás terjedelme és határa a vakok iskolái 
révén“.

A sexuális kérdés tárgyalását fontosnak tartja különösen az 
internátusi nevelésben. A nemi felvilágosítások szerinte többet 
árthatnak, mint használnának Nem is helyesli ez utóbbit azért 
sem, mert az ilyen sok diszkréciót, gyöngédséget, finomult érzést, 
pedagógiai ügyes rátermettséget és mély szeretetteljes szívet kiván, 
melyek mindegyikével vajmi kevés ember rendelkezik. Amennyi
ben erre vonatkozólag felvilágosító tanítás szükségeltetnék, első
sorban a vallásoktatási anyagok körébe tartozónak véli ezt 
beilleszteni. Különösen figyelemreméltónak tartja az olvasmány 
helyes megválasztását, mert a pornográfia vagy ehhez hasonló 
tartalmú munkák megmételyezhetik az ifjú leikét.

Nem ajánlhatja eléggé a szabad órákban való kézimunkával 
való elfoglaltatást, atornászást, sétát a szabadban és a friss levegőn 
való huzamos tartózkodást. Gyógyító szerül ajánlja a fürdőt és 
hidegvízlemosásokat, a mértékletes táplálkozást, az időszerű ruház
kodást és az ágynemű megválasztását.

Mindenféle játékot, legyen az mozgással összekötve vagy 
csak szobai szórakozásu is, hasznosnak vél.

Keltsük fel növendékeinkben a történelemmel kapcsolatban 
a nemzeti hősök puritán, józan és okszerű életmódját, foglalkoz
tassuk zenével, mely gyönyörködtet stb.
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A sexuális eltévelyedés leghathatósabb ellenszerének tartja 
azonban Lembcke Isten szavát, az imát, az élő hitet, mely reá
mutat, hogy Isten szeme mindent lát, előtte titok nics.

A háztartásfan tanítását azért szorgalmazza, mert általa ellen- 
súlyozást lát az amúgy is testet őrlő egyoldalú ipari foglalkozás
ban, mely a gyengébb leányok szervezetét hamarább aláássa.

Az a vak leány, ki az intézetet elhagyja esetleg visszatér 
családja körébe. Teljesen önállóan nem tudja fenntartani magát. 
Családja körében mint kisegítő, anyahelyettes, testvéreinek gondo
zásában és nevelésében a nevelő szerepét töltheti be. Mindezen 
dolgok elvégzése után foglalkozhatik az intézetben tanult ipar
ággal is, melynek űzése feltétlenül megkívánja a gyakori test
mozgást.

Ha a vak leánynak némi látása is van, úgy ezen ismeretek 
alapján mint szolgáló keresheti kenyerét.

A vakok intézeteinek kell ennek a tanítását átvenni, mert az 
anya a családban ezt nem tudja megadni, mert esetleg munkába 
jár maga is, vagy pedig beteg; vagy pedig más okok miatt ezen 
kötelezettségének nem tud eleget tenni.

Az is nagy baj, hogy a vak a minduntalan előbukkanó 
nehézségekkel nem mer, vagy nem tud — megbirkózni.

Az intézeteknek külön többlet kiadásokat nem okozhat, 
ellenkezőleg, mivel a leányokat felhasználja, csak megtakarításról 
lehet szó.

Különösen kívánatos e tárgy azoknak, akik nem végeztek 
intézetet s később vakultak meg. Alkalmazást nyerhetnek a jóté
kony intézmények intézeteiben a háztartásban jártas vak leányok. 
A nürnbergi intézetben heti két órában már be is vezették e 
tárgyat. A háztartáshoz bevezetné a vak leányt a főzésbe, mosásba, 
mángorlásba, vasalásba, gyermek- és betegápolásba. Megtanítaná 
a vak leányt a takarításra s egyéb sok hasznos házi teendő elvég
zésére stb.

A munka alapelvének jelentőségére azért hívja fel a figyelmet, 
mert ma már forrongás észlelhető mindenütt e téren és e téma 
körül. Intézmények keletkeznek, melyeket a modern kor élet- 
szükségletei hoznak magukkal. A munkaiskola reformjának hirde
tője ő ! Azé az iskoláé, melyet tévesen értelmeznek azok, akik 
csak a kézimunkára gondolnak, amelynél az anyagkészítés és nem 
a tehetségfejlesztés a fő. Alapelv: munka az érzékszervek gyakor
lása ; munka az önálló megfigyelés, önálló Ítélés és következtetés, 
melyek az érzékszervek gyakorlásainak az eredményei.

A vakok berlini ipari egyesületének kimutatása az 
1910/11-ik évről. A vakok berlini egyesületének célja a steglitzi, 
brandenburgi és a berlini anyaintézetekből kikerült iparos növen
dékeknek felkarolása és munkával való ellátása által kenyérkere
setet biztosítani.

Az eladott munkák értékét az egyes iparágak szerint az 
elmúlt évben a következő adatok tüntetik fö l:

Kötélverési termékek 39800 M., kefekötési termékek 35800
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M., kosárfonási áruk 18500 M., székfonási munkadíjak 9500 M., 
pontrendszerü nyomdai termékek 1600 M.. harisnyakötési (gépen 
és kézzel) árúk 1700 M.

Az egyesület évi bevétele 145.336 M. Munkadíjakra kifize
tett 27.610 M. 67 pfenniget. A legtöbbet keresett egy kötélverő 
878 M 25 pf., egy kosárfonó 764 M. 25 pf. és egy kefekötő 
552 M. 35 pf.

Az egyesület ügyesebb növendékei a masszírozást is űzik,
Önállóan 60 gyámolt foglalkozik iparral saját otthonában, 

illetve műhelyében. Többen zongoragyárakban mint hangolok és 
sokan mint privát hangolók keresik meg kenyerüket.

Az egyesület nyomdájában jelenik meg évente 6 füzetben 
a komoly és tartalmas „Giauben und Wissen“ c dombornyomású 
folyóirat.

Ruppert búcsúzó-ünnepélye. A múlt év október 31-én 
volt Ruppert volt müncheni igazgatónak búcsúzó ünnepélye a 
vakok ottani intézetében.

Ruppert igazgató nyugalomba vonulása alkalmából 45 évi 
buzgó működése kitüntetéséül a Szt. Mihály rend IV. osztályú 
rendjelét kapta. Volt növendékei is hálájuk fejében Ízléses mun
kákkal ajándékozták meg az érdemes igazgatót. A tanár-testület 
díszes albumot nyújtott át, melyet a testületi és az intézeti életet 
feltüntető képek díszítettek. Ruppertnek a jelesebb német szakférfiak 
szeniorénak mi is őszinte szívből kívánunk minden jót nyuga
lomba vonulása alkalmából.

VEGYES.
A fővárosi pedagógiai szemináriumot a Vili. kér. Mária 

Terézia-téri szfőv. iskolában feb. 1-én nyitotta meg Bárczy István 
polgármester, számos vendég jelenlétében. Feladata módot és 
eszközöket nyújtani a szfőv. tanítóknak a maguk továbbképzésére, 
általános és szak-műveltségük gyarapítására, a tudományos és 
pedagógiai munkával való behatóbb foglalkozásra. Intézményei: 
I. a laboratóriumok. Van pedagógiai, lélektani és fizikai labora
tóriumuk. 11. Pedagógiai muzeum. 111. Pedagógiai könyvtár. IV. 
Tanfolyamok. Érdekes, hogy ha valaki a slöjd,- kézimunka,- szép
írás,- rajz,- ének és zene tanításra hajlamot érez magában, azt 
annyira kiképezik, hogy az illető tárgyat képes legyen valamely 
speciális iskolában is szakszerűen tanítani. Az idegen nyelvek 
közül egyelőre a németetet, franciát és angolt tanítják. A pszi
chológiai laboratóriumban a kísérleti létektannal ismertetik meg 
behatóbban a hallgatókat. A pedagógiai laboratórium tudományos 
alapon azokat az adatokat dolgozza fel, amelyeket a fővárosi 
iskolák és a fővárosi tanulók tanulmányozása alkalmával szerez
nek a tanítók s így pozitív adatokat keres a pedagógiai eljárás 
valamint az iskolaszervezés számára, A tanfolyamok hallgatása
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díjfizetéssel nem jár. A tervet ideálisnak látjuk, az eredményt 
azonban csak a gyakorlat mutathatja meg. (ém.)

Iskolás gyermekek vaksága. Iskolai szempontból vaknak 
tekintendő az a gyermek, aki a közönséges könyv betűit nem 
tudja olvasni. Nagyon fontos, hogy az ily gyermekek mielőbb 
megfelelő iskolába jussanak, mert a késedelem nehézségeket gör 
díthet az oktatás elé. Az iskolaorvosnak akkor is ily iskolát kell 
ajánlania, ha a gyermek nem teljesen vak, de látása igen hiányos 
s a látásnak még nagyobbfokú rosszabbodása várható. Érdekes 
Cohnnak az a megjegyzése, hogy a vakoknak 4%-a megment
hető a szemet megtámadó betegség — legtöbbször az újszülöt
tek gennyes szemfolyása — gyógyításával, kellő gondossággal, 
a tisztaság követelményeinek megtartásával, hozzáértéssel. Hogy 
a megvakulások, melyek elkerülhetők lettek volna, mily veszte
séget jelentenek, eléggé mutatja az az egy adat, hogy pl. Ame
rikában az elkerülhető vaksággal megnyerhető munka 7 egész, 
félmillió dollár értéket képviselne.

Érdekes apróságok. Az óvodában tanítok. Szokásom a kis 
gyermekeket rósz szokásaikra figyelmeztetni. Egyik kis növendé
kem, bár nem látja, hogy társai mint viselkednek, a szuggesztiv 
hatásnál fogva rájuk szól: Mariska, ne nyomkodd a szemedet! 
Alfréd, ne rázd a kezedet ! és így tovább. Természetesen a hely
zet néha komikus, mert a figyelmeztetett gyermek egyáltalában 
nem szolgált arra, hogy megintésben részesüljön.

Egyik szülő a tanév elején visszahozván leánykáját az inté
zetbe, sopánkodva előadja, hogy gyermekét nem tanították meg 
látni. Sőt azt a látását is, amivel bírt, elrontották. Megjegyzem, a 
kis leányka az újszülöttek szembajában veszítette el látóképessé
gét és igen okos gyermek. Otthon a jó anya mondogatta gyer
mekének: Nézd fiam ez itten piros szin, ez itt zöld szín s a kis 
leány annyira beleélte magát épen szuggesztiv hatás alatt az úgy
nevezett szinmániába, hogy önkénytelenül is mondogatta a tár
gyaknak színeit. Persze néha eltalálta s innen származott anyjának 
az az aggodalma, hogy az intézetben látóképessége csökkent. 
Pedig hát a dolog egyszerű. A vakok intézetében ilyen alapnél
küli dolgot nem tanítanak. Sokszor, nagyon sokszor tapasztaljuk 
azt, hogy a szülök azt gondolják, hogy a vakok intézetében 
a gyermekeknek látóképességét adják vissza. S megesett már, 
hogy mikor helytelen felfogásuk tudatára ébredtek, a gyermeket 
egyszerűen otthon tartották.

A gyógypedagógiai muzeum leltári naplója.
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Eduard W a l th e r ...........................................  1895 1
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Report, L o n d o n ...........................................  1893 1 „
4. Comment on fait parler les sourds-muets.
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ton, Dr. J. C. G o r d o n .................  1894 1

34. Fourth reports of the Home for the training
in speech of deaf children before they are
of school age. Philadelphia........................  1898 2 „

35. Growth of the oral method of instructing the
deaf. Boston, A. Graham Bell . . . .  1896 1 „

36. International reports of schools for the deaf.
Washington, Volta Bureau . . . .  1896—98 3

37. The royal Association in Aid of the Deaf
and Dumb. London (report) . . 1900—901 1 „

38. Royal Asylum for the Deaf and Dumb poor.
London ( r e p o r t ) ..........................................  1902 1

39. Some differences in the education of the deaf
and the hearing. Little Rock, A. G. Mash-
burn ................................................................  1898 1 „

40. The Columbia institution for the deaf and
dumb. Washington (rep o rt)........................  1899 1

41. Christian Union for Social Service. Lingfield
(report).................................................................1901 1

42. Association for the oral instruction of the
deaf and dumb. London (report) . 1900 — 901 1 „
Hivatalos nyugtázás. Lapunk előfizetése címén az alább 

felsorolt összegek érkeztek a, kiadóhivatalba :
1912. évre előfizettek: Áll. tanítónőképző int. Szabadka 10, 

Siketn. int. Eger 10, Siketn. int. Sopron 10, Áll. tanítónőképző 
int. Győr 10, Vollmann János Budapest 10, Baráthy Mihály Buda
pest 5, Kádas György Szeged 5, Dekány Károly Kecskemét 10, 
Siketn. int. Ungvár 10, Siketn. int. Szeged 10, Faragó Béla Buda
pest 5, Ungermann József Budapest 5, Halenkovics Fanny Buda
pest 10, Frey József Budapest 5, Skultéty Lajos Budapest 10, 
Siketn. int, Kaposvár 10. Kubányi János Brassó 10, Csapó György 
Borosjenő 10 K.

1911. évre fizettek: Deschenszky Ferenc Pozsony 10, Kolum- 
bán Károly Kolozsvár 5, Sturm József Eger 10, Szipőts Marianne 
Budapest 10, Hrivnák László Temesvár 20, Deschenszky Nándor 
Borosjenő 10, Békesiné Róth Aranka Budapest 10 K.

A kiadóhivatal.
Vili., Mosonyi-u. 6.

Bichler 1. könyvnyomdája, Budapest. 111., Lajos-utca 94. sz.


