
Elöljáró beszéd tanu lm ányu tam  jegyzeteihez.
Régi vágyam — a vakok amerikai intézeteinek tanulmányo

zása — tehát teljesedésbe ment. A Nm. Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter Úr Ő Excellentiájának tartozom ezért hálás köszö
nettel, ki lehetővé tette ezt nekem azáltal, hogy a múlt tanév 
végén május és június hónapokra megadta a kért szabadságot 
tanulmányutamhoz.

Megvallom, valami különös érzés hatott át, midőn ezen nagy 
útra elindultam. Lelkem elé tolult többek közt ama két kérdés is, 
vájjon utam nem lesz-e meddő, tudok-e valami olyan dolgot 
hozni az új világból, mely a mi oktatásügyünknek előbbrevitelét 
célozza ?!

Volt is erre okom elég, hisz többen figyelmeztettek a hosszú 
utazás veszélyeire, mások pedig azzal iparkodtak lebeszélni, hogy 
Amerikában úgy sem fogok új dolgokat látni, ők csak nagy han
gon tudnak belekiáltani a világba, jöjjenek ők hozzánk tanulni stb.

Mivel pedig az előző évben itt járt new-yorki Mr. Walter
0. Holmes, a Ziegler Matiid-féle pontrendszerű lapvállalat igaz
gatója oly sok szépet mondott el a vakok amerikai intézeteiről 
s az ott folyó munkákról, elhatároztam, hogy mégis csak útra 
kelek.

Elindultam tehát az előttem ismeretlen új világba.
Nem csengő dollárokért utaztam Amerikába, hanem azok

nak az érdekeiért, kik tizennyolc évi gyógypedagógiai működé
sem alatt szivemhez nőttek; útra keltem azokért, kiket lelkem 
egész melegével szeretek, a — vakokért.

E nemes cél vitt ki abba az Amerikába, melyről oly keveset 
tudtunk, s ahol magyar gyógypedagógus még ezideig nem járt.

Hogy eme kijelentéseim nem hiú frázisból és nem is fel
tűnési viszketegségből eredtek, mi sem bizonyítja jobban mint az, 
hogy senkitől sem támogatva saját filléreimet áldoztam e tanul
mányút megtételére.

Nem kevesebb mint 36 ezer kilométer hosszú utazásom 
alatt Amerika különböző államainak 30 intézményét tekintettem 
meg s tanulmányoztam. Megjöttem, s közre fogom bocsájtani 
mindazt, mit künn láttam s magammal hoztam azon tiszta szán 
dékkal, amelyekkel azokat az én lelkem befogadta.

M agyar G yógypedagógia. H



260 Séra Lajos

Amerika a szabadság országa s a szabadság bélyegét iskolái 
is — kivétel nélkül — magukon viselik.

Más ország ez, más emberekkel, más szokásokkal és más 
felfogással, melyeket mi öreg európaiak hosszabb analízis után 
tudunk csak megmagyarázni magunknak, s talán még ekkor is 
kételkedünk felette, mert hisz mi a nagyon is nehezen hajlítható 
német iskola szellemének és felfogásának hatása alatt állunk.

Toliam segélyével iparkodom majd átszántani eme eszmé
ken, hogy rámutassak a föld másik felén uralkodó s szintén 
emberi humanizmusból eredő felfogásokra és intézkedésekre.

Amerika a szabad érvényesülés hazája. Megnyitja a tudás 
kapuit minden polgára előtt, minden fokon, tehát a vakok előtt is! 
Nálunk a vakokat egyedül a vakok intézetei fogadják be s ezzel 
a képzés be is fejeződik. Kezdünk azonban közeledni mi is az 
amerikai felfogáshoz, mert nagy protekció és utánjárás után mi is 
büszkén mutatunk rá két zeneszakot végzett vak ifjúra, kik a 
zeneakadémiába vétettek fel és egy intézetet végzett leánykára, 
ki az óvóképző magántanulója.

Amerikában egységes oktatás lévén, a vakok intézeteinek is 
ugyanaz a tananyaga, mint a többi iskoláknak. E tantervet az állami 
egyetemi tanács adja ki „Education Department Bulletin“ cím 
alatt Albanyban. Tehát a tehetséges és szorgalmasan tanuló Vak 
a „High School“ (megfelel a polgári iskola felsőbb osztályainak) 
elvégzése után éppen úgy megkapja az egyetem látogatására 
képesítő oklevelet, mint a látó. A tehetségtelenebbjei megelégesz- 
nek a „Primary Grade“ (megfelel az elemi első és második osz
tálynak) és a „Grammar Grades" (megfelel az 5., 6. elemi és 1., 
2. polgári osztálynak) anyagával, s az természetes is.

Hogy mily messzemenő preventív intézkedés történik Ame
rikában a vakokért, csak a „Baby Home“-okra kel! rámutatnom, 
hol az alig 1—2 hetes vak csecsemők nyernek elhelyezést s a 
hová a munkába siető anyák beadhatják vak csecsemőjüket s 
este innét elvihetik őket otthonukba.

Ilyen intézménnyel — sajna — mi még nem rendelkezünk. 
Amerikában ma már nincs intézet, melynek ne lenne óvója. Ezen 
óvódák a nevelőintézet részére készítik elő a növendékanyagot s 
huszonhat éves múltra tekinthetnek vissza. Nálunk a néhány éves 
óvó az idei 1912—1913. tanév elején költözött be az anyaintézet 
telkén épült modern hajlékba, hogy áldásos működését tovább 
folytassa bővebb keretekben. Miközben örömmel szemléltem a 
nemes emberbarát filléreiből felépült magyar vakok első óvódáját
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és annak célszerű berendezését, egyben sajnálattal vettem észre, 
hogy hiányzik a játékszerekkel megrakott szórakozóhely a — 
pázsit, hol a kis vak gyermek szabadon futkározhat, hentereghet, 
játszhat kedvére.

Visszaérkezésemkor még egy amerikai ízű újság lepett meg, 
az intézet elmúlt évéről beszámoló illusztrált értesítő, amelyben 
az intézeti homlokzaton kívül néhány atlétikát feltüntető kép fog
lal helyet.

Vegyünk azonban kezünkbe egy angolul írt amerikai évi 
jelentést s látni fogjuk, mily sűrűn van az képekkel tarkítva. 
Szebbnél-szebb illusztrációkkal vannak ezek telehintve, melyekhez 
nem igen keli kommentár. Az egyes intézetek beléletét tárjánk 
elénk e képek dicsérő szavak nélkül a maguk természetességében.

Jól tudja és ismeri Amerika a képek nagy fontosságát s 
jelentőségét és éppen ezért nem sajnálja a pénzt ezektől az inter- 
nacionális lemezektől — kliséktől.

A német szellemben megvonalozott, számokkal, jelentések
kel és kimutatásokkal megtömött s értesítőnek elkeresztelt köny
vecskével szemben miért ne vegyük mintának az illusztrált ame
rikai évi jelentéseket?! Azért talán, mert amerikai?!

Midőn amerikai tapasztalataimról beszélgettem, egyesek ama 
nézetüknek adtak kifejezést, hogy az ottani intézetekben nem is 
íolyhatik olyan komoly munka, ők inkább a külső látszatra dol
goznak, port hintenek a világ szemébe stb., egyszóval kifejezve 
— kétkednek.

Ezeket a nézeteket sajna, én nem oszthatom. Nem osztha
tom pedig azért, mivel személyes tapasztalataim épp ennek az 
ellenkezőjéről győztek meg.

Bátran merem hangoztatni, hogy a vakok amerikai intéze
teiben becsületes munka folyik, melyet kritizálni igen,,  de lebe
csülni, — mert esetleg egy Ócaán választ el tőle — azt hiszem 
még sem szabad.

Az amerikai intézetek annak a társadalomnak nevelik a vako
kat is, amely társadalomban mindenkinek saját képessége és vég
zett munkája jelöli ki a helyet, (self made mán) tekintet nélkül 
arra, hogy milyen vagyoni helyzetben van, avagy milyen család
ból származik. Amerikában minden tisztes munkát egyforma mér
tékkel mérlegelnek, hisz kenyeret ad ez is, amaz is! Ezért nem 
ritka Amerikában a vak ügynök, üzletvezető, újságárus, házaló, 
mozi- és szalonzongorás, gépíró, stb.

Amerika a pontrendszerü sajtó-gépek készítésében is első
17*
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helyen áll az egész világon, hisz rotációsaik csak úgy öntik 
magukból a pontokkal sűrűn behintett lapokat, íveket.

Van térképkészítő gépük, mely egyben a dombornyomáséi 
lapok illusztrálására is szolgál.

Itt kell megemlítenem azt is, hogy talán az egész világon 
nem fordítanak annyi időt és fáradságot annak a tanulmányozá
sára, hogy miképen kell a pontrendszert — a lehetőség határain 
belül — a legpraktikusabhan kihasználni, mint Amerikában.

A nagyobb ,,Public Librciry“-ikban mindenütt megtaláljuk a 
vakok külön olvasó-szobáját, melyekben dombornyomású köny
vek állanak az olvasni kívánó vakok rendelkezésére.

Az ipari téren is találtam új dolgot, mellyel nálunk még 
nem is kísérleteztek. Ilyen a vakoknak igen alkalmas seprű- és 
matróc-készítés, végül a szövés. Mint erdekes tényt említem meg, 
hogy Amerika a seprűhöz szükséges nyers anyagot — a cirkot — 
néha tőlünk szerzi be.

Ha Amerikában — hol a kenyér megszerzéséért nagy harc 
folyik — bevált ezen iparág, miért ne adna ez nálunk is a vakok 
nak kenyeret ?!

Ilyen és ehhez hasonló munkát produkálnak a vakok ame
rikai intézetei, melyekről az egyes intézmények részletes ismerte
tésénél fogok bővebben szólani.

Séra Lajos.

Az alkalom szerű jelenségek és azok feldolgozása
Irta: Istenes Károly.

Oktatásügyünk 110 éves múltja arról tesz tanúbizonyságot, 
hogy a beszédtanítás kérdése volt az a téma, amelyik legtöbbet 
foglalkoztatta a szakembereket. Erről tesz tanúbizonyságot első 
intézetünk irattára, annak egyik-másik régebbi értesítője, nemkülön
ben pedig régebbi s jelenlegi szakirodalmunk egész tárháza.

De az itt felsoroltak között kutatván, nemcsak az előbb 
említettem tényről győződhetünk meg, hanem arról is, hogy a 
beszédtanítás módszere igen sok változáson ment át 1900-ig. 
Erre az időre esik ugyanis tantervűnk megjelenése s az abban 
élő módszertani elveknek a beszédtanítás szolgálatában való köte
lező alkalmazása.
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Kétségtelen, hogy tantervűnk a siketnémaoktatás terén kor
szakot alkotó munka. De mi is tette azt különösképpen értékessé ? 
Értékessé tette az a szellem, amely alapja a nagy alkotásnak. 
Tantervűnk ezen értékes szellemének quintessentiáját tömören így 
fejezhetjük ki: Tantervűnk a siketnéma oktatás gerincévé a beszéd
tanítást, ennek központjává pedig a gyermek megnyilatkozni 
vágyó lelkét teszi.

Tantervűnk már 12 éves múlttal rendelkezik. Ezalatt az idő 
alatt, úgy tudom, kétszer változtattak rajta Azzal a kérdéssel, 
hogy ezek a változtatások mennyivel tették jobbá tantervűnket, 
e helyen nem kívánok foglalkozni. A tanterv-változtaíás kérdésé
vel kapcsolatosan — mint tételem keretéhez tartozót — csak azt 
emelem ki, hogy a szellem, amelyen felépült, érintetlen maradt. 
A régi igazság tehát ma is igazság ! Ebből aztán az következik, 
hogy akkor végzünk tantervűnk szellemében való helyes munkát, 
ha a siketnéma oktatás gerincévé a beszédtanítást, annak központ
jává pedig a gyermek megnyilatkozni vágyó lelkét tesszük.

Tantervűnk szellemének ilyetén való értelmezése pedig arra 
hív fel bennünket, hogy beszédet tanítván, társalogjunk siket
némáinkkal mindarról, amit azok alkalomszerűleg éreznek, óhaj
tanak, kívánnak és tudnak. Tantervűnk ezeket az alkalomszerűleg 
előálló jelenségeket „alkalomszerű“ jelenségeknek nevezi. Úgy 
vélem, hogy ennek az idézett kifejezésnek helyes megértésén és 
szabatos értelmezésén fordul meg jórészt a siketnémák beszéd
tanításának módszertani és gyakorlati szempontból való értékes
sége és eredményessége.

Tantervűnk beszédtanítási fejezetének szellemével nagyon 
sokat foglalkoztam úgy gyakorlatilag, mint elméletileg, mert eddigi 
működésem javarészét azokban az osztályokban végeztem, ahol 
kifejezetten „beszédtanítás“ szerepel. A gyakorlat közben kiala
kult elméleti véleményem s a szerzett elmélettel támogatott gya
korlatom évről évre öregbítették bennem azt a meggyőződést, 
hogy tantervűnk szelleme feltétlenül helyes és jó; de a fent 
említett gyakorlat és elmélet arról is meggyőződött, hogy a tan
terv vezérgondolatának és szándékának értelmezése eltéréseket 
mutat. Ezt a hitemet példákkal szándékozom megvilágítani. Még 
pedig olyanokkal, amelyeket vagy magam oldok meg gyakorlat
ban, vagy olyanokkal, amelyekről hallottam, olvastam, avagy ame
lyeket láttam.

Én pld. a magam részéről nem tartom helyes beszédtaní
tási eljárásnak azt a formát, amikor egy-egy nap beszédtanítási

Az alkalomszerű jelenségek és azok feldolgozása.
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menete így fest a gyakorlatban : A tanár hozzákezd a beszélge
téshez pld. ezzel a paranccsal: Üljetek le és figyeljetek! Beszél
getni fogunk. Közben azonban észreveszi, hogy egyik gyermek 
azt jeleli a másiknak: Nagyon örülök. Ezt az alkalmat megragadja 
s ki is fejezteti a gyermek észrevett érzését. Közben azonban az 
egyik gyermek kiabál, tehát — tekintve, hogy ez is alkalomsze
rűség — megtanítja ezt a kifejezést: Ne kiabálj! De alighogy 
ezt kifejezteti, megint új alkalomszerüség lép előtérbe. Egyik 
gyermek feláll s ezt akarja kifelezni: Tanár úr kérem Pista verek
szik. Alkalomszerű jelenség lévén, kifejezésre kerül ez is. De 
mellé kerül még (ez helyes) ez a mondat is: Ne verekedj!

Nehogy félreértsenek kartársaim, sietek kifejezésre juttatni 
azt, hogy az itt bemutatott beszédtanítási menetben nem azt tar
tom helytelennek, hogy ezeket kifejezésre juttatta, hanem csak azt 
nem helyeselem, hogy ezek közül az alkalomszerű jelenségek 
közül nem ragadta meg az arra alkalmasat, s nem fűzött hozzá 
gyakorlatilag értékes kis beszédkört.

A fent említett kifejezéseket magam is felette értékeseknek 
tartom, mert kogy képlettel éljek, ezek a beszédtanítás tenger
szemei és igazgyöngyei, Kifejezésre juttatom azokat én is, ha 
kifejezésre várnak. De nem elégszem meg egy kifejezett mon
dattal, hanem úgy irányítom a gyermekeket, hogy alkalomszerü
ség kapcsán kifejezett mondat köré kérdezösködésükkel és kiván- 
csiskodásukkal ők maguk alkossanak értelmüknek és beszédbeli 
képességüknek megfelelő kisded beszédkört.

Amikor ezt teszem, tantervűnk egy nagyon értékes köve
telményének teszek eleget. Ez az értékes és nagyon fontos köve
telmény így jut kifejezésre a tantervben: „ . . . az alkalomszerű 
jelenségekben rejlő s azokhoz fűzhető anyagon tanuljon meg a 
néma beszélni“. Ezt tartva szem előtt, az előbb felsorolt alkalom- 
szerű jelenségek közül megragadom mindjárt az elsőt s az ehhez 
fűzhető beszédanyag körében így társalognak a gyermekek: 
Nagyon örülök, Miért örülsz? Azért, mert új télikabátom van. 
Hol van ? Kint a folyosóu a fogason. Hozd be ! Szeretném meg
nézni. Behoztam. Tessék megnézni! Igazán szép kabát. Kivette? 
Az édes anyám vette. Mikor vette ? Szombaton délután. Hol vette? 
A Baross-téren vette. Hány koronába került? 45 koronába. Nem 
volt drága, mert szép és finom. Miből van a kabátod ? Nem 
tudom. Te tudod? Én sem tudom. Én tudom. Mondja meg kérem. 
Megmondom. Szövetbül van. Milyen színű a kabátod? Sötét-kék 
színű. Megköszönted-e ? Igen, megköszöntem. Nagyon vigyázz rá,



hogy sokáig eltartson ! Nagyon fogok rá vigyázni. Nekem is van 
télikabátom. A tied is új? Az enyém nem új. Az enyém már régi. 
Hány éve viseled ? Már négy éve. Már szűk is, rövid is a téli
kabátom. Jövőre már én is kapok új télikabatot, stb.

Talán fölösleges is említenem, hogy e fenti beszédanyag 
körében a kérdések legtöbbjét maguk a gyermekek intézik tár
saikhoz Én lehetőleg passzív szerepet töltök be. Activ szere
pem akkor akad, ha a gyermekek kifogynak a kérdésekből, ha 
tartalmi és alaki szempontból újat kívánok nyújtani a gyermekek
nek, vagy ha irányítani akarom a gyermekeket a praktikus beszédre 
és logikus gondolkozásra,

Kétségtelen ugye, hogy egy alkalomszerű jelenség kapcsán 
kifejezésre jutott egy gondolatnak ilyen természetű beszédkörrel 
való ellátása gyakorlati szükséget elégít ki. A gyakorlati szükség- 
kielégítése mellett még másik két nagy hasznát is tapasztaltam a 
feldolgozás e módjának. Nevezetesen azt, hogy a gyermekek 
megkedvelik a beszédet és megtanulnak kérdezni.

Természetes, hogy erre elő kell készíteni a gyermeket, már 
az I. osztálytól kezdve. A beszédtanítás e kezdő fokán megelég
szünk egykét kérdéssel. Hova-tovább aztán jóformán észrevét
lenül bővül a gyermek kérdezősködő, kutató és mondani való 
kedvének köre.

Bármennyire nem szeretnék hosszadalmas lenni példák fel
sorolásával, mindamellett is úgy érzem, hogy a feldolgozásnak 
egy példáját még be kell hogy mutassam.

Igaz ugyan, hogy régen volt már, még tantervűnk csecsemő
korában, de láttam ilyen beszédtanítást is: Álljatok fel! Kimegyünk 
a kertbe. A kertről fogunk beszélni.

tízzel „alkalomszerűvé* tevén a beszédtanítást, így folytatta: 
Ez kert. Ez a kert három részből áll. Ez itt virágos kert. Az ott 
konyhakert. Amaz ott gyümölcsöskert. A virágos (dísz) kertben 
virágok vannak. A konyhakertben saláta, sárgarépa, gyökér, bab, 
borsó stb. terem. A gyümölcsöskertben gyümölcsfák vannak. A 
gyümölcsfákon gyümölcs terem stb.

A kertben vannak főutak és mellékutak. Ez főút. Az mel
lékút. A főút széles. A mellékút keskeny stb.

Ilyen formában tanultak a IV. osztályos gyermekek a kert
ről vagy egy hétig. Minek nevezhetjük ezt az eljárást ? Értéktelen 
ismeretnyújtásnak, de semmiesetre se beszédtanításnak.

Ha szembe állítjuk a beszédtanításnak itt bemutatott három 
példáját, akkor arra a tapasztalatra jutunk, hogy az első példa
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szerint tanítók a tanterv szellemének csak az egyik gondolatát 
(alkalomszerű jelenség) érvényesítik beszédtanítás közben. A mási
kat (alkalomszerű jelenséghez fűzhető beszédanyag) — a szintén 
nagyon fontosat — jóformán teljesen figyelmen kívül hagyják.

A második hélyen bemutatott példát figyelvén azt tapasztaljuk, 
hogy abban már kifejezésre jut a tanterv szellemének mind a két 
— egyformán fontos követelménye — (alkalomszerűség) hozzá
fűzhető beszédanyag.

A második példán szemléltetett beszédtanítási eljárás felel 
meg tehát a tanterv szellemének. Ez változatosabb, mint az első. 
Sokkal több értékes beszédanyag kerül így feldolgozásra, mint 
amúgy. Az úgynevezett társalgást sokkai jobban szolgálja ez, 
mint amaz s végül a kérdezősködésre is összehasonlíthatatlanul 
jobban serkenti a gyermeket, mint az első.

A harmadikról a következőleg vélekedem: Ezen eljárási 
módnak csak a köpönyege viseli magán a tanterv követelte alka
lomszerű jelenség bélyegét, vagy a látszat, vagy pedig az önámítás 
kedvéért. Az eljárásnak ez a módja vagy a meg nem értésnek, 
vagy pedig a vaskalaposságnak az eredménye.

Az itt elmondottakat egybevetve, ismételten megint csak azt 
hangoztatom, hogy akkor végzünk tantervűnk szelleme szerint 
való helyes beszédtanítást, ha nem csak az alkalomszerű jelensé
geken, hanem az azokhoz fűzhető beszédanyagon tanítjuk a 
némát beszélni.

Kelemen Ignác

Ábécé szerkesztésének fontossága gyengetehetségű 
gyerm ekek szám ára.

Irta: Kelemen Ignác.

Azáltal, hogy a pedagógus saját megfigyeléseit rendszerint 
az épérzékü és épelméjű gyermekek szellemi világából meríti, 
miután az állandó és közvetlen kapocs csakis ehhez fűzi, a mi 
szorosabb anyagunknak a gyengetehetségü gyermeknek irányítá
sához közel sem jár. így érthetővé lesz, — a hazai pedagógiának 
magas színvonalát igazoló értékes tankönyvek egész légiója dacára 
oda jutottunk, — hogy még külön (speciális) abécés könyvünk 
sincs a gyöngébbteheíségüek részére.

ló évi gyógypedagógiai működésem alatt ugyan már 2
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ízben próbálkoztam Káplán collegámmal társulva, ily ábécé meg
szerkesztésével ; azonban a biráló-bizotfság dolgozatunkat kielé
gítőnek nem találta és elfogadásra sem ajánlotta a magas minisz
tériumnak.

E sikertelen próbálkozásaim után azonban munkakedvem 
semmikép sem lankadt e l ; sőt fokozottabb buzgalommal és még 
behatóbban kezdtem az egésszel foglalkozni. Ezért az utolsó 3 
évben több ízben is külföldi iskolák látogatására indultam, hogy 
első sorban ily tankönyv kifogástalan megszerkesztésére szükséges 
ismereteimet, a külföldön végzett megfigyeléseim fonalán, bővítsem. 
Ausztria, Némethon, Svájc, Belgium  és Hollandia számos a mieink 
hez hasonló célzattal épült tanintézetében nemcsak az ott divó 
tanítási módszerek és az ezekkel elért eredmények, hanem maguk 
a tankönyvek is érdekeltek, mely utóbbiakat annál könnyebben 
vonhattam tanulmányaim körébe, miután külföldi szaktársaim a 
legnagyobb készséggel ajándékoztak meg mindig egy egy pél
dánnyal.

Miután jelen közleményemben csakis az abécé-vel óhajtok 
foglalkozni, megemlíteni akarom, hogy mégis csak kedvezőbb 
viszonyokra utal az a körülmény, hogy az imént felsorolt államok 
mindegyikében minden egyes osztály részére külön-külön tan 
könyv van. A többnyire igen ügyesen szerkesztett könyvek mind
egyike a néha meg sem nevezett szerző jeles szakismeretére vall, 
bár úgy a mi viszonyainkhoz mérten, mint pedig általánosságban 
is, bennük elég kifogásolni valóra akadtam. S miután egy helyütt 
sem találtam oly könyvet, mely talán ford ítás vagy átdolgozás  
alakjában számunkra hasznavehetőnek mutatkoznék, legjobbnak 
vélem, ha a szerző saját személyes tapasztalatai alapján eredeti 
dolgozat megszerkeztésével próbálkozik, mások, fordítás vagy 
átdolgozás leple alatt rejtőzve, érdemeinek eltulajdonítása nélkül.

Szóljunk most néhány irányelvről, melyet ily m a g ya r eredeti 
abécés tankönyv készítésénél követni lehetne.

Első sorban úgy vélem, hogy egy oldalon csak egy betű  
ismertetésére szórakozzunk, tekintet nélkül, hogy melyik betűvel 
kezdjük, miután teljesen mindegy, hogy melyik legyen az első 
betű, mit a gyermekkel megismertessünk. Ha tehát az első olda
lon pl. „á“-val kezdünk, úgy mint azt Nagy László—Urhegyi 
abécés könyvében látjuk, akkor a növendékeink számára 2—3 
sorban egymásután álljon ez a betű. pl. így: „á-á-á-á“.

A gyengetehetségű gyermeket úgyis az jellemzi, hogy ha 
már az első helyen nyomtatott betűt meg is tanulta, még mindig
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ingadozik, és nem ismeri meg rögtön, hogy másutt, más lapon 
is ugyanaz az „á“ betű van, mint az elsőn, és éppen azért attól 
sem kell tartanunk, hogy a folytonos ismétlésre a gyermek reá 
találna unni, mint az az épérzékűeknél napirenden van.

Az egyes hetüket különféle nagyságban  mutatnám be és 
miután híve vagyok az együttes írva olvastatási módszernek, leg
célszerűbbnek tartom, hogy az írott betű a m ásik  vagyis szem
beniévé oldalon nyomon kövesse a nyomtatottat. Soh’se tartsunk 
attól, hogy a gyermek agyát talán túlterhelnök, ha egyszerre tanít
juk ugyanazon betű írására is. Igaz ugyan, hogy Svájcban pl. 
mint azt Bernben magam is láttam, az első osztályban az egész 
év alatt csak a nyomtatott betűket tanulja a gyermek; még sem 
tartom célszerűnek azt a mi viszonyaink között, tehát a magyar 
gyermek részére, azon egyszerű okból, mert magyarban a nyom
tatott és Írott betű alakja között soha sincs olyan nagy különbség, 
mint a németben egy és ugyanazon betű nyomtatott és Írott képe 
között.

Ugyanez okból nem tartom helyesnek, ha magyar szerző, 
még az épérzéküek részére készült könyvében is, a külföld ily 
— szerintem nem helyes — példáját követi. Már azért sem tar
tom megengedhetőnek az olvasást az írás tanításától különválasz 
tani; mert ha a gyermek a nyomtatott betűn kívül a hozzá több 
nyíre nagyon hasonló Írott betűt is tanulja, egyik a másik támo
gatására és kiegészítésére szolgál és mind a kettőnek a képe meg
rögződik a gyengetehetségű gyermek agyában.

Az imént említetteknél fontosabbnak vélném annak különös 
hangsúlyozását, hogy gyengetehetségű  gyerm ekre határozottan káros 
hatással van, ha nála a nyomtatott betűk olvastatását az Írott 
betük-étől különválasztva  eszközöljük.

Ne felejtsük ugyanis, hogy rendszerint az írást nem úgy. 
tanítjuk, mint az olvasást, midőn »in m édiás rés« a látott betűt 
azonnal megnevezzük, hanem csak bizonyos ideig folytatott írási 
előgyakorlatok után kerül a sor az egész betű leírására, illetőleg 
ennek megtanítására, tehát csak akkor, mikorra a tanuló a nyom 
tatott betűk legtöbbjét már ismeri. Míg azonban az épérzékü gyer
mek ezen közismert előgyakorlatokkal egy, néha már fél hónap 
alatt is végez, addig ily előgyakorlatok a gyengetehetségű részére, 
áthidalhatatlan nehézségek alakjában, akadályozzák a haladást. 
Nézetem szerint pl. mindig sokkal könyebb lesz a gyengetehet 
ségü gyermekeknek elsajátítani az „i“ alakját és azt le is írni. 
mint előzetesen előbb az „i“-hez hasonló jeleket, vagyis egymás-
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sál egyenlő alakú és nagyságú íveket leírni. Az ilyen írási elő- 
gyakorlatok azonfelül még bizonyos ügyességet és művészetet is 
igényelnek, melyeknek az épérzékű gyermek már a veleszületett 
szemmérlék bírása folytán is meg tud felelni. A gyengetehetségü 
gyermek részére ellenben sokkal könnyebb lesz, ha, mint iennebb 
már említettem, mindjárt magát a betűt és nem előbb az erre 
mintegy rávezető többféle vonalat tanulja meg leírni égyenkint.

De még a gyengetehetségü gyermek lelkülete ellen is vétünk, 
ha természetes tevékenységének mintegy gátat vetünk akkor, ha 
nem mindjárt az írásjelek jelentőségére tanítjuk és inkább csak 
értéktelen pontok és vonalak húzásával terheljük meg.

Különben tudja és megfigyelheti mindenki, hogy a gyet 
inek nemcsak széjjelszedegetni (elszakítani, szétdarabolni stb.) sze
reti a tárgyakat, hanem több kevesebb türelemmel egyes darabok 
összerakosgatásából egészet is akar készíteni. Az egyes betűk 
egymásmellé való helyezése sem más, mint építgetés s az így 
alkotott szó talán mint az illető fogalom épülete áll meg ily gyer
mek szellemi világában.

Általánosságban nem is kerül nagy fáradságba a gyermek
kel az írott betűt elsajátítatni. Nehézségre rendszerint kezdetben 
találhatunk; 2—3 betű után azonban könnyedén megy az egész. 
Sőt maga a gyermek akárhányszor felszólítás nélkül, önszántából, 
kedvtelésből, sőt unalomból is próbálgatja egyik-másik betű lemá
solását. Siker esetén természetesen nagyon tud ennek örülni, ami 
kedélyállapotát mindig vidámra hangolja, tehát lelki életét befo
lyásolni tudja. Emellett természetesen önkénytelenül fejlődik s 
fokozódik megfigyelcképessége is.

Azokat, kik némi aggállyal volnának véleményem iránt és helye
sebbnek hiszik, hogy jóval később oktassuk az Írásra a gyenge
tehetségűt, azzal nyugtathatom meg, hogy a mi kiségítő iskoláink 
első osztályába kerülő gyermek egy évig úgyis járt már a nép 
iskola I. osztályába s ha ott egy esztendő alatt nem is tudott 
megfelelni, mégis csak némi ismereteket szerezhetett legalább a 
nyomtatott betűkről, mert ha abszolúte semmit sem sajátított el, 
akkor, mint idióta, a kisegítő-iskolába sem való.

Az írott betűk oktatása alkalmával a szöveg megválasztására, 
illetőleg az egyes betűk összeállításából szerkesztett szavakra 
akként ügyeljünk, hogy az. nemcsak a nyomtatott betűk szövegé
vel legyen azonos, hanem egészen új szöveget is tartalmazzon. 
Ha ugyanis az utóbbira nem ügyelve az írott szöveg a nyomtatot
tal teljesen azonos, könnyen megtörténhetik, hogy a gyermek nem
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eléggé gondolkodik és az előző nyomtatott szöveg elegendő 
begyakorlása folytán könyv nélkül, mondjuk automatice olvassa 
az írott szöveget. Ajánlatosnak találnám azt is, hogy a két külön 
böző szöveg terjedelme ne legyen egyenlő; még pedig az írott 
szöveg  jó v a l terjedelmesebb legyen. Különben a fentebb említett 
nézetem szerint legjobbnak vélem a nyomtatott szöveget írásban 
megszerkeszteni és ehhez új írott betűkből álló szöveget fűzni. 
Bár nem kell, hogy az írott szöveg első része teljesen azonos 
legyen a nyomtatott szöveggel, azonban még az sem baj, mert 
ha a gyermek esetleg a nyomtatott szöveget begyakorolva az írottat 
könyv nélkül akarná olvasni, mégis csak megakad az új szöveg 
nél, mely oly kellemetlen érzést kelt a gyermekben, mintha futás 
közben hirtelen megakasztanák. így azután a gyermek magától 
is leszokik a gépies, könyvnélküli olvasásról, nehogy a kellemetlen 
érzés ismétlődjék. Az írott szöveg nagyobb terjedelme gyakorla ti 
szempontból is előnyös, mert a gyermeknek alkalma nyílik úgy
szólván a kézírás olvasásában magát gyakorolni. Ugyané szem
pontból a többi osztályok számára készült olvasókönyvek részére 
is ajánlatosnak tartanám minél több írott szöveget elhelyezni; sőt 
nagyon kívánatos volna, hogy különbözően írt szövegek úgy
szólva kézírási gyakorla tok  is elhelyezést találnának, úgy mint azt 
Tom csányi jeles munkájában összegyűjtve találjuk. Kár, hogy 
eddig az olvasókönyvek szerkesztői erre a gyakorlati irányra 
figyelemmel nem voltak.

Kívánatos volna, hogy azok az olvasókönyvek, melyek az 
egyetemi nyomdában készülnek és mint az állam tulajdonai ország
szerte legelterjedtebbek, a kéziratolvasásra is nagyobb súlyt helyez
nének. Talán ez az oka annak, hogy még a középiskolai tanuló 
sem tud különböző és néha olvashatatlannak látszó kéziraton 
eligazodni.

Az írott betűk szintén különböző nagyságúak legyenek, úgy 
mint azt a nyomtatott betűk részére kívánatosnak mondottuk. Az
egyes szavak közölt nagyobb legyen a távolság, mint amilyen a 
rendes szóköz. A szavak megválasztása pedig úgy történjék, hogy 
kerüljük a túlsók betűből álló szavakat, ellenben legyen a szó 
minél rövidebb, de soha értelem nélküli, pl. kerülendők az ily 
gyakorlatok: „ap áp ep ét étét ta-tát“ stb. (Nagy László —Urhegyi.) 
A szöveg értelme a gyöngeíehetségü gyermek gondolatkörének 
legyen megfelelő. Rövid mondatok rövid szavakból képezve. A 
gyakorlatok kezdetén elegendő, ha egy-egy betű után nehány 
sornyi szöveg következik s miután a gyakori ismétlések kivána-
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tosak, kell hogy a mondatok különböző szó- és sorrendben vál 
takozzanak.

Különös figyelemmel legyünk az egyes ékezetekre, neveze
tesen a pont és vonás megkülönböztetésére vagyis a magán
hangzók hosszúságát, vagy rövidségét jelezzük vastagabban.

Mintán a könyvbe rajzolt képet, egyes tárgyak illusztrálására, 
föltétien szükségesnek tartom, ajánlom is, hogy minden egyes 
betűnél meglegyen. De teljesen felesleges, hogy pl. a „k“ betű 
ismertetésénél a kakas, kukorica, kalap, kút, kosár  és még egy 
néhány k  belűvel kezdő tárgy képe be legyen mutatva.

Igaz ugyan, hogy a kép segítségével a gyermek emlékeze
tébe jobban vésődik be egy-egy betű; ha azonban több képet 
mutatunk' (mint pl. azt a „k'-ról említettem), a sok kép a gyer
mek figyelmét, tulajdon célunktól, a „k“ helyes hangoztatásától, 
teljesen el fogja terelni, mert egész gondolatvilágát nem a betű, 
hanem a látott képek töltik be, ami inkább még zavarólag is hat.

*

A nagy betűkkel egészen úgy bánjunk el, mint a kis betűk 
kel. Egyik oldalra a nyomtatott, a másik oldalra az írott betű 
kerüljön s mindegyik betű, a hozzá tartozó szöveggel együtt, 
egy-egy külön oldalon legyen elhelyezve.

Az olvasm ányok soha valótlant ne tartalmazzanak, nem létező 
tárgyról vagy eseménytől ne szóljanak; a farkasról s egyéb állat
ról szóló mesékkel a gyermeket ijesztgetni nem kell. Túlhosszú 
se legyen az olvasmány, ami különben első osztályban még 
épérzékü gyermek részére sem ajánlatos.

*

Az imént elsorolt megjegyzéseimmel, tudom, nem mutattam 
be teljesen, hogy miként készüljön egy hasznavehető abécés 
könyv a gyengetehetségű gyermekek számára. De talán e néhány 
megjegyzés még sem felesleges, talán ezen saját tapasztala
taim alapján tett megjegyzésekkel elősegíthetem a gyengetehet
ségű gyermekek számára oly szükséges abcés könyv megírását, 
mert eddigelé sajnos semmiféle abcés könyvünk nem lévén, egé
szen magunkra vagyunk hagyatva, ha hivatásunk az első osz
tályba szólít.
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A siketném a gondolkodása.
Irta : Szobolovszky István.

Tapasztalati tény, hogy a siketnéma lelkivilágára, annak tar
talmára, minőségére leginkább gondolkodása révén lehet siker
rel következtetni. Egyúttal itt látjuk azokat a különbségeket is, 
melyek a siketnéma subjektivitását a hasonló korú épérzékűétől 
választják. Kétségessé teszi azokat a véleményeket, melyeket a 7 éves 
korú siketnéma és a 6 éves épérzékű gyermek lelki fejlettségé
nél, érettségénél bizonyos párhuzamokat szoktak állítani. Meg
akadályozza, hogy az egyes tanítási tárgyak, beszédkörök időelőtt 
érvényesüljenek az osztályokban. Megóvja a tanárt és a tanítványt 
a fizikai és a pszichikai túierőltetéstői.

A siketnéma gondolkodását két főkörre kell osztanunk. 
Nevezetesen: a hangbeszédtanítás előtti s a hangbeszédtanítás 
alatti és utáni időkörre. Ez annál is inkább szükséges, hogy lás
suk azokat az eltéréseket, melyek a siketnéma és az épérzékű 
gondolkodásában találhatók.

A siketnéma gondolkodása addig, amíg a hangbeszéd kere
tein kívül esik, pusztán és kizárólag a szemléleti gondolkodás 
körébe tartozik. Míg ellenben az épérzékű gyermek, mihelyt bizo
nyos szókincsre tett szert; többé-kevésbé az olvasás, az elvont 
gondolkodás területére lép. Mindebből sok mindenre lehet követ
keztetnünk. Leginkább pedig a sikelnéma szellemivilága minemü- 
ségére, fejlettségére.

De mielőtt erről szólnánk: hasonlítsuk össze a szemléled 
és az elvont gondolkodás lényegét.

A szemléleti gondolkodás lényege abban rejlik, hogy bizo
nyos konkrét dolgokat, tárgyakat, jelenségeket, viszonyokat meg
ismerjük s ebből alkossuk a világ képet. Az elvont gondolkodás 
célja abban pontosul össze, hogy a szemléleti gondolkodás révén 
nyert anyagot, jellege, minősége, időszerűsége szerint egyesítse, 
csoportosítsa, rendezze, tömörítse.

A szemléleti gondolkodás anyagát a külső világ képezi, 
melyből érzékietek, érzékietcsoportok, képek, képzeletek, fogal
mak, vagyis közképek keletkeznek. Az elvont gondolkodás lényege : 
a szóban gyökerezik. Épp ezért az elvonás, az elvont gondolko
dás egyes-egyedül csak a szó által lehetséges. Úgy a szemléleti, 
mint az elvont gondolkodás az egyén szellemi fejlődése, töké
letesedése szempontjából szükséges. Azonban elszigetelt jellegé
ben édes-keveset ér.



A siketnéma gondolkodása. 273

Jeleztük, hogy a kis siketnéma gondolkodása kezdetben 
pusztán szemléleti gondolkodás, mely messze mögötte van a 
hasonló korú épérzékü gyermek gondolkodása fejlettségétől. A 
dolog első pillanatban érthetőnek látszik, mert hisz a siketnéma 
egyik fontos érzékszervét nélkülözi. Gondolkodásának anyaga 
szegényebb, mint az épérzékünél. Ezt mi sem vonjuk kétségbe 
Ámde nem erről van szó, hanem szellemivilága fejlettségéről. 
Mert hisz kétségtelen, hogy a kevés anyaggal biró szellemivilág 
is lehet fejlett, érett.

A kis siketnéma meglévő érzékszervei révén éppen olyan 
anyagokat szerezhet, mint az épérzékű érzékszervétől. Az ide 
tartozó érzékletelemek, képek, képzetek, közképek, fogalmak 
között nem is lehet különbség. De ezzel szemben nagy különb
séget találunk a gondolkodásban, az anyag elrendezésében, cso
portosításában, áttekinthetőségében, egyszóval a szellemi fejlett
ségben. A kis siketnéma szellemi anyaga csak igen primitív, vas
kos, átlátszotlan rendszerekbe, csoportokba van összefoglalva.

Hiányzik a tisztaság, az áttekinthetőség, a pontos ellenőrzés, 
mi a gondolatfűzésnél, helyesebben a logikai gondolkodásnál, 
múlhatatlanul szükséges. Épp ezért a kis siketnéma gondolatai 
nem is tudnak maga helyén és idején kellőleg érvényesülni. 
Emellett a szemléleti alapon nyugvó gondolkodás lassú és fárasztó. 
Nagy energiát követel. Igaz, hogy a szemléleti gondolkodás csak 
bizonyos fokra redukált szemlélettel dolgozik, mert hisz a kép
zetek, a fogalmak különböző szemléletek redukálásából, össze
vonásából keletkeznek, azonban ez az anyag ily jellegében véve 
is nagyon terjedelmes a szóhoz képest. Eszerint nehezebben 
kezelhető, egységesíthető, csoportosítható, mint a szó. Egy-egy 
szó hátterében terjedelmes, vaskos képek, közképek lehetnek, 
melyeket az elvont gondolkodásnál csak akkor hozunk felszínre, 
előtérbe, ha szükség van rájuk, rendszerint a kétes, homályos 
esetekben. A kis síketnémának azzal a durva, terjedelmes anyag
gal kell dolgoznia, mi lassúvá teszi a gondolkodást. Sok helyütt 
ezt nem veszik tekintetbe, olyan ütemű munkát követetnek a kis 
siketnéma gondolkodásától, mint az épérzékű gyermekétől Nyil
vánvaló, hogy az épérzékü gyermek a hangbeszédtanulás kezde
tétől, 1—2 éves korától gyakorolja elvont gondolkodását, ellen
ben a siketnéma csak 7 éves korától, helyesebben az intézetbe 
való lépésétől. A túlzott követelmények, melyeket a kis siketné
mával szemben támasztunk, elébe vágnak a siketnéma gondol
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kodása helyes kialakulásának, amennyiben az elvont gondolkodás 
területére lép. Ez azonban a hangbeszéd valamint a mondatalko
tás szempontjából káros hatású.

Ne feledjük, hogy a szemléleti gondolkodás más mederben, 
más törvényszerűség szerint folyik, mint az elvont gondolkodás. 
Gyakran tapasztaljuk, hogy a mondatalkotásnak azon tagjai, melye
ket az elvont gondolkodás összefűzött, helyesek, míg ellenben a 
szemléleti gondolkodás alkotta részletek helytelenek.

Ezek után kérdés tárgyát képezi, vájjon a siketnéma elvont 
gondolkodása a gyorsaság, a tökéletesség szempontjából azonos-e 
az épérzékű gyermekével ? Korántsem. Miért? Egyszerűen azért, 
mert a szó, mely az elvont gondolkodás elemét képezi, a siket
némára nézve más sajátsággal bír, mint a hallóra. Ránézve a szó 
csak bizonyos kép. Tehát a siketnéma elvont gondolkodás is 
csak képekben, a beszédképekben való gondolkodás, melynek 
ellenőrzője a beszédszervek izomérzése, a tapintás és a tátás. Az 
épérzékűnél tisztán a szem végzi ezt a szerepet. Mintegy akkor 
is halljuk a szót, hogyha hang nélkül gondolkodunk. Ugyanígy 
van a siketnérna beszédszervi izomérzéssel, az ide tartozó tapin
tással és a látóképekkel.

Összegezzük. A szavakban, vagyis a hangképekben való 
gondolkodás sokkal könnyebb munkát ró a siketnémára; helye
sebb a lelkitartalom csoportosítása, elrendezése, stb., mint puszta 
szemléleti gondolkodásnál. Minthogy a siketnéma elvont gondol
kodása is csak képjeliegű, nehezebb, fárasztóbb, többé-kevésbbé 
tökéletlenebb, mint az épérzékűé. Azonban minél tökéletesebb a 
hangbeszédtanítás s minél hosszabb időtartalomra szorítkozik, 
annál jobban közelíti meg az épérzékűét. Nézetünk szerint a 
jelenlegi 8 esztendei képzés édes kevés e műveletre. Bizonysága 
ennek az intézetből kilépett siketnémák, akiknek a gondolkodását 
bizonyos naivitás, sekélyesség jellemzi.

A siketnémák gondolkodása gyakorlati elemzéséről más
kor szólok.
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A siketném a intézeti képző Londonban.
Értesítő nyomán közli : Michels.

Az „Association for the Oral Instruction of the Deaf and 
Dumb" (A siketnémák beszédtanítására alakult egyesület) London
ban W. 11. Fitzroy Square képzőt tart fenn, melynek szervezetét 
az alábbiakban közöljük:

A képzés ideje két évben, indokolt esetben egy évben 
van megállapítva. A felvétel szeptember 2-ik és 3-ik hetében tör
ténik.

A felvételi feltételek a két éves tanfolyamra jelentkezők
számára :

1., a betöltött 18-ik életév.
2., elemi iskolai tanítói oklevél, vagy az Oxfordi, Cambridgei, 

vagy londoni egyetemeken nyert második szigorlatról szóló bizo
nyítvány, esetleges magasabb pedagógiai képesítés.

3., bizonyítvány arról, hogy a felvételre jelentkező ép és 
egészséges, hogy látása és hallása kifogástalan, hogy beszédszer
vei rendben vannak.

4., kifogástalan erkölcsi magaviseletről szóló bizonyítvány.
Akik egy év alatt akarják megszerezni a siketnéma-oktatói

képesítést, azoktól megkövetelik, hogy rendes tanítói képesítéssel 
legalább 2 évi tanítói működést tudjanak felmutatni és hogy ezen 
kívül legalább egy évig gyakornoki minőségben valamelyik angol
országi siketnéma intézetben lettek légyen alkalmazva.

Fenti képesítésekkel felvehető bárki, tekintet nélkül nemére, 
vallására és nemzetségére.

A rendes hallgatók £  12 (288 K.) a rendkívüli hallgatók 
£  25 (584 K.) tandíjat fizetnek évente.

Az olyan hallgatók, akiknek szülei nem laknak Londonban, 
a képző igazgatósága által kijelölt családokhoz mennek ellátásra 
évi £  30 (720 K.) eltartási díj ellenében. Minthogy a rendes 
hallgatók az „Association for the Oral Instruction of the Deaf 
and Dumb“-tól évi £  20 (480 K.) ösztöndíjat kapnak, az eltar
tási- és tandíjaikat ösztöndíjukon felül csak évi £  22 (528 K.) 
összeggel kell pótolniok.

A használatos kézikönyvek körülbelül 24 koronába kerülnek, 
a hallgatók azonban az intézet könyvtárában levő kézikönyveket 
is használhatják.

A két éves tanfolyamhallgatók tantárgyai : angol nyelvtan és 
irodalom, történelem, földrajz, mennyiségtan, egészségtan, fermé-
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szettan, rajz, női kézimunka (női hallgatók számára), faslöjd (a 
férfi hallgatók számára), a siketnéma oktatás módszertana, gyakoi- 
lati tanítások, a siketnéma-oktatás története és neveléstana, az 
érzékszervek és az idegrendszer bonc- és élettana, a beszédszervek 
élettana és phonetika.

Az itt felsorolt tantárgyak közül azonban csak a speciális 
tantárgyakat hallgatják a jelöltek a képzőn. Az általános művelt
séghez tartozó egyéb tárgyakból ugyanis a középiskolák számára 
felállított képzőn nyernek képesítést a hallgatók.

Az egy éves hallgatók csak a szaktantárgyakból tesznek 
vizsgát.

A jelöltek szakemberekből álló vizsgáló-bizottság előtt szá
molnak be szaktudásukról, mely alkalommal a középiskolai képzőn 
szerzett általános műveltségűkről szóló bizonyítványukat is bemu
tatni tartoznak.

Az előadások 9-től 12 óráig tartatnak naponta. Ezeknek 
látogatása kötelező. A mulasztás csak orvosi bizonyítvánnyal iga
zolható.

A képesítést szerzett hallgatók maguk gondoskodnak alkal 
maztatásukról.

A magániskolákat hozzávéve, Augolországban az 1911—12 
tanévben volt összesen 50, Scotiában 13 és Írországban 5 siket
néma intézet.

A szakemberek fizetése igen különböző, többnyire az inté
zet jeilege szerint változik.

London városának tanácsa évi 250 koronával nagyobb fize
tést ad siketnéma intézeti oktatónak, mint a hasonló szolgálati 
idővel biró népiskolai tanítónak.

Ha az illető szakember az intézetben élvez: lakást, család
jával együtt élelmezést, mosást és orvosi segítséget, akkor kezdő 
fizetése évi 2400 K, amely járandóság 3140 koronáig emelkedik.

Az intézetben nem lakó kollegák kezdő fizetése 2500 K, 
amely járandóság 4320 koronáig emelkedik.

Az angol intézetekben épúgy, mint az amerikai siketnéma 
intézetekben a legnagyobb részt nők tanítanak. Fizetésük kisebb, 
mint az ugyancsak osztályfizetéssel megbízott férfi kollegáké. Az 
intézetben lakó és teljes ellátást élvező tanítónők kezdő fizetése 
1080 K, amely 2160 koronáig emelkedik, az intézetben nem lakók 
pedig 1680 K kezdő és 2360 K legmagasabb fizetést élveznek.

Megjegyzem, hogy az angol megélhetési viszonyok sokkal 
kedvezőbbek, mint a mieink.
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A Londoni szakképző 1872. óta áll fen. Ezen idő óta a mai 
napig összesen 92-en nyertek szakképesítést. Ezek közül csak 7 
férfi van, a többi 85 nő.

Ealingben hasonló szervezetű képzőt tart fenn egy szak
emberekből alakult más egyesület is. A legutóbbi két év óta 
kísérletek történtek arra nézve, hogy az Angolországban fenáiló 
két siketnéma intézeti tanáregyesületet egyesítsék. Ezzel a Ealing
ben létező megszűnne és az összes szakemberek Londonban 
nyernék kiképeztetésüket.

HAZAI HÍREK.

Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos' 
szaktanácsa október hó 22-én tartott gyűlésének tárgysorozata.

1. A tanítóképző előadó tantestületének október 14 iki jegyző
könyve.

2. Az érzéki és értelmi fogyatékosokra vonatkozó törvény- 
tervezet.

3. Kardos Honoria kérvénye magán kisegítő-iskola engedé
lyezése tárgyában.

4. Az állami kisegítő-iskola igazgatójának felterjesztése a 
tanulók végbizonyítványa tárgyában.

5. A debreceni siketnémák intézete igazgatóságának felter
jesztése az osztály- és végbizonyítványok bélyegelése tárgyában.

6. Az ungvári siketnémák intézete igazgatóságának felter
jesztése az óradíjak tárgyában.

7. Emmer István kérelme a rajzórák díjának felemelése tár
gyában.

8. Greiner László szabadságolása.
9. A csongrádi kisegítő-iskola költségvetése.
10. A nagybecskereki kisegítő-iskola tanítási tervezete.
11. Az aradi siketnémák-intézete órarendje.
12. A „Kecskeméti Újság“ közleménye kapcsán szükséges 

intézkedések.
13. Lett József történelmi munkája.
14. Az ungvári siketnémák-intézete módosított órarendje.
15. A szegedi siketnémák módosított órarendje.
16. A szatmári kisegítő-iskola tananyag beosztása.

18*
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17. Az aradi siketnéma-tanonciskola munkarendje.
18. Az ifjú vakok szegedi intézete igazgatóságának javaslata 

a Vakokat gyámolíió orsz. egyesület gyűlésén való részvétel tár
gyában.

19. Herodek Károly indítványa a nyugdíj ügyben.
A gyógypedagógusok nyugdíjügyének elsőfokú intézése 

a f. évi 55.425. sz. rendelettel a szaktanács körébe utaltatott, E 
szerint jövőben a nyugdíj kötelekéoe való felvétel, valamint min
den a nyugdíjra vonatkozó ügyben elsőfokúlag a szaktanács fog 
intézkedni.

Gyógypedagógiai tanítóképző vendéglátógatói. A vallás- 
és közoktatásügyi m. kir. minisztérium f. évi 133.808 sz. rende 
létével megengedte, hogy a szeretetházi nevelőképző tanfolyam 
hallgatói dr. Ranschburg Pál előadásait hallgathassák a gyógy
pedagógiai tanítóképzőn.

Iparos tanonciskolák segélyezése. A Nagyméltóságú val
lás és közoktatásügyi m. kir. ministerium 130.405. sz. rendeleté
vel a szegedi, aradi, kecskeméti, soproni, egri, ungvári, temes
vári és kolozsvári intézetekkel kapcsolatosan működő tanonc
iskoláknak egyenként 500—500 K segélyt utalványozott ki.

A kézügyességi oktatás javítása A szaktanács szeptem
ber 17-iki gyűlésen hozott határozat alapján a sikeínéma intézetek 
kézügyességi oktatására vonatkozólag Ő Nagyméltósága f. évi 
október hó 22-én 133.662. sz. a. kelt rendeletével a következő 
fontosabb intézkedéseket tette.

A siketnémák intézeteinek megvizsgálására kiküldött bizto
sok jelentéseiből, de Mihalik Oyula iparművészeti iskolai tanár
nak a siketnémák budapesti, váci intézetéről közvetlen megfigye
lések alapján előterjesztett jelentéséből is arról lehetett meggyő
ződni, hogy a kézügyességi oktatással megbízott tanerők általá
ban odaadással és nem kevesebb értéssel foglalkoznak a kéz
ügyességi tárgyak tanításával. Ennek megfelelően az eredmény, 
különösen az újabbi időben alig eshetik olyan észrevétel alá, 
hogy e téren akár gyökeresebb reform volna szükséges, akár 
pedig ez az oktatási ág az iparmészet iskola állandó irányítását 
igényelné. Csupán a készített munkákban a külső csin és a nem
zeti jelleg érvényesítése esik észrevétel alá.

Miután pedig a kéziigyeségi oktatás az izlésfejlesztésnek 
is eszköze kell, hogy legyen, ebből a szempontból kívánatos, 
hogy a tanerők a külső csinre, a tárgyak készítésénél az úgy
nevezett befejező műveletekre (csiszolás, pácolás, festés) nagyobb
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gondot fordítsanak, hogy így a tárgyak ízlésesen és technikailag 
is lehetőleg hibátlanul legyenek elkészítve. Kívánatos továbbá, 
hogy a készített munkákban a nemzeti jelleg is érvényesüljön.

Ha a jövőben a tantervtől kívánt szorosabb kapcsolat meg 
lesz a kézügyességi oktatás és a rajzoktatás között, a szép ered
ményekkel működő rajztanároknak a kézügyességi tárgyak taní
tására való befolyása, az oktatás e két ágazatával megbízott tan
erők harmonikus együttműködése a jövőben még fokozottabb 
mértékben meghozza a kézügyességi oktatásban azt az eredményt, 
amelynél a külső csin és a nemzeti jelleg sem fog többé észre
vétel alá esni.

Ennélfogva a kézügyességi oktatással minden intézetnél azok 
a tanerők bízassanak meg, akik erre egyénileg leginkább alkal
masak.

A kézügyesség egyes ágazatai már az 1910. évi 124.701. 
számú rendeletből kifolyólag lehetőleg állandóan egy és ugyan
annak a tanerőnek a kezében összpontosuljanak.

A kézügyességi oktatással ^foglalkozók az illető intézet rajz
tanárával állandóan szoros kapcsolatban működjenek. Minden 
tanév elején közös értekezletet tartsanak és a tanterv utasításai 
szerint közösen dolgozzák ki a részletes munkaprogrammot, a 
tanmenetet és pedig lehetőleg havi beosztással, egybekötve az 
elvégzendő rajz- és slőjd anyagot úgy, hogy e kettő úgy az idő
ben, mint a tárgyban fedje egymást. A tárgyak készítésével a 
nemzeti jellegre, a befejező munkálatoknál az Ízléses kivitelre külö
nös gondot fordítsanak.

Lehetőség szerint a női kézimunkák tanítása is kapcsolatban 
legyen a rajztanítással.

A kisegítő iskolák államosítása. A nagyméltóságú vallás- 
és közoktatásügyi miniszter úrnak a kisegítő-iskolák államosítására 
és helyi felügyeletére vonatkozó 1912. október hó 8-án 133024. 
számmal rendeletet bocsátott ki, melyben kimondotta azt, hogy 
a csongrádi, szatmári, brassói, egri, nagybecskereki kisegítő-isko
lákat állami jellegű iskoláknak tekinti, a debreceni, kecskeméti 
kisegítő iskolákat pedig állami iskola jellegével felruházza.

A kisegítő-iskola helyi és szükfelügyeletére vonatkozólag 
kiadott 18277/909. sz. rendeletet továbbra is érvényben tartja, 
mely szerint a gondnokságnak, a kisegítő-iskolára vonatkozó 
működési köre csupán az iskola dologi és anyagi ügyeinek inté
zésére, valamint a kisegítő iskolai tanítók kötelességteljesítésének 
ellenőrzésére terjed ki; egyébként az iskola tanulmányi rendjét,
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beléletét, összes szellemi ügyeit, ugyanezen rendelet 3. pontja 
értelmében a kisegítő-iskola vezetője önállóan intézi.

A helyi felügyeletet a kisegítő-iskola felett a tanfelügyelő 
gyakorolja. Felügyel tehát arra, hogy a gondnokság kötelességét 
teljesítse, hogy a város a kisegítő-iskolával szemben vállalt köte
lezettségeinek eleget tegyen, ellenőrzi a növendékeknek az elemi 
iskolából a kisegítő-iskolába való átutalását és intézkedik a kise
gítő-iskola vezetőjének azon beadványaira, a melyek a kisegítő
iskola szorosabb értelemben vett adminisztratív természetű ügyeire 
vonatkoznak.

A kisegítő-iskola feletti szakfelügyelet azonban már a gyógy
pedagógiai intézetek országos szaktanácsát illeti meg, amely 
figyelemmel kiséri a kisegítő-iskola működését s így a kisegítő
iskola tantestületének minden jegyzőkönyve kivétel nélkül a hiva
talos út betartásával, a szaktanács útján terjesztendő fel.

Ami pedig a növendékek felvételét, illetve az elemi népis
kolából a kisegítő-iskolába való átutalását illeti, arra vonatkozólag 
úgy intézkedett, hogy a növendékek felvételét, illetve az elemi 
népiskolából való kiválasztását a kisegítő iskolának a vezetője és 
a psychiatriában jártassággal biró orvosa intézi; ha pedig a gyer
mek az elemi iskolából utaltatik át a kisegítő-iskolába, az elemi 
népiskola tanítója és igazgatója is véleményt mondani köteles. A 
növendékeknek a kisegítő-iskolába való utalását illetőleg a kül
földön is jól bevált ez a gyakorlat honosodott meg.

E tényezők állapítják meg közösen, vájjon az illető gyermek 
valóban gyengetehetségü-e oly mérvben, hogy a kisegítő-iskolába 
való utalása indokolt. Az átutalt növendékekről jellemzési lapok 
készítendők és hogy az átutalásból zavarok ne származzanak és 
hogy a kisegítő-iskolába hanyagul, vagy épen nem járó gyerme
kekkel szemben is büntetés legyen alkalmazható; az elemi nép 
iskolából kiválasztott és a kisegítő-iskolába utalt gyermekekre 
vonatkozólag az említett tényezők által hozott határozat mindenkor, 
tudomásvétel és jóváhagyás végett a gondnoksággal, illetve az 
iskolaszékkel közlendő.

Vitás kérdésekben a döntés első fokon a tanfelügyelőt illeti 
meg, másodfokban pedig a Minisztérium dönt.

Az iskola költségvetésének jóváhagyására vonatkozólag az 
eddigi gyakorlat az irányadó.

280 Hazai hírek.
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IRODALMI SZEMLE.
A gyermektanulmányi könyvtár 1. kötete. A Magyar 

Gyermektanulmányi Társaság rövid fennállása óta kétségtelenül 
sokat tett a közérdeklődésnek a gyermekek felé való fordítása 
érdekében. Ha csak az általa rendezni szokott nyilvános értekez
leteket vesszük is figyelembe, már ezekkel is hathatósan moz
dítja elő a célját. Újabban azonban hivatalos lapján „A Gyer
mekben kivüi mind sűrűbben jelennek meg egyéb kiadványai is, 
amelyekkel a gyermektanulmányozást a legszélesebb körben ter
jeszteni igyekszik. El kell ismernünk, hogy ez az igyekezete álta
lában szép eredményekkel is kecsegtet.

A gyermektanulmányozás tudománya kezdi mindinkább kivívni 
a maga elismerését, otthonossá lesz nemcsak azok körében, akik 
ezzel a kérdéssel hivatásosan foglalkoznak, hanem a legkülönbö
zőbb tudományos és társadalmi rétegekben is.

A magyar gyermektanulmányi társaság hazánkban az ügyét 
már annyira jól fejlettnek látja, hogy újabban egy nagyobb sza
bású vállalkozásba is bele mert vágni. Ez a vállalkozás a „Gyer
mektanulmányi Könyvtár“, melynek I. kötete már előttünk is 
fekszik.

Csak örömünknek adhatunk kifejezést a magyar gyermek
tanulmányozásnak ez újabbi fejlődése alkalmából. Úgy látjuk, hogy 
ezzel az ügy ismét nagyot haladt.

A 300 oldalas első kötete a könyvtárnak Nógrády László dr. 
főgimnáziumi tanár tollából került ki s „A gyermekek és a játék“ 
címet viseli.

A szerző neve nem ismeretlen a magyar gyermektanulmá
nyozás terén. Mint a társaság adatgyűjtő szakosztályának elnöke 
igen lelkes és eredményes gyermektanulmányi tudományos mun
kásságot fejt ki. A kérdés, amellyel könyvében foglalkozik, egyik 
a legérdekesebb és legkedvesebb gyermektanulmányi kérdések
nek. Ahol gyermek van, ott játék is van. Amint a szerző mondja 
„a játék és a gyermek annyira egy, hogy e kettőt egymástól 
elválasztani sem a családnak, sem az iskolának nem szabad.“

Természetszerű, hogy a gyermeknek ez az ösztönszerü meg
nyilatkozása a régebbi időkben is képezte már tudományos fej
tegetés tárgyát. A játékkal már a régebbi irodalomban is sűrűn 
találkozunk. Ezeket a szerző nem is hagyta figyelmen kivüi. De 
míg a régiek elvont, bölcseleti alapokon kivonták a játék termé
szetét és lényegét megismertetni, addig ő a gyermektanulmányo
zás módszereivel, a pozitív adatok feldolgozásával igyekszik a 
kérdés egyes vonatkozásait felderíteni. A magyar gyermektanul
mányi társaság adatgyűjtő szakosztálya szedte össze ezeket az 
adatokat. Kérdőíveket bocsájtottak ki, amelyekben két főkérdés 
szerepelt: 1, Mifél; játékot játszik a gyermek? 2. Ezek közül 
melyiket szereti legjobban s miért ? Közel hatezer adat érkezett 
be erre lelkiismeretes és megbizható gyűjtőktől. A gyűjtések a 
legkülönbözőbb iskolákban 3—21 éves kor között levő gyerme
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kekre vonatkozólag folytak. Elismeréssel kell lennünk a magunk 
szempontjából azért, mert az adatgyűjtés a fogyatékos gyerme
keket sem hagyta figyelmen kivül. Gyűjtöttek adatokat a vakok 
budapesti két intézetében is, s ezeket a szerző külön táblázatok
ban igen tanulságosan fel is dolgozta. Kár, hogy a fogyatékos 
gyermekek többi fajtáiról nem állottak rendelkezésre adatok. Leg
alább a vakoknál szerzett tapasztalatok azt bizonyítják, hogy köz
tük s a normális gyermekek között lényeges különbségek vannak 
e tekintetben is. Valószínűleg nagyobb eltéréseket találnánk a 
siketnéma s a gyengetehetségű gyermekek játékában is. Már e 
különbségek miatt is érdemes volna a gyermektanulmányozás 
módszereivel ezzel is foglalkoznunk.

A fogyatékos gyermekekkel foglalkozó gyógypedagógiai 
tanárokat Nógrády könyvéből talán legközvetlenebbül érdekli az, 
hogy mit mutatnak a vakoktól a játékra vonatkozólag szerzett 
adatok. Hogy miféle játékokat játszanak a vak gyermekek, azt a 
következő táblázat tünteti fel:

Fiúk (vakok) Leányok (vakok)

8 9 10 11 12 13 14 15 S 2
7 8 9 10 11 12 13 14 15

Játokfajok
é  v e S G k

§ E
_ <=> N é V s e k --S No 1/3

Művészi je llegű _ 12 5 2 2 30 _ _ 2 2  2 — _ — — - 14-3 33 18-6

K ézü g y esítö . . 

Valam i eszköz»

— — — — — —

z e l...................... 50 66 12 5 2 2 20 _ _ 34  1 _ — — — 8 — — - 8

F elnő tteke t

u tá n z ó . . . . - - 12 5 — - — - 1 2 5 50 100 — — - 8 14-3 í l 50 38 8

T á n c ................. - —

B ázifog lalko-

zás-sze rfi .  . —

S p o rtsz e rű  . . — 2 2 50 - - 36 — - - — 50 - - - — 50

T estedző  . . . - - 1 2 5 — 20 — 100 50 45-6 - - 20 - 32 14-3 33 - 24  81

T á r s a s  . . . . 50 33 50 22 20 50 - 5 0 j 9 2 — - — 20 30 8 - — - 27

É s z fe jle s z tő .  .  

T udom ányos .

50 :
G y ű jté sse l . .  . —

N yerészkedő . - - — 11 10 - - - - , 0 5 — - — — — — — — — —

B a b á v a l. .  . . - — — - - - - - — - — 100 60 20 40 5 3  2 - - 49-2

S e m m iv e l. . .

'

50 50
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Ezek az adatok magukban is bevilágítanak a vakok játék
világába, s összehasonlítva a normális gyermekek adataival, érde
kes tanulságokat szolgáltatnak.

A kézügyesítő, a tánc, a házifoglalkozás-szerű, a tudomá 
nyos jellegű és a gyüjtés-szerü játékok a vakok között egy álla 
Iában nem fordultak elő. Ugyanezek a játékok pedig a normális 
gyermekek között jelentékenyen szerepelnek. A felnőitek utánzása 
is csak kevésszer szerepel a vakoknál. Ellenben a művészi jellegű 
játékok iránt különösen a 10—12 éves fiú és a 13 14 éves 
vakok sokkal inkább érdeklődnek, mint a normálisok. Itt úgy 
látszik nagyobb szerepet játszik a zene. A normális gyermekek 
legjobban szeretik játszani a testedző és sportszerű játékokat, 
továbbá a társas és a valami eszközzel folyó játékokat. A táblá
zat szerint a vak fiúk is elég élénken érdeklődnek ezek iránt, a 
vak leányok ellenben már kisebb mértékben.

Hogy a vak gyermek miért szereti egyik-másik játékot lég 
jobban, vagyis hogy a játéknak mint objektív jelenségnek mi a 
szubjektív oka a vakoknál, azt Nógrády alábbi táblázata tün
teti fel:

8 9 10 11 12 13 14 15 8 9 10 11 12 13 14 j 15

m o t iv á c ió ja é v e s v a k  f i ú k é v e s  v a  k l e á n  y o k

E r ő s í t ...................... 12 5 11 9 _ _

E g y e s í t ................. — ~ - 10 - - — - - - — — — — 11 —

E g észség es . .  . - — — — - - — 50 — — — 11

M ozoghat .  . . . - - - 10 — — — - — — — — — —
~ ~

S z é p ...................... — 33 - 10 22 - — — — 5 0 — — — 16 --- ' —

M ula tságos .  .  . 50 25 20 44 25 - — 100 — 25 20 3 6 — 11 50

S z e r e t i .................. - - 12 5 — — — — -- — - — 10 9 16 11 —

T e h e ti ...................... - 33 12-5 10 11 - — — — — — 30 — — — —

H ata lm át gyako= 

r o l j a .................. 12-5 _ 50

T u d j a ...................... — - - — _ — — 50 — — 25 — — — — —

T á rs a s  ö sz tö n  . — — - 2 0 — - — — — 1--- — — — 16

É szfejlesztö  . .  . — - - 10 - — — — — — — ' --- — — — ■ ‘—

E redm ényt é r  el — 33 - 10 - — — — 50 20 9 32 33 —

H aszn á lh a tja . . . - — 12 5 — 25 100 — — — — — 11

É rzék e lh e ti .  .  . 50 - — 10 25

Illúzióban v a n .  . 25 50 10 27
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A vakoknál mint különleges megokolás szerepel az érzéke
lés. A 8 éves vak fiúk közül 50% azért szeret valamely játékot 
játszani, mert érzékelheti. Ez a megokolás természetesen normá
lis gyermekeknél nem fordul elő.

Nógrády a rendelkezésére álló adatokból aztán még nagyon 
sok következtetést von le a gyermekjátékra vonatkozólag, amelyek 
részben megerősítik, részben megcáfolják az eddigi játékelméle
teket. A szerző maga az ösztön-elmélet alapján áll, s azt állítja, 
hogy a gyermek egészséges nevelése utjának a Játékországon 
kell keresztül vezetnie.

A mü felosztásában különben két főrészt találunk; az egyik 
a játék pszichológiáját, a másik a játék pedagógiáját tárgyalja. Az 
utóbbi részben igen sok gyakorlati kérdést érint a szerző, ame
lyeknek helyes megoldása bizony igen kívánatos lenne. Ilyen pél
dául a képek ügye, a mese értéke, a gyermekirodalom stb.

Bizonyára élénk viszhangot fognak kelteni az ott felhozott 
eszmék az érdekelt körökben.

Befejezésül felsorolja az érdemes szerző azoknak a nevét, 
akik az adatgyűjtésben résztvettek s munkája megírásában őt 
támogattak. Meleg hangon emlékezik meg első sorban a magyar 
gyermektanulmányozás lelkes vezéréről, Nagy Lászlóról, ki neki 
tanácsokkal, útbaigazításokkal szolgált. Örömmel jegyezzük fel 
azoknak a kartársainknak neveit, akik mint adatgyűjtők a szép 
munka létrejöttéhez hozzájárultak. Ezek: Adler Simon, Éltes 
Mátyás, Herodek Károly, Frey József, Deschenszky Nándor, Iste
nes Károly, Puha László, Lázár Pál, Medgyessy János és Michelsz 
Lülöp.

A könyv megrendelhető a gyermektanulmányi könyvtár szer
kesztőjénél Budapest, X., Delej-utca 1. szám alatt. Ara kötve 
6 korona, fűzve 5 korona. A társaság tagjai 1 koronával olcsób
ban kapják. Ezzel az ismertetéssel szívesen ajánljuk a könyvet 
olvasóink figyelmébe. Fürj Pál.

A nevelés lélektana. Szilágyi La/osné tanulmánya. Welton 1. 
kiváló angol pedagógus alapvető munkája nyomán készült. A 
munka értékes, irányító gondolatokban gazdag s tanulságos nem
csak pedagógusoknak, hanem szülőknek és általában a gyermek
kel foglalkozóknak. Mind az egyes értelmi képességek fejleszté
sének, mind a jellemképzésnek megadja az egyedüli helyes alap
ját, a lélektani alapot. Megismertet bennünket a gyermeki lélek 
fejlődésének törvényeivel, s megtanít arra, hogy nevelői eljárá
sunkkal hogyan segítsünk elő a fejlődés tökéletességét. Minden 
kérdés mélyén megtaláljuk a mérhetetlen gyermekszeretetei, mint 
a helyes nevelés legfőbb biztosítékát. Az angol író gondolatait 
szépen visszaadó, de amellett teljesen a magyar viszonyokhoz 
alkalmazott tanulmány élvezetes olvasmányt nyújt.
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KÜLFÖLDI SZEMLE.
Háztartási iskolák leányok számára Breslauban. Két

évvel ezelőtt létesítették az első háztartási iskolát az iskolákból 
kikerült gyengetehetségü leányok számára. Most már három ily
nemű iskola van. Ezekben 14 — ¡9 éves leányok taníttatnak és 
pedig a főzés, házi munkák, mosás, vasalás, varrás, foltozás, sőt 
kertészkedés és majorság (baromfi) tenyésztés vérén. Eddig igen 
örvendetes sikereket értek el. Az ezen iskolákból elbocsátott 
leányoknak nagy részben igen jól, — teljes megelégedésre — 
állják meg helyüket mint cselédek.

Továbbképzés. Hildesheimban kisegítő iskolai tanerők mun 
kálkodására újabban a kisegítő-iskolákból kikerülő növendékek 
további sorsára, illetve gondozására is figyelmet kívánnak fordí
tani az illetékes körök. Mindenekelőtt célszerű elhelyezésről és 
hivatásos kiképzésről kívánnak gondoskodni. Javasolják, hogy a 
városi tanács engedélyezzen erre való költségeket.

Új intézet Belgiumban. Waterlooban szellemileg fogyatékos 
gyermekek számára intézetet létesítenek 900.000 frank költséggel. 
Ezen intézel hégy pavillonbói tog állani, egyenként 50—50 nö
vendék számára Ezenkívül tágas műhelyek, egy tornacsarnok, 
egy játékcsarnok, fürdők, egy kórház, egy elkülönítő terem stb. 
foglalnak benne helyet. Továbbá istállók, 3 ló, 12 tehén, 12 seites, 
50 házinyúl szániára, nagy tyúkól, pajták stb. is lesznek ez inté
zetben.

Bruxelles városa ingyenes ebédet nyújt a a szegény gyer
mekeknek. (Napközi otthon-féle.)

A kinematograf a kisegítő-iskolákban. Az egyik londoni 
kisegítő-iskolában kísérletet tettek a kinematogiaf felhasználásával 
— az oktatásnak szemlélhetőbbé tétele céljából.

A házasságkötés megnehezítese. Az angol parlament ezidő- 
szerint olyan törvényjavaslatokkal foglalkozik, melyek a gyenge- 
eiméjűek számának a megszorítását célozzák. Azt találták, hogy 
a nők asylumaiban és menedékházaiban levők közül 50%».'-» 
börtön lakói közül 15%, az alkoholellenes otthonokban (Trinker
heim) elhelyezettek közül 60% gyengeelméjű. Néhány északame- 
rikai állam mintájára legközelebb törvényileg akarják megtiltani 
a házasságkötést valamilyen gyengeelméjű személlyel. Itt az a 
nagy nehézség áll elő, hogy miképen szigeteljék el az illetőt az 
egészséges, normális embertől ? ! E téren még más kéidések is 
megvitatás alá kerülnek, pl. az átöröklött betegségek elleni vé
delem is.

Franciaországban a kisegítő-iskolái ügy gyorsan terjed. 1911. 
év végén 35 kisegítő-iskola, illetve osztály állott fenn, es megle
hetősen nagy a száma azon községeknek, hol ilyeneknek a fel
állítása tervbe Van véve. Ezen törekvések támogatására tanulmány- 
utalcra való kiküldetéseket tervez a ministerium.

Az 1909-iki francia kisegítő-iskolái törvény szerint, a kisegito- 
iskoláknál alkalmazandó tanerők egy szakvizsgának vannak alá
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vetve és ezen vizsga letételétől van függővé téve az alkalmazásuk 
ily iskoláknál. 1910-ben és 1911-ben tartatott már egy egy ilyen 
szakvizsga. Hogy ezen vizsgára az elkészülés megkönnyítessék, 
1912-ben Párisban egy díjmentes tanfolyamot rendeznek. Ezen 
tanfolyamon a hallgatók hetenként próbatanításokat, pedagógiai 
munkálatokat végeznek, előadásokat hallgatnak. Az előadások tár
gyai. Az Anatómia, Physiológia és pedig úgy az egészséges, 
mint a beteg idegrendszerre vonaikozólag, a gyenge elme psycho 
lógiája és psychiatriája, a gyengeelméjűeknek testi, intellektuális 
és erkölcsi nevelése, az iskolák szervezete, a gyengeelméjűeknek 
későbbi alkalmaztatása, a törvénykezésnek idevonatkozó ren 
delkezései. (A gyógypedagógiai tanerők képzésére vonatkozó 
francia törvényjavaslatot már régebben ismertettük a .Magyar 
Gyógypegagógiá“-ban).

A gyengetehetségüek száma Wienben. Wienben a szel 
lenrileg fogyatékos gyermekek számát hivatalosan 1090-ben álla
pították meg. (Ezen szám valószínűleg túlságosan csekélynek 
vétetett.) Eddig csak egy kisegítő-iskolája volt Wiennek a XV11I. 
kerületben. A városi tanács most elhatározta, hogy további hat 
kerületben rendeztet be kisegítő-iskolákat és egyúttal kérelmezni 
fogja az alsó ausztriai tartomány gyűléstől (Landtag) a kisegítő- 
iskolái ügy törvényes rendezését.

Olvasókönyvek a kisegítő-iskolában. A westfáliai kisegítő
iskolák egyesülete az alábbi pontozatokat fogadta el irányadók
nak a gyengetehetségü gyermekek számára szerkesztendő olvasó 
könyvekben:

I. A könyvek tartalmára vonatuozó alapelvek;
1. A kisegítő-iskolák számára készült olvasókönyvben tekin

tettel kell lenni a növendékek gyönge felfogó képességére.
2. Ezért az egész tanítás szerves kapcsolatban legyen az 

olvasókönyvvel, úgy hogy az olvasmányok a tanítás összességébe 
bele illők legyenek.

3. Ez csak oly tanterv segítségével lehetséges, amely min
den psychologiai követelményt kielégít és a szülőföldismertetését 
teszi kiindulási- és középpontnak, s így az egész kisegítő-iskolái 
oktatás alapjának.

4. A középső fok olvasmányainak anyagát kizárólag a szülő 
föld köréből kell kiválasztani és a tanítást úgy kell előkészíteni, 
hogy az olvasás gyakorlására lehetőleg sok idő jusson.

5. Az olvasókönyvben számolni kell a tanuló gyönge emlé
kezetével, ezért az elrendezés koncentrikus körök alakjában 
történjék.

ő. A felső fokon az olvasókönyvnek az a feladata, hogy a 
tanítást kiegészítse, támogassa és élénkítse.

7. Az olvasmányok anyagának gerincét itt is a szülőföld 
képezi, emellett eléggé tekintettel kell lenni a hazára s nem sza
bad megfeledkezni a külföldről sem.

8. Megragadó, világos példákkal kell hatni a növendékek 
erkölcsi belátására és vallásos érzületére.
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9. Az olvasókönyv irálya legyen egyszerű és népies, gon
dolatmeneté világos, könnyen áttekinthető; maguk az olvasmá
nyok pedig ne legyenek nagyon hosszúak; ajánlatos a természeti 
tárgyak személyesítése.

10. A költemények közül inkább csak azok veendők fel, 
amelyeket az éneklésnél felhasználhatunk; egyébként inkább 
elbeszélő, mint lyrai költeményeket vegyünk fel.

11. A kiállításra vonatkozó alapelvek:
1. Az olvasóöknyv két részből áll. A felső fok számára a 

függelékben lesznek reáliák.
2. Az olvasmányokat különböző betűtípusokkal kell kinyo

matni ; legyen köztük írott betűs és kézírásos olvasmány is.
3. Az olóasókönyvben sok és jó illusztráció legyen.
Az olvasókönyv kérdését nem lehet sem egyszerű olvas

mányok összeállításával, sem azáltal, hogy elemi iskolai olvas
mányokat a kisegítő-iskolák színvonalára leszállítunk, megoldani; 
a kisegítő-iskolák olvasókönyvének a kisegítő-iskolái oktatásból 
kell kifejlődnie. Az eddig megjelent kisegítő-iskolái olvasóköny
vek nem oldják meg az olvasókönyv-kérdést. („Die fíilfsschule“ Ém.)

VEGYES.
önkéntes gyógypedagógusok. Az új véderőtörvény értel

mében a tanítók egyéves önkéntesi szolgálatra hivatnak be. A 
gyógypedagógiai intézeteknél alkalmazottak közül váratlanul szin
tén kénytelenek voltak bevonulni Dankó István ungvári, Gábor 
Lajos és Gyovay József szegedi kartársaink. Helyettesítésükről 
csak óratöbbletekkel lehetett gondoskodni, ami bizonyos zavart 
okoz mindenik intézetnél. Jövőben is hasonló esetek fognak elő- 
állani s ezért nem volna felesleges, hogy a tanítóképzőn önkölt
séges hallgatók is végeznének, akiket azután helyettesként lehetne 
szükség esetén alkalmazni

Az egyesülés szelleme. Kétséget nem szenved, hogy min
den fejlődés, tökéletesedés bizonyos differenciálódással és inte
grálódással társul. De egyúttal tény az is, hogy minél helyesebb, 
kizárólagosabb a differenciálódott részeknek, anyagoknak, erőknek, 
jelenségeknek integrálódása, annál biztosabb, összhangzóbb a fej
lődés is.

Voltak idők, amikor ugyanis a világűrben szétszórt, diffe
renciálódott, elszigetelt energiák folyton viaskodtak egymással. 
Természetes, hogy emiatt nem is tudtak fejlődni. Azonban a közös 
érdeken, a kölcsönös függésen alapuló gravitáció lassan lassan 
összhangba hozta a zavaros, a békétlenkedő erőket s megterem
tette a világűr törvényszerűségét s a békés együttműködést. A 
naprendszerbe egységesült bolygók sikeresebben küzdhetnek az
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oda tévedt üstökösök ellen, mint valaha elszigetelt, zavaros álla
potukban. Szakasztott ezt tapasztalhatjuk a föld társadalmaiban, 
azok különböző rétegeiben, osztályaiban stb. Tapasztaljuk, hogy 
a fejlett társadalmakban sokkal tökéletesebb az egyes rétegek, 
osztályok stb. integrálódása, mint a primitívekben. Az előbbiekben 
nagyobb a munkamegosztás, ennek révén a kölcsönös függés, az 
egymásrautaltság. Jobb az integrálódás is. A közérdeken, a köz
boldoguláson nyugvó törvényszerűség, hogy a kisebb körök 
egymással integrálódjanak

Látjuk, észleljük, hogy a differenciálódott ipar, vagyis akis
ipar lassan a gyáripar, a tröszt hatalmába kerül. Mindez a fejlődés 
ötök törvénye szerint történik.

Sokan abban a tévhitben leledzenek, hogy a speciális, diffe
renciálódott egyesületeknek a közös egyesületbe való integrálódása 
nagy veszedelmeket rejt magában. Ugyanis attól tartanak, hogy 
ezzel a művelettel a speciális egyesület elveszti eredeti jellegét, 
típusát, célját. Korántsem. Az az egyesület, amely kellőleg diffe
renciálódott, speciálizálódott s melynek szilárd az alapja, magja, 
e tekintetben nem foroghat semmi néven nevezendő veszedelem
ben. Példa erre többek között a naprendszer bolgói, melyek 
dacára annak, hogy teljesen integrálódott körben, pályán kerin
genek, forognak, mindegyike sajátos, önálló, független pályával 
rendelkezik. Ezt egyebütt is láthatjuk. A különböző kőzetekben 
elszórt aranyszemecskék integrálódott voltukban nem vesztik el 
azt a sajátságot, mellyel az aranyat illetjük. Ugyanezt állíthatjuk a 
különböző egyesületek integrálódásáról is. Épp ezért az integrá
lódás minden bizonnyal csak előnyére válik a speciális egyesüle
teknek. Mert nem a magán, hanem a közérdek viszi előre az 
embereket, a célokat, a nemesbüléseket. Innen fakad a kölcsönös 
megismerés, a kölcsönös megértés, a megbecsülés s az értékelés.

Örvendetes jelenség tehát, hogy ma már a pedagógia meze
jén is kezd hajnalodni, derengeni. Hogy a különböző körökbe 
tartozó pedagógusok eddigelé nem vívhatták ki mindazt, ami fej
lődésüket célozza ; pusztán és kizárólag elszigetelt, széthúzódó, pár- 
toskodó ténykedésüknek róható fel bünül. Hisz látjuk, hogy ahol csak 
lehet, gyűrik, tiporják, lebecsülik egymást. Terjed a kóros egoizmus.

Az erők javarésze a felmerülő súrlódásokra esik. Nincs 
akaratközösség, a közérdek, a közboldogulás. Elfelejtik, hogy az 
egyesület léte, tevékenysége, célja, eredménye nemcsak önmagá
tól, hanem másoktól is függ. Ez a kölcsönös viszony : a közérdek. 
Azonban a közérdek csak ott fejlődik, ahol az egyesületek bizo
nyos alkalmazkodó képességgel bírnak. Tehát nem szigetelődnek 
el egymástól. Ennélfogva szükségszerű, hogy a különböző peda
gógiai egyesületek speciális érdekük, teljes független önállóságuk 
csorbítása nélkül egy körbe integrálódjanak. Minden egyesületben 
találunk szálakat, melyek az egységesülés szellemét táplálják. 
Ámde itt ne feledjük el, hogy az integrálódás elsőbben azokra 
az egyesületekre szorítkozik, melyek hivatásuknál, nemzeti jelle
güknél fogva igen közel állanak egymáshoz. Én azt hiszem, hogy
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ezt célozza, erre törekszik a megalakulandó Gyógypedagógiai 
Egyesület is, melytől ezidőszerint még sokan fáznak s irtóznak. 
Pedig az, aki mé.yebben pillant bele a fejlődés menetébe, látja, 
hogy a ’jelzett egyesület tisztán a közérdeken álló boldogulás 
elérésére törekszik. Tehát nem üt csorbát a differenciálódott, 
speciálizálódott egyesületeken, s azok célján és fejlődéséin

Azok, akik csak az Önérdek latbavetésével akarnak haladni 
s nemesbülni, nem járnak helyes úton. Minden önérdeknek 
számos útvesztője van. Épp ezért csak a közérdek lehet az az 
erő, amely az eltemetett értékeket felszínre hozza. Nem rombol, 
nem pusztít, hanem épít, még pedig a múlt által kezdeményezett 
alapokon ; az ősi funduson. Amit a múlt hagyományozott, tovább 
nemesíti. Keresi a módot, eszközöket, hogy hogyan lehetne az 
itt-ott;elhalványult tényezőket a kor szellemének s a fejlődésnek 
megfelelőleg ismét ragyogóvá tenni. Szobolovszky István.

A gyógypedagógiai muzeum leltári naplója. (Folytatás.) 
Az ungvári siketnémák intézete tantestületé

nek fén y k é p e .............................
Az ungvári siketnémák intézetének fényképe 
Az ungvári siketnémák intézetének alaprajza 
A vakok kolozsvári intézetének jelentései 

1907/8—1911/12 . . • • • • „ • , •
A borosjenői gyógypedagógiai nevelő- és 

foglalkoztató-intézet értesítői 1904/5 1911/12
A magyarországi gyógypedagógiai intézetek

nek londoni kiállításáról fénykép . . •
A római nemzetközi siketnéma-kongresszus 

tagjainak fényképe. . . ■ •
Az állami gyógypedagógiai nevelő intézet érte

sítői 1897/8 1911/12 .............................  •
A gyermek gyakorlatilag fontosabb szellemi 

rendellenességei. Dr. Décsi Károly . ■
A gyógypedagógiai oktatást illető törvényes 

rendelkezések a külföldön . . . .
The Earlswood Asylum (értesítő 1903, 1904)

94. Az Intézetek fényképei (állami gyógypeda
gógiai intézet Budapest. Siketnémák intézete:
Ungvár, Pozsony, Kolozsvár, Budapest, Kecs
kemét, Szeged, Sopron, Eger, Temesvár (2),
Körmöcbánya, Vác, Arad, Kaposvár, Jolsva.
Vakok intézetei: Budapest, Kolozsvár. Ifjú 
vakok intézetei: Szeged, Szombathely. Vakok 
foglalkoztatói: Temesvár, Miskolc, Budapest,
Újpest, Wechselmann féle vakok intézete,
Izr. siketnémák intézete. Állami kisegítő
iskola Budapest. Gyógypedagógiai foglal 
koztató-intézet Borosjenő. Gyógypedagógiai 
intézet Pelsőc. Alkoholosok szanatóriuma 
Rákospalota (4) . . .

83.

84.
85.
86.

87.

88.

89.

90.

91.

92. 

93.

1 drb.
1 „
1 „

5 füzet

1908 1 drb.

1911 1

15 füzet

1904 1

1909 1
2

33 drb
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95. A magyar gyógypedagógiai tanárok 1910 
november 26-án tartott országos kongresz-
szusának jegyzőkönyve és naplója . . .  1 füzet

96. A „Magyar Gyógypedagógia“ 1—III. évfolya
mának kéziratai . . . . . . .  1 csomag

97. A hangtanítás táblázatai (Puha, Istenes, Kon-
koly-Thege) . .............................. • 10 lap

98. Az ungvári siketnémák intézetének értesítője 1908—9 1 füzet
99. A siketnémák nyelvoktatásának módszertana.

Tariszky F e r e n c ............................. .....  1892 1 kötet
100. A siketnéma beszéd- és értelemgyakorlata.

Grünberger Lipót . .............................  1888 1 „
101. A brejningi intézet l á t k é p e .......................  1 lap
102. Az idsteini intézet látképe.............................  1 „

Hivatalos nyugtázás. A „Magyar Gyógypedagógia“ elő
fizetési díját beküldötték : Hirschler nővérek Budapest 5, Séra 
Lajos Budapest 10, Tiffert György Budapest 5, Iván József Buda
pest 5, Szántó Jenő Budapest 10, Tolnai I. Béla Budapest 10, 
Szabó Géza Eger 10, Tasch Péter Borosjenő 10, Vakok Intézete 
Szeged 10, Blum Rezső Pelsőc 10, Perné Valéria Budapest 10, 
Szabó Károly Budapest 5, Sólymos Sándor Jolsva 5, Siketnémák 
intézete Budapest 10, Fizáry Bódog Pozsony 5, Berinza István 
Budapest 5, Fiedler Lajos Budapest 5, Vakok intézete Miskolc 10, 
dr. Fejér Gyula Budapest 5, Virga Lajos Budapest 10, Gogola 
Aladár Vác 5, Éliás Jakab Arad 10 K.

Kleitscli János
a kiadóhivatal vezetője 

VII., István-út 95.

Szerkesztői üzenetek.
Érdeklődő. Az Általános Gyógypedagógiai Egyesület érdekében eddig 

csak előzetes lépések tétettek. Felhívás nem küldetett szét, tehát tag véglege
sen még senki sem lehet. Az eszme nem új. Most lapunk szerkesztő-bizottsága 
vetette fel újból s lapunk szerkesztőjének nevében mentek el az igazgatósá
gokhoz a tájékozást kérő levelek. Arról van tudomásunk, hogy a S. I. T. O. E. 
riválisnak kívánta körlevelében az új alakulást feltüntetni, ami, véleményünk 
szerint, jövőbe néző egyének előtt hitelre nem találhat. Ha lesz valami az 
egyesületből, úgy annak megalakulása kellő formában fog megtörténni. — 
Szobolovszky 1. Körmöcbánya. Jövő számunkra maradt, a másikat felhasz
náltam.

Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, Ili., Lajos-utca 94- sz,


