A fogyatékos gyermekek oktatására vonatkozó
tör vényj avaslatról.
Irta : Fürj Pál.

Lapunk 1911. évi júniusi számában tétetett közzé az a tör
vényjavaslat-tervezet, melyet a gyógypedagógiai intézetek orsz.
szaktanácsa általánosságban a további tárgyalás alapjául elfoga
dott. Ezt a tervezetet azután egy szövegező bizottságnak adta ki
a tanács részletes tárgyalásra. Értesülésünk szerint a szaktanács a
maga részéről ebben az ügyben a végső teendőjét az 1912. évi
december hó 14-én tartott gyűlésén végezte el. Ebből a gyűlés
ből kifolyólag a törvényjavaslat-tervezet és az indokolása fel is
terjesztetett a vallás és közoktatásügyi minisztériumhoz.
A szaktanácsi előadó úr szívességéből alkalmunk van bete
kinteni a miniszter úr elé terjesztett törvényjavaslatba, s módunk
ban áll azt röviden szóvá tenni.
Miután lapunk olvasóinak a tervezet első formáját már volt
alkalmuk megismerniök, ennélfogva most inkább csak azt akarjuk
felemlíteni, hogy miben különbözik az újabbi tervezet a régitől.
A változások legtöbbje csak stilaris, de egy két lényegbeli
módosulásra is akadunk. A beosztás maradt az eredeti. A feje
zetek száma ebben is öt, a paragrafusok azonban egynehányának kihagyásával és összevonásával 39-ről 31-re redukálódtak.
A címe a tervezetnek: „Törvényjavaslat a siketnéma, vak
és szellemileg fogyatékos gyermekek oktatásáról“. Az előbbi cím
az érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők oktatásáról és
gyámolításáról szólt. Az új kétségtelenül helyesebb s jobban fedi
a fogalmazás tartalmát.
Az 1. §-ból az eskoros, epileptikus szó kihagyatott. Követ
kezésképpen elmaradt a 2. §-ból az epilepsziás gyermek meg
határozása is. Általában sem a javaslatban, sem az indokolásban
nem találunk említést erről a fogyatkozásról. Igaz, hogy ez rész
ben a szellemileg fogyatékosság fogalma alá tartozik, s így nem
hihetjük azt, hogy ez a kihagyás az epileptikusoknak a tanítási
kötelezettség alól való felmentését akarná jelenteni. Az ilyen
fogyatkozásban szenvedő gyermekekre e törvényjavaslat intézke
dései kétségtelenül vonatkoztathatók így is. Célszerű lett volna
azonban mégis ezt külön megemlíteni, nemcsak a baj különleges
ségénél fogva, hanem azért is, mert ezeknek a gyermekeknek a
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külföldi tapasztalatok szerint elkülönített intézetekre van szüksé
gük s valószínű, hogy hazánkban sem lehet az epileptikusok
intézeteit a szellemileg fogyatékosok intézeteivel együtt szervezni.
Az a sajnálatos körülmény, hogy ez ideig még nincsen ilyen
gyermekek számára nevelőintézetünk, talán nem lehet elég ok
arra, hogy róluk a jövőben is megfeledkezzünk s a törvényes
rendezésnél őket figyelmen kivül hagyjuk.
A 2. §-ban a vakság fogalma a teljes vakságon kivül ahhoz
köttetett, hogy a gyermek látási hiánya miatt oktatható-e sikere
sen az épérzékűek iskolájában, vagy sem? Ha nem oktatható,
vaknak minősítendő.
A 4. §-nál új kitétel ez: „Az iskolai év időközi kilépéssel
nem szakítható meg“. Ez könnyen átlátható és üdvös intézkedés.
Nem lenne helyes, ha valamelyik gyermek, aki a tanév közben
tölti be a 15. évét, ugyanakkor az intézetet is otthagyhatná.
Az 5. §. most nem hivatkozik a népoktatási törvény bün
tető intézkedésére, hanem azt mondja, hogy a törvény ellen vétők
500 koronáig terjedhető pénzbírsággal büntetendők és a gyer
mek szükség szerint karhatalommal is az intézetbe szállítandó.
Ezt a szigorított intézkedést az indokolása elég érthetővé teszi.
Ugyanis, miután a legtöbb tapasztalás szerint, a szülő fogyatékos
gyermekével szemben még kevésbbé érzi kötelességét, mint nor
mális gyermekével szemben, ezért ezeknek a gyermekeknek abbeli
jogát, hogy tanulhassanak, a szülőkkel szemben is hatékonyan
kell megvédelmezni.
A 6. §. nem csak azt kívánná elrendelni, hogy a magán
tanulók az év végén vizsgát tegyenek, hanem a tanév elején az
illetékes intézetbe való beiratkozásukat is kötelezőleg kimondaná..
A lő. §. szerint 80 —100 tanköteles fogyatékos gyermek
létszám mellett köteleztetnének a törvényhatóságok megfelelő inté
zetek felállítására, amelyek azután állami kezelésbe vétetnek át.
Hogy ennek az intézkedésnek az intentióját megérthessük, ide
kell iktatnunk a vonatkozó indokolást szószerint.
„Az intézetek tulaldonképpen teljesen a községek, illetve a
törvényhatóságok által volnának létesítendők és fenntartandók.
Mégis az oktatás egyöntetűségének megóvása, másrészt az így
felmerülő tetemes költségek megosztása szempontjából célszerűnek
mutatkozott, hogy az intézetek évi kiadásaiból, már ezek alapítá
sakor is, a törvényhatóságokat csak az úgynevezett dologi kiadá
sok (iskolaépület, annak fűtése, tisztogatása, jókarban tartása) ter
heljék, a többi költségeket pedig az állam viselje. Az állami
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hozzájárulás minden hatóság által fenntartott intézetnél a tanerők
fizetésében nyer kifejezést. Egy 8 évfolyamú iskola dologi szük
ségletei legmagasabb számítással évi 4000 koronára tehetők. Ennek
a kiadásnak a fedezéséről a törvényhatóság tartozik gondoskodni.
Ezzel szemben az állami hozzájárulás a tanerők fizetésének s az
óraadók díjainak révén, legkisebb számítással 26000 K-t tesz ki
évente. Oly nagyfokú segítség ez, melynél nagyobbat jogosan
várni sem lehet. Miután azonban a törvényhatóságoktól fedezendő
viszonylagosan kisebb összeg is a hatóságok teherviselési képes
ségeit felülhaladhatja: ki kellet mondani, hogy az intézetek a tör
vényhozástól rendelkezésre bocsájtandó fedezethez képest, foko
zatosan állami kezelésbe vétetnek át. Meg kellett állapítatni azt is,
hogy minő növendéklétszám mellett köteles a törvényhatóság az
intézet felállítására. Alapul az szolgál, hogy a 8 évfolyamú isko
lában 80—100 gyermek tanítható, így tehát, ha a törvényhatóság
területén ilyen számban nem volnának siketek, vakok, szellemileg
fogyatékosok, amint a statisztika szerint a vakok valóban keve
sebb számban vannak, 2 vagy 3 törvényhatóság közösen tarthat
fenn intézeteket. Esetleg pedig bármely törvényhatóság, a másik
törvényhatóság által fenntartott vagy magánjellegű intézetben helyez
heti el a fogyatékos gyermekeket“.
A végcél tehát ez indokolás szerint az volna, hogy az inté
zetek idővel leginkább államiak legyenek.
Úgy látszik ezért is vált fölöslegessé az első tervezet 19. §-a,
mely az intézeteknek anyagi, dologi állami segélyezést is helye
zett kilátásba.
Lényeges a módosulása a tanítási, nevelési és eltartási költ
ségekről szóló III. fejezetnek. Innen elmaradtak a régi 22., 23.,
24. és 25. §-ok s ezek helyett a 21. §. a következőket mondja
ki: „Az intézeti neveléssel járó eltartás költségeit az állam fedezi,
fenmaradván az a joga, hogy az érdekelt gyermekek vagyonának
jövedelméből, illetőleg az eltartásra kötelezettektől, vagy az ille
tőségi községtől egészben, vagy részben behajtsa“.
Nem lesz érdektelen, ha ennek a nagyfontosságú paragra
fusnak indokolását is egész terjedelmében ide iktatjuk, amely egy
úttal magyarázatul is szolgál.
„A szülőnek természetes kötelezettsége az, hogy gyermeke
ellátásáról gondoskodjék. Mivel azonban a siketnéma, vak és
szellemileg fogyatékos gyermekek nagy százaléka a legszegé
nyebb néposztályból kerül ki és mivel a legtöbb szülő a lakó
helyétől távol lévő más városban kénytelen fogyatékos gyerme
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két taníttatni, az egységes eljárás szempontjából szükséges volt
kimondani azt, hogy az intézeti neveléssel járó eltartás költségeit
az állam fedezze.
A közköltségen való nevelésre és tanításra azonban a fogya
tékos gyermekeket is egyedül a feltétlen szegénység jogosíthatja.
A vagyonosabb szülőket, gyermekeket, valamint a vagyontalan
ugyan, de jobb kereseti viszonyok között élő szülőket fogyatékos
gyermekeik neveltetési és taníttatást' költségeinek viselése, illetőleg
e költségekhez való hozzájárulása alól felmenteni nem lehet. E
végből a törvény fentartja az államnak azt a jogát, hogy a fogya
tékos gyermekek nevelésével egybekötött költségeket, — mint az
utazás, eltartás, ruházat, taneszközök, esetleges gyógykezelés és
temetés stb. költségeit, az érdekelt gyermek vagyonának jövedel
méből, illetőleg az eltartásra kötelezettektől, vagy az illetőségi
községtől egészben vagy részben behajthassa.
Az állami és az állami kezelés alatt álló vasutakon a fogya
tékos gyermekek részére lehetőleg ingyenes utazás biztosítandó.
A helyi viszonyok figyelembevételével emberséges alapon
megállapítandó az a létminimum, amelynek keretén belül az eltar
tásra kötelezettek a fogyatékosok nevelési költségeinek megtéríté
sére nem kötelezhetők.
A községek pedig indokolt esetekben a fogyatékos gyerme
kek nevelési költségeire megyei, vagy állami segítséget vehetnek
igénybe“.
A gyógypedagógiai intézetek közigazgatásáról szóló IV. feje
zetben is van változás. Az előbbi 29., 30., 32. és 33. §-ok kiha
gyattak. A volt 30. §. a felügyelő bizottságokról szólott. Az új
tervezetben erről most szó sincs. Úgy látszik azért, mert az inté
zetek államosítása a cél, felügyelő-bizottságok pedig eddig is
csak az államilag segélyezett intézetekben működtek. Lehetne
vitatkozni arról, hogy szükséges e, jó-e a mostanihoz hasonló
felügyelő-bizottságok szervezése, vagy pedig minden helyi teen
dőt és hatáskört az igazgató töltsön be, mint ahogy az állami
intézeteknél most is van, s mint ahogy a tervezet szerint is lenne.
Szerény nézetem szerint a felügyelő-bizottságok, vagy igaz
gatótanácsok még az esetben is megtartandók volnának, ha az
intézetek áilamosíttatnának. Ezek a szervek a vidéki intézeteknél
már eddig is megvoltak és megvannak, s az intézetek érdekében
igen szép és elismerésre méltó tevékenységet fejtettek ki. Én azt
hiszem, hogy vidéki intézeteink legtöbbje annak köszönheti fej
lődését, népszerűségét, társadalmi tekintélyét, hogy egy a főispán,
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alispán, polgármester s más helyi tekintélyekből és szerepet vivő
egyénekből álló felügyelő-bizottság vezetése alatt van. Nem csök
kentbe majd a közönségnek az ügy iránti érdeklődését az, ha
ezeket a bizottságokat az intézetek szervezetéből kizárjuk? Pedig
erre a jóakarattá érdeklődésre állandóan szükségünk lesz. Meg
lehetünk róla győződve, hogy akármilyen legyen is a törvény,
annak betű szerinti végrehajtása óriási akadályokba fog ütközni.
Igazán pedig akkor érünk célt, ha azokról a feltételekről is gon
doskodunk a lehetőség szerint, amelyek a végrehajtást mentői
jobban biztosítják. Hogy ki lesz képes nagyobb eréilyel érvényt
szerezni egy leendő törvény rendelkezéseinek, egy állami intézet
igazgatója-e, vagy pedig egy a főispán vagy polgármester elnök
lete alatt álló bizottság, azt hiszem az nem szorul bővebb fejte
getésre. Tehát már a tankötelezettség gyakorlati megvalósítása
érdekében is szükség volna a felügyelő-bizottságokra s más hiva
talos és társadalmi körök támogatására is.
Nem ismeretlen a felügyelő-bizottsághoz hasonló intézmény
más tisztán állami iskolai ágazatoknál sem. Az állami elemi nép
iskoláknak gondnokságuk, a tanítóképző-intézeteknek igazgatótanácsuk van. Ezeknél pedig kevesebb szükség van ilyen szervre,
mint a gyógypedagógiai intézeteknél.
Az új 25. §. szerint a 6—15 éves kor között lévő fogyaté
kos gyermekeket a közigazgatási bizottságoknak kell összeiratni
s december hó végéig az illetékes intézet igazgatóságának meg
küldeni. Az összeírás egyik leghatékonyabb eszköz a törvény
végrehajtásának ellenőrzésére. Ha az összeírás lelkiismeretes pon
tossággal vitetik keresztül, könnyű lesz a gyermekeket az inté
zetbe behozni. De ha az összeírás felületes, hiányos, megbízha
tatlan adatokat szolgáltat, akkor bizony nehéz lesz a rendelkezé
seknek érvényt szerezni.
Mennyivel inkább volna remélhető ebben is a jobb ered
mény, ha az összeírások a főispán vagy alispán elnöklete alatt
álló felügyelő-bizottság kezében összpontosulnának. A közigaz
gatási bizottságok s még inkább az összeírást teljesítő községi
elöljáróságok már csak a függési viszonynál fogva is igyekezné
nek tökéletesebb munkát végezni. Előre látható, hogy a magukra
hagyatott és semmi hatalommal nem rendelkező intézeti igazga
tóknak az összeirásokkal sok bajuk lesz. Tehát ez a szempont is
a felügyelő-bizottságok mellett szól.
Az általános céllal kis ellentmondást tartalmazónak látszik a
26. új §., mely a növendékek felvétele fölött a döntést a m. kir.
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vallás és közoktatásügyi minisztériumnak kívánja fenntartani. Igaz,
hogy ma az állami intézetekbe a növendékeket folyamodás alap
ján a miniszter veszi fel. Ez ma érthető is, mert még nincs tan
kötelezettség s a folyamodók legtöbb esetben nemcsak felvételt,
de kedvezményeket is kérnek. Azonban szükségtelen szaporíta
nunk az administratiót a kérvényezéssel akkor, amikor úgy is
minden gyermeknek a törvény szerint nemcsak joga van a fel
vételre, de kötelessége is ennek eleget tenni. Még átmeneti intéz
kedésül sincs erre szükség. Az igazgató vegye fel kötelességszerűleg a jelentkezés sorrendjében a növendékeket mindaddig,
míg a létszám meg nem telt. Ha pedig már nem tudná a jelent
kezőket befogadni, tegyen egyszerűen jelentést erről felettes ható
ságának s kérje a megfelelő intézkedés foganatosítását. Ez a para
grafus tehát vagy törlendő, vagy megfelelően módosítandó volna.
A gyógypedagógiai intézetek tanerőiről szóló V. fejezetből
kihagyatott az, hogy a gyógypedagógiai oktatás körébe vont
gyengetehetségü gyermekek oktatására szolgáló kisegítő-iskolák
tanítói külön tanfolyamon nyernek szakképzést. — Azt gondolhat
nánk, hogy azért történt, mert a tervezet a kisegítő-iskolákban is
csak rendes képesítésű gyógypedagógiai tanárokat kiván alkal
maztatni, ami talán helyes is volna.
Azonban a tervezet szerint ez az állapot még nem követ
keznék be. A 31. §. felemlíti a szünidei tanfolyamot végzetteket,
mint kivételeket, a 27. §. indokolásában pedig azt találjuk, hogy
„a gyengetehetségü gyermekek az elemi iskolák mellett szervezett
kisegítő osztályokban, vagy iskolákban is eredményesen oktatha
tók. A tanításukkal foglalkozó tanerők egyelőre, átmeneti intéz
kedésként a szünidőben rendezni szokott tanfolyamon nyerhetik
képzésüket“.
Szünidei tanfolyamok tehát még tovább is lennének.
Ezek a szerény észrevételek egészben véve nem eshetnek
a nagy gonddal és kiváló szakértelemmel megszerkesztett javaslat
rovására. Hiszen nem is a javaslatot, mint inkább csak a rajta
esett változásokat vettem sorra s néztem a magam talán gyarló,
de egyéni nézőpontjából.
A törvényjavaslat úgy amint van, oly sok üdvös és hasznos
intézkedést tartalmaz, hogy azoktól, ha keresztül vitetnek, a gyógy
pedagógiai oktatásügy fejlődését s a fogyatékos gyermekek sor
sának jobbra fordulását bizton remélhetjük. Az ügynek nem is
kívánhatnánk jobbat, mint azt, bárha ebből a javaslatból mielőbb
törvény válnék!
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A vakok amerikai intézetei.
New-York.
Irta: Sóra Lajos.
(Folytatás.)

Az óvó szekrényeiben elhelyezett kosaracskák, agyagminták,
fonások, papir- és gyöngymunkák élénken tanúskodtak arról a
szorgos foglalkoztatásról, mely játszva szoktatja hozzá a kis amerikai
vak polgárokat az élet komoly munkájához.
Az elméleti tárgyak tanításánál használt vaskos kötetet kitevő
Syllabusból (tanterv) sok praktikus újítást és beosztást vehetnénk
át a nálunk nemsokára revidiálás alá kerülő tantervűnkbe.
Nézzük azonban azokat a tárgyakat, melyeknek beosztása
különbözik, vagy egyáltalában elő sem fordul a mi tantervűnkben

Kézügyesítő-oktatás.

A kézügyesítés köréből a kezdő fokon cél itt is a figyelem
felébresztése; számok-, távolság- és méret megtanulása; mindkét
kéz egyforma használata; a kéz ügyesítése.
Anyag: vastag és vékonyabb zsinegek és gyöngyök.
Raffia munka. Különböző praktikus tárgyak.
Anyag: természes és szines háncs.
Szövés. A szövőszéken zsineg-, raffia-, szövet szélek-, tépett
fonadék- és pamut munkák.
Háló kötés.
Varrás. Ezen tárgy tanítása 6 kurzusra van felosztva és pedig:
I. kurzus. A tü használata, gombkötés (gobozás), a gyüszü
használata, felső és alsó öltések.
II. kurzus. A szabás alapelemei és az olló használata.
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III. kurzus. A pamut és annak feldolgozása, kombinált öltések,
francia szegés, papír és szövet behajtása szegés alá, végül foltozás.
IV. kurzus. Gombkötés, szegés és varrás.
V. kurzus. Bélelés, ráncolás, simítás és gomblyuk-varrás.
VI. kurzus. Gombostű használata, halcsont öltés, horgok és
szemek, lánc- és tollöltés. Befejezésül varrógépen minden fajta
gépmunka.
A kötés és horgolás ezen hat kurzusban oszlik meg ugyan
azon beosztással és anyaggal, mint nálunk.
Háztartástan vagy házvezetés.
Anyag-. A levegő összetétele. Az égés és termékei. A konyhai
fűtésről. A szén- és gázfőző tűzhely. Fűtőanyagok. A viz. A por
és baktériumok. Fertőtelenítés. Természetes tisztitó szerek. Moso
gatás és kályhatisztítás. A főzés elemei. Mértékek és mérlegek
használata. Tápanyagok és azok feldolgozása (tej, kenyér, dara,
makaróni, élesztő és húsok). A piacról. Levesek, szárnyasok,
halak, zsírok, olajok, gabonák, főzelékek, saláta, cukor, csokoládé,
pudding. A diéta. Háztartási számadás. Menü készítés. Mosás és
vasalás. Betegápolás. Házvezetés.
E tárgy tanítását a nevesebb német intézetek már is felvették
tárgyaik közé.
A számtan tanításánál a new-yorki intézetben a nálunk beve
zetett osztrák géphez hasonló készüléken dolgoznak. Az arabs
számjegyek helyett azonban az alábbi kevesebb helyet elfoglaló
és egyszerűbb jeleket használják:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
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Írásos számmüveleteiket azonban a pontrendszer megfelelő
jeleinek felhasználásával készítik el.
Az intézet napi munkarendje eltérőleg a nálunk szokásos
beosztástól a következő:
Délelőtt: 80 00-tól 810-ig reggeli ima. 8' 10-től 8'40-ig, 8'40-től
9T0-ig, 910-től 9'50-ig, 1000-től 10'40-ig és 10'40-től 11'20-percig
elméleti oktatás.
A zenetanszaki növendékek 8‘10-től 8'40-ig, 8'40-től 910-ig,
910-től 9'50-ig, 10 00-től 10'40-ig, 10'40-től 11'20-ig és 11-30-tól
12‘15-ig vannak elfoglalva.
Az ipari tanszakon 8’10-től 8'40-ig, 8'40-től 9’10-ig, 9 '10-től
9'50-ig, 10 00-től 10'40-ig, 10'40-től 11 20 ig és 11'30-tól 12*15 ig
tart a munka.
Délután 1'15-től 2 00-ig, 2 00 tői 2 45-ig, 3 00-tól 3 30 ig,
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330-tól 4‘00-ig-, 4'00-től 4'30-igf és 4'30-tól 5 00-ig elméleti tárgyak
tanítása folyik.
Zene-órák délutánra nincsenek beosztva, mert erre az időre
esnek a gyakorló-órák.
Az óvó növendékeinek beosztott órái egész délelőtt és dél
után 3‘30 percig tartanak.
Nyomda helyiségében két hatalmas cilinderes gyorssajtó
foglal helyet, melyek közül az egyik még nincs tökéletesen fel
szerelve. Ez utóbbit az intézettel kapcsolatos mechanikai műhely
ben készítették Mr. Wait ny igazgató utasítása szerint, Ugyancsak
itt állítják elő a new-yorki pontrendszer szerint dolgozó lemez
nyomó gépeket és kézi kleidograph okát (kézi-irógép) is.
A földszinten egy nagy asztalos műhelyben készültek a

Földrajz-oktatás.

számológép rekeszes szekrényei és a fa-irótáblák. A pincehelyi
ségben dübörgő gépek szolgáltatják a központi fűtést, villamos
világítást és meleg vizet az épület összes helyiségei részére.
*
Hagyjuk el a vakoknak eme egyik legrégibb intézetét s
szálljunk be a felhő karcoló alatt száguldó gyors villamosba, mely
körülbelül 3/4 órai rohanás után elröpít bennünket a „The Xavier
Free Publication Society fór the Blind" épületéhez.
Messze künn Manhatten zöld pázsitos villái között fekszik
a jezsuiták által 1900-ban alapított egyesület. Jelenlegi díszelnöke
főtisztelendő John M. Farley D. D. jezsuita érsek. Alapítója és
igazgatója főtisztelendő Joseph M. Stadelman J. J. jezsuita páter.
Az egyesület célja különösen a vakokat vallásos könyvekkel
ellátni, hogy nagy csapásuk közepette ők is meríthessenek e val
lásos munkákból vigaszt.

no
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Könyveiket az Egyesült-Államok nyilvános könyvtárai veszik
át, hol díjtalanul olvashatják vagy elismervény ellenében haza
vihetik a vakok. Mi ezen intézménytől még nagyon messze va
gyunk, mert a látók részére nyitva álló nyilvános könyvtáraink is
konganak az ürességtől. Könyvtárainkban pedig dombornyomású
könyveket nem is találunk.
A new-yorki könyvtárak legnagyobbikában a Public Libraryban külön hatalmas teremben őrzik az eddig megjelent dombor
nyomású könyveket, melyeket minden nap este 10 óráig bárki
igénybe vehet.
A „The Xavier Free Publication Society fór the Blind“ egye
sület kiadványainak költségeit részben előfizetések, részben ada
kozások útján fedezi.
Helyiségei fel vannak szerelve modern lemeznyomógépek
kel és egy kétoldalt nyomó összecsappanó villamos gyorssajtóval.
Gépkezelői s másolói látók, mert Sfadelman jezsuita atya
szerint így biztosabb és gyorsabb a munkaüzem.
Az összecsappanó sokszorosító nyomtató-gép mellett egy
általán nem is lehetne vakot alkalmazni, mert a papír beeresztése
és a kéz elkapása feltétlenül látót igényel.
Hasonló lehet ehhez a londoni intézet sokszorosító gépe,
mely azonban a leírásból Ítélve, mégis tán modernebb, mert
nagyobb munkaképessége van.
Bár hasonló nemes cél hathatná át a mi szerzeíes-rendeink
valamelyikét!
(Folyt, köv.)

Új törekvések a siketnémák oktatásában.
Irta : S zob olovszk y István.

A modern kor haladását célzó jelenségek a siketnémák
oktatását sem hagyják érintetlenül. Itt is újabb eszmék, irányok
kerülnek felszínre, melyek bizonyos reformok okát képezik.
A régiek, a kevésbbé alkalmas tényezők helyét az alkalma
sabbak, az észszerűbbek és a céltérőbbek pótolják. A reformáto
rok ez idő szerint két csoportba tartoznak.
Ugyanis vannak olyanok, akik mindent újjáalakítani szeret
nének, főleg azért, mert abban a sejtelemben élnek, hogy mindaz,
ami jelenleg a siketnémák oktatása területén található, értéktelen.
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Viszont a másik csoport nem pusztít el mindent, keres, kutat
értékek után, amelyre új gyakorlati irányú eszméjét lerakhassa s
tovább fejleszthesse. Csak azt semmisíti meg, ami korhadt, rozs
dás, életképtelen jelleggel bir. Ha már most a két csoport mun
káját szembe helyezzük egymással, kitűnik, hogy ez utóbbi cso
port az, amely a fejlődésnek hódol. Hisz tudjuk, hogy a fejlődés
a múlt értékeinek további nemesítésén alapul. Az tehát, aki min
dent elölről akar kezdeni, sohse éri el a tulajdonképpeni célját.
Munkája befejezetlen, melyet — nézetem szerint — mások újból
teljesen lerombolhatnak, hogy élőiről kezdhessenek dolgozni.
Nem szólok azokról az álmodozókról, akik a magyar siket
némaoktatást színes, felhős spekulációkba akarják burkolni. Ezek
a légvárak sohse érnek el a pozitív s a gyakorlati tényezők terü
letére.
Érdeke, sőt kötelessége mindegyikünknek, hogy azzal, amit
értékesnek, nemesnek tartunk, járuljunk ahhoz az épülendő mód
szerhez, neveléshez, amelyet a magyar siketnéma intézetek a kor
szelleméhez illő fejlesztése követel. Nincs ember, aki nem találna
tapasztalatai között olyat, ami a siketnéma oktatás szempontjából,
habár nem is egészen újszerű, de céltérő értékkel bir. Az egyik
pl. a fonétika, a másik a szoros értelemben vett beszédtanítás,
vagy a számtan stb. terén szerez kiváló speciális gyakorlatot,
melyet közkinccsé tehet. Egy embernek észlelete egymagában
csekély hatású, ámde többnek, vagy soknak tapasztalata végérvé
nyes megállapodáshoz vezethet. Így vagyunk a siketnéma oktatás
reformjával is.
Össze kell tehát fogódzkodnunk, tömörülnünk, hogy a gya
korlatunkból kijegecesedett eszmék teljes diadalra juthassanak.
Én azokkal az emberekkel tartok, akik a múlt kipróbált értékein
építik, fejlesztik tovább a magyar siketnéma oktatást.
Ezek után kérdésessé válik: vájjon hol kezdjük az építést,
a továbbfejlesztést? Ezen nem is kell sokat töprengenünk, hisz
tudjuk, hogy a siketnémaoktatás alapja az első osztályban rejlik.
Tehát itt kezdjük azt a munkát, amely a nemesedés, a fejlődés
felé vezet. Akadnak ugyan egyesek, akik még lejebb: az ú. n.
előkészítő osztályban látják az alap lényegét, amit én sem taga
dok, de ennek fejtegetését másra bizom.
Mielőtt azonban az első osztály módszerének reformjáról
szólnék, előtérbe kell helyeznem azokat az anomáliákat, melyek
bizonyos kiküszöbölésre várnak.
Ilyen anomália az I-ső osztály jelenlegi berendezése, föl
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szerelése. Épp ezért eleve hangoztatom, hogy az első osztály
módszerének a reformja csak akkor érhető el, hogyha az első
osztály berendezése, felszerelése alkalmazkodik hozzá. A mostani
első osztály valóságos börtön, ahol a kis siketnéma öntevékenysége
egyenesen béklyóba van verve. A siketnéma öntevékenysége,
derűs hangulata, érzelmeinek bő megnyilatkozása az a forrás,
amelyből a hangbeszédtanítás táplálkozik. Olyan osztályokat szeret
nék látni, ahol a kis siketnéma folyton öntevékenykedik. Ahol
játszhatik, rajzolhat, mégpedig különböző szines krétákkal a
falakat bevonó táblákon s papiroson, ahol agyagból, plasztilinből,
papirosból betűket, fogalom-alakokat, illetve közképeket formál
hat. Milyen helyes lenne, hogyha pld. arról, amit az óra alatt
tanul, később számot adna alkotó munkája révén!
Szóba jöhet még az 1-ső osztály létszáma. Sokszor hangzott
el a kívánság, hogy egy-egy I-ső osztályban csak 8—10 gyermeket
lehet sikerrel tanítani. De e szó a pusztában veszett el. Rámutatok
arra is, hogy a gyengetehetségű, gyengeelméjű siketnéma alkal
matlan a hangos beszéd megtanulására. Érthető is. Hisz a hangos
beszéd megtanulása — t. i. mesterséges úton — nagyfokú értel
met s figyelmet igényel, amellyel a gyengetehetségű siketnéma
nem rendelkezik. Az ily tanuló csak tengődik az osztályban. A
munka kárba vész.
Ezen kis kitérés után lássuk röviden az első osztály mód
szerének a lényegét. A tulajdonképpeni fonétikai oktatás két nagyobb
kört foglal magában. A hangbeszéd reprodukálását és a szájról
való leolvasását. E cikk kereteiben az elsővel kívánok foglalkozni,
később áttérek a másikra is. Bizonyításra nem szorul, hogy a
siketnémák beszéde nem üti meg azt a mértéket, mely a helyes,
tiszta, érthető beszéd kívánalma. Ilyenkor látjuk, hogy az a
fárasztó, körültekintő munka, melyet a hangbeszédtanítás terén
fejtettünk ki, többé kevésbbé, de inkább többé nem elégíti ki
érdekcélunkat. Itt tehát tennünk kell valamit, még pedig olyat,
ami a siketnéma hangbeszédét érthetővé teszi.
Jelzem, hogy az itt közöltekkel nem szándékom másnak
állásfoglalását megtámadni. Ismétlem, hogy az, amit itt közlök,
egy-egy köve, téglája, esetleg más anyaga kivan lenni a múlt
értékekből továbbfejlesztendő magyar siketnéma oktatásnak. S ha
ez a kő vagy tégladarab nem is illeszthető eredeti alakjában az
új irányba, akadnak egyének, akik simító eszközeik révén oda
illesztik a maga helyére. Mert vannak, akik pusztán a nyers anyag
gal foglalkoznak, illetve csak ilyet nyújthatnak s vannak ismét
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olyanok, akik a nyers anyag feldolgozásával, rendszerbefoglalásával
foglalkoznak.
De lássuk csak a hangbeszéd reprodukálását.
Mindenekelőtt tiszta képet kiván, hogy mikép tehetjük a
siketnéma kiejtését érthetőbbéi Hogy erre tárgyilagossal! megfelel
hessünk, foglalkoznunk keli a munkával s annak feltételeivel.
Minden munka mozgás. Maga a hangbeszéd is munka, vagyis
bizonyos mozgás. A munka mozgása lehet szabályos, összhangzó
és szabálytalan.
A szabályos mozgás bizonyos ütemek, ritmusok keretében
mozog. A fül csak az oly mozgások által támasztott hangokat tudja
tisztán felfogni, amelyek az ütem feltételeinek hódolnak. így nyi
latkozhatunk a hangbeszédről is. De mi szükséges ahhoz, hogy
a hangbeszéd bizonyos ütemekre, ritmusra támaszkodjék? A halló
nál a fül szereplése, a siketnémánál pedig a beszédszervi izmok
határozott, minden hangnak, hangkapcsolatnak megfelelő beideg
zése. Az izomérzés eszerint az a tényező, amely a siketnéma
hangbeszédjének érthetőségénél fontos szerepet játszik.
Ebből most már röviden megérthetjük, hogy voltaképpen
miben rejlik a siketnéma hangbeszédének érthetősége, mondjuk
tisztasága, avagy érthetetlensége. Ne feledjük, amint már fennebb
érintettem : a különálló hang, illetve hangkép más ütemet, ritmust,
izomérzést kiván, mint az összefüggő beszédben, más hangokkal
kapcsolatosan. Itt a ritmusok szinte egymásba ömlenek, olvadnak.
A siketnéma hangbeszédének érthetősége, tisztasága attól függ,
hogy mennyire tudja a szükséges izommozdulat erejét, ütemét fel
ismerni. Tisztában legyen a beszédszervi izmok erőkifejtésével. A
ritmus tökéletesebbé, pontosabbá, érthetőbbé s tisztábbá teszi a
siketnéma beszédét. Főeszköze az önfegyelmezettségének, az
önellenőrzésének. A siketnémák zöme — mint tapasztaljuk — nem
szeret beszélni. Miért? Leginkább azért, mert a hangbeszéd nehe
zükre esik, nagy fáradságukba kerül.
Miben rejlik a nehézség, a fáradékonyság oka? Semmi más
ban, mint a beszélőszervek izomérzésének összhangtalan működé
sében. Nincs kellő ritmusuk, amely a hangbeszéd könnyebbé téte
lére törekszik.
Ha tehát azt akarjuk, hogy a siketnéma kiejtése jobb, töké
letesebb, egyszóval érthetőbb legyen : ki kell fejlesztenünk a hang
beszéd szerveinek, izmainak ritmikus mozgását. Mert az, ami a
hallónál nyelvérzék: a siketnémánál izomritmus. Meg kell figyel
nünk, hogy a különböző hangok, azaz hangbeszédérzetek, moz
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gások hogyan olvadnak egy bizonyos összhangba, dalba, rit
musba. Vagyis űznünk kell a ritmusos beszédet.
Kérdésünk tárgyát képezi: hogyan s min kel! kezdenünk a
ritmikus beszédet ? E művelet első pillanatra könnyűnek látszik,
alapjában véve azonban nehéz, körültekintő munka.
Összefügg a siketnéma lelki alaphangulatával, vérmérsékle
tével, gondolkozásával, tapasztalataival. Minden egyénnek van
alapritmusa, így tehát a siketnémának is. Az alaphangulat ritmusa
összefüggésben van a hangbeszéddel. Hogy a kis siketnémának
is van alapritmusa, helyesebben hangulat-ritmusa, bizonyítja
érzelmeinek különböző megnyilvánulása. Így pl. öröme bánata,
mozgása, játéka, minden cselekedete. De ennek csak akkor
van értéke a hangritmus szempontjából, hogyha nem a kény
szer, az osztály rideg fegyelme, hanem a gyermek szabad,
önkéntes megnyilatkozása által jut érvényre.
Különben a siketnéma alapritmusával s az erre épített hangbeszeddel úgy járunk, mint olajozatian géppel: ropog, recseg,
mert 'surlódik. A hajó, amely az árammal úszik, könnyebben,
gyorsabban, kevesebb energiával siklik tova, mint ellenkezőleg.
Szakasztott így nyilatkozhatunk a siketnéma hangbeszédéről, amely
alapritmusa keretein kivül helyezkedik el. Jelenleg ugyanis nem
a siketnéma alapritmusa, hanem a tanterv rideg betűje irányítja a
beszédtanítást.
A siketnéma alapritmusára épített hangbeszéd kevesebb erőt
kíván, mint bizonyos sablonra épített beszéd. A gyermek könynyebben, nagyobb örömmel s érthetőbben beszél.
A tanár vegye tekintetbe a kis siketnéma gondolkodását s
kapcsolja össze a beszélőszervek izomérzésével, ritmusával. Ne
legyen e két ritmus között semmiféle különbség. Egyazon meder
ben haladjon mind a kettő. A hangokat s a hangkapcsokat ne a
homogén, hanem a heterogén jelenségek törvénye szerint fejlessze.
Minden beidegzés teljesen öntudatos legyen. A kis siketnéma
ismerje a beszédszervek különböző változatait; a mozgások gyor
saságát, lassúságát; tudja a gyorsaságot a lassúsággal összekötni,
esetleg megváltoztatni. Ebben rejlik a mozgások lehetősége.
Az egyes típusok alapritmusából alkothatunk oly ritmust,
mely a közös beszédnél, a karban való beszédnél érvényesülhet.
Természetes oly osztályban, amelyben nagy korkülönbségek van
nak, az alapritmas közössége nehezen értékesíthető.
A hangbeszéd más, idevágó tényezőiről később szólok.
(Folyt, köv.)
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A beszéd- és értelemgyakorlatok tanításáról.
Irta: Szabd Károly.
(Folytatás.)

Minthogy egy hat éves gyermek beszéd- és értelemgyakor
lati tanítása az érző, észlelő és képzelő tehetség működését téte
lezi fel, azért a tanítás módja nem lehet más, mint a szemlélet.
A szemlélet mennyiségétől és minőségétől függ képzeteink
mennyisége s minősége; a képzetek mennyiségétől és minősé
gétől pedig tudásunk terjedelme és ereje, vagy biztossága. Tehát
soha sem szavakat, hanem mindig képzeteket nyújtsunk. A foga
lom a lényeg, a szó csak járulék; a képzet a tartalom, a szó
csak alak. A fogalom szó nélkül is értékes, a szó fogalom nél
kül értéktelen. Egy fecsegő gyermek gördülékeny beszéde érték
telen, mert nem képzetek kifejezője; emlékezési képek sorozata
csupán.
Hogy szemléltetésünk erős s biztos képzeteket s ezáltal
maradandó emlékképeket eredményezzen, elengedhetlenül szük
séges, hogy tárgyunk iránt a gyermek érdeklődjék, arra figyeljen,
azaz öntudata energiáját arra koncentrálja. Figyel a gyermek arra,
ami őt érdekli. Érdekli pedig minden, ami a lelki erőit fejlettsé
gük szerint tudja foglalkoztatni, ahol tevékenységi vágyát érvé
nyesítheti, vagy ami nem teljesen ismert dolog, vagy nem telje
sen idegen.
Ebből kettő következik: a) a szemléltetésnél a gyermeknek
cselekvőleg kell részt venni ; b) tanításunkat mindig össze kell
kötni a gyermek én-jével, vonatkoztatni kell a gyermek viszo
nyaira, körülményeire.
A cselekvő-tanítás úgy értendő, hogy a tanító a tanítás tár
gyának a bemutatása s kérdései által csak alkalmat akar adni,
hogy a gyermek maga vizsgálódhassák. A tanítónak a vizsgáló
dás menetét csak vezetnie kell. A gyermek beszél, a gyermek
vizsgálódik. A tanítónak arra kell lelkiismeretesen vigyáznia, hogy
amit a gyermekek szemléleteik, tapasztalataik vagy emlékeik gya
nánt elmondanak, abból csak az értékes s valódi igazságokat
rögzítsük. A tanító tehát mindig ellenőriz, figyel, javít, bővít,
tisztáz.
Hogy a gyermek látszólag rendszertelenül elkalandozva
beszél, az nem baj. Éppen ezzel árulja el már meglevő ismereteit, egyben hajlamainak irányát is. Azonkívül a gyermek által
kitalált, felkutatott képzet a gyermek lelkében maradandóbb s hatá-
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rozottabb lesz, mint ha közlés útján nyert volna róla tudomást.
Sőt iskolatársai előtt is nyer érdekességben a kitalált dolog, ők
is látható örömmel ismételik, könnyebben is jegyzik meg azokat.
A cselekvő-tanítás mint terjedelemben, mint minőségben
sokkal értékesebb képzeteket eredményez, mint minden más taní
tási mód. Ez érthető is. Hiszen a legtöbb oldalú! Itt a gyermek
maga vizsgál, szemlél, beszél, kérdez, kitalál, rajzol, hangot utá
noz, mozgásokat mutat. Szóval nincs tétlenségre kárhoztatva.
Passivitás a tudás legnagyobb ellene. Szükséges tehát, hogy az
iskolai bútorok tárgyalásánál a deszkát a gyermek maga vegye
meg a fakereskedőtől (képzeletben), a szúrós (érdes) deszkát ő
maga gyalulja meg, ő mérje ki, milyen nagy asztalt akar csinálni,
a gyermek szögezze meg, hogy szét ne hulljon, a gyermek fesse
be olyanra, milyenre neki tetszik s rendezze be tetszése szerint;
kívánatos, hogy az állatok ismertetésénél a gyermek maga
mutassa meg mint lesi a macska az egeret, hogyan fogja meg,
mint játszik vele, hogy hizeleg a macska, hogy karmol, hogy
mosakodik, dorombol, nyávog, hogy veszekedik a kutyával,
stb. stb.;
helyes, ha a növények tanításánál a gyermek beszéli el, mint
ásta föl a földet, hogy ültette el a virágot, mint öntözte, hogyan
szakította le a virágot, mért tépte le, hova tűzte, kinek adta, milyen
nagy volt a magja, milyen volt a színe, stb. stb.
Hogy mennyire a gyermek lelkének megfelelő e tanítási
mód, mutatja az, hogy a gyalulást, szögelést, festést stb. (melye
ket csak imitálnak) alig akarják abban hagyni, mindegyik jobbá
akarja csinálni a maga képzelt tárgyát a másikénál. Az állatok
tárgyalásánál meg szinte versenyeznek ki tudja jobban, hüebben
megmutatni a szóban levő állat mozdulatait, tulajdonságait.
Ily módon tanított gyermeknek azután óra végén, vagy
valami összefüggő anyag letárgyalása után agyagot, vagy plasztilint adunk a kezébe, hogy a megbeszélt dolgot formába öntse.
Természetesen primitiv készítményeket kapunk eredményül, de
amelyek erőteljes képzeteknek, egészséges gondolatoknak a meg
testesítői lesznek. Hogy a készítmény primitiv, az az agyagformálás
technikájának gyengeségét mutatja csupán, de a gondolatok erőtel
jessége, lelki sajátossága, felfogásának érdekessége mindenikben
meglelhető, a gyermek fölvilágosítása nyomán, vagy anélkül is.
Ha a plasztikus munkát megcsináltattuk, papirt s irónt adjunk
a gyermek kezébe, hogy a papírra vesse tanításunkból azt, ami
őt legjobban érdekelte vagy megkapta.
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El sem tudjuk képzelni azt a feszült figyelmet, mellyel taní
tásunkban részt vesznek a gyermekek, alig várják az agyagot,
papirt, hogy lelki képeiket plasztikusan vagy síkban maguk előtt
lássák.
Minden gyermek, kivéve a legalacsonyabb fokon álló szel
lemi fogyatékosokat, mozgás, munka, tevékenység után vágyó.
A gyermek játszik, veszekedik, rendetlenkedik ép oly szívesen,
mint amilyen jókedvvel söpör, öntöz, vagy szenet hord. Termé
szetesen csak addig, míg munka-energiája ez irányban ki nem
merül A foglalkoztatást nem szabad összetéveszteni a dolgozta
tással Ez a különbség a tanulási kedv s a tanulási kényszer között.
Ha a tanító a gyermek tehetségét munkára tudja serkenteni,
foglalkoztatni képes, még ha tanulás is annak a munkának a neve,
örömmel teszi a gyermek.
E tanításoknál ne feledje a tanító, hogy mindazon érzék
szervek által kell szemléleteket, észleleteket szereztetnünk a gyer
mekkel a tárgyról, melyek utján más és más oldalról ismeri meg
azt. Szükséges, hogy az asztalt a gyermek látás utján, tapintás
utján, zöreje utján, hallás utján is megismerje. E különböző szem
léletek összekapcsolódásából jegecesedik ki az asztal igazi fogalma.
Különös figyelemben részesítendő ez az elv a szellemi fo,gyatékosoknál, mert lélektani igazság: minél több oldalról szereztünk
valamiről benyomást, annál erősebb s tisztább képzet keletkezik
lelkűnkben, annál kevésbbé cserélődhetik össze más képzetekkel
s annál kevésbbé idézhet elő tévedéseket. Természetszerűen az
ilyen ismeret az emlékezetbe is igen könnyen idézhető s azt sza
badon, akaratlagosan bármikor használhatja a gyermek. Ez a gyer
mek emlékezési zavarai megszüntetésének talán a leghathatósabb
eszköze. Én pl. az asztalt megnézetem, megfogatom, megkopogtattatom, megtapogattatom, megemeltetem, illetőleg elmozdíttatom
úgy, hogy minden lehetséges oldalról szerezzenek benyomásokat
a jelzett tárgyról.
Ennek a lélektani célja mellett gyakorlati célja is van.
A cselekvő-tanítási rendszert szinte tökéletessé teszi, ha a
személyeket, állatokat, növényeket élettani alapon, a tárgyakat pedig
rendeltetési gyakorlati alapon tárgyaljuk. Óvakodjunk a szisztémák
kalodáitól. Sablonokhoz, formákhoz ne kössük tanításunk menetét
s anyagát. A részletezésen általánosítással, osztályozással stb. ne
töltsük az időt. (Pl. A kutyának van feje, törzse stb. A rágcsálók
nak hosszú hegyes fogaik vannak. A róka a kutyafélék családjába
tartozik, stb.)
M ag y ar G y ó g y p ed ag ó g ia,
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Az élettani alapon való tárgyalásnál a legfeltűnőbb, a leg
ismertebb szokások, cselekvések, foglalkozásokból állapítjuk meg
tárgyunk részeit, tulajdonait, hasznát, kárát stb. s rakjuk össze
végül magát a tárgyat. Pl. beszélünk a kakasról. Az egyik gyer
mek elmondja, hogy ő hallotta már kukorékolni a kakast; a
másik látta repülni a kerítésre; a harmadik kaparászni látta
stb. Minden rendszertelensége mellett is megállapítjuk tehát
először, hogy mivel (értvén a száját) s hogyan kukorékolt a ka
kas ; tisztázzuk, hogy hogyan s mivel repül stb., világossá tesszük,
hogy mivel s miért kaparászott a kakas stb. stb. E rendszertelen
ség a biológiai alapon való tárgyalásnál a rendszer.
Az új ismereteknek a gyermek én-jéhez való kapcsolása úgy
történik, hogy minden dologról először a gyermekkel mondatjuk
el a véleményeiket, vizsgálódásaikat. Így előkerülnek mindazon
képzetsorok, csoportok, melyeket már a gyermek megszerzett.
Ismeretes lesz a tanító előtt így a gyermekek otthoni helyzete,
körülményei, cselekvése, szokása, hajlama, mit látott, hallót, tapasz
talt stb. Ezek nyújtják azt az alapot, melyen a tanítónak az isme
retek kiválasztásánál s megrögzítésénél haladnia kell, mert akár
igazat mond a gyermek tanításunk szempontjából, akár tévését,
ez sokkal értékesebb, mintha egyszerű közlés által kellene vele
azokat felfogatni. Előbbi cselekvő, utóbbi passiv tanítás.
Ha helyes a gyermek ismerete, akkor szemléltetve több
gyermekkel igazoltatjuk; ha nem helyes, a beszélő által ugyan
csak szemlélvetve kijavíttatjuk. Mind a két esetben az új anyag
egy, már megelőző, a gyermek én-jét alkotó képzethez kapcsolódik.
A szellemi fogyatékosoknál, hol az előzetes ismeretek nagyon
gyérek, úgy hozzuk a tanításunkat a gyermek én-jével, személyes
viszonyaival kapcsolatba, hogy a szemlélt s tisztába hozott ismeret
felett tesszük gondolkozóvá. Pl. az asztalnál maradva: megkér
dezzük van-e neked, minek az neked, miért nincs, van e otthon,
van e a papádnak, minek az neki, miért nincs, van-e az iskolában,
ebédlőben, hálóban stb.? Tehát minden lehető viszonylatban
kapcsolatba hozzuk a gyermeket tanítási anyagunkkal. Ennek az
eredménye az lesz, hogy a gyermek lelkében szétszórva csengő
bongó halovány képzetek elevenséget nyernek s magváui szol
gálnak az új ismeretnek.
Minél több oldalról, minél aprólékosabban tudjuk tanításunk
körében a gyermek lelkét ébresztgetni, kérdésekkel megtámadni,
annál erősebb lesz az összefüggés a gyermek én je és az ismeret
között.
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A gyermeket nem okvetlenül érdekli az akácfa, de ha tudja,
hogy udvarukban van akácfa, annak árnyékában szokott játszani,
attól illatos a levegő, az alatt ebédelnek, ott döngicsélnek a méhek
stb. stb., akkor már bizonyos érdekességet, bizonyos vonzódást
keltettünk benne az akác iránt, ennélfogva jobban megtartja a
hozzáfűzött ismereteket. Ne feledjük: ismeretlen után nem vágyunk;
mihez semmi közünk, azt nem nagyon kutatjuk.
(Folyt, köv.)
.....

M

A vakok számtani oktatásához.
Irta: K leitsch János.

Ügyünknek használni, ügyünket előbbre vinni, — ezt az elvet
szeretném minél jobban szolgálni. Ez az elv vezérelt akkor is,
amikor az egy deceniumot meghaladó kísérleteim és tapasztala
taim alapján kialakult számtani oktatási módszerem ismertetésére
elhatároztam magamat. Módszerem ismertetésével nem az a célom,
hogy részletes vezérfonalat nyújtsak, csupán csak arra törekszem,
hogy a speciális körülményeket némileg kidomborítsam, s hogy
az általános pedagógiában is sokféleképen felfogott kérdések egyi
két, másikát az én felfogásomban megvilágítsam.
A számtanítást is, mint a vakok minden tanítását, szerintem
szintén előgyakorlatok kell, hogy megelőzzék. Ezeknek az előgyakorlatoknak azonban nemcsak érzékszerv-gyakorlóknak kell len
niük, hanem egyszersmind testügyesítőknek, testfejlesztőknek is, mert
az érzékszervek fejlesztése és a test ügyesítése nemcsak az általá
nos nevelés feladata, hanem a számtani oktatás sikerének is előföitétele. Az érzékszerveknek a fejlesztésére és a testnek, különösen
pedig a kezeknek az ügyesítésére a számtanítás kezdőfokán oly
kedvező alkalom kínálkozik, amelynek a kihasználása még abban
az esetben is kívánatos, sőt elengedhetetlen volna, ha ez a szám
tanítást kevésbbé szolgálná.
Újabban az általános pedagógia is lépten-nyomon mindenben
és mindenhol a foglalkoztatva való tanítást, a munkaközben való
tanulást hangoztatja, kívánja, követeli. S ha ennek követése általá
nos pedagógia szempontból célszerű és jó: gyógypedagógiai
szempontból föltétien követésre méltó, sőt elengedhetetlen. A fogya
tékos érzékűek, különösen pedig a vakok tanításának sikerét mi
sem biztosítja jobban, mint a foglalkoztatva való tanítás, a munka
b*
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közben való tanulás. A tanítás kezdetén ezeknek az alkalmazása
pedig olyan legyen, hogy a komoly munka látszatának kerülésével
játszva foglalkoztassuk fogyatékos kezdőinket, de nemcsak szelle
mileg, hanem testileg is.
Azért én játszva viszem őket a számolás honába, a számtani
tudomány pitvarába. Vak növendékeim egyre csak játszanak, mulat
nak, miközben nagy és nehéz munkát végeznek. Mialatt ők
látszólag játszanak, alkalmam nyílik szellemi képességeiket és testi
ügyességeiket megismerni, majd pedig a legelső számfogalmakat
kifejteni és azokat megrögzíteni.
Elögyakorlataim, amelyeknek igen sokféle variatiójuk lehetsé
ges, főbb vonásokban a következők: kar, láb, kéz, ujj, hang és
tapintási gyakorlatok, melyeknek a hallási, szaglási, izlési és tájé
kozódási gyakorlatokkal való összeköttetése is lehetséges és a
közvetett cél érdekében kívánatos is. Ezek a gyakorlatok kezdet
ben igen egyszerűek, durvák, s későbben mind összetettebbekkel,
finomabbakkal és csiszoltabbakkal váltatnak föl.
Minden gyakorlati pedagógus jól tudja, hogy mennyire eleme
a gyermekeknek a mese, s hogy a mese által mennyire magunk
kal ragadhatjuk a kis csemetéket és vihetjük őket a tett, a cselek
vés terére. Nem is nehéz dolog olyan mesét ki- vagy megtalálni,
amely akár egy egész gyermeksereget valóságos tapsvihar
rögtönzésére bírja. Ha pedig a mese nem sikerül annyira, hogy
a taps önkéntelenül kitörjön, majd elősegíti azt némi kis biztatás,
buzdítás is.
Mikor víg kacaj között már többször karban megismételték
a gyermekek a tapsot, amelyikben egyik-másik gyermek tenyere
ugyancsak kipirosodott, egyenkint is megmutatják, ki milyen erő
sen tud tapsolni. E közben bizony bizony már is azt tapasztaljuk,
hogy testi fejlettség és ügyesség tekintetében nem minden gyer
mek üti meg a kívánatos mértéket. Mert nemcsak olyan gyermek
akadhat, aki csak csekély erőt képes kifejteni, hanem olyan is, aki
alig, vagy sehogysem tudja, miként kelljen tapsolni. De éppen ez
a körülmény az, amely a megkezdett utunkon való haladásunkat
sürgeti, alkalmat követelvén arra, hogy az ügyetlenebbek és fej
letlenebbek is megtanuljanak olyan erősen tapsolni, mint az ügye
sebbek és erőseboek, s a kitartásban is lehetőleg elérjék azt a
fokot, amelyen ügyesebb társaik vannak, hogy a saját akaratuk és
az én parancsom szerint erősen vagy gyengén, sokat vagy keveset
tudjanak tapsolni. Vagyis: hogy tenyerüket öntudatosan tudják
használni.
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Miközben tehát látszólag csak arra törekedtem, hogy a gyer
mekek a tenyérnek a használatát gyakorolták — pedig csak ját
szottak, meséltek —- a sok és kevés közti különbségtételre vezet
tem őket. A sok, kevés, több, kevesebb határozatlan számfogalmak
kifejtésére, illetve tisztázására tenyérrel, ököllel és lábbal, páros és
váltott tagokkal végeztetek gyakorlatokat a pádon, a padlón, az
asztalon stb.
Miként ezen gyakorlatok közben a határozatlan számfogalmak
megtisztulnak, megszilárdulnak, éppen úgy alkalmasak ezek a gya
korlatok a határozott számfogalmak kifejtésére is. Mert a megadott
jelszóra az összes növendékek éppen úgy, mint egyesek különkülön örömmel és figyelemmel hajtják végre a kívánt cselekvést
akár egyszer, akár ötször is egymásután, ha a kellő fokozatossá
got és következetességet szem előtt tartjuk.
Az az elv, hogy a mennyiségek többféleképen szemléltesse
nek, kedvező alkalomnak kínálkozik az ügyesítő gyakorlatok kibő
vítésére, illetve azoknak szaporítására. Ezen célból most már az
ujjak hegyével és büttykével is végeztetem a kopogtatást a pádon,
az asztalon, a padlón, az ajtón, az ablakon, valamint fával és
fémmel, vagyis különféle tárgyakkal és tárgyakon, miközben a
hangot adó tárgyak anyagát és a gyermektől való irányát is meg
ítéltetem.
Ezek után pedig áttérek a szorosabban vett kézügyesítő gya
korlatokra, amikor valamely, a mintázáshoz szolgáló (molin, plasztilin, viaszk stb.) anyagból haluskát, csipetkét, cseresznyét, pálci
kát, karikát készíttetek egyet-egyet, kettőt-kettőt; vagy egyet, kettőt,
hármat stb. a cél és szükség szerint varriálva.
Miután ezen gyakorlatok közben az ötös számkör számfo
galmai kialakultak, most már a gyakorlati számolásra is áttérhetünk.
Éppen azért most már egyik gyermek eggyel, kettővel stb.-vei
többet vagy kevesebbet üt, kopog, lép, vagy tárgyat készít a
másik gyermeknél. Ezután pedig csinálnak egy és két pár pálci
kát, karikát; válogatnak babot, lencsét, kukoricát stb. Majd pedig
elajándékozzák készített vagy kiválogatott dolgaikat egyesével, kette
sével, hármasával stb., miközben megállapítják, hogy ennyit és
annyiszor lehetett adni, vagy ennyiszer, annyiszor volt meg annyi
vagy annyi az egészben.
Látható tehát, hogy ezek és ezekhez hasonló játékszerü fog
lalkozások közben a gyermekek a négy alapműveletben gyakorlati
úton kellő jártasságra tesznek szert, miközben testileg fejlődnek,
ügyesednek.
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Már mielőtt az ötös számkört átlépném, egy tárgyat eloszfatok 1—5 gyermek között s a részeket ismét össze is rakatom,
vagyis a tanítás későbbi fokán is sokszor annyira rettegett törtek
nek a fogalmát is már itt, úgyszólván játék közben fejtem ki.
Szinte látom, hogy még a kartársak között is akad olyan, aki
ezeket túlságosan korainak és ezért céltalannak tartja.
Hogy megértsük egymást, bemutatok egy almán osztozkodó
négy gyermeket. A négy gyermek egyhangú megállapodása az,
hogy azt az almát darabokra kell vágni. Abban is egyetértenek,
hogy négy darabra kell ezt az almát vágni, s hogy a daraboknak
egyenlő nagyoknak kell lenniök. Segítségemmel csakhamar meg
van az egyenlő négy darab, ami osztozkodó feleimet elég jó
kedvre hangolja. Hogy ezeket a darabokat negyedeknek nevezem,
az csak újabb örömre szolgáltat okot, s ők most már vígan csi
nálják az ötödöket stb. is. Hogy ez az eljárás a törtek legtisztább
fogalmaira vezet, ehhez, azt hiszem, szó sem férhet; s hogy miért
kellene ezt a tanítás későbbi fokára tartogatni, nem tudnám semmi
vel sem indokolni. Talán azért, hogy a tudományos színezet miatt
elvesszen a lényeg?
Mikor növendékeim az ötös számkörben az ügyesítő gyakor
latokkal kapcsolatosan a gyakorlati számolásban már némi ügyes
ségre szert tettek, áttérek az elvont számolásra. Természetes dolog
lévén, hogy az elvont számolásra való áttérés nem történhetik
meg hirtelen, arra kell törekedni, hogy az átmenet a lehető leg
természetesebb módon történjék. Az átmenet legtermészetesebb
módja bizonyára nem lehet más, mint az eddig követett eljárás
módosítása. Eddigelé a cselekvésből indultunk ki és annak ered
ményét állapítottuk meg. Most pedig fordítunk egyet a dolgon és
a gyermekek gyakorlati tapasztalatára való támaszkodással megne
vezett számokkal (mennyiségek) számolunk. így pld. 3 karika meg
2 karika hány karika? Vagy 4 cseresznye két gyermek között
elosztva, ki-ki mennyit kap ? Ez tehát nem egyéb, mint a gyerme
keknek játék útján szerzett tapasztalatainak emlékezet után való
számonkérése. Mi sem természetesebb, minthogy akad még ezen
a fokon olyan gyermek is, akinek a megnevezett mennyiségekkel
való számolás is még egyelőre nehezére esik, amiért szükséges,
hogy itt-ott a cselekvő számolással, vagyis a tárgyak érzékelésével
kell hogy támogassuk a még gyenge gondolkodó képességű
gyermeket.
Az átmenet — miként ez az elmondottakból is már némileg
kitűnik — tehát nem áll másból, mint a cselekvésnek fokozatos
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háttérbe való szorításából mindaddig, míg a gyermekek végre
tényleg elvont mennyiségekkel is biztosan számolnak.
Az elvont számolással már föllép az eddig gondosan került,
a gépiességgel határos begyakorlás is. Vannak kartársak, akik min
den néven nevezendő gépiességet elítélnek, akik minden gépies
séget az értelem, a gondolkodás rovására írnak. Hogy azokkal
szemben eljárásomat igazoljam, csak azt kérdem, hogy a siket
némák beszédhangjai mikor jobbak, természetesebbek, amikor még
gondolkodva, tudatosan képezik, vagy amikor már gépiesen kiejtik.
Különben régen közismert tény, hogy minden tudatos ismeret
gyakorlás útján előbb-utóbb gépiessé válik, anélkül, hogy az az
egyén értelmességének, vagy a munka jóságának rovására esnék,
s hogy a gépiesség a munka gyorsaságát, tehát a munka ered
ményét fokozza.
Ez alul nem lehet kivétel a számtani oktatás sem. Ennél
fogva a tudatos számolásnak a gépiességig való begyakorlása
nemcsak megengedhető, hanem el sem engedhető követelmény,
ha gyors és biztos számolókat akarunk nevelni.
Egyébként azt hiszem, leírt eljárásom eléggé igazolja, hogy
nemcsak hangoztatom, hanem tényleg szolgálom is az értelem
fejlesztését a számtani oktatással.
Ennyit kívántam a számtani oktatás kezdőfokához elmondani.

Uj intézmény a vakok számára.
Irta: M oskovitz M iksa.

Örvendetes dolog a vakok javát szolgáló intézményeknek
hazánkban mindinkább való szaporodása. Vak gyermekek iskolai
kiképzésére immár három intézetünk van: a vakok budapesti
országos tan- és nevelő-intézete, a lovag Wechselmann Ignácféle vakok intézete ugyancsak Budapesten s a vakok kolozsvári
intézete. A vakok ügye terén úgy a társadalom szempontjából,
mint magukat a vakokat illetőleg legjelentőségteljesebb és sociális,
kulturális valamint humánus szempontból legnagyobb értékű: a
vakokat keresetképessé tenni és nekik munkára való alkalmat,
érvényesüléshez, boldoguláshoz való lehetőséget nyújtani. E célt
a Vakokat Gyámolító Országos Egyesületnek hat, u. m. a buda
pesti, szombathelyi, eperjesi, miskolci, szegedi és temesvári foglal
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koztató-intézete is szolgálja. Ugyanily érdekű szintén az említett
egyesület égisze alatt működő Vakok Betegsegélyző Társasköre is
A munkaképtelen s elaggott vakok számára ugyancsak az egye
sületnek van egy menháza Újpesten. Most a pesti Chevra-Kadisah
„Felnőtt Vakok Háza“ elnevezés alatt ez utóbbihoz hasonló jellegű
intézetet létesít.
Az új intézményre vonatkozólag Mezei Ferenc dr. kir. taná
csos úr, a pesti Chevra-Kadisah ügyésze és titkára, a következőket
mondotta:
A Felnőtt Vakok Háza a munkaképtelen s elaggott vakok
számára létesül. Kizárólagosan humánus jellegű lesz. Kulturális és
szociális irányt szolgálni nem kiván. Minthogy azonban egy humá
nus intézmény működését és szervezetét nem lehet s nem szabad
a legszigorúbb rigorozitással megállapítani, oly munkaképes vako
kat is fel fog venni, kik bármely okból valamely képző- és fog
lalkoztató-intézetbe bejutni nem tudnak, vagy kik akár gyermek-,
akár felnőtt korban megfelelő szakszerű kiképzésben részesültek
ugyan, de a tanultak segélyével megfelelő felkarolás, támogatás
hiján, vagy bármi más okból boldogulni nem képesek. Ehhez
képest lesz külön-külön terem a férfiak és nők számára, hol azok,
kik valamely más tan- vagy foglalkoztató-intézetben valamiféle fog
lalkozást tanultak, munkálkodhatnak. A zenei tudással rendelkező
vakok számára hangszerek is állanak majd rendelkezésre. Úgy a
zenei, mint ipari tevékenység azonban kizárólag szórakozási és
időtöltési jellegű lehet, kereseti célokra semmi körülmények közt
nem irányulhat. A felvett vakok az ellátásért semmit sem fizetnek,
azonban azzal kell megelégedniök, amit az intézmény nyújt. Az
építkezés az Amerikai-úton, a Chevra-Kadisah szeretetháza közelé
ben még ez év tavaszán megkezdődik. Az épület 50 vak befoga
dására készül, de fejleszthető lesz. Izraelita vallású vakokat fog
felkarolni, de amennyiben alapítványok tétetnek, más vallású vakok
felvételétől sem zárkózik el.
Azon kérdésemre, hogy az új intézmény a lovag Wechselmann-féle, szintén izraelita jellegű tanintézettel a végzett növendé
kek átvétele által nem lesz-e valamely kapcsolatban, a titkár úr a
leghatározottabban nemmel felelt. Megismételte, hogy a Felnőtt
Vakok Háza kizárólagosan emberbaráti jellegű lesz, az általam
említett kulturális és sociális célokra külön foglalkoztató létesítendő.
Tehát egy új intézmény a vakok számára. S mégis, ki a
vakok ügyével komolyan foglalkozik, ki a vakok sorsát, helyzetét,
szükségleteit ismeri, az új intézmény programmjának olvasásakor
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szomorúságot érez, hogy az mily szűkös keretek közt kiván
mozogni. Nem ez az, mire a vakok ügyének, mire a látás hiján
lévő embereknek igazán szükségük van. Mert hiszen az elaggott
és munkaképtelen vakok szempontjából nagyon kis jelentőségű,
hogy váljon külön intézmény, vagy pedig a látók számára létező
hasonló intézmény veszi őket védőszárnyai alá. Nem ezek sorsa
az igazi tragikum, legalább is nem a látás hiánya folytán beálló
tragikum, mert hiszen az illetők legnagyobbrészt aggságuk vagy
munkaképtelenségük folytán a humánus intézmény áldásaira szo
rulnának az esetben is, ha látnának. Az igazi tragikum ott van,
hol a kar erős, a láb izmos, a szív vágyaktól dobban, de a szem
sötét. Közöttük sokan vannak, kik mint látók szerezték meg az
életben való boldoguláshoz s kenyérkeresethez szükséges ismere
teket, magasabb iskolákat végeztek, melyek szép reményekre jogo
sítottak. De a pályatörés kezdetén, vagy később, de még mindig
nagyon korán, munkabírásuk és munkakedvük teljében homály
borul a szemre s ott állnak tehetetlenül, kenyér nélkül. Ezekkel
szemben nagyon csekély humanismus az, mely talán az éhenhalástól menti meg őket. Itt az a humanizmus, mely célt és tartalmat
tud adni életűknek. Humanismus, mely nem alamizsnát ad, de a
kultúra és sociális szellem segélyével a vakokat keresetképessé
teszi, nékik képességeiknek, tudásuknak, tehetségüknek megfelelő
munkaalkalmat és működési kört nyújt. E tekintetben a Vakokat
Gyámolító Országos Egyesület sokat s mindegyre többet tesz;
tisztelettel kell megemlékeznünk a vakok budapesti orsz. kir. tanés nevelő intézetének ez irányú — remélhetőleg a jövőben mind
egyre bővülő — tevékenységéről is. De e téren eleget tenni nem
lehet, s a vakok ügyét szolgáló egyetlen intézménynek sem sza
bad magát ez alól kivonnia. Itt csak arra akarok rámutatni, miként
szolgálhatná a Felnőtt Vakok Háza ez irányt, miként adhatna
néhány vaknak nem alamizsnát, de existenciát, anélkül, hogy ere
deti jellegét megváltoztatná.
Említette a titkár úr, hogy lesz az intézménynek külön-külön
terme a férfiak és nők számára, hol azok, kik valamely — a vakok
által űzhető foglalkozáshoz értenek — idejüket tölthetik. Már most
lehetne egy-egy intelligensebb férfi és női vakot alkalmazni, kik
ily foglalkozásra megtanítanák azon vakokat is, kik az intézetbe
jöttükkor még nem értenek semmihez, de szeretnének valami
hasznossal időt tölteni. Lehetne egy vakot a vakok domború
Braille- és Klein-féle írás-olvasás tanítására alkalmazni. Ezt bármely
korú vak megtanulhatja s meg kell tanulnia, mert tudása sok lelki
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gyönyörűséget okoz s önbizalmat kelt. Lehetővé teszi könyvek
olvasását, b vak feladata lehetne egy Braille-könyvtár szervezése
és fejlesztése is, minek egyetlenegy vakok számára létesített intéz
ményből sem szabadna hiányozni. Az arra kedvet érezők számára
időtöltés s kedélynemesítés céljaira szolgáló zene, nevezetesen
zongora tanítása szintén existentiát adhatna egy vaknak. Az oktatók
természetesen nem tartoznának az ápoltak sorába, s némi szerény
díjazásban volnának részesítendők. Ily tervezet mellett a forma
eredetiségéből mitsem veszítene, a lényeg pedig áldásteljesebb,
nemesebb lenne.

Gyermektanulmányi kongresszus.
A Gyermektanulmányi Társaság március hó folyamán kon
gresszust tartott 10 éves fennállása alkalmával. Százan és százan
gyűltek egybe, kik a modern gyermektanulmányozással foglalkozó
társaság 10 éves munkálkodásának eredményeit ritka értékű,
végtől-végig gyönyörködtető, tudományos értékeken alapuló elő
adásokból megismerhették; kik szakszerű, a gyermeknevelés egy
egészen új világát megismertető értekezések sorozatából tisztán
láthatták kialakulva azt a jövőt, amelynek pedagógiája nem az
ideál magasságából fog leereszkedni a gyermeki lélekhez, ellen
kezőleg: annak legrejtettebb mélyeiből kiindulva fog felemelkedni
a lehető, az emberi tökéletesség felé.
A kongresszusi időt megelőző napon a Gyermektanulmányi
Társaság rendes közgyűlését tartotta, melyen Teleki Sándor gr.
köszönetét fejezte ki mindazoknak, kik a társaságot a küzdelmes
kezdettől fogva segítették és pártfogolták. A napirend tárgyalása
után a Gyermektanulmányi Társaság érdemes alelnökének, Nagy
Lászlónak díszes emlékalbumot adott át. Majd a közgyűlés végez
tével Teleki gróf megnyitotta a gyermektanülmányi kiállítást, mely
nyolc csoportban mutatta be a) a kísérleti eszközöket és ered
ményeket; b) a tanulók orvosi vizsgálatára vonatkozó eszközöket;
c) a gyermekegészségügyi intézkedéseket és intézményeket; d) az
ideges gyermekek intézetének kiállítását; é) az alkotómunka alkal
mazásának módjait és eredményeit; f) a gyermekirodalmi termé
keket és képeskönyveket; g) a modern nevelőiskoiákaí és h) a
Gyermektanulmányi Múzeum gyűjteményeit.
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A kiállítás minden egyes csoportját előadásokkal és demon
strációkkal külön-külön meg is magyarázták.
A kongresszus első napján a következő előadások tartattak:
1. Dr. Angyal Pál: Gyermektanulmány és igazságszolgáltatás.
A fiatal korúakkal kapcsolatos igazságszolgáltatással foglalkozók
számára tanfolyamok felállítását kívánja.
2. Dr. Lechner Károly: Gyermekta nulmány és orvostudomány.
Kimutatja a gyermektanulmánynak az orvostudománnyal való
szoros kapcsolatát s irányelveket szab, melyek révén orvostudo
mányi szempontokból is foganatosítható e tanulmány.
3. Dr. Edelmann Menyhért: Gyermektanulmány és gyermekvédelem. A gyermekvédelmi intézmények vezetői és alkalmazottai
ismerkedjenek meg minél alaposabban a gyermektanulmányozással.
4 Dr. Weszely Ödön: Gyermektanulmány és pedagógia. Sürgeti
a gyermektanulmányi tanszék szervezését úgy a tud. egyetem
filozófiai karán, valamint a tanítóképzőkben.
5. Domokos Lászlóné: Az alkotó munka lélektana. Az alkotó
munka a gyermek ösztönéletében gyökerezik. Felette kívánatos,
hogy mint szubjektív tevékenységi vágy az oktatás keretében
érvényesüljön.
6. Guttenberg Pál: Az alkotó munka és a társadalom. Az
alkotó munka szociális jelentősége a gyermeknek a munkához
való szoktatásában és a másokért való munkálkodásban nyilvánul.
7. Urhegyi Alajos: Az alkotó munka oktatástana. A régi
verbalisztikus iránnyal ellentétben a produktív munkának a taní
tásban való vitelét sürgeti.
A kongresszus második napja a következő előadások kere
tében tartatott meg:
1. Dr. Gockler Lajos: Az egyéni oktatás rendszerei az iskolában.
Szükségesnek tartja az iskolai oktatás olyforma szervezését, hogy
a tanulók, egyéni képzettségük figyelembe vételével, az eddigi
szokásos haladási idő előtt is mindenkor az előmenetelüknek
megfelelő csoportba juthassanak.
2. Dr. Imre Sándor: A tanulók osztályozása Az osztályozás
átalakítását sürgeti.
3. Dr. Vértes 0. József: Az ideges gyermekek iskolái. Hang
súlyozza javaslatában az ideges gyermekek mai intézetének külön
polgári és gymnáziumi intézetté' való alakítását.
4. Laszczik Ernő: Egyéni jellemlapok az iskolában. Egyéni
jellemlapok használatának kötelezővé tételét javasolja.
5. Dr. Juba Adolf: A tanulók orvosi vizsgálata. A tanulók
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rendszeres orvosi vizsgálatának és az orvosi intézménynek álta
lánossá tételét javasolja.
6. Ballai Károly: A kisded gyermekek alaki foglalkoztatása.
Megvalósítandónak óhajtja a kisdedneveléssel foglalkozók alapo
sabb kiképzését.
7. Szász Irén: A gyermek erkölcsi élete. Az erkölcs fogal
mának megállapítása után ismerteti azt a határt, melynél a gyermek
önálló erkölcsi élete kezdődik.
8. Dr. Nógrády László: Gyermektanulmány és gyermekiro
dalom. Mivel a gyermekirodalom sok silány, a gyermek erkölcsi
életét veszélyeztető művet hoz igen gyakran forgalomba, ennél
fogva ennek meggátlására a gyermekirodalom kritikai fórumának
felállítását javasolja.
9. Dr. Dósainé Révész Margit: Az erkölcsileg züllött gyermek
élettani és lélektani szempontból. A züllött gyermek tüzetes meg
figyelését és tanulmányozását kívánja.
10. Dr. Kármán Elemér: A gyermek züllöttségének külső okai.
A gyermek züllöttségének elhárítása céljából a társadalom szervezését tartja szükségesnek.
*

*

*

E nagyszabású, a modern pedagógiai legújabb vívmányainak
hódoló előadások megerősítették azt a — bár ritkán hangoztatott,
de mégis igen nagyjelentőségű kívánalmat, hogy a gyógypedagó
giának, mint a legfejlettebb és Iegkialakultabb nevelési elveket
tudatos részletezéssel és a szükségszerűségből folyó aprólékossággal alkalmazó oktatási ágnak, a fejlődő haladás szempontjából
mentői gyakrabban s mentői közelebbről kell keresni a kapcso
latot a normálpedagógiával. Oktatási águnk — természeténél fogva
már a régmúltban is a fogyatékos gyermekeink előbbrehaladása érdekében kifejlődött küzdő-, kutató- és lankadatlanul vizs
gáló pedagógiának tere volt. S mint ezt a teret munkálkodók,
mindent igyekeztünk átültetni részletezési tökéletességgel, mit
jóban az épérzéküek pedagógiája elért. De viszont sokban mes
terei voltunk amannak. Mind a két sajátosság a hazai intensiv
nevelésügynek ma már a külföldieknek is példáíadó magasságához
vezetett- Következésképpen^ hogy e két sajátosságtól ne térjünk
el a jelenben sem: a kongresszus előadásaiból sokan igen sok
újat tanulhattunk volna; sokban pedig nálunk már kiforrott elvek
hez vezetett tapasztalatokkal szolgálhattunk volna oly eszméknél,
melyeket a normálpedagógia csak most kezd mint újakat lelke
sen propagálni.
_ r__
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Szaktanácsi gyűlés. A gyógypedagógiai intézetek országos
szaktanácsának 1913. évi április 5-én tartott gyűlésének tárgysorozata :
1. Bejelentések. 2. Az 1913. évi költségvetési előirányzat tár
gyalása. 3. A vakok tanítóinak XIV. kongresszusa. 4. A siketnéma
int. tan. országos egyesülete beadványának tárgyalása. 5. A szün
idei tanfolyamra vonatkozó javaslat. 6. A szaktanácsi szabályzat
tárgyalása. 7. Indítványok.
Szaktanácsunk e hó folyamán tisztelegni fog Jankovich
Béla dr. ő-exceilentiájánál, vallás- és közoktatásügyi miniszterünknél.
A Cházár András Orsz. Siketnéma Otthon március 30-án
tartotta meg az ezidei közgyűlését. Az egyesület 1912. évi működé
séről Molnár István titkár által szerkesztett, két ívnyi terjedelmű
jelentésében számol be. Az Otthon rendes tagjainak száma 119.
Vagyona 10.359 K 23 f.
Vaksiket leány. A vakok budapesti kir. orsz. intézetében
ez év folyamán fölvételt nyert egy vaksiket leány. Ez a leány már
túlhaladott korú ugyan, a 15. életévét is betöltötte már, de miután
csak 13 éves korában veszítette el látását és hallását, abban a kor
ban tehát, amikor az elemi iskolai tanulmányait már elvégezte, a
nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium e kivételes intézkedése
a legnagyobb humanizmus jellegével bir.
E szerencsétlen leány igen élénk gondolkodású és jó tehetsé
gűnek mutatkozik. Tanítására Kleitsch János kartársunk vállalkozott,
akinek igy tehát immár két vaksiket tanítványa van.
Séra Lajosnak a vakok kir. orsz. int. tanárának most készült
el az ifjú vakok szombathelyi intézete által rendelt Magyarország
domború fali térképe, mely néhány napig a Calderoni és Társa
cég Gizella-téri üzletének kirakatában volt látható. Séra tanár fel
tűnést keltő speciális munkája nagy érdeklődést keltett a közönség
körében.
Vak fiúgyermekek felvétele. A vakok kolozsvári áll. s. orsz.
intézetében a jövő 1913-14-iki tanévre 15— 16 hely üresedik meg.
Felvétetnek vallásra és nemzetiségre való tekintet nélkül oly
8—14 éves fiúgyermekek, kik a vakságon kívül más testi vagy
szellemi fogyatkozásban nem szenvednek. Ingyenes, vagy alapít
ványi helyet oly szülők gyermekei nyerhetnek el, kik szegénysé
güket szegénységi bizonyítvánnyal igazolni tudják. A kérvények
május hó végéig „A Vakok kolozsvári áll. s. orsz. intézete“ igaz
gatóságához (Zápolya-u. 17. sz.) nyújtandók be.
Kérésre a szükséges nyomiatványürlapokat díjtalanul küldi s
bővebb felvilágosítással bárkinek készségesen szolgál az intézet
igazgatósága.
Eljegyzés. Gáspár Árpád gyógyp. halig, eljegyezte Város
Malvinkát Budapesten. Gratulálunk!
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IRODALMI SZEMLE.
Magyar Siketnéma-Oktatás. (1913. év 4. sz.) Gróf Zichy
János — Dr. Jankovich Béla — Benedek Sándor. — A siketek és
némák oktatásának reformátiója. (Ehling Jakab.) — A siketnémák
tankönyvei. (Szobolovszky István). — Német siketnémák olvasó
könyve. (Herrmann Antal dr.) — Visszhangok. (Fodor István.) —
— Az én drót-betiiim. (Szabady Géza.) — Lapszemle. (Schulmann
Adolf ) — Az amerikai siketnéma-intézeti tanárok IX. közgyűlése.
(Folytatás.) — A sn. oktatásügy állapota Kanadában. (Prof. Cornevin után Schulmann Adolf.) — Hivatalos rész. — Vegyesek.
Magyar Paedagogia. (1913. év 4. sz.) Értékelmélet és pe
dagógia. (Kornis Gyula.) — Erkölcsi nevelés a tanítóképzőben s
a nemzeti élet. (Geőcze Sarolta.)
üj Élet. (1912 év 3. sz.) A háború múltja és a béke jövője.
(Csécsi Imre.) — A régi Pest. (Pásztor Mihály.) — Lamprecht
történet filozófiája. (Kepes Ernő.) — Nyelvtudomány és nyelvtaní
tás. (Simonyi Zsigmond) — Az iskolás gyermekek idegrendszeré
rői. (Dr. Schaffer Károly.) — Tanítók továbbképzése, (Dr. Weszely
Ödön). — A biológiai tanítás fejlődése Németországban. (Dr. Hor
váth Károly.) — Szabadlégi múzeumok. (Dr. Nádai Pál.) — Uj
irányok az elemi népoktatásban. (Migray József.)
Zeitschrift für angewandte Psychologie. (1913. év 2—3.
sz.) Gondolkodó és képzelő típusokról. (R. Müller-Freienfels.) —
A mese-reproductió pszichológiájához. (A. Aall.).

NÖVENDÉKEINK LELKI VILÁGÁRÓL.
Az abnormis lelkű gyermekek között egyik legérdekesebb a
kórosan hazudozók csoportja. Az iskolában feltűnnek rendkívüli,
indokolatlan hazugságaikkal, hihetetlen meséikkel. Az ilyen gyer
mek felfogása megbízhatatlan, telve illúziókkal, halucinációkkal.
Fantáziájuk mindenbe belekever valamit, aminek semmi reális
alapja sincs.
íme egy kiragadott példa a sok közül:
Az őzről beszélünk. Megkérdezem növendékeimet, hogy lát
tak-e már őzet. Az egyik azt mondja, hogy ő már fogott is.
„Hol fogtál?“ kérdeztem.
„Az erdőben.“
„Hogyan fogtad meg?“
„Mikor megláttam messziről, hogy jön az őz, elbújtam egy
fa mögé és mikor már közel jött, elugrottam, elkezdtem kergetni
és megfogtam.“

Növendékeink lelki világából.
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Társai természetesen nem hitték el ezt a mesét, hanem kine
vették őt, sőt egyik-másik haragudott is, hogy hazudik. Hogy'
leleplezzük és megcáfoljuk, elmondottuk, hogy az őz kitünően fut;
olyan jól tud futni, hogy még a legjobban futó fiú se tudná
utolérni.
Mikor megkérdeztem az óra végén a kis hazudozót, hogy
az őz jól fut-e, s mit gondol meg lehetne-e fogni — a vitát
ezzel zárta be :
„Az őz jól fut. Azt senki se tudja megfogni, de én azért
mégis megfogtam!“
S nem lehet arról meggyőzni, hogy nem mondott igazat.
Egész lényével belemerül képzeletének hazug világába. Képzele
tének termékeit összekeveri a valósággal úgy, hogy ő maga is
hiszi, valóságnak képzeli hazugságait, s azokban következetes,
állhatatos.
A másik kórosan hazudozó igen befolyásolható és hazug
ságaiban ingadozó.
Egyik növendékemen észrevettem, hogy az orra vérzett és
meg is van sérülve. Arra a kérdésemre, hogy mi történt vele,
elmondja, hogy Józsi az udvaron ellökte és elesett.
„Nem lehet az fiam, hiszen Józsi ma nem is jött iskolába!“
„Nem a Józsi, hanem a Béla volt!“
„No, én azt nem hiszem el, hogy Béla bántott volna, hiszen
ő jó fiú, nem bánt ő senkit! Talán Feri bántott?“
„Igen, igen a Feri bántott!“
„Mit csinált veled?“
„Az udvaron orrba ütött, pedig én nem is bántottam. Én
sohase szoktam bántani, ő pedig mindig bánt engem!“
Mikor azt mondtam neki, hogy én úgy hallottam, hogy Pista
egy bottal megütötte, akkor Pistára panaszkodott és részletesen
elmondta, hogy hogyan ütötte be Pista egy bottal az orrát.
Mikor rábizonyítottuk, hogy hazudott, összetett kezekkel kért,
hogy ne haragudjam rá és Ígérte, hogy többé sohasem fog
hazudni. Másnap pedig, vagy talán már egy óra múlva kezdi
hazugságait ott, ahol elhagyta.
*

Érdekes jellemvonás az abnormis gyermekeknél a hirtelen
felébredt tetterőnek ugyanoly hirtelen való elgyengülése, ellankadása.
Az ilyen gyermek gyorsan lelkesedik mindenért, mohón akar
belefogni a munkába, de semmihez sincs kitartása, mindig újabb
és újabb dolgokkal kíván foglalkozni. Lelkesedése csak addig tart,
míg tettre, cselekedetre kerül a sor, de másokat folyton kritizál.
Tornaórán gyűrűhintázunk. Egyik-másik fiú igen szépen és
ügyesen hintázik, de Józsi egyikkel sincs megelégedve. Mind
egyikre van megjegyzése:
„Ez semmi1 — „Ez nem tud hintázni!
„Majd én!“ — „Majd meglátjátok én hogyan hintázom!“
„Én a plafonig fogok menni!“
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S türelmellenül várja, hogy rá kerüljön a sor.
Végre sorra kerül. Alig függeszkedik a hintára, még ki se
lendül, már otthagyja a hintát és a helyére indul.
Megkérdezem tőle, hogy miért nem hintázik, hiszen azt
mondta, hogy a plafonig fog menni.
„Félek, hogy lerúgom azt a nagy lámpát!“ válaszol, a torna
terem tetején lévő egyik ívlámpára mutatva.
A helyére megy, s azzal dicsekszik, hogy csak ő tud jól
hintázni.
Az udvaron footballozunk. 1. G. mindenütt ott van. Ő lelke
sedik, ő kiabál legjobban. Mindenkit bjztat!
„Nagyot rúgj! Még nagyobbat! Úgy!“
Folyton a labdát kéri:
„Add ide! Nekem add! Én felrúgom a fa tetejére!“ stb. és
mikor a labdát feléje rúgják, elfut előle.
A harmadik mindig elégedetlen. Mindig mást akar tenni,
mint amit csinálunk. Ha hintázunk, ő mászni akar, ha ugrunk,
footballozni szeretne, ha footballozunk versenyt akar futni.
Ez az állhatatlanok (inszables) típusa.
Katona Géza.

VEGYES.
A mű-trágya kártékony hatása a szemre. A német földmívelésügyi kamara fölhívást intézett a földmívelőkhöz, amelyben
szerzett tapasztalatai alapján a műtrágyának a szemre való káros
hatását, és az ellene való védekezés módjait ismerteti. A műtrágya
ugyanis, a szembe jutva súlyos gyuladást, daganatokat, s a szaru
hártyán fekélyeket támaszt, amelyek vakságot is előidézhetnek.
Éppen azért nem szabad a műtrágyát a szél ellen elhinteni, s
munka közben szemvédő üveget tanácsos viselni.
Hivatalos nyugtázás. A Magyar Gyógypedagógia előfize
tési díját beküldötték:
1912. évre: Deschenszky Nándor Sopron 5, Martin Gyula
Budapest 10, Rózsa Gizella Szabadka 10, Kanizsai Dezső Buda
pest 10 koronát.
1913. ¡évre: Éltes Mátyás Budapest 10, Skultéty Lajos Buda
pest 10, Sturm József Eger 10 koronát.
K leitsch János

a kiadóhivatal vezetője
VII., István-út 95.
Bichler I. könyvnyomdája, Budapest, III., Lajos-utca 94. sz.

