
Dr. Náray-Szabó Sándor.
Július 1-én megvált hivatalától ügyosztályunk érdemes főnöke, 

aki negyed századon túl intézte a gyógypedagógiai oktatásügyet. 
Egészségét a megfeszített munka megrongálta s hogy azt helyre
állíthassa, nyugalomba vonult.

Hogy ki volt Náray-Szabó Sándor, azt gyógypedagógusnak 
ecsetelni szükségtelen volna. Ismeri mindenki közülünk, ismeri, 
ügybuzgalmát, a gyógypedagógusok iiánt érzett szeleteiét, lanka
datlan tevékenységét, szívós akaraterejét. Ismeri gondolkodásmód
ját is s azt is tudja mindenki, hogy az oktatásügyet zsenge cse
meteként gondozta, szive hozzá volt nőve az ügyhöz s annak 
egyéneihez s gondoskodása a csemetét erős hajtássá nevelte.

Nekrológot írni korai volna. Élete delén levő férfiú, aki 
negyedszázadig csüngött egy oktatási ágon, nem tűnt le, nem tűn
hetett le teljesen a szereplés teréről, de nem hagyhatja teljesen el 
azt a munkakört sem, amelyet sikerekkel töltött be, legfeljebb a 
munkatér változik, változhat meg. Hivatalos működése megszakadt 
ugyan, de azt hisszük, hogy a szeretet szálai, melyek hozzánk és 
oktatásügyünkhöz fűzték nem szakadtak meg, csak fonódásuk vál
toztat irányt.

Mert az ő tevékenysége és ügyszeretete ügyünknek csak 
hasznára válhat. Lapunkat a szeretet szálai szorosabban fűzték 
hozzá. Mondani valóit lapunk útján is tudatta velünk s bár rendes 
munkatársaink sorában eddig nem tisztelhettük, reméljük, hogy 
egészsége helyreálltával felkeres bennünket s nagyérdekű eszméi
vel és tanácsaival készséggel áll ügyünk rendelkezésére.

Mert azt nemcsak mi, hanem bizonyára ő maga is tudja, 
hogy nem értük még el a fejlődés tetőpontját. Sok, igen sok tör
tént az utolsó 15 év alatt, de nem minden.

Ha összehasonlítom az 1896 előtti s az azutáni állapotokat, 
örömteljes érzés fog el, de ha elgondolom, hogy mi minden vár 
még megoldásra, mennyi üdvös és szükséges intézkedést kelj még 
foganatosítani, hogy nyugodtan mondhassuk, a gyógypedagógia 
tág mezeje megmunkáltatott, bizony nem tudom olyan nyugodtan 
tudomásul venni, hogy az a férfiú, akinek tevékenysége a javult 
állapotok előidézésében mindenütt ott hagyta nyomát, aki a küz
delemadta tapasztalatok bő tárházával rendelkezik, egyszerűen
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félreálljon s magába zárja tudását, tapasztalatait s ne adja azt 
közkincsül.

Mint hivatalnoktól azonban búcsúznunk kell tőle.
Olyan időponton szakadt meg hivataloskodása, mely részben 

befejezett, részben megkezdett munka idejével esik össze. Fizetés
rendezésünk, nyugdíjügyünk egyelőre nyugpontra jutott közmeg
nyugvásra, az ő idejében létesített intézetek kifejlődtek majdnem 
mindnyájan s bár küzdéssel, de teljes erővel működhetnek. Ami 
betetőzte volna a munkásságot, a tankötelezettség kimondása, már 
a jövő munkására vár. Megérjük-e valaha mi öregek, hogy a szak
tanács által az ő utasítására készített törvénytervezet akár jelen 
alakjában, akár pedig változott alakban valóban törvénnyé válik? 
még sejteni sem lehet. Remélni ugyan remélem, de ha nem tör
ténik is meg, kétségtelen, hogy a jövőbe messze látó lélekkel 
tekintet akkor, amidőn az alapelvek megállapításánál tevékenyen 
közreműködve, irányt mutatott, mert erős az én hitem, hogy bár 
a jelen nem mindenben osztja nézetét és felfogását e tekintetben, 
a jövő teljesen igazolni fogja.

Nem hivatásom, hogy jelen alkalommal hivatali működését 
méltassam. Majd ha tisztább nézéssel, a jelen izgalmainak homá- 
lyosító szemüvege nélkül fogja az arra hivatott munkálkodását 
méltatni, igazságosabban tudja méltatni. Találni fog tévedéseket is 
talán, egyről azonban már eleve biztos vagyok. Azt fogja tapasz
talni, hogy negyedszázados hivatali működésének ideje alatt min
den ténykedését a fogyatékosak iránt érzett meleg, hatékony sze
retet vezérelte s az ügy munkásai iránt érzett jóakarat irányította. 
Nem aktagyártó és másoló hivatalnok volt, hanem első sorban is 
ember s amit mint ember érzett, azt vitte keresztül a lehetőség 
szerint, mint hivatalnok.

Sajnáljuk, hogy hivatalától megvált. Hálát érzünk iránta mind
azokért, amelyeket ügyünk s annak napszámos munkásai érdeké
ben tett. Neve elválaszthatlanul összeforrott az utolsó 25 év tör
ténetével, de meg van örökítve a gyógypedagógiai intézeteknél 
működők szívében is.

Adja a Mindenható, hogy a nyugalom, a pihenés erejét visz- 
szaállítsa, munkakedvét öregbítse s velünk s előttünk még sokat 
tehessen a fogyatékosok érdekében.

Ákos István.
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A vakok amerikai intézetei. 
Pennsylvania.

Overbrook.
(Philadelphia mellett.)

Irta: Séra Lajos.

(Folytatás.)

A anyaintézettől teljesen elkülönítve áll az óvó, amely 36 kis 
vak gyermek befogadására épült. Azt tarlják az amerikaiak, hogy 
a vaknak 9 éves koráig feltétlenül szüksége van óvóra, mert ott
honukban nélkülözik a helyes és rendszeres foglalkoztatást éppen 
azért, mert vakok s mert a szülők vagy elkényeztetik vagy elha
nyagolják gyermekeiket.

Az óvóban két óvónéni (egyik vak) és két housemother 
(mama) van alkalmazva.

Központi fűtés lévén, az óvó a meleget, világítást és vizet a 
főintézetből nyeri. Az óvó nagy játszótere sövénnyel van elválasztva 
az iskolás leányok játszóterétől. Noha annyira van a főépülettel 
mint a mi óvónk, mégis külön konyhája van. Ebédlője, hálótermei 
és osztályai tágas, világos helyiségek. Ezeken kívül van az óvóban 
fogadó-, pihenő szoba, mosdó és fürdő, játékterem és több lakószoba 
az alkalmazottak részére. Déli oldalán oszlopos tornác van építve, hol 
kellemetlen időben is szabad levegőn mozoghatnak a kis ápoltak. 
A játéktér egyik oldalán minden növendéknek kis kertje van, 
melyet a gyermekek maguk művelnek meg. Az óvóosztály játék
órái összeesnek s ilyenkor az egyes tantermeket elválasztó farolló
kat feltolják s így megtoldják a tantermet. Ez azonban csak téli és 
őszi időben történik meg, melegebb időben mindig künn vannak 
a szabadban. A játékok még a szabadban is zongoraszóra tör
ténnek.

Tantárgyak: írás, olvasás, mesék, játékok, posztó-és szilánk
fonás, papírmunkák, kockajáték és agyagmunkák.

Érdekesen különösek a tantermek berendezései, melyet ezideig 
sehol sem volt alkalmam látni. Ha az osztályokban nem volnának 
padok, azt hi.nnők, hogy családi szobában vagyunk. Virágok, képek, 
kanárimadár kalitban stb. teszik családiassá az osztályt.

Mintha csak családi szobába lépnénk, oly hatást gyakorol 
reánk egy ily amerikai osztály berendezése, melyet a mi szürke 
iskola falak közt megcsontosodott egyéniségünk nem igen tud 
megérteni. Pedig van valami kedvesség és praktikus haszon ebben

13*



2 0 0 Séra Lajos

a berendezésben is, mert az amerikai semmiben sem dolgozik a 
külső látszatra.

Az olyan intézetben, ahol a tanár lelke össze van forrva a 
növendék leikével, ahol egyformán pezseg a munkakedv, ahol 
megtatálja a vak az elveszettnek hitt szülői szeretetet, ahol a sza
badérvényesülésnek minden téren utat nyitnak, ahol okos szavakkal 
oszlatják el a ferde irányba terelődő nézeteket, ahol a testi neve
lésre oly nagy gondot fordítanak: ott nincsenek viaszarcú gyerme
kek, mint olasz földön-, olt nincsenek unott arcú és tikkelő vakok, 
mint egynéhány német intézetben.

Ezek helyett egy életvidám, könnyen mozgó ifjúságot talá
lunk itt, mely testi edzettséggel és lelki műveltséggel felvértezve 
bátran beléphet az élet nagy arénájának küzdőterére!

Nem is lehet ez máskép abban a világban, hol a polgárok 
lelkét a szabadság, testvériség és egyenlőség nagy eszméi valóban 
átitatják.

Midőn búcsút vettem Amerika eme egyik legszebb intézeté
től, örömmel gondoltam haza a mi szép magyar intézményeinkre, 
mert érezte lelkem a látottak után, hogy a magyar vakok ügye 
rövid, de rohamos 16—¡8 éves fejlődése után, az elsők közé küz
dötte fel magát. Munkára fel kedves magyar kollegáim, hogy ne 
csak elérjük, de túl is szárnyaljuk a modern amerikai intézeteket!

Baltimore-Overlea.
(Maryland.)

Philadelphiából kiinduló vonatunk őrült száguldással rójja a 
mértföldeket a változó amerikai panoráma képei között. Mély sza
kadékok, apró farm-épületek szomszédságában, erdős völgyeken, 
merész áthidalásokon, majd végtelennek tűnő mezőségeken dübö
rög az ördögszekér. Közben legelésző ménesek és gulyák csa
patja menekül a fekete füstöt okádó vasparipa elől a szabad mező
ség különböző irányába.

A széles Delaware hídjáról letérve, Clayton és Linnwooud 
között átlépünk a kicsiny, de annál értékesebb gyémánt-államba 
— Marylandba. A néger kalauz érthetetlen orrhangon kiállíja 
Baltimore állomás nevét.

Baltimore félakkora város, mint a mi Budapestünk, de forgalma 
túlhaladja a mi fővárosunkét.

Nem tudva azt, hogy az intézet időközben új otthonba 
költözött, gyalogszerrel indultam el az iskola keresésére. Legna



gyobb meglepetésemre a North Avenue- és a Calvert Street sarkán 
nem találtam a keresett vakok házát.

Hiába telefonáltam, hiába fordultam a poliszmenekhez (rendőr), 
senki sem tudott felvilágosítással szolgálni. A nagy keresésben 
kiizzadva, kénytelen voltam mihamarább éjjeli-szállás után nézni, 
hogy másnap pihent erővel indulhassak az elvarázsolt intézet fel
keresésére. Az osztrák-magyar konzulátuson végre megtudtam, 
hogy a vakok új intézete Baltimore egyik külvárosában — Over- 
leábati — épült fel. A konzulátusról telefonon bejelentettem érke
zésem, s a nyert útbaigazítások után villamosra ültem fel.

Az overieai állomáson egy néger siketnéma fiú várt kis csé- 
zán, kinek tagolva azt magyaráztam, hogy: 1 am the hungarian 1
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A Baltimore-Overlea-i intézet fogadóterme.

A kedélyes fickó valószínűleg félreértette szavaimat, mert vad iram
ban vitt az erdős utakon Overlea felé.

Már-már valami veszélyes indián kelepcében hittem magamat, 
midőn egy tisztás út előtt felcsillant az új intézet homlokzata s a 
körülötte fekvő pavillonok tömege.

Nagyot kacagtam az igazgató ama kijelentésének, hogy sies
sünk a villásreggelihez, mert néki a kocsis azt jelentette, hogy 
meghozta az éhes urat. (A kocsis a hungarian helyett hungred-et 
értett tévesen s azért is hajtott oly őrült gyorsasággal.)

Beszélgetés közben megtudtam, hogy a régi intézet 1853-ban 
s az új 1909-ben létesüli. Az új intézet 5 km.-nyire fekszik a város 
szivétől Overlea külvárosban, közel 64^l2 kataszírális hold területen. 
A főépület jobb- és baloldalán sorakozik 2—2 pavillon; hatalmas 
játszótérrel a leányok és fiúk részére.



2 0 2 Sára Lajos

A telek felső, messze fekvő részében vannak a néger vakok 
és siketnémák pavillonjai, a központi fűtést, világítást ellátó gép- 
és mosóház.
A f i  betű alakban épített főépület (Newcomer Hall) a telek köze
pén fekszik s mindkét oldalon födött folyosók kötik össze a családi 
házakkal. Az alagsorban 10 zongora-hangoló szoba és egy zon
gora-javítóműhely van, ahonnan egy lift segélyével bármelyik 
emeletre szállíthatják a zongorát. Egy másik nagy terem a pont
rendszerű könyvek raktárául szolgál, melyből lépcsőn juthatunk 
fel a tulajdonképeni könyvtárba. Ugyancsak ott vannak a tágas torna
terem, a zuhany-kamra, a kézügyességi oktatás termei, az éléskamra, 
a raktári helyiségek és egy nagy játszóterem.

A földszinten s emeleteken vannak az irodák, tantermek és 
a díszterem.

Egy-egy pavillon 25—30 növendéket képes befogadni. A tisz
togatást villámos vákuum gépekkel végzik.

Minthogy itt is, mint egész Amerikában az önállóságra való 
nevelés szelleme a főcél, a később megvakultakat nem gyűjtik 
egyesületekbe, hanem 3 tanerő látja el a körülbelül 100 később 
megvakult férfi és nő otthoni oktatását.

A szorosan vett intézet a következő kurzusokat öleli fel: 
óvó, elméleti (alacsonyabb és magasabb) osztályok, zene, ipar
és testnevelés.

Az intézetet végzett növendék tanulmányainak befejezése 
után vagy folytatja magasabb fokú iskolában tanulmányait, vagy 
vidékre megy, hol önálló kenyérkereső lesz.

Nagy súlyt helyeznek itt is, mint Amerikában mindenütt, a 
testnevelésre. A gyermekek precíz gyakorlatain meglátszik a tuda
tosan s fokozatosan keresztül vitt alapos munka, mely két tanár 
kezébe van lefektetve.

E téren nálunk alapos reformokra volna szükségünk!
Arra a kérdésemre, hogy miért helyeznek oly nagy súlyt a 

testnevelésre, azt a választ kaptam, hogy: »Az élet nehéz küzdelme 
— amellyel a vakoknak is meg kell birkózniok — kétszeresen 
egészséges szervezetei követel a vakoktól.«

Gyönyörű idea ez, melyet a magyar trikolórra mi is büszkén 
l'elírhatnánk szép hangzású jelmondataink koronájának!

Az 1872-ben létesített néger vakok iskolája messze északke
letre fekszik a főintézettől s a 25 növendéket csak a legelemibb 
ismeretekbe vezeti be s a legtöbb időt a gazdasági-, ipari-, mezei- 
és majorosi munkáknak szenteli.
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Marylandban a tankötelezettséget 1906. márc. 31-én mondot
ták ki. Ezen törvény értelmében minden 6 és 15 év közti vak 
vagy siketnéma oktatása kötelező.

(Folyt, köv.)

A siketnémák agyagslőjdje.
Irta: Hővant.

Már megint slőjd! Kérem ne tessék megijedni: nem indítvá
nyozok, nem módosítok, nem reformálok, célom sem a nyugtala- 
nítás, sem a nyugtalankodás, hanem tapasztalataimról beszámolva, 
könnyíteni akarok az érdekelteken némi részletes anyag-gyűjte
ménnyel. Itt a munka kezdete, téhát időszerű is a próbálgatásom! 
További megnyugtatásul jelzem, hogy elméletieskedés nem igen 
lesz értekezésemben és ami a tapasztalatot illeti, hát édes Istenem! 
mikor az ember a szolgálat huszadik éve felé halad és 5 évig az 
agyagslőjd-műhely nagy fajsúlyú levegőjében munkálkodott, akkor 
abban sincs hiány. Aki soraimat az átolvasásra méltatja, talál majd 
a sok szó között egy két jó dolgot is.

A siketnéma-intézetek tanterve az agyagslőjdöt az I. II. és 111. 
osztálynak szánja heti 2—2 órában és a tananyagot a tanterv 
módosított kiadásában „Készítendő tárgyak“ címén 3 pontban 
találjuk meg. E 3 pont hűen idézve ezeket mondja:

1. Pad, ásó, kapa, tál, olló, kalap, alma, asztal, kés, szék, óra, 
szőlő, hal, ház, pipa, dió, golyó, fésű, cipő, csizma, lépcső, ablak, 
villa, kanál, zsemlye, pogácsa, körte, kifli, vályú, tojás, sótartó.

2. Ház, betűk, létra, karika, lánc, perec, szánkó, kígyó, pohár, 
virágcserép, csésze, sarló, harang, templom, láb, sapka, gomb, 
fésű, hajtű, ablak, tintatartó.

3. Kolbász, fazék, barack, alma, retek, sárgarépa, petrezselyem, 
gomba, híd, paprika, hagyma, ugorka, bab, kalarábé, paradicsom, 
szőlő, gyűrű, kocka, hasáb, gúla, kút, kard, ház, domb, hegy.

Ha e készítendő tárgyak nehézségét mérlegeljük, körülbelül 
sejtjük, hogy e jelzett pontok egyúttal a megfelelő osztályokat 
is jelzik. Ennek alapján az I. osztálynak 31, a Il.-nak 22 és a 
111.-nak 25 minta jut. Ha a növendék egy óra alatt csak egy 
mintát csinál, akkor még az elmaradó tanítási idő számítása mel
lett is 32 órában végzünk ez anyaggal. E 32 óra januárba esik. 
A kezdők többé-kevésbbé hiányzó ügyessége némileg — de



csak némileg — megdönti e számítást, de aki gyakorlatilag fog
lalkozott e tantárggyal, el fogja ismerni következtetésem helyes
ségét. Tényleg kevés e tananyag, de a tanterv célját félreérd mindaz, 
aki nem az elvekben és az irányításban, hanem az anyag részle
tezésében látja a tanterv kincsesbányáját. Kincsesbánya bizony az 
minden tervszerű munkásnak, sok nemes fém és igazi értékkő van 
benne; megadja nekünk a szellem gazdagságát, de a részletmun
kát tőlünk várja és jogosan követeli.

Ilyen részletmunka feljegyzésére törekedtem, melyet sok évi 
tapasztalat eredményeként nyilvánosságra bocsátók. A felsorolásnál 
különféle részint természetes, részint áttekinthetőbb csoportosításra 
törekszem és mellőztem a tanítás egymásutánját és a nehézségi 
fokozatokat. íme a csoportok !

Első gyakorlatok. Nagyobb és kisebb golyók, hosszabb és 
rövidebb sodronyok, kereszt egyenlő és különböző hosszúságú 
részekből, szorzójel, karika, bot, gyűrű, kerék, (egyszerű körrel és 
6 küllővel) létra, ablakkeret, lánc egyenlő, kisebbedé és különféle 
nagyságú karikákból, golyók átfúrva zsinórra fűzve az előbbi vál
tozatokkal.

Egyszerű minták. Súlyzó, sodrófa. írón, 5 és 6 ágú csillag 
fonalakból, kígyó, kolbász, pogácsa, kenyér, különféle nagyságú 
és alakú szögek és kampók, gomb, virsli, szivar.

Mértani minták. Idomok előbb vonalakból, utóbb lapokból 
(négyzet, téglalap, kör, elipszis, háromszög, házalak, szív), kocka, 
4 és 3 oldalú hasáb, egész és fél henger, teljes és csonka kúp 
és gúla, ferde henger és hasáb, félgömb, tojás.

Fonott minták. 2 és 3 sodrony egyenes fonással és körala
kúra hajlítva, perec, tálca, Krisztus-korona, kenyér-kosár, (kör és 
elipszis alappal), különféle alakú és nagyságú kosarak fogókkal.

Termények. Paprika, kalarábé, ugorka, barack, sárgarépa, 
hagyma, havi-retek, répa, gomba, petrezselyem, körte, alma, dió, 
szőlő, füge (nyers és préseit), kukorica, paradicsom, cseresznye, 
makk, szilva, mákfej, burgonya, fokhagyma, zárt babhüvely, nyitott 
borsóhüvely, citrom, (egész és fél) dinnye, falevelek (tavaszi anyag)

Sütemények. Kifli (vajas, sós és patkó), császárzsemlye, vizes
zsemlye (egészen és törve), kenyér kosárban, kenyérszelet, kétszer
sült, piskóta, pogácsák, ugyanazok tepsiben sorba rakva, cukrász- 
sütemények.

Szobai tárgyak. Asztal, szék, ágy, pamlag, asztalfiók, szek
rény, pad, kályha, serleg, váza, gyertyatartó, fésű, fogkefe, lámpa, 
tintásüveg.
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Konyhai tárgyak. Fedő, tölcsér, szemétlapát, liszt-lapát, kanna, 
veder, vasaló, kávéőrlő, mozsár, tepsi, lábas, fazék, üst, kés, villa, 
kanál, húsvágó, merítő- és főzőkanál, sótartó, gyufatartó, tál, tányér, 
mártásostál, íeknyő, sajtár; poharak, korsók, palackok.

Ruhafélék. Cipő, félcipő, szandál, csizma, papucs, kucsma, 
sapka, csákó, töröksipka, katona-sapkák, kalapok.

Közlekedési eszközök. Szekér, kocsi, gépkocsi, villamos, kerék
pár, talyiga, talicska, mozdony, vonat, (alagút, vasúti híd, állomás, 
őrház, váltó, sorompó) szánkó, csónak, hajó.

Tornaszerek. Súlyzó, egyszerű és kettőslétra, bak, korlát, 
nyújtó, ugró-mérce, járó-gerenda.

Szerszámok és eszközök. Sarló, kasza, kapa, ásó, lapát, csá
kány, csáklya, fűrész, gereblye, borona, eke, balta, vakoló, simító, 
kaparó, kalapács, olló, véső, fogó, járom, lakat, fütyülő, gyalú, 
trombita, hegedű, gázlámpa, villamoslámpa, öntöző-kanna, csapda, 
bunkózó, fűrészbak, favágó-tönk, gyűszű, ülő, súlykozó, buzogány, 
revolver, puska, kard, nyil, íj, kád, láda, zsák, csengetyű, tintatartó, 
iíató-tartó, szenteltvíztartó.

írási minták. 1. osztályos szavak, II. osztályos mondatok, 
III. osztályos szólások alapra írva és fonalakkal kirakott betűkkel. 
Hasonlóan számtani példák. Monogrammok, jelvények (pl. tenge
részet). Nyomtatott és írott betűk alapon és alap nélkül. A számok 
1—9 és zéró. Nevek, feliratok

Különféle minták. Kerék küllőkkel és tengelykörrel, lópatkó, 
érem keresztszallaggal, óra (csavarral, karikával, mutatókkal és 
számokkal), pipa, tál gombócokkal, hal, fa, kerítés,’ ruhacsiptető, 
táska, csat, kulcs, csiga, (állat- és játékszer), hajtű, csomag, taka
rékpersely, ágyú, bölcső, különféle kutak, vízvezeték, gúnyhó, 
sírkő, sírkereszt, tekebáb, sátor, hurka, (egészen és metszve) kávé
házi és kerti asztal, kéz, madárfej, libatoll, méhkas, csigaház, turul
játék, diaboló, lépcső, dudli, játékkocka mélyített pontokkal, hason
lóan dominókő, vályú, virágcserép, lepke, bogár, virág, híd, domb, 
hegy, harangláb, kápolna, templom, szobor, emlékoszlop, dom
ború arckép; házak, állatok.

Életképek, alkalomszerűségek, ösztönszerű munkák. Szenesláda, 
benne szén, piszkálóvas és szeneslapát, sodródeszka, rajta sodrófa, 
hengerített és kerek tészta, kotlós tyúk, fán fészek tojással, mellette 
madárka, keresztrúdon függő üst, alatta tűz, karikázó gyermek 
(futólépésben) talpfákon nyugvó hordó csappal, abroncsokkal, a 
hordón lopó, a csap alatt korsó, kutyaól, az ól ajtajánál fekvő 
karóhoz láncolt kutyával, krampusz, mikulás, húsvéti nyúl, mind
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szenti kép, sírdomb, kereszt, koszorú, lámpa, térdepelő alak, kazal 
hozzátámasztott létrával, indián-sátor, a sátor előtt lovagló, álló, 
heverésző indiánok, sarokban térdepelő és tanuló fiú, legelő ökrök 
és bojtár, legelő lúd libácskákkal, cirkuszi jelenetek, vasúti alagút, 
őrház, távíró, átrobogó vonat, gyártelep, többféle épület, kémény, 
kerítés, síneken kocsi, konyhaállvány edényekkel, tálca csészével 
kanállal, tálca pohárral, borosüveggel és szódával, gyümölcsfa, 
létra, kosár, gyümölcsszedő alak, hamutartó szivarral, szipkával és 
gyufával, tányér különböző gyümölccsel, kert fákkal, kerítéssel, 
kúttal, paddal és asztallal.

E gyűjtemény nem tart számot a teljes elnevezésre, de míg 
a tanterv csak 78 mintával irányítja munkánkat, én fentebb négy
szer annyit mintegy 330 mintát soroltam elő s így ez anyag bő 
és változatos lévén, nem nehéz a válogatás. Egyik-másik minta 
mind a 3 osztállyal feldolgozható, csak a kivitel részletei és a 
munka külső csinossága alkalmazkodik az értelmi és ügyességi 
fokhoz, (pl. óra, ház).

A tanterv a módszeres utasításoknál irányító elvekkel ad 
útbaigazítást, a részletmunkában azonban igen helyesen az önálló
ságnak, egyéni érvényesülésnek és ügyességnek kapuit nyitva 
tartja. Mulasztást követnék el, ha a módszer részletmunkáival 
jelen soraimban nem törődnék. Nem lévén új a nap alatt, én sem 
fogom kitalálni a bölcsesség kövét, de azért nem árt a régi és jó 
elveket olykor-olykor feleleveníteni.

Amit természetben bevihetek a műhelybe, azt a valóban 
létező tárgyról mintáztatom. Ez az összehasonlító munka, a valódi 
szemléltetés első parancsolatja. Ennek lehetetlensége esetén kerül 
csak a sor a beszédre, a jelre, az irásJa, a rajzra, a képre, a 
képes-lapra.

A tárgyak mintázásánál tárgyak tekintetében 3 kivitelt isme
rünk. A tiszta szemléleten alapuló tárgyak kevés kivétellel a ter
mészetes nagyságot követik. A nagyobbított méretre igen ritkán 
van szükség, ellenben a kisebbítés a legtöbb minta jellegzetes 
vonása. Ne felejtsük el, hogy a kisebbítés a kivitel nehézségével 
arányosan halad. Minél kisebbre mintázunk, annál nehezebb a 
tárgy jellemző vonásait kidomborítani, de egyutal e körülményben 
rejlik a kézügyesítés egyik igazán fontos tényezője. A méretek 
fokozatos kisebbítése párhuzamosan halad a gyermek fejlődési 
fokával. Amely gyermek a megfelelő manuális ügyességgel nem 
rendelkezik, — elvégre a kézügyesség is tehetség lévén és a tani-
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tás művészetével nem pótolható — annál céltalanul erőltetjük a 
kicsiben való mintázást.

Kivitel és külső csinosság dolgában utalok arra az alapigaz
ságra, mely azt mondja, hogy gyermektől csak gyermeki munkát 
várjunk. Amely mintát mi simítjuk és befejezzük, azt egyúttal meg
fosztjuk a becsületes munka jellegétől. Az ilyen eljárás készítménye 
a laikus szemében ideig óráig csodálatot kelt, de a szakembert 
gúnyos mosolyra készteti és bennünket megfoszt a jól teljesített 
kötelesség boldogító érzésétől. Ez előzmények után önként értetődik, 
hogy a durvább hibákra csak rámutatunk, de a javítást legfeljebb 
megmutatjuk, mert a mi művészkedésünkre nem kiváncsi az iskola. 
A tanterv nem a művészi kivitelt és az iparszerűséget, hanem a 
kézügyesítést, a formaérzést, a szemmértéket és a munkakedvet 
tekinti a slöjd céljának.

A kezdők türelmünk és ügyességünk próbakövei és velük 
szemben a tanmenet közismert elveinek szigorú követése nem 
eléggé ajánlható. E tételnél ismétlések helyett csak az előmintázást, 
ennek közelből való megfigyeltetését és a kész minta hosszabb 
megszemléltetését említem. Az 1. osztályok legalább is az 1. fél
évben körém csoportosulnak és lesik (kérem a lesik nyomatékosan 
alkalmazott hangsúlyozott kifejezés) ujjaim mozgását, azután közel
ből hosszasan nézegetik a kész mintát, az ügyesebbek rövidebb 
az ügyetlenebbek hosszabb ideig.

A hosszú, hosszabb, rövid, rövidebb, kicsi, kisebb, nagy, 
nagyobb, vastag, vastagabb, vékony, vékonyabb, alacsony, alacso
nyabb, magas, magasabb, széles, szélesebb, keskeny, keskenyebb, 
lapos, gömbölyű stb. kellő szemléltetése és megnevezése kinél 
jellel, rámutatással, kinél beszéddel minden órában, minden fokon 
lényeges.

Anyaggyüjteményem nagy terjedelme miatt nem szólhat egy 
évre, de legnagyobb része egyéni munka-kiosztással feldolgozható. 
Ha több tárgyat vihetünk a műhelybe, (s mikor nem vihetünk 
többfélét?) engedjük át a gyermeknek a választás jogát; lesz akkor 
munkakedv, igazi slőjdóra és megszűnik a panaszunk az örökös 
jelelésre.

Egy csoporttal a slőjdórák rendesen egymásután lévén, 
— ez jobb és célszerűbb is, — az első órában a munka meg
határozott, de a második órában a szabad mintázást honosítottam 
meg. Megemlítem még, hogy e két óra között elrendelt szünetet ne 
töltessük munkával, mert gyermekeink egy helyen állva dolgoznak 
és a 2 órai szakadatlan munka nem felel meg a gyermek lelkének.
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Tessék mindkét eljárást — szünettel és nélkül — megpróbálni és 
a tapasztalat majd megmondja az igazat.

A formaérzék fejlesztésére legalkalmasabb anyag: kalapok, 
cipők, házak, vázak, serlegek és palackok. Egy palack-gyűjtemény 
nem az utolsó segéd-eszköz, mert az üvegipar csodálatraméltó 
változatosságot hozott létre a forma terén.

Némely minta alapon érvényesül jobban, míg viszont más e 
nélkül fest szebben. Egyik mintához szabályos, a másikhoz sza
bálytalan alap való. Alapozott mintákra többféleképen helyezhető 
el a névjelzés vagy esetleg a megnevezés.

A színezett minta tetszetősebb, hálásabb mint a testetlen. A fes
tésnél alapnak dextrin-oldatot használtam, a színezésnél vízfestéket 
és a fényezésnél színtelen lakkot. Egyszerre festessünk 20-30 
mintát. A mintákat — intézetünkben központi fűtés lévén — kazán 
mellett száríttattam s e szárítás untig elég és kielégítő. A kiégetés 
többnyire körülményes és ráadásul költséges, már pedig ott lehet 
takarékoskodni, ahol nincs maradandóbb és érdemleges értékű 
készítmény.

Az agyagslőjd és a beszédtanítás kapcsolata leginkább az 
írási és számtani mintáknál lép előtérbe, ezenkívül a minták meg
nevezésénél a főnevek, a hibák javításánál a melléknevek szere
pelnek. A gyakorlati szólások, parancsok és alkalomszerüségek 
sűrűén fordulnak elő, de csak akkor, ha az idő megengedi, mert 
kérem a főcél a munka, a beszéd pedig mint mellékcé! csak üdvös 
és kívánatos. Elméletileg lehet erről köteteket írni és órákon át 
szónokolni, de a gyakorlatban nem lehet egy időben 2 főcél.

Az elrendelt rajz kapcsolat a növendékek kicsisége, valamint 
az agyag mineműsége miatt csak korlátoltan alkalmazható. A tan
terv vázlatkönyvet ír elő, de ez a követelmény a gyakorlatban 
bajosan oldható, meg. Év végén az utolsó órákat a minták leraj
zolásával töltöm ki, de vázlatkönyv helyett dm2-es papirt használ
tatok. E rajzok a kiállításon elég hatásosak. A magyar stílre érthető 
okokból, nem építhetünk e fokon. Pótlására szolgáljanak magyar 
motívumok mint pl. buzogány, gémes-kút, magyar ház, paprika, 
pörge kalap, alapon tulipán, a magyar cimer stb. Néhány kiválóan 
ügyes III. osztályos próbálkozhatik magyar díszítések másolatával.

Ezekben vázoltam a lényegesebb mondanivalómat. A sorok
ban és a sorok között sok mindenfélét lehet olvasni; ha úgy tet
szik lehet elvenni, ha jobban tetszik lehet hozzátenni. Részemről 
minden további fejtegetés hosszadalmas szószaporítás volna, már
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pedig a munkánál és a munkára való tanításnál nincs haszontala
nabb dolog mint a sok beszéd. Aki a munkáról sokat fecseg, az 
ha nem egészen, de legalább felerészben munkakerülő. 

Dolgozzunk és dolgoztassunk!

A latin nyelv tanítása különös tekintettel az 
ideges iskolásgyermekre.

Irta: Ács Károly.

A nyugateurópai országokban, főképen Németországban, a 
filológusok hazájában, az utolsó évtizedekben heves harcok foly
nak a latin nyelv tanítása körül. A. Bonus és L. Gurlitt indították 
meg a harcot a latin és görög nyelv tanítása ellen. Ezek a leg
konokabb és leghevesebb ellenségei a klasszikus nyelveknek, kik a 
latin és görög nyelvnek az iskolából való teljes kipusztításáért 
küzdenek. Kíméletlenül és majdnem szünet nélkül támadnak.

De a klasszikus nyelvek védői sem maradnak veszteg és nem 
adják meg magukat kényre-kegyre.

Ebben a táborban leginkább a filológusok verődtek össze, 
de mások is szegődtek hozzájuk. A legjobb és legtekintélyesebb 
vezéreiket küldték a csatába. Zielinshi a filológus, fíarnack a teo
lógus és Jerusalem a filozófus iparkodnak az ellenfél támadásait 
visszaverni. Lelkesen és nagy tudással állnak ki a porondra, ügye
sen és serényen forgolódnak a harcban. Már társaságokat is ala
pítottak a küzdőfelek Berlinben és Bécsben; mindegyik fél ipar
kodik a közönséget a maga táborába terelni. Folyik a harc szün
telenül, sőt már más országokba is átcsapott. A klasszikus hagyo
mányokhoz csökönyösen ragaszkodó Angliában is kilobbant a 
harc lángja. Mindenütt harcolnak és küzdenek, mert átlátták, hogy 
tovább már nem maradhat a dolog annyiban.

Az új idők szellemének tért kell engedni az iskolában és a 
klasszikus nyelvek túlsúlyát meg kell dönteni, ha az iskolák meg 
akarnak felelni ama feladatuknak, hogy az ifjúságot a küzdő élet 
számára neveljék. Csak nálunk csendes és tétlen minden. Imitt- 
amott hallatszik egy egy bátortalan hang pro és kontra, de nagyobb 
visszhangot nem bir kelteni. Pedig ha nem akarunk más országok 
mögött elmaradni, nem szabad tétlenül szemlélnünk a más orszá
gokban folyó harcokat, hanem nekünk is meg kell kezdeni e küz
delmet.



2 1 0 Á cs K á ro ly

Sokan a tanítás nyugodt folyását féltik ezektől a harcoktól. 
Ok nélkül. Jobb a harc és a küzdés, mint a mindenbe bele- 
nyugvó nembánomság. A Németországban folyó harcoknak is meg 
van az üdvös eredményük: A támadók hova-tovább kezdik észre
venni, hogy az ostromolt várat nem lehet olyan könnyen meg
venni, mint ahogy azt a nagy szenvedelemmel vívott harc első 
hevében gondolták. A modern kultúrának gyökerei sokkal mélyeb
ben és erősebben ereszkednek a hellén és római mívelődés tala
jába, hogysem onnan egy könnyen ki lehetne szakítani és ama szá
mos jelenséget csak úgy érthetjük meg igazán, ha annak funda
mentumát : a régiek, főképen a hellének és rómaiak kultúráját 
ismerjük.

Azonban a klasszikus nyelvek védői is meggyőződtek a küz
delem folyamán, hogy a görög és római nyelv nem tarthatja meg 
hegemóniáját a középiskolában; lehetetlen, hogy tovább is oly 
nagy teret foglaljon el, mint eddig és nem lehet a klasszikus nyel
vek tanításának ma is az a célja, mint régen, mert a modern élet 
más követelményeket támaszt az iskolával szemben, mint a régi. 
Másnak kell a klasszikus nyelvek tanításánál a célnak lenni a 
modern életben, mint a múlt században. Ennek a célnak pedig 
teljesen megfelelhet, ha később kezdik tanítani; sőt nemcsak meg
felelhet, hanem eredményesebb is lehet a tanítása, csak ki kell 
vetni azt a sok ballasztot, ami most hátráltatja azt. Minderre meg
tanították őket ellenfeleik.

Én is annak akarok szószólója lenni, hogy a latin nyelvet 
tanácsosabb és okosabb később kezdeni. Az ideges gyermekek 
állami középiskolájának, mely a gimnáziumi tanterv anyagát végzi 
el, e küzdelemben, mint a reform megvalósítójának elől kellene 
járni. Ezt parancsolja nemcsak a pszichológiai okok sokasága, 
hanem elsősorban a gyógypedagógiai szempont is. Nem fejtem 
ki minden érvemet, csak rámutatok azokra az okokra, melyek a 
latin nyelv tanításának később, mondjuk a harmadik osztályban 
való megkezdését követelik és néhány vonással megrajzolom a 
keretet, melyben a latin nyelv tanításának mozognia kell, hogy 
célját mégis elérje. Igyekszem azt is kimutatni, hogy ennek a 
célnak szükségképen másnak kell lennie, mint amelyet addig 
követtünk.

A latin nyelvnek az első és második osztályban való taní
tása legfőképen azért káros és helytelen, mert a gyermeki elmé
nek egyenletes és természetes fejlődésére, különösen az ideges 
tanuló egész lelkivilágára zavarólag hat és pedig azért, mert a
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latin nyelv tanításánál csupa elvont fogalmakkal dolgozunk. Vannak 
ugyan, akik azt követelik, hogy a latin nyelvet is direkt módszer 
szerint, tehát a nyelvtannak mellőzésével tanítsuk. Ámde ha őszin
ték akarunk lenni, meg kell vallanunk, hogy ez lehetetlenség.

A tömeges tanításnál még a modern nyelveket sem tudjuk 
teljesen direkt módszer szerint tanítani, mivel hogy a direkt 
módszer, azaz a nyelvnek beszélgetés útján való tanítása azt 
kívánja, hogy minden egyes fiút minden órán belevonjunk a 
beszélgetésbe. Ha tehát azt akarjuk, hogy a tanulók tisztán beszél
getés révén tanuljanak meg valamely nyelvet, ha még oly kis 
körre szorítjuk is az elsajátítandó beszélgetés anyagát, akkor sok
kal több óraszámra van szükségünk, mint amennyi a más tárgyak 
miatt rendelkezésünkre áll. Még inkább vonatkozik ez a latin nyelvre. 
Mert ha a modern nyelveket tisztán beszélgetéssel nem is tanít
hatjuk, de legalább a beszélgetésnek minél sűrűbb alkalmazásával 
a nyelvtani szabályokat a minimumra redukálhatjuk és így a modern 
nyelvek tanítását könnyebbé és elevenebbé tehetjük. A latin nyelv
nek beszélgetés útján való tanítása azonban leginkább azért lehe
tetlen, mert magunk sem tudunk könnyen és folyékonyan latinul 
beszélni. Aki megpróbálta, hogy a mindennapi élet dolgairól lati
nál beszéljen, hamar meggyőződhetett arról, hogy ha még oly 
jól érti is a latin nyelvet, természetesen, tisztán, gondolkodás és 
fennakadás nélkül képtelen beszélni. Hiszen a modern élet akár
hány fogalmára nincs a latin nyelvnek szava, kifejezése. Legfeljebb 
holmi körmönfont és azért könnyen félreérthető körülírással tudja 
úgy ahogy visszaadni.

De ennél van nagyobb oka is, hogy nem tudunk latinál 
beszélni. Hogy mi ez az ok, arról most nem szólok, mert nem 
tartozik e tárgy keretei közé. Elég az hozzá, hogy így van.

Holt nyelvet nyelvtani szabályok, nyelvtani kategóriák nélkül 
tanítani képtelenség. Tehát el nem kerülhetjük, hogy abstrakt fogal
makkal ne dolgozunk. És itt a bökkenő. A gyermeki elme ter
mészetes, normális fejlődését megzavarjuk, kizökkentjük a kerék
vágásból. Akik a latin nyelvnek most dívó tanítása mellett kardos
kodnak, nem vesznek tudomást a modern kísérleti pszichológiának 
a gyermeki elme fejlődéséről végzett kutatásairól. A kísérleti pszi
chológiával dolgozó pedagógusok meggyőzően kimutatták, hogy 
roppant káros a fejlődésben levő gyermeki elmét és pszichét 
olyan abstrakt fogalmakkal terhelni, amilyenekre a latin nyelv taní
tásánál szükség van. Csupán hazai tekintélyekre hivatkozom:
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Ranschburg Pál dr.1) által felfedezett homogén és heterogén ele
meknek gátlóhatása új irányokat szab a nyelvtanítás terén; e gát
lások hatását Lázár Szilárd dr. ideges középiskolai tanulókon is 
bebizonyította, sőt — és ez a mi szempontunkból különösen fon
tos — fokozottabb mértékben is tapasztalta a homogén elemek 
gátló szerepét; Vértes 0. József dr.-nak felfogási, látási és hallási 
és emlékezeti vizsgálatai is azt igazolják, hogy a nyelvtanításnak 
az ideges gyermekek pszichológiájával — mely teljesen eltérő a 
normálisokétól —- számolnia kell. Ha tehát a konzervativebbek 
figyelembe vennék ezeket a kutatásokat, alig volna hihető, hogy 
maguk is ne követelnék a latin nyelvnek a mostaninál későbbi idő
ben való megkezdését.

* **
A gyermek lelkének, elméjének fejlődése folyvást folyik és 

a normális testi és lelki szervezettel biró gyermeknél még 14 éves 
korában sem ér el teljes befejezettséghez. Képzetei eddig a korig 
— amint ezt Ziehen, Winkler, Meumann2) és más jeles pszicholó
gusok exakt kísérletekkel bebizonyították — konkrét tárgyakhoz 
fűződnek és azért gondolkodása tárgyi képzetek révén megy végbe, 
még pedig jóval gyakoribb nála a szemléletesebb és határozat- 
tabb térbeli képzet, mint az időbeli, amely sohasem olyan világos 
és gyorsan felötlő, mint a térbeli képzet. A gyermek képzete tel
jes ellentétben van a felnőttével, kinek képzete majdnem tel
jesen néma beszéd. A gyermeknél körülbelül 6-—13 éves koráig 
túlnyomó az individuális, azaz olyan képzet, melynél a tárgynak 
nem faji sajátságára, fogalmára, hanam valamely határozott tárgyra 
gondol.

Pl. ha a gyermeknek azt a szót említjük, hogy „rózsa“, leg- 
többnyire arra a rózsára gondol, melyet valamikor valamely kert
ben látott; vagy úgyis emlékezetébe idézheti a rózsa képzetét, ha 
arra az alkalomra gondol, mikor a rózsát látta. Ez időbeli képzet 
és ez, amint említettem, a gyermeknél ritkább. A kísérletek azt is 
megmutatták, hogy jobb tehetségű gyermeknél az individuális 
képzet dominál, míg fogyatékosabb tehetségűeknél az általános, 
vagyis fogalmi képzet. Utóbbiak tehát jobban megközelítik a felnőt
tek absztrakt gondolkodási módját. Ez pedig nem a normális

Ács K á ro ly

') D r. P . R a n sc h b u rg - . Ueber Hemmung gleichzeitiger Reizwirkungen. 
Zeitschrift für Psychologie. 30. köt. 39—86. 1.

2) E r n s t  M eu m a n n .-. Vorlesung zur Einführung in die experimentelle 
Pädagogig und ihre psychologischen Grundlagen. Leipzig 1907. 2 kötet.
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állapot.1) Azért pedagógiailag az a helyes dolog, ha gyermek 
elméjének fejlődési korában minél tovább marad a konkrét, indi
viduális és tárgyi képzeteknél, mert csak így tehet szert konkrét, 
tiszta és határozott képzetekre.

Az igazi absztraháló gondolkozás a gyermeknél leginkább 
a 14 éves korban indul meg; csak ekkor képes következtetni és 
következtetési kapcsolatokat a maguk mivoltában megérteni.2)

Míg tehát a gyermek fejlődésében eljut az absztraháló gon
dolkodás fokáig, mindenképen azon kell lennünk, hogy tiszta és 
határozott képzeteket neveljünk belé, hogy absztrakcióit lehetőleg 
tökéletes és szilárd alapra rakhassa fel. A helyes képzeteknek pedig 
a helyes szemléletből és megfigyelésből kell kiindulniok. Hogy a 
gyermek szemlélete, megfigyelése elméjének fejlődési korában 
hiányos és tökéletlen, azt a közönséges tapasztalatból is tudjuk, de 
az e téren az iskolás fiúkkal végzett rendszeres kísérleti vizsgálódá
sok még evidensebbé tették. Azért kell a gyermeket folyton-folyvást, 
minden alkalommal tökéletes látásra, helyes szemléletre, tervszerű 
és rendszeres megfigyelésre, eleven észrevevő képességre nevelni. 
Ki kell pedig indulni e szemléletre való oktatásnál a gyermek 
közvetlen környezetéből, a természet tárgyaiból, szóval olyan tár
gyakból, melyeket saját érzékeivel figyelhet meg. Erre pedig leg
jobb alkalom kínálkozik a földrajznak, a rajznak, természetrajznak 
és az anyanyelvnek tanításánál. Ezeknek a tárgyaknak kell tehát 
az alsóbb osztályoknál a legtöbb helyet juttatni. De nem elég, 
hogy a gyermek jól tudjon megfigyelni, hanem kell, hogy a meg
figyelését híven, határozottan és tisztán szavakkal is elő tudja adni. 
Mert a képzeteknek szavakkal való megérzékítése szorosan hozzá
tartozik a szemlélet apperceptiv folyamatához. Ebből következik, 
hogy nagyobb súlyt kell vetnünk a gyermek anyanyelvének fejt 
lesztésére, szókincsének gyarapítására, szóval nyelvi készségének 
minél tökéletesebbé tételére.

A középiskolába bekerülő gyermeknek a szemlélete is töké
letlen, a nyelvbeli kifejezőképessége meg falán még gyarlóbb. Ezt 
a kettőt: a helyes szemléletet és a nyelvi készséget kell jól meg
munkálnunk. Minden mást, ami ennek a munkának útjába áll, el 
kell távolítanunk a gyermek elméjének fejlődése korában. Pedig 
semmi sem áll annyira útjába a gyermeki szemlélet tökéletes kifej
lesztésének, mint az absztraktiókkal való unosuntalan operálás. Az

‘) M e u m a n n  : Vorlesungen etc. I. köt. 224. es 225. oldal.
2) M e u m a n n : Vorlesungen I. köt. 256. oldal. ■
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ilyen nyelytani kategóriáknál: alany, állítmány, tárgy stb. hol van 
helye a konkrét sz;mléletnek, az érzékkel való észrevevésnek ? 
Hisz ez absztrakt fogalmakkal való mechanikus küzködés. eről
ködés. Ha az absztraháló gondolkodás elébe vág a szemlélő kép
zetekben való gondolkozásnak, az épen visszája az elme rendes 
kifejlődésének. Ami pedig nagy baj, mert erőszakot teszünk a 
gyermek elméjén és lelkén.

Az elme kiművelésének munkájánál a helyes sorrend ez: a 
megfigyelés és a szemlélet tökéletesítése, a szemléletnek tiszta 
képzetekké kapcsolása, appercipiálása, a képzeteknek helyes tár
sítása és reprodukálása. Az utolsó szem a gyermeki elme fejlődé
sének láncában a képzeteknek kauzális, egymást vonatkozásba hozó 
összekapcsolása. Evvel veszi kezdetét a fogalmi, az absztraháló 
gondolkodás. Ez azonban, amint a kísérleti lélektan kutatásaiból 
kitűnik, a gyermeknek körülbelül 14 éves korában következik el. 
Éppen ez az oka aztán, hogy az absztrakt fogalmakkal dolgozó 
tárgyak, mint a holt nyelvek, a matematika a legjobban kifáraszt
ják a gyermek agyát.

(Vége köv.)

Képek a gyengetehetségű gyermekek k ö r é b ő l.
Irta : Káplán Gyula.

Ha ránézünk néhány gyengetehetségü gyermekre, bizonyára 
észreveszünk egyes külső abnormális eltéréseket, mozgásokat, 
bénulásokat. Soknál meg külsőleg semmi rendellenességet sem 
észlelünk. ,

Bár kis százalékkal vannak képviselve, de legszembetűnőbbek 
az arcideg, kéz- és lábbénultak. Ezeket egyszerű szemlélet után 
hajlandók volnánk a hülyékhez sorolni. A csúcsos, nyerges, dudo- 
ros, kis és nagy fej, ros&z fogazat, rendellenes fül már gyakoribb.

Ha leültetjük őket s beszédbe eredünk velők, nyugalmuk 
csakhamar megszűnik s bizonyos ideges fészkelődés észlelhető 
nálok. Az egyik körmét rágja s arcát fintorgatja, a második zseb- 
redugott kézzel babrál, a harmadik csúfolódik, a negyedik az otthon 
történt dolgokról fecseg, az ötödik kisétál a pádból stb.

Beszédközben túlnyomóan kiabálnak. Ismert dolgokról egy
másközt társalognak. Ismeretlen dolgokról igen hibás az előadásuk. 
Megtörténik, hogy érthetetlen szavakat, rossz mondatokat használ
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nak, sőt sokszor még utánozni sem képesek azonnal a helyes 
kifejezést. Megjegyzendő, hogy a hibát észreveszik s szégyenük. 
Kismértékben vannak dadogok, hebegők, pöszék; rossz hallástól 
és idegen nyelvűségtől származó hibás beszédűek is.

Sajátságos, hogy a leggyengébbek néha bele-bele szólnak a 
tanításba s a legnehezebb kérdéseket könnyű szerrel oldják meg. 
Sokszor komikus kérdéseket és feleleteket adnak. Ezek azonban 
nem butaságból, hanem a dolog felületes megítéléséből származ
nak. Egy lányka, ki vakációját a falun töltötte, arra a kérdésre, 
hogy „Miért szeret falun lenni?“ azt felelte: „Mert ott nem kell 
iskolába menni 1“ Egy kirándulás alkalmával a fiúk a társaskocsi 
tetején, a lányok pedig a kocsiban foglaltak helyet. Egyszer csak 
megszólal az egyik kis lány: „Kérem a fiúk már odaértek?

Ha valamit hallanak, azt adandó alkalommal kérdés és a leg
kisebb meggondolás nélkül elkotyogják. Az adósságról lévén szó, 
az egyik büszkén kiáltja: „Hojjé, a mamámnak annyi adóssága van, 
hogy csak no 1“ Egy gyermek újságolta, hogy látta a mozgószin- 
házban, amint az embereket kínozták s fülükbe ólmot öntöttek. 
Erre a második nyugodtan beleszól: „Igen az ólmot Szibériában 
találják; a papám mondta!“ Akad egy-kettő, ki a trágár és komisz 
mondásokban leli örömét.

Vannak akik minduntalan haszontalan kérdésekkel alkalmat
lankodnak, csak azért, hogy bosszantsák az embert. Találunk 
olyant is, ki gyermek létére, úgy beszél, mint egy tapasztalt öreg.

A gyengébb tehetségüek beszédje, megbízhatóság szempont
jából nem sokat ér. ítéletük felületes és hibás szemléleten alapszik. 
Sokszor egész történeteket koholnak.

Végül jellemző, hogy a legtöbb úgy ír és olvas, mint aho
gyan beszél és hogy a súlyos beszédhibában szenvedők jelekkel 
szeretnek érintkezni.

Magaviseletüket jellemzi az örökös mozgolódás, egymás 
piszkálása, fecsegés, csúfolódás, verekedés vagy egy-kettőnél a 
mozdulatlanság. Verekedni nagyon szeretnek. Azt azonban ügye
sen kiszemelik, hogy az ellenfél gyengébb legyen. A legerőseb
bek kegyét pedig mindenféle ajándékkal iparkodnak megszerezni. 
A lányok általában jobb magaviseletűek. A jobb tanulók minden
kor a mozgékonyabb gyermekek közül kerülnek ki.

Sajnos, hogy a rossz iránt különösen fogékonyak. Tolvaj
nyelv, feleselés, trágárság, lopás, iskolakerülés, hazudozás, más 
ráháinak rongálása, eldugása, fecsegés, folytonos kérdésekkel való

14*
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zaklatás, csúfolódás, verekedés, más helyett való beszéd, a félreeső 
helyen való sokszori, társas és huzamos tartózkodás elég gyakori.

Érdekes, hogy a lopást és iskolakerülést sok esetben a bizal
mat keltőbb arcúak követik el.

Egyes helyeken a gyermeknek mindég ugyanazt a helyet 
vagy tárgyat adják Ha most egy idegen véletlenül ugyanazt a 
helyet vagy tárgyat veszi el, a gyermek dühösen — tettlegességtöl 
sem riadva vissza — követeli megszokott helyét és tárgyait.

Végül itt említem meg az értelmetlen mondásokat és az álla
toktól stb. való oknélküli rettegéseket. Ezek legtöbbnyire ijesztge
tések következményei. „Jaj! a tüzes bolha csip!" Hosszas kuta
tásra fedeztem fel, hogy e gyermek a cselédre volt bízva, ki séta 
helyett egy ismerős kovácsműhelybe vitte, hol a szikrázó vassal 
ijesztgették, sőt néha meg is égették. Ugyanakkor az idézett mon
dást hangoztatták. A fiú ettől fogva ha félt, minden alkalommal 
használta e kifejezést. Valahányszor a cseléd nyugodtan akart 
csavarogni, csak betette a fiút a műhelybe. Ez pedig mozdulatla
nul s rettegve ült ott, mig a cseléd érte nem jött.

Mindazokat a játékokat, melyeket az utcán, vagy bárhol lát
nak, elsajátítják és maguktól is játsszák. Legjobban szeretik a labda
rúgást. Amint jó idő van, már zaklatják az embert, hogy menjünk 
labdázni. Az összes versenyek és szabályok terén valóságos szak- 
tekintélyek.

Figyelem szempontjából felületesek; hamar kimerülnek. Egyes 
tárgyakat szeretnek; röviden feleinek. Hosszú szavaknál nem szó
tagolnak, hanem megállnak, vagy gondolomra odamondanak vala
mit. Csak a saját felelésük alatt figyelnek. Ha más olvas, számol, 
stb. alig 1—2 kiséri figyelemmel. Ha valamit 10—20 szór elmon
dunk, — s ők látszólag figyelnek — alig 1—2-nek sikerült valamit 
megjegyeznie, a többi mintha ott se lett volna.

Egy alkalommal a „Tiszavidékét“ tekintették meg az Uránia 
színházban Másnap megkérdeztem a VI. osztályos növendékeket, 
hogy kinek, mi tetszett?

1. Értelmesebb, hibásbeszédű, béna fiú; tántorogva jár: 
„A részeg emberek tánca.“ (Ma önálló cukorka kereskedő.)

2. Felületes, veszekedő, trágár fiú: „A betyárok és a deresre 
húzás.“ (Szigorú helyen bronzmüves lett )

3. Jó magaviseletű, csendes fiú: „Rákócy.“ (Ma kertész.)
4. Értelmesebb, nyughatatlan, fecsegő fiú: „A kutya, fején 

sapkával.“ (Ma szabólegény.)



5. Lusta, gyenge felfogású fiú: „A betyárok és a csata.“ 
(Menhelyen van.)

6. Jó magaviseietű, játékos leány: „Vízesés, fenyőerdő, szép
vidék.“ (Ma gépíró.)

7. Lusta, piperkőc leány: „Amint táncoltak.“ (Otthon van.)
Értelem szempontjából kevesebb és kisebb egyoldalúságot

találunk, mint a hülyéknél. A tanulás iránt bizonyos lustaságot 
mutatnak. Csak az iskolában és sok gyakorlás után tanulnak. 
Rendkívül feledékenyek. A hallottakat sokszor nem, vagy hibásan 
reprodukálják. Ha valamit mondunk: legelőször azok jelentkeznek, 
akikre nem vonatkozott. Szeretik az ellenkező feleleteket, pl. „Ki 
látta a tűzoltókat?“ Én nem! Én sem! síb. „Menjen táblához X!“ 
„Én is?“ „Én is!“ stb.

Sokszor az önálló megfigyelés, gondolkozás és kritizálás 
jeleit is észlelhetjük. Természetes, hogy sok köztük a helytelen, 
de azok korrigálhatók. Az egyik növendék méltatlankodott, hogy 
egyes helyett kettest kapott. A másik így vigasztalja: Hja! minden 
drágább lett úgy-e tanár úr? Egy másik, állítólag szülei részére 
több általa készített tárgyat vett. Később rájöttem, hogy e tárgya
kat árulgatta s pár fillér nyereséggel adta el. A harmadik szülei 
írását utánozva, elkérte magát az iskolából stb.

Előfordult az is, hogy midőn az egyik növendék a kész 
munkát megakarta venni, a másik diszkréten félrehívott és súgva 
kért: „A keféket ne adja másnak, majd én holnap megveszem és 
magának is adok öt krajcárt cigarettára!"

Egy, az inasiskoiába jött németnyelvű fiú, ki költőnek mondta 
magát, több apróságon kívül Bosznia annaktálása idején „Tavaszi 
dalt“ írt:

„Itt a tavasz itt a háború megint vizik a magyart bozniápan 
ne sírj rósám majd meglátot hogy a magyar győzni fog. Nem 
félüng mi a szerpektől még ha millió is jön. Máj meglátot édes 
anyám, hogy meg viza is jövüng majd meglátot étes rósám hogy 
még egyben is kelüng.“

Ilyen és a magára hagyatott gyermekek köréből kerül ki a 
kisegítő iskolák anyagának zöme.

Bármi legyen is az ok, a gyengébb tehetségű gyermekek 
szakiskolákba küldendők, mert különben elzüllenek. A szakiskolá
ban jól ismerik a gyermek szellemi és testi állapotát s a szülőknek 
mindenkor és mindenben segítségére vannak.

Természetes, hogy akiknél a baj időleges, vagy teljesen 
leküzdhető volt — vissza adatnak a normális iskoláknak

képek a gyengetehetségű gyermekek köréből. 217
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A cselekvő-szemlélet.
Irta: Szobolovszky István.

E témáról annak idején bizonyos körben már értekeztem. 
Minthogy azonban a benne összpontosuló eszmék itt-ott idegen- 
szerűségekre, sőt mi több,, ellenségekre bukkannak, annálfogva 
kénytelen-kelletlen vagyok, az ügy demokratikus oldalát tekintve, 
ismételten felszínre vetni s ismertetni. Mert minden iránt, amit 
nem ismerünk, kevésszer láttunk, érzékelünk, amivel csak hébe- 
hóba érintkezünk, többé-kevésbé bizalmatlanságot tanúsítunk. 
Csak félve s csak óvva fogadjuk körünkben. Nem tudunk alkal
mazkodni hozzá; érdes-szögletes oldalaink súrlódásokat okoznak, 
mi velejében véve fájdalmas, kellemetlen s előbb-utóbb szaba
dulni igyekezünk tőle. A jelen témának s annak későbbi folytatá
sainak az iesz a célja, hogy a cselekvő-szemléleti módszernek 
népszerűséget szerezzen azok között, akik ez idő szerint még ide
genkednek tőle. Teszem azt azért, mert oly értékeket találok benne, 
melyek nélkül modern siketnéma-oktatásról szó sem lehet. Mielőtt 
azonban a téma tulajdonképeni lényegét ecsetelném, eleve latba 
kell vetnem azokat a hibákat, melyek érvényesülése káros hatással 
lenne a cselekvő-szemléleti módszerre. Azonnal látjuk a hibákat, 
ha megkérdezzük: hogy milyen teret biztosítunk jelenleg a cse
lekvő-szemleletnek a siketnéma oktatásnál? Mindegyikünk tudja, 
hogy minálunk a cselekvő-szemlélet jóformán csak az u. n. kéz
ügyességi oktatásnál (tehát a mai slöjdnél és a női kézimunkánál) 
talál menedéket. Máshonnan kiűzik, kikergetik, hogy ilyentén bék
lyót rakhassanak a siketnéma öntevékenységére. A közel múltig 
teljesen elszigetelve tanítottuk a slöjdöt. Rájöttünk, hogy sokkal 
helyesebb lenne, hogyha a slőjd a rajzzal társulna.

Számtalan vélemény hangzott el, de a vélemények özöne 
még elégtelen volt ahhoz, hogy azok egy biztos és maradandó 
jegeccé váljanak. Egyelőre úgy láttuk jónak, illetve jobbnak, ha a 
több kézben vezetett slöjd s rajz egy-egy szakavatott, hozzáértő 
kézben öszpontosul. így az irány egyenesebbnek, az eredmény 
egyöntetűbbnek s talán — amit még nem tudtunk bebizonyítani — 
jobbnak bizonyult. Csakugyan az irány egyenesebb, mert tömö
rebb, ridegebb a sablon, az idomítási művelet. Nem azért tanítjuk 
a slöjdöt, hogy képességeket, tehetségeket, típusokat műveljünk, 
hanem leginkább azért, hogy a rendezendő kiállítási s annak 
fényét emeljük. A valóságok helyet a látszatokkal dolgozunk. 
Teljes őszinteséggel kérdem: az észszerű siketnéma-oktatás szem
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pontjából helyes-e a művelet ? Korántsem. Miért ? Egyszerűen azért, 
mint már érintettem is, mert sutba dobja a siketnéma veleszületett 
hajlamait. Minden egyes tanulót teljesen egyforma keretek közé 
szorít. Tehát nem nevel, hanem idomít. Vagy talán azt hisszük, 
hogy a mostani szűkös körű slöjdtanítás minden hajlamnak hódol ? 
Lehet-e a fa, agyag, papir-slöjd minden életpályának, munkának, 
munkakörnek az alapja? Vagy talán megkedveltetjük-e vele a siket
némával a munkát? Megjegyzem, hogy az utolsó kérdés olyan, 
amelynek sokan hitelt adnak. Pedig nem így áll a dolog. Nekünk, 
ha az ily természetű kérdésekkel foglalkozunk, tisztában kell len
nünk azzal a tudománnyal, amellyel az öntevékenységre, a produk
tív munkára való nevelés foglalkozik. Mert ne feledjük, hogy 
manapság bárminek csak akkor van komolysága, becse, értéke, 
ha azt, amit állítunk, rendületlen igazsággal felruházzuk.

A puszta feltevéseknek, látszatoknak a XX-ik században nincs 
biztos helyök. Azért nekünk oly dolgok, módszerek után kell tör
tetnünk, melyek mindenkoron megállják azt a sarat, melyből a 
tudomány épül. Tudományos kutatásunk arról győz meg, hogy nincs 
igazuk azoknak, akik hangoztatják, hogy a mostani mederben 
folyó slöjdoktatás a munka örömére és dicsőségére vezet. Ez leg
feljebb azokra a tanulókra vonatkozik, akik az érvényesülő slöjd 
iránt bizonyos hajlamosságot mutatnak. De mit mondhatunk a 
többiről? Hogyan kedvelje a siketnéma azt a munkát, mely ellen
tétben ál! veleszületett hajlamaival ? Fázik, irtózik tőle. Nem kedv
ből, hanem kényszerből végzi. Márpedig minden kényszer fájdal
mat okoz, amitől szabadulni szeretne. A modern nevelés nem 
ismer idomításokat s nem híve a kényszer-rendszernek.

Halljuk hangoztatni, hogy mint minden tanítási tárgynál, 
azonképpen a slöjd tanításánál is ott lebegjen a cél. Vagyis helye
sebben mindent magamagáért kell tanítanunk, nem pedig másért, 
így csak azoknak szabad okoskodni, akik speciális pályára készí
tik elő a tanulót. Tehát a szakiskoláknak. A siketnémák intézetei 
nem szakiskolák, legfeljebb speciális módszerrel, berendezéssel 
bíró iskolák, ahol a tanítási tárgyak a helyes érvényesülés szem
pontjából valóságos kontaktusban vannak egymással. Egyik a 
másikát támogatja, növeli s kiegészíti, akárcsak a szervezet sejtjei, 
izomzata. Ezért a slöjdoktatásnál csak akkor beszélhetünk a célról, 
hogyha bizonyos alapot, bevezetést nyújtana a siketnéma pálya- 
választásának. De ezt nem teszi. A cél érvényesülése azt kívánja, 
hogy válogassuk ki a tanulókat tehetségük, típusuk szerint s ezt 
fejlesszük addig, amíg a siketnéma az alapnak, illetve a tehetség
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nek megfelelő életpályára lép. így pld. a cipészségre hajló tanuló 
elejétől végig tanulja a bőrmunkát, a könyvkötésre hajló a papir- 
slöjdöt, a kályhás, a szobrász az agyagslöjdöt, illetve a mintá
zást, az asztalosságra hajló a famunkát. Itt aztán nyiitan beszélhet
nénk a célról. De korántsem úgy, mint ma, amikor a tanuló 5—6 
éven át tanulja a faslöjdöt, s később más pályát, mondjuk a sza
bóságot választja. Hol itt a cél? Sehol. Azért a kézügyességnek 
jelenlegi szűkös speciálizálódása nemcsak meddő művelet, hanem 
egyúttal azokra, akik másirányú és minőségű életpályát választanak, 
káros is. Világos. Hisz, ha a siketnéma 5—6 órán át tnnulta a 
a faslöjdöt, melynek speciális vonása az asztalossággal függ össze, 
akkor ily minőségű lesz az a készség, melyet az 5—6 éven át 
tartó műhelygyakorlat nyújtott neki. Ne feledjük, hogy minden 
produktiv munka, minden iparág más-más minőségű kézügyessé
get, izom és idegpálya kialakulást követel. Más-más a gyakorlati 
érzés s az ezzel járó ütem is. Ebből önként következik, hogy pld. 
az az izomérzés, pályakialakulás, ütem, mely a gyalu, fűrész, fúró 
stb. használatából ered, a szabóságnál, a cipészségnél, vagy egyéb 
mesterségnél értéktelen, sőt, mint jeleztem, káros is.

Az, aki pl. fát tud reszelni, még nem következik, hogy ezt 
a műveletet a vasnál vagy a kőnél is alkalmazhatja. Sőt többet 
mondok. Ugyanazzal a reszelővei másként kell bánnom a fánál, 
mint a kőnél vagy a vasnál, mert mások az erőkifejtések, mozgá
sok, ütemek, izompályák stb. Ha a reszelőt mind a három helyen 
akarom használni, előbb a műveletek végrehajtásához szükséges 
gyakorlatot, erőt, izompályát stb. külön-külön kell kifejlesztenem. 
Világos példát mondok, mikor említem, hogy a modern pedagó
gus a palavessző használatát már kiszorította az iskolából. A gyer
mekek a palavessző használata után esetlenül, vastagon írtak a 
tollal. Miért? Azért, mert a palavessző használata fokozottabb erő
kifejtést kíván, mint a tollal való írás. Minthogy a palavessző izom
pályája már ki volt fejlesztve, a tollal való írás sok akadályra buk
kant, mert az előbbi ingerület, erő minduntalan a toll pályájára 
tévedt. Élettani tény, hogy az ingerület leginkább azokon az ideg
pályákon akar haladni s azokat az izmokat mozgatja, melyeken 
már többször áthaladt. Egyszóval szereti a csiszolt, taposott pályát. 
Ellenben a töretlen pályát kerüli. Már most mi következik ebből? 
Az, hogy ha a siketnéma 5—6 éven át tanulja pl. a faslöjdöt: 
egy jól begyakorolt s taposott idegpálya birtokába jut. Mi történik 
akkor, ha a siketnéma más pályát, mondjuk a szabóságot választja?

A faslöjd által 5 éven át kifejlesztett pálya csiszoltabb, simább,
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mint a szabósághoz szükséges idegpálya. Az utóbbi még töretlen. 
Ha a tanuló az új pálya kialakulásán dolgozik, akkor természetes, 
hogy az új ingerület, mely a szabóságnál szükséges, minduntalan 
a régi, az intézetben szerzett idegpályára téved, akadályozza az 
új pálya kialakulását. Ez az ingerület törvényszerűsége. A tanuló
nak sok idejébe s erejébe kerül, hogy az ingerületet az új ideg
pálya kialakulása számára lekösse. Tehát mit nyertünk az intézet
ben tanított faslöjddel? Azt, hogy gátakat emeltünk a siketnéma 
más pálya megtanulása elé. Mert azt az időt s erőt, melyet a siket
néma az új ingerület lekötéséhez használ, az új pálya Kialakulá
sára fordíthatta volna. Hasonlókép nyilatkozhatunk az új életpályá
hoz szükséges és megkivántató gondolatkörről is. Bármely élet
pályán csak akkor tudunk boldogulni, hogy ha az idevágó gon
dolatok összhangban vannak a cselekvéssel, illetve a gyakorlattal 
Jelenleg csak azok a gondolatok társulnak a siketnéma izommunka 
ritmusával, melyek a tanult slöjddel vannak összefüggésben. Ha a 
siketnéma más pályát választ, akkor egészen új gondolatkörökre 
van szüksége.

Mások lesznek az ítéletek s következtetések, melyek az alkotó 
munkánál szükségesek. Ezek után méltán és jogosan kérdezhetjük: 
vájjon a mai slöjdoktaíásban inegtaláijék-e az annyira hangoztatott 
célt ? Láttuk, hogy nem. A mostani mederben vezetett slöjd semmi 
szin alatt sem lehet cél, mert minden célnak meg van a maga 
sajátos eredménye, mely a későbbi célokat szolgálja. Most még 
nem nyújt alapot, gyakorlatot a siketnéma életpályájának. Legfel
jebb csak azok merítenek némi hasznot belőle, akik a fával, a 
papírral, az agyaggal, a pléhhel összefüggő életpályát választanak.

A cél csonka s egyoldalú. De a jelenlegi slöjdöt eszköznek 
sem lehet tekinteni, mert más tanítási tárgyat teljesen mellőz. Nem 
segíti elő sem a beszédtanítást, sem más tantárgyat. Most nincs 
egyéb hátra, mint kérdeznünk: hogy mi úton-módon lehetne a 
slöjdoktatást a helyes útra terelni? Két úíat-módot választhatunk. 
Azt az útaí-módot, mely kizáróan a célt szolgálja, vagy csak az 
eszközt.

Mikor beszélhetünk a célról ? Akkor, ha minden egyes siket
néma a slöjd révén megkapná azt az alapot, mely későbbi élet
pályájánál haszonnal értékesíthetne. Eszerint annyiféle slöjd szere
pelne az intézetben, mint ahány életpályára mennek, illetve mehet
nek a siketnémák. Minden produktív pálya bennt az intézetben 
megkapná a maga alapját. Azonban ez a művelet először költ- 
köitséges, másodszor nagyon differenciálódott. Épp ezért sokkal
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céltérőbb, ha a slöjdöt csak eszköznek használjuk fel. így lenne a 
slöjdből cselekvő-szemlélet, melyről később teljes részletesség
gel fogunk szólni.

Hazai hírek

HAZAI HÍREK.
Szaktanácsi gyűlések. A szaktanács 1913. évi július hó 5-én 

s folytatólagosan 7-én és 8 án tartott gyűlésének tárgysorozata: 
1. A siketnémák szegedi intézete igazgatójának egy külön osztály 
szervezésére vonatkozó javaslata. 2. A gyógyped. intézetek 1913 — 14. 
évi tanerő szükséglete. 3. A képző szakvizsgálatán felvett jegyző
könyv. 4. A képző alapvizsgálatán felvett jegyzőkönyv. 5. Akine
vezésekre vonatkozó javaslat. 6. Véglegesítések. 7. Szeged sz. kir. 
város kir. íanfelügyelőségének kisegítő iskola iránti felterjesztése. 
8. Az ifjú vakok szegedi int. választmányának jegyzőkönyve. 
10. A hitoktatói vizsgálatokon felvett jegyzőkönyvek. 11. A bras
sói kisegítő iskola igazgatóságának felterjesztése. 12. A snk. kapos
vári int. tantestületének jegyzőkönyve. 13. A gyógyped. intézetek 
jövő tanévi órarendjei. 14. Miniszteri biztosi jelentések.

Kinevezések. A nm. vallás- és közoktatásügyi minisztérium 
f. évi május hó 24-én kelt 39764. sz. rendeletével kinevezte Pápay 
Mária, Bartókné Weiser Adél és Fodor Jánosné kézimunka tanító
nőket a X. fizetési osztály 3. fokozatába.

A f. évi augusztus hó 22-én kelt 125618. sz. rendelettel kine
veztetett: Tóth Zoltán a IX. fizetési osztály 3. fokozatába, Kádas 
György, Ungermann József, Supka Károly, Schmitz Mátyás, Nagy 
Lajos, Fizáry Bódog. Zsemberi József, Zsembai Ferenc, Pongrácz 
Mihály, Szépfalusi Ferenc, Sólymos Sándor és Gyovay D. József 
a X. fizetési osztály 3. fokozatába, Konrád György, Zsenaty Dezső, 
Fialkoviís Gyula, Lengyel Gyula, Bartha Jenő, Bessenyei Elemér, 
Hajdú Lajos, Bárczi Gusztáv, Füzesi Árpád, Schnell József és 
Gogola Aladár ideiglenes minőségben a XI. fizetési osztály 3. foko
zatába,

Áthelyezések. A nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium 
f. évi augusztus hó 29-én kei. 121020. sz. rendeletével áthelyezte 
Fialkovits Gyulát a siketn. ungvári intézetéből a siketn. debreceni 
intézetébe, Dankó Istvánt a siketn. ungvári intézetéből a siketn. 
egri intézetébe; Zsenaty Dezsőt a siketn. egri intézetéből a bpesti 
áll. kisegítő iskolába; Tóth Árpádot a siketn. debreceni intézetéből 
a siketn. ungvári intézetébe; Medgyesi Jánost a siketn. temesvári 
intézetéből a borosjenői gyógyped. nevelő- és foglalkoztató inté
zetbe ; Krupa Pált a bpesti áll. kisegítő iskolából a siketn. váci 
intézetébe; Palatínus Károlyt a siketn kaposvári intézetéből a siketn. 
körmöcbányai intézetébe.

Véglegesítések. A nm. vallás és közoktatásügyi minisztérium 
f. évi augusztus 12-én kelt 125616. sz. rendeletével Kádas György,
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Ungermann József, Supka Károly, Schmitz Mátyás, Nagy Lajos, 
Lizáry Bódog, Zsemberi József, Zsembai Ferenc, Pongrácz Mihály, 
Szépfalusi Ferenc, Soíymos Sándor és Gyovay D. Józset kartár
sainkat állásaikban véglegesítette.

Gyógypedagógiai hallgatók. A nm. vall.- és közoktatás- 
ügyi minisztérium a gyógypedagógiai képzőbe ösztöndíjas hallga
tókká a következők felvételét engedélyezte: Ehm Boldizsár, Schrott 
Ernő, Ganyó Vilmos, Rabenseifer Nándor, Szlavkovszky Endre, 
Horváth Kálmán, Pánczél Imre, Molnár Béla, Haider Géza, Vasze- 
iits Pál, Haberstroh József és Berényi Ferenc.

Kitüntetett kartársak. A nm. vall.- és közoktatásügyi minisz
térium f. évi 124924. sz. rendeletével megengedte, hogy Pető Ferenc, 
a siketn. bpesti és Stanczel János, a siketn. temesvári intézetében 
működő kartársainknak eredményes és kiváló munkálkodásukért 
elismerés fejeztessék ki.

Szünidei tanfolyam. A gyengetehetségűek oktatására képző 
szünidei tanfolyam júl. hó 27-én fejeződött be. A záró vizsgán 
Bielek Aladár dr. míniszt. s.-titkár elnökölt. Valamennyi sikeresen 
vizsgázott.

Gondoskodás a gyengetehetségű siketnémákról. A siketn. 
szegedi intézetében a jelen tanévtől kezdve a gyengetebetségűek- 
nek külön osztályt állítanak. Ezt az üdvös és a siketnéma okta
tás belterjes fejlődése szempontjából égetően szükséges törekvést, 
melyet az intézet igazgatósága a saját hatáskörében óhajt megvaló
sítani, minisztériumunk is pártfogolja. Vajha az alapvető munka 
nehézségeivel járó fáradság mentői hamarább nyerné el jutalmát: 
e fontos intézkedés általánosítását.!

Uj kisegítő iskola. Marosvásárhelyen az 1913—14. tanév 
kezdetén állami kisegítő iskola nyílik meg.

Szabadságolás. Hrivnák László kartársunknak, egészségi 
állapotára való tekintettel, szept. hó 1-től számítólag 6 heti szabad
ság engedélyeztetett.

Az alapvizsgát te tt hallgatók kirendelése. A nm. vall 
ás közoktatásügyi minisztérium a gyógyped. képző ll-od éves hall
gatóit a következő intézetekhez rendelte szolgálattéíelre: Ruszwurm 
Kálmánt a siketn. temesvári intézetéhez, Pető Jánost és Kárpáti 
Ottót a siketn. kaposvári intézetéhez, Gyömörey Alfonzot és Gáspár 
Árpádot a siketn. ungvári intézetéhez, Faragó Bélát a siketn. pozso
nyi intézetéhez, Z. Kiss Jánost a siketn. kolozsvári intézetéhez, 
László Gézát a siketn. soproni intézetéhez, Némethy Kázmért a 
siketn. debreceni és Szabó Rezsőt a siketn. aradi intézetéhez.

Leopold Rezső a siketn. temesvári és Kákonyi Sándor a siketn. 
szegedi intézetéhez rendeltetett.

A Siketnéma-intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete június 
hó 29-én és 30-án tartotta közgyűlését Keszthelyen. A kartársak 
érdeklődése népessé tette a gyűlést, mely tartalmas tanácskozások 
és előadások kapcsán fontos határozatokkal és munkarenddel gaz
dagította a siketnémák oktatásának ügyét. Az előadások sorozatá
ból kiemeljük Klis Lajos igazgató, tb. elnök szabad előadását A
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siketnémák nevelése és oktatásügyé-ről, mely javarészt a közön
ségnek szólt. Szóvá tette ebben előadó a siketnémaság lényegét, 
okait és következményeit ; fejtegette a siketnémák oktatásának lehe
tőségét és szükségességét; röviden vázolta a siketnémák oktatásá
nak történeti fejlődését s végül élénk képet rajzolt a hazai siket- 
néma-oktatásügyünk jelenlegi állapotáról és jövőbeli feladatairól. 
Előadásának végeztével Schnellbach Ferenc kartársunk gyakorlati
lag mutatta be a siketnémák tanítását.

Herrmann Antal dr. egyetemi m. tanár A mozi, a vetített 
kép és a siketnémák-ról értekezett. Tanulságos előadásában kifej
tette, hogy a vetített kép értékes eszköze és fejlődési foka. a szem
léltetésnek, a mozi pedig már elfajulási fázis. A mozidráma fölötte 
dekadens tünet, amennyiben a füldrámát egyoldalú szemdrámára, 
némajátékká sülyezti. Ez természetesen abnormis, kóros irányzat. 
Természetes jogosultsága épen csak a megfelelő érzékhiány ese
tén lehet, az abnormis állapotú siketnémáknál. Ezeknél tehát kiter
jedt mértékben alkalmazható, de megfelelő alakban és tartalommal.

Adamcsik István kartársunk A siketnémék ifjúsági körei-ről 
tartott tartalmas, ügyszeretettől áthatott értekezést, melyben az 
önképzés lényegével és határaival, az ifjúsági körök munkatervével, 
azok hasznával, szükségességével s végül jövőbeli feladataival 
foglalkozott.

Eljegyzés. Sturm József sikefn. int. tanár eljegyezte Gaal 
Elluskáí, Gaal Béla egri ny. rendőrfőkapitány leányát.

Tankönyvünk a népiskolában. A kecskémét népisk. tanító- 
testület kérésére a kir. tanfelügyelő megengedte, hogy Lett József 
kartarsunknak a siketnema-intézetek VII. és Vili. osztálya számára 
írt és engedélyezett történelmi tankönyvét a kecskeméti népiskolák 
egy V. és egy VI. osztályában tanulmányozás céljából egy évig 
tankönyvül használhassák, mialatt szerző a tapasztaltak alapján 
könyvét a népiskolák számára is átdolgozza és kiadja.

KÜLFÖLDI SZEMLE.
A nehezenhallók iskolája Berlinben. Berlinben 1907. óta 

áll fenn a nehezenhallók iskolája. (Időközben Charlottenburgban, 
Hamburgban, Dortmundban és Strassburgban is nyílotíak meg ilyen 
osztályok.)

Ezen különös iskolának az a feladata, hogy a népiskola cél
jait növendékeinek fogyatkozásához képest, különleges tanítási 
módszerrel érje e l; úgy tekintendő, mint a népiskolával párhuza
mos iskola, amelynek ugyanazok a tantárgyai, az órák száma is 
ugyanannyi, a növendékek osztályonkénti száma azonban teteme
sen kevesebb, nevezetesen mindkét nembeliből 7—12.

A nehezenhallók iskolájában azonban különleges tantárgyak 
is szerepelnek, u. m.: 1. hallási gyakorlatok, vagyis a hallóképes
ség felhasználása és különösen fokozása, fejlesztése. 2. beszéd-



gyakorlás és beszédjavítás, amely arra való, hogy a beszédet 
ápolja, tökéletesítse és természetessé tegye. 3. végül leolvasási
oktatás, amely képessé teszi a növendéket arra, hogy az arcmimi
kából fogja fel és értse meg a hangbeszédet. Ezeken a tárgyakon 
kívül még a kézügyességi-oktatás is szerepel, amelynek általáno
san ismert értékén kívül a nehezenhallókra nézve még egy külö
nös fontossága is van, nevezetesen szolgálja az egyensúly-érzék 
gyakorlását.

Azt a különös tanítási módszert, amelynek hatása alatt később 
a beszéd kifejlődik, a növendékanyag milyensége határozza meg.

Milyen ez az anyag, illetve mely fiúk és leányok valók a 
nehezenhallók iskolájába?

Oly népiskolai tanulók, akik nehezen hallók, illetőleg a tan
köteles korban lesznek azzá és ezen okból kifolyólag a hallók 
részére szolgáló tanítást megérteni és követni nem képesek.

A nehezenhallás legjellegzetesebb sajátsága az, hogy képte
len a beszédet teljességében és az értelem megzavarása nélkül 
fölfogni. A nehezenhallás legenyhébb fokától a teljes siketségig 
megszámlálhatatlan sok fokozatot lehet felállítani s mondható, hogy 
annyiféle hallóképesség van, ahány nehezenhalló egyed. A hallási 
fokozatokat éppen a hallóképességek közti óriási ingadozás miatt 
képtelenség határozottan osztályozni, csoportosítani. A nehezen- 
hallóknál a hallási képesség — eltekintve attól, hogy egyénenként 
különböző — az egyedet tekintve annyiféle változásnak van kitéve, 
annyiféle külső és belső hatásra reagál, hogy ily meghatározásokra 
gondolni sem lehet.

A nehezenhalló majd rövidebb, majd pedig nagyobb távol
ságról érti meg tisztán a beszédet. A hallási benyomások majd 
erősebbek és tisztábbak, majd pedig gyengébbek és elmosódot
tabbak. Más a hallás nedves és száraz, hideg és meleg időben. 
Más télen, mint nyáron. A jobb hallás rövid és a kevésbbé jó 
hallás hosszabb időszakai váltakoznak. Testi és lelki változás, tüsz- 
szenés, felháborodás nagy befolyást gyakorolnak a hallószervezetre 
stb. Röviden szólva: a hallási képesség végtelenül különböző, 
melyet még változatos okok is karakterizálnak.

Minthogy pedig a haliás a tanítás, az oktatás szerve, nem 
szorúl bővebb fejtegetésre az az állítás, hogy a változó hallás 
kizárja az ember szellemi képességeinek oly egyenletes, fokozatos 
kifejlesztését, amint az a népiskolában történik. A legtöbb nehezen
halló tanuló képtelen arra, hogy azokat a hézagokat, amelyeket 
hallóképességének ingadozása, változása okozott, különleges, sok
szerű oktatás nélkül kitöltse. A jói-hahás legmagasabb foka és a 
nehezenhallás legalacsonyabb foka között a hallási fokok egész 
skálája fekszik s a halióképesség e létrájának minden foka más
más következménnyel jár az egyén szellemi fejlődését illetőleg. 
Egyszer hangzavarnak hallják a beszédet, máskor egyes hangok 
maradnak ki, majd egész szók vesznek el; egyik alkalommal a 
jobban hangzó szavak elnyomják a kevésbbé hangzókat, más,kor 
a hangok felcserélődnek — és a gyermek félreérti a beszédet.

Külföldi szemle. 225
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Néha mintha faion vagy függönyön keresztül hallanák a beszédet, 
máskor a függöny félrehúzódik, de a gyermek még az egyik 
hangbenyomással foglalkozik és a következő addig figyelmen kívül 
esik. Tehát csak félig hallanak. Az appercipiális ideje túl hosszú. 
Ehhez hozzájárul azután az akusztikai elfáradás, amikor a hang- 
hullámok az idegrendszerben semmiféle reakciót, visszahatást nem 
keltenek, — ami azt a benyomást kelti az emberben, mintha tel
jesen sikethez beszélne.

A hallás különbözőségének mindeme lehetőségei következ
tetni engednek azokra a szörnyű nehézségekre, amelyekkel a nehe
zenhalló gyermeknek meg kell küzdenie. Mindezekhez hozzájárul
nak még a szubjektív zavarok, fülfájdalmak, szúrás, szaggatás stb. 
amelyek a figyelmet magukra fordítják.

Azoknak a száma, akik nehezen-hallásuk miatt a népiskolá
ban elmaradtak, Berlinben 700. Sajnos, tény az, hogy a népszám
lálások alkalmával a nehezenhallókat figyelmen kivül hagyják és 
csak a siketeket veszik számításba. Az említett 700 tanulónak mint
egy 20%-át képezik az olyanok, akik orvosi kezeléssel gyógyít
hatók és idővel népiskolai oktatásra alkalmas hallásra tesznek szert. 
Mivel a tárgyalt iskola orvosi kezelésben is részesíti a tanulókat, 
azért az ilyen gyermekek is ebbe az iskolába valók, ahol gyógyu
lásukig is szakszerű oktatásban részesülnek.

A nehezenhallók iskolájába tartoznak és küldendők a ne- 
hezenhalló-némák és a beszéd-nyomorékok is, vagyis mindazok a 
gyermekek, akik tanköteles koruk előtt, hallószervük hibás, beteg 
volta miatt vagy egyáltalában nem, vagy csak igen tökéletlenül 
sajátították el a beszédet. Az elmélet az ilyen gyermekeket a siket- 
némák iskolájába utalja; a gyakorlat ezzel szemben bebizonyította, 
hogy ezen gyermekek nagy része a nehezenhallók iskolájának 
szakszerű, különleges tanítási módszere mellett teimészetes, folyé
kony beszédet tanul meg. Tehát a nehezenhallók hallószervének 
azon képessége, hogy megtanulnak annak segítségével természe
tes folyékonysággal beszélni, különbözteti meg őket a siketektől.

Hogy a nehezenhalló nem tartozik a siketnémák iskolájába, 
az természetes; mert ha csak a siketek ismeretes nehézkes beszéd
képességét sajáu'tja el, tanulja meg, sokkal hasznavehetetlenebb 
tagja lesz a. társadalomnak, mint akkor, ha hallószerve annyira 
javtttatik, hogy képessé teszi őt természetes, folyékony beszéd 
elsajátítására. Ezen okból kifolyólag a nehezenhallók iskolája a 
jövő évben a sn.-intézetek részéről is megbecsülendő, hasznos 
szolgálatot fog tenni.

Az a módszer, amelyet a nehezenhallók tanítása -- bajuknak 
megfelelően — megkövetel, a népiskola és a siketnéma intézetek 
kétféle tanmódja között kell, hogy helyet foglaljon. Úgy is van. 
A nehezenhallók tanításának módszere, a hallás-leolvasási módszer 
képesekké teszi a tanulót arra, hogy hallva leolvassanak és leol
vasva halljanak. A hallási és látási érzék támogatják és kiegészítik 
egymást és oly csodálatosan egymásbafonódó, együttes munkát, 
tevékenységet fejtenek ki, amelyet az eddig rendelkezésre álló
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eszközökkel és kutatási módozatok mellett nem is lehet még ana
lizálni, amely együttes működés azonban gyönyörű tanítási ered
ményt biztosit és a nehezenhallókat a társadalmi életben magasan 
fölébe helyezi a némaságuktól megmentett siketeknek. Hallás a 
látással szoros kapcsolatban, fül és szem egyidejűleg kell, hogy 
képeztessenek. Hallóképességük ingadozása kényszeríti a gyerme
keket arra, hogy egyik alkalommal inkább halló-, máskor pedig 
inkább látóérzékükre támaszkodjanak.

A tanítónak a legnagyobb gondot e két érzék együttes fej
lesztésére kell fordítania. Ezt a célt szolgálja a nehezenhallók isko
lájában a padok szerkezete s elhelyezése is. A padok patkó alak
ban veszik körül a tanítót; ez az elrendezés a leolvasás gyakorlá
sára való. A patkó belső részén ülőhelyek vannak: ez pedig a 
hallás gyakorlását teszi lehetővé. Ugyanezt a célt szolgálják a tani 
tási eljárás fő szabályai is, amelyek közül a legfontosabbak a 
következők:

A tanulónak mindig a beszélő szájára kell néznie. A tanuló
nak megvan a legmesszebbmenő kérdezési-szabadsága. Az ülés 
rendje naponként változik, amennyiben a tanuló minden nap egy 
hellyel tovább ül. Olvasásnál a tanulók ülve maradnak és hátukat 
a támlához támasztják, hogy mindegyiknek a szája látható legyen. 
A beszéd a tanítás alatt természetes, nem nagyon tagolt, sem pedig 
nagyon hangos. Az írás, olvasás és rajzolás idejét kivéve a tanu
lók mindig a belső körben ülnek. A gyermek üres keze hangve
zetőül használtassék.

A halló- és látóérzék együttes működésének fejlesztését a 
szaktárgyak szolgálják. A hallási gyakorlatoknak az a feladata, 
hogy a tanulók tökéletlen hallását fokozatos fejlesztéssel képessé 
tegyék az értelmes, tiszta beszéd felfogására és arra, hogy saját 
beszédüket ellenőrizzék és szabályozzák. Ezért aztán a gyermekek 
— különösen saját hangjuk felfogására — a hallócsöveket és kezei
ket használják hangvezetőkül.

A leolvasás — ami csak susogó beszéd mellett történik — 
a gyermekeket a látási benyomások törvényszerűségeivel ismerteti 
meg. A beszéd látási képei egész mások, mint a hallási képei. 
A szem nemcsak a száj, hanem a pofák, az orrcimpák, az állka
pocs, a szemzugok működéséből, mozgásából is következtet.

A rtehezenhaliónak tudnia kell, hogy az arcmimikában egyes 
hangok kimaradnak, kiesnek, elmosódnak, elhomályosodnak és ez 
mind bizonyos határozott törvények szerint történik.

A szaktárgyak gyakorlás-anyaga a többi tantárggyal kell, hogy 
szoros összefüggésben legyen, illetőleg azok köréből vétessék. 
Külön, elszigetelten tartott leolvasási- és artikulációs gyakorlatok 
felnőtt nehezenhalióknak valók, mégpedig olyanoknak, akik a 
beszédet és annak tartalmát uralják; de semmi esetre sem gyer
mekeknek, akik szellemileg s beszédüket tekintve is fejlődőben 
vannak.

A nehezenhallók iskolája azon idő alatt is, míg a tanuló 
hallószerve hangbenyomások felfogására teljesen képtelen vagy
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csak nagyon kis mértékben képes, bizonyos előírt képzést nyújt, 
amit a népiskola nem tud megtenni. Ha hallóképessége visszatér, 
akkor a gyermek hézagtalan alapot szerzett arra, hogy tovább 
tanulhasson. Míg az oly nehezenhailó, aki a népiskolában kínlódik, 
teljesen elmaradva, fegyverzetlenül lép majd ki az életbe. Ha hal
lássa nem tér vissza, akkor is képesíti őt a szakszerű oktatás arra, 
hogy — nehéz hallása mellett is — hasznos tagjává váljék a tár
sadalomnak, illetve önálló legyen. A nehezenhalló ugyanis kiké- 
peztetése után minden más fogyatékosnak (vaknak, siketnek) maga
san fölötte áll. Reinfelder D. után Faragó Béla.

NÖVENDÉKEINK LELKI VILÁGÁBÓL
Menyországbeli élet. — A III. osztályban történt, hogy kis siket

néma tanítványaim egyike súlyos betegen feküdt, sőt már híre 
terjedt, hogy halálán van. A róla való beszélgetés alkalmával min
denki sajnálta szegényt, de csak azért, mert sokat kell szenvednie. 
Maga az elhalálozás gondolata senki részéről nem váltott ki rész
vétet, ellenkezőleg: egy vidám arcú és életerős zsidó leányka kivé
telével mindenki mentői hamarább óhajtott meghalni. Az elképzelt 
pompás menyországbeli élet csábította őket.

— Szép ruhákban lehet járni. Finom ennivalókat adnak: 
cukrot, csokoládét, tortát, pecsenyét. Repülni fogunk tudni, mert 
angyalok leszünk.

ilyen s ezekhez hasonló elképzelések voltak a vágyakozás 
rugói. Szinte versenyeztek, hogy a sok jónak elsorolásában legyőz
zék, felülmúlják egymást. Mig végre egy eleveneszű fiúcska mégis 
talált korlátozást az élvezetekben. Nevezetesen kijelentette:

— A menyországban minden jót lehet enni, csak paradicso
mot nem. Az angyal nem engedi, mert kicsit irigy.

Véleménye okát meg is magyarázta. Magasabb osztálybeliek 
hitíani könyvében látta az ismert képet Ádám és Éva kiűzetéséről. 
A kép alatt lévő magyarázó szöveg szavainak jelentését nem ért
vén, naiv leikével adott mondatbeli jelentőséget az általa rokon-
alakjában ismert „paradicsom“ szónak. —r—

*  *
-h

A naptárművész számolása. Egy kiváló siketn. növendékem 
már kicsi korában is kitűnő naptárművésznek bizonyult. Legked
vesebb játékszere a naptár volt. Annyit foglalkozott vele, hogy 
egy általa megállapított kulcs segítségével 5—6 évre visszamenőleg 
meg tudta mondani, melyik hó hányadika milyen napra esett. 
Családja körében pedig valósággal eleven kalendáriumként szere
pelt, mert a legcsekélyebb eseménynek is biztosan meg tudta 
mondani idejét.

Másodosztályos korában egy ízben így oldott meg egy 
számtani példát:

— Mennyi 18|-7?
— Tudom: karácsony. (December 25,-ére esik.) —r—

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


