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Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, 
Hiszek egy Isteni örök igazságban,
Hiszek Magyarország feltámadásában!

Amen.

A fogyatékosságok elleni küzdelem és a társadalom.
írta: TÓTH ZOLTÁN.

A „Közművelődés“ január havi számában ár. Imre Sándor 
„A mai társadalom és a szabad oktatás“ címén közzétett és a 
Szabad Lyeeum 1923 december hó 8-i közgyűlésén tarto tt elő
adása keretében mai társadalmunk különböző rétegeinek a műve
lődés iránt tanúsított érdeklődésére igen élesen világított rá  és 
meggyőző képet festett azokról az indító okokról, amelyek tá r
sadalmunk egyes osztályait a múltban szerzett kultúrnivó meg
tartására, emelésére serkentik; majd arra az érdeklődésre, melyet 
az újabb vagyonos osztály a kultúra javainak megszerzése iránt 
kezd tanúsítani és arra a közönyösségre, amit bizonyos társadalmi 
rétegek a művelődés iránt még mindig tanúsítanak.

A népműveléssel foglalkozók számára valóságos pedagógiai 
diganózis* ez az előadás és ez az embert önkéntelenül is gondolko
dóba ejti, vájjon nem volna-e célszerűbb, ha társadalmunkat nem
csak a művelődésre való hajlandóság szempontjából tennénk vizs
gálat tárgyává, hanem mindama problémák .társadalmi vonatkozá
sairól készítenénk ily diagnózist, amelyeknek megvalósítására 
csakis a társadalom tudatán keresztül törekedhetünk.

Az élet minél több jelenségéről és fejlődésére kiható területei
ről készített úgynevezett társadalmi^ diagnózisok azonban ne csak 
a közművelődéssel foglalkozók számára készüljenek, hanem a sike
res küzdelem érdekében megfelelő formában adassanak a társa
dalom különböző rétegeinek is tudomására. Ez lesz az a tükör, 
amiben a társadalom minden egyes tagja hűen megláthatja azokat 
a problémákat, amelyek éppen társas együttélésünkből következ-

Lapunk előfizetési ára az 1924. évre a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaság tagjainak 20-000 korona, másoknak 60.000 korona. 

Az előfizetési díjakat kérjük sürgősen beküldeni.
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nek és emeli fel az emberek gondolatát az egyéni élet nívójáról 
arra a magaslatra, amelyen a társadalmi közösségek élete is mind
jobban láthatóvá válik. , ,

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság is oly problémával 
lépett ez évben a magyar társadalom elé, amely probléma nemcsak 
a fogyatékossággal sújtott egyének életét érinti, hanem fontos 
kérdése ez a családnak, a társadalmi osztályoknak,^ nemzetnek es 
az egész emberiségnek. A megsemmisülés felé rohanó világ, a tüle
kedő emberi társadalom, a torzsalkodó faj és az élet küzdelmével 
küzdő család érdeke, hogy a fogyatékosságokat termelő kórokok 
az emberiség köréből mindinkább távoltartassanak. Az emberiség 
kultúrája és közgazdasági életünk is súlyos^ károkat szenved a 
fogyatékosok számának emelkedésével, tehát a fogyatékosságok 
megelőzésének kérdése a fogyatékos egyéneken kívül a társada
lomnak is fontos, kérdésévé válik.

Társaságunk elsőrendű feladatának tekinti a fogyatékosságok 
ellenes küzdelmet; de ezt a fontos társadalmi feladatát csak akkor 
szolgálhatja eredményesen, ha az emberek figyelmét maradandóan 
képes e fontos kérdésre ráirányítani.

Vidéki előadásaimmal kapcsolatban a tapasztalat arra taní
tott meg, hogy akkor járunk el leghelyesebben, ha a tarsiadalom 
figyelmét elsősorban is a fogyatékosok nagy és? folyton szaporodó 
számára irányítjuk és rámutatunk azokra az értékvesz tesegekre, 
amit a fogyatékosok számának szaporodása nekünk okoz. __

A diagnózis ebben az esetben a fogyatékosok nagy számará
nyából, a fogyatékosságokat előidéző okok társadalmi vonatkozá
saiból, valamint társadalmi, családi és egyéni életünk megfelelő 
ismertetéséből álljon.

Rá kell m utatnunk arra, hogy a különböző fogyatékosságok 
elterjedése a társadalom erkölcsi, értelmi és testi erejét tamadjak 
meg, mert a vakok, siketnémák, nyomorékok, értelmi es erkölcsi 
fogyatékosságú egyének szaporodása a társadalom mérnek lepes- 
ről-lépésre való csökkenését jelenti, s ez a körülmény gazdasági 
téren sem marad hatás nélkül. A társadalom tagjainak igen fontos 
érdeke tehát, hogy az emberi fogyatékosságok terjedése es fogya
tékosságokat előidéző okok szakszerűen kísértessenek figyelemmel 
és legyen mód arra, hogy a társadalom életerejét érintő eme fontos 
kérdésről mindenki tudomást szerezhessen. _ . . . .

Ezt a feladatot kell teljesítenie a Magyar Gyógypedagógiai 
Társaságnak az ország különböző részéin tartandó előadásai kele
tében. Ez a munkásság azonban csak akkor lesz eredményes, lia a 
társadalom minden egyes tagja érzi azt, hogy a Magyar gyógy
pedagógiai Társaság által felvetett kérdések elsősorban is ot érdek
lik és az előadásokon azzal a meggyőződéssel vesz részt, hogy annak 
tanulságait úgy a maga, valamint a társadalom többi 1ag.]ai szamara 
értékesíteni kell és érdemes.

A fogyatékosságok megelőzésének kérdése a szakembereknek 
a cél megvalósítása érdekében való tömörülését és a kérdés iránt 
érdeklődő társadalom szervezését teszi szükségessé. A Magyar 
Gyógypedagógiai Társaság I. Országos Értekezletén ez a tömörü
lés megtörtént és vidéki előadásainkkal kapcsolatban sikerült a
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társadalom érdeklődését a fogyatékosságok megelőzésének kérdé
sére irányítani. Ha ez az érdeklődés az egész országban felénk 
irányul es állandósul, előadásaink elértek céljukat és az eredmény 
biztosabb tudatában bocsáthatjuk majd ú tjára  második számú 
programmunkat, mely a társadalmat a kérdés részleteiről lesz hiva
tott felvilágosítani.

Társaságunk minden egyes tagjának nemcsak éreznie, hanem 
tudnia is kell azt, hogy a megindult munkával igen fontos társa
dalmi feladatot teljesítünk, s amikor munkásságát e küzdelem 
érdekében bárki is felajánlja, azzal a felemelő tudattal teheti, hogy 
ez a kérdés nem tisztán a művelődés céljait szolgálja, hanem 
emellett a fogyatékosságok ellenes küzdelem, az egyén, család, tá r
sadalom- és a nemzet benső megújhodásának erkölcsi, értelmi, test; 
és gazdasági gyarapodásának igen fontos erőforrása.

A pályaválasztásról.
írta : BERÉNYI FERENC.

Az ember életének legfontosabb lépése, jövő boldogulásának 
kritériuma, hogy miként választja meg foglalkozását. Ha a fog
lalkozás, vagyis a pályaválasztás jelenlegi módját nézzük, azt lá t
juk, hogy magának az egyénnek saját foglalkozása megválasztá
sához rendszerint nagyon kevés köze van. A gyakorlat az, hogy a 
szülő gyermekét hat éves korában iskolába adja. A tanulás ideje 
alatt a különböző ismeretek szerzésének hatása alatt, de meg a fej
lődés törvényének megfelelően kezd az egyén a maga sajátos lelkii- 
letével kibontakozni. Már az elemi iskola ideje alatt talál a szülői 
szem gyermekében bizonyos olyan képességeket, amelyek feljogo
sítják arra, hogy az iskola elvégzése után felsőbb iskolába küldi 
gyermekét, illetve a szülői szem által fel nem fedezett képességek 
hiányában, gyermeke stúdiumait az elemi iskola elvégzésekor 
befejezettnek tudja. Mindkét esetben, tudnillik az első esetben a 
felsőbb iskola elvégzésekor, az utóbbinál az elemi iskola befejezé
sekor előáll a pályaválasztás kérdése. Bár pályaválasztásnak kell 
ismernünk a szülő azon elhatározását is, ha a gyermekét szakisko
lába adja. Említém, hogy a pályát majdan betöltő egyén —- jelen 
esetben a gyermek illetve a tanuló — foglalkozásának megválasz
tása rendszerint akaratától függetlenül történik. Pályát kell 
választani. A rra való hivatkozással, hogy a gyeimek, vagy a 
tanuló erre vonatkozó kívánsága megfelelő élettapasztalatok 
hiányában úgysem lehet helytálló, rajta  kívül elintéztetik oly 
módon, hogy egy a gyakorlati életnek megfelelő, — itt a kereseti 
lehetőség jön számításba, — foglalkozás ki válasz tátik, amely fel
tétlenül alkalmas, sőt egyenesen megfelelő a pályaválasztás" előtt 
álló egyénnek. Egy-két meggyőző érv a kiválasztott pálya elő
nyeire vonatkoztatva, végre az egyén tudatába is beleviszi azt a 
megnyugvást, hogy jövője szerencsésen intézhetett el. Tény az, *

* A gyógyped. tanárok orsz. egyesületének 1924 május 19-iki gyűlé
sen tartott előadás.
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hogy a fejlődő gyermeki lélek az ő korához mért, az ő lelkét érdeklő 
körön belül nyilatkoztatja meg egyéni hajlam ait jövője megvá
lasztása tárgyában, amely megnyilatkozás azonban kevés vonat
kozásban van a tulaj donképeni állapottal. Ez érdeklődési kör az 
akkori állapotnak megfelelő, jövőjére nézve azonban mégsem lehet 
döntő. Mégis, ha csak ez a két ú t volna, tudnillik a hozzatartozok 
pályamegválasztása, vagy csak a gyermek megnyilatkozása, mégis 
inkább ez utóbbinak érvényesülést engedni volna talán a helyesebb.

Az itt elmondott pályamegválasztási mód a választásnál figye
lembe veszi az előbb említett kereseti lehetőségen kívül a kiképzés 
tartam át, szülők vagy hozzátartozóknál való könnyű elhelyezést, 
ezek példáját és sok esetben a társadalomban való elhelyezkedhet 
tést, értvén alatta a társadalmi miliőt, A legjobb kereseti lehetőség, 
a társadalomban való minél szerencsésebb elhelyezkedhetés, ezek 
az ember céljai, amelyeknek eléréséhez kell segíteni mindenkit. 
Kétségtelen, hogy ennél az általános emberi törekvésnél hazánk 
mostani gazdasági viszonyait nem vehetjük figyelembe;_ hanem 
azon általános emberi törekvést, amely minden pálya betöltőjének 
megköveteli a legjobb kereseti lehetőségét s a legszerenosesebb 
társadalmi elhelyezkedést, Természetesen az egyén legnagyobb mun
kateljesítménye mellett. Ha tehát ¡a szülő, vagy akire a pálya
választás feladata hárul, a pályamegválasztásnál az előbb említett 
legjobb kereseti lehetőséget és a legszerencsésebb társadalmi elhe
lyezkedést akarja biztosítani, mert ezt kell biztosítani, akkor ne 
ezekre fordítsa figyelmét a pálya kiválasztásakor, hanem azt_ a 
pályát keresse meg, ahol az egyén a legtökéletesebb munkatelje
sítményt m utathatja fel. Vagyis meg kell ismerni az egyén képes
ségeit, úgy a lelkieket, m int a testieket. Ezeknek a képességeknek 
a megismerése az alkalmazott pszihológia segítségével történhetik.

A gyakorlati pszihológiára támaszkodó pályaválasztási 
tanácsadás feladata tehát egyfelől, megállapítani azokat a lelki és 
testi tulajdonságokat, amelyek egy bizonyos éltepalya_ betöltésé
hez szükségesek, másrészről megállapítani a lelki és testi tulajdon
ságok jelenlétét illetve hiányát egy bizonyos' személyre vonalkoz
tatva. ; , > .

Az alkalmazott pszihológiára támaszkodó^ palyavalasztasi 
tanácsadás Amerikában Taylorral kezdődik, ő  állította fel azt a 
tételt, hogy mindenki az egyéni képességeinek megfelelő helyet 
töltse be. Bár T. egész rendszere azt a látszatot kelti, hogy ő min
dent az egyes üzemek rentabilitásának szolgálatába állított, így 
magát az embert is, az bizonyos, hogy az alkalmazott ^pszicholó
giára támaszkodó pályaválasztási tanácsadás előfutárjának kell 
tekintenünk. MünSterbevg és Stern  voltak azok a pszihologusok, 
akik különböző módszereket iparkodtak megállapítani és kidol
gozni, amelyeknek segítségével valamely pálya kiválasztásánál 
tanáccsal lehet szolgálni. A most megemlített két  ̂pszihológus, 
valamint rajtuk kívül mások módszereit a következőkben ismer
tetem egészen röviden összefoglalva.

Amint már előbb említém, a gyakorlati pszihológiára támasz
kodó pályaválasztás egyfelől a lelki és testi képességek szükséges
ségét keresd egy bizonyos életpályára vonatkoztatva, vagyis pszi-
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hológiai képeket, pszihogrammákat állít fel, másrészről módsze
reket keres, amelyeknek segítségével ezeknek a tulajdonságoknak 
a megléte, vagy hiánya kimutatható egy bizonyos személyre 
vonatkoztatva. Valamely életpálya betöltéséhez szükséges lelki és 
testi képességek keresése kérdőívek, önismeret és egyéni megfigye
lés útján, ezen képességek meglétének, vagy hiányának megállapí
tása intuitív és in m iniatűr módszerek útján  történik. Kérdőíves 
módszernél a kérdőív általános vonatkozású kérdéseket tartalmaz 
a vizsgálandó egyén viszonyaira vonatkoztatva. Ha ez a kérdőíves 
módszer az iskolában nyer alkalmazást, ugyyancsak kérdőívet töl
tetnek ki a vizsgálandó tanuló tanítójával és szülőjével. Ez utóbbi 
esetben^ dolgozatot is iratnak a vizsgálandó gyermekkel saját 
pályaválasztásáról. Az önismereti módszer szintén kérdőív segít
ségével történik. Nevezetesen ez a kérdőív olyan kérdéseket tartal
maz, amely az ember testi és lelki tulajdonságait felöleli. 
A kérdőív az egyes pályákban lehetőleg kiváló egyéneknek külde
tik meg oly kéréssel, hogy a kérdésekre válaszoljanak. És pedig 
különbözőkép megjelölve azok a képességek, amelyek a saját 
gyakorlati tapasztalatuk szerint foglalkozásukra nézve 1. feltét
lenül megkívántadnak, 2. szükségesek, 3. kívánatosak. Illetve ame
lyek a pályán való előhaladásban 1. nem kívánatosak, 2. hátrányo
sak, 3. egyenesen károsak. Az egyéni megfigyelésen alapuló mód
szernél a pályaválasztási tanácsadó egyén az egyes foglalkozási 
ágakhoz megkívánható tulajdonságokat saját megfigyelése alapján 
állítja össze. E  három módszert nevezhetnénk pályát kereső mód
szernek is._ Egy meghatározott pályára való alkalmasság vizsgála
tára szolgálnak az intuitív és az in miniatűr módszer. Az intuitív 
kísérletes módszer megállapítja valamely hivatásban való kiváló
ság feltételeit, ezen feltételek fejlettségét keresi a jelöltben. Az in 
miniatűr módszer leegyszerűsíti, hogy úgy mondjam, a vizsgálat
nál ugyanazt végezteti, mint ahogy a szóban lévő hivatás kivitele 
inagában aẑ  életben történik. Az itt elmondott módszerek a képes
ségek vizsgálatánál nem kiilön-külön, hanem leginkább egymásra 
vonatkoztatva nyernek alkalmazást. Megemlítem még itt Focher 
dr. úgynevezett kísérletes korrelációs módszerét a képességek vizs
gálatára. Ez a módszer azonban nem gyakorlati, hanem tudomá
nyosan kutató minden egyes életpályára vonatkoztatva.

Az itt felsorolt módszerek gyakorlati alkalmazását ezideig még 
nem volt módomban látni és így ezeknek beválóságáról, vagy egy
általán alkalmazhatásáról nem is tudnék szólni. I t t  azonban segít
ségre jött az a körülmény, hogy a Magyar Munkaadók Szövetsé
gének meghívására prof. Moede a múlt hó 24. és 25-én tarto tt itt 
Budapesten két előadást a pályaválasztásról. Az első előadását 
nem hallottam, csak a másodikat, ahol vetített képeket m utatott 
be. Nevezetesen gyakorlatban m utatta be azokat a módszereket, 
helyesebben feladványokat, amelyekkel a jelölt képességét vizs
gálják. Módszerei azok, amelyeket előbb mint a pályaválaasztás 
módszereit említettem. És pedig egyrészük intuitív, egyrészük az 
im miniatűr módszer. Moede és Piorkowshy vezetése ’ a latt álló 
laboratórium által kidolgozott módszerek Németország nagyobb 
üzemeibe be vannak vezetve, ideértve az állami üzemeket is. 50
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üzemben önálló pszihotehnikai laboratóriumot rendeztek be. 
Munkásságuk azonkívül kiterjed Hollandiára, Ausztriára, Cseh
szlovákiára, Tokióra: és Pétervárra is. E  tények egyúttal bizonyít
ják is a pályaválasztás jelenlegi módszereinek használhatóságát, 
ami azonban nem zárja ki a kritikát, sőt ennek szükségessége mel
lett harcol azzal, hogy a gyakorlat folytán, az eredményekre 
támaszkodva jobb utakat keressen.

Az eddig elmondottak általános vonatkozásúak. Szólni kíván
nék most a pályaválasztásról gyógypedagógiai vonatkozásban, 
közelebbről a szellemi fogyatékosok pályaválasztását^ illetőleg. 
Ha a. gyakorlati pszihológiára támaszkodó pályaválasztási tanács
adás feladatát, — amely az egyéni lelki és testi tulajdonságok vizs
gálatán alapszik, — ha ezt a feladatot figyelmesen meggondoljuk, 
kérdés, hogy a pályaválasztásnak, amely a képességek vizsgála
tára támaszkodik, van-e a szellemi fogyaytékosoknál jé tjogosu lt
sága s ezeknél egyáltalán használható-e! A pszihológiára támasz
kodó pályaválasztás úttörői a képességek vizsgálatánál, más szóval 
a pályakeresésnél, illetőleg valamely pályára való alkalmasság 
megállapításánál mindig az egyéni legnagyobb munkateljesít
ményhez szükséges képességeket jelölték meg az alkalmasság fel
tételéül. Ami érthető is, mert hisz épp az a cél, hogy mindenki a 
képességeinek megfelelő foglalkozást töltse be és csak a valamennyi 
munkateljesítményt — mondhatjuk az átlagot, vagy ezen alulit — 
bármily munkakörben talán mindenki elérheti. Ha m ár most^ a 
pszihológiai pályaválasztás az előbbi célt kell hogy szolgálja, kér
dés, hogy a szellemi fogyatékos egyáltalában bírhatja-e ezeket a 
legnagyobb képességeket. Ha itt csak az intelligencia-vizsgálat 
által megjelölt azon határokat nézzük, amelyek az életkortól füg
getlenül megállapítanak korhatárokat, vagyis kimondják, hogy 
például egy tízéves gyermek intelligenciája megfelel egy hatéves 
normális intelligenciának, úgy a képességek vizsgálatát is elinté- 
zettnek mondhatnánk, tisztán csak életkorok eltolódásáról lehetne 
beszélni. Bár hátramaradna az a kérdés, hogy az életkor- növekedé
sével együtt járó szellemi fejlődés az előbbi példánál milyen kor- 
különbségeket tüntet fel az intelligencia terén. Mégis úgy gondo
lom, hogy a  fogyatékosoknál a korhatárok éles elkülönítése, leg
alább is a képességek vizsgálatánál nem jelentheti annak betrísze- 
rinti értelmét. Ha a normálisoknál valamely pályára való alkal
masság feltételéül keressük azokat a képességeket, amelyekkel a 
legnagyobb munkateljesítmény elérhető, akkor a szellemi fogya
tékosoknál az alkalmasság feltételéül e képességek fejlettségének 
fokát jelölhetjük meg, sőt sok esetben a képességek jelenlétének 
minimális fokával is meg kell elégednünk.

Ezek után rátérek egy a szellemi fogyatékosoknál már most 
használatban lévő vizsgálati módszerre. „Die Hilfsschule“ című 
folyóirat 1924. évi januári számában „Berufswahl der H ilfsschü
ler“ címen Linck leírja az általam már előbb említett módszerek 
közül a kérdőíves módszer beveztését és használatát a kisegítő 
iskolákban. A kérdőíves módszerek közül használja a következőket: 
1. Dolgozatot irat, 2. kérdőívet töltet ki a gyermekekkel, 3. kérdő
ívet töltet ki a gyermek oktatójával. A dolgozat írásnál a tanító
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felteszi kérdést, illetve leírja a táblára: „Milyen foglalkozást 
akarsz választani! Miért választod éppen ezt! L. leírja, hogy 15 
fiú és 16 leány a legkülönbözőbb foglalkozásokat választották. 
Azonban mégis a legtöbb kocsis, munkás, borbély és lakatos akart 
lenni. Az okot, hogy miért választja, a legtöbb tanuló általánosság
ban azzal jelöli meg, hogy kedve van hozzá. A kérdőíves módszer
nél L. körülbelül 25—30 kérdést tesz fel a gyermekeknek, amire ők 
•természetesen írásban válaszolnak. E kérdéseket három főcso
portba oszthatjuk: 1. főcsoport a gyermek szüleinek foglalkozása 
s az ezzel összefüggő viszonyok után kérdezés, 2. főcsoport a gyer
meket érdeklő dolgok utáni kérdezés, 3. főcsoport az általa válasz
tandó foglalkozás utáni körülményesebb kérdezés. E  kérdésekre 
adandó válaszok tehát ugyanazt a célt szolgálják mint az első, ahol 
tudniillik dolgozatot irat. Mindkét eset a tanuló egyéni megnyilat
kozását akarja megtudni, azzal a különbséggel, hogy míg az első 
esetben minden támpont nélkül az egyén spontán megnyilatko
zásait ismerhetjük meg, a második esetben már a gyermeknek külön
böző szempontok szerint mérlegelés tárgyává kell tennie jövőjét, 
quasi meg kell indokolnia, hogy miért akarja ezt vagy azt a fog
lalkozást választani. Azért a módszer e második része eredménye
sebbnek is mondható. Amint L. közli, amikor a gyermekekkel dol
gozatot Íratott, egyik sem választotta a cipész és az asztalos mes
terséget, addig itt, ahol kérdésekre kellett a gyermekeknek vála
szolni, ezt a két foglalkozást is választották. Hasonlókép, amíg a 
fogalmazványnál hat kocsis és egy munkás akart lenni, i t t  a kér
déseknél három akart kocsis és három munkás lenni. Ennek 
magyarázata, amint L. is mondja, kétségtelenül az, hogy a kérdé
sekre adandó válaszoknál a tanuló inkább gondolkodik, helyeseb
ben utánagondol választandó foglalkozásának. Ezek után követke
zik a gyermek oktatója által kitöltendő kérdőív. Ez tulajdonkép a 
kontroll. E  kérdőív feladata, hogy mindazt, amit a tanuló az e 
tárgyú fogalmazványában s a saját kérdőívében elmondott, ellen
őrizze, megerősítse, illetve megcáfolja. Ez utóbbi esetben más élet
pályát jelöljön meg a tanulónak. E  szempontok szerint van termé
szetesen a kérdőív is összeállítva.

Kérdés azonban, hogy van-e e kérdőívek kitöltésének gyakor
lati értéke. A cikk erről nem számol be. Azonban több szerzőtől 
megjelent „Berufswahl und Berufsberatung“ című munkában 
említés tétetik arról, hogy Németországban az iskolák nagyon hasz
nos munkát fejtenek ki a pályaválasztás szolgálatában. Ugyan
csak erről tanúskodik a német kultuszminiszter 1918. évi március 
28-i rendelete. A rendelet szerint az iskolák a tanulók pályaválasz
tási tanácsadása tárgyában sok helyütt igen örvendetes és eredmé
nyes munkát fejtenek ki. Ezek a munkálatok bizonyítékai annak, 
— írja továbbá a rendelet, — hogy az iskola az oktatására bízott 
gyermekeket az életre is neveli. Egy nemzet életére nézve nagyon 
fontos, hogy a tanulók, akik pályát választanak, a képességeiknek 
megfelelő foglalkozást válasszák, illetőleg a. nem ezeknek megfe
lelőtől visszatartassanak, mert minden rosszul megválasztott fog
lalkozás a nemzeti erő egy részének elvesztését jelenti. Egyúttal 
meghagyja a rendelet, hogy úgy mint eddig, ezután is gondosan
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ápolja az iskola a tanulók pályaválasztási tanácsadását. Ez okból 
minden évben, húsvét táján az iskolát elhagyó tanulóknál vizsgá
lat eszközlendő a tanulók pályaválasztását illetőleg. Ez vonatkozik 
természetesen a kisegítő iskolákra is s ezt a célt szolgálja a L. által 
a kisegítő iskolákban használt kérdőíves módszer. Megjegyzem itt, 
hogy dr. Piorkowsky, az úgynevezett Orga Imstitut vezetője, 
amely intézmény kizárólag pszichológiai pályaválasztási kérdések
kel foglalkozik s akihez e tárgyú kérdésekkel fordultam, az iskolai 
pályaválasztás kérdésében a többek közt azt a felvilágosítást is 
adta, hogy a németországi tanítók nem azért végeznek vizsgálato
kat az iskolákban a pályaválasztás szolgálatában, mert azt az előbb 
hivatkozott miniszteri rendelet előírja. Kétségtelen, hogy az  ̂isko
lákban használatos kérdőívek közül a tanító által kitöltendő kér
dőív akkor válhatik a pályaválasztási tanácsadás hasznára, ha a 
gyermek által megjelölt foglalkozáshoz megkívántató képességek 
ismeretesek. Bár ellenkező esetben sem eredménytelen, ha végered
ményben ezek olyan kézbe jutnak, ahol az előbb említett föltételek 
megvannak.

Szükségesnek tartom, hogy megemlítsek egy legújabb mozgal
mat a pályaválasztás szolgálatában. A Magyar Gyermektanul
mányi Társaság indított meg úgy látszik e téren nagy mozgalmat, 
amiről tanúskodik a „Gyermek“ című folyóirat 1923—-24. évi kiad
ványa. A szaklap e száma kizárólag pályaválasztási kérdésekkel 
foglalkozik. Bár megállapítható véleményem szerint, hogy a Gyer- 
megtanulmányi Társaság e törekvésére az impulzust a tehetséges 
gyermek teljes megmentése adta, de az a körülmény, hogy a Társa
ság ezzel a lépéssel a pályaválasztás kérdésének megoldására törek
szik, örvendetes lépésnek mondható.

Ezekben kívántam röviden a pályaválasztás kérdését ismer
tetni, amit azzal az óhajtással fejezek be, hogy a gyengébb képes
ségű gyermekeknek a lehetőség szerinti elhelyezkedése érdekében 
részemről nagyon kívánatosnak látszik, hogy a pályaválasztás 
kérdése a mi körünkben is napirenden tartassák.*

*

A kérdés felett megindult vitában Éltes M. felemlítette, hogy a 
gyenge tehetségűé k pályaválasztása rendkívül fontos kérdés; minden
képen érdemes, hogy foglalkozzunk vele. Ügy látja például, hogy az 
állami kisegítő-iskolából 23 év alatt kikerült növendékek közül sokan 
más életpályákon kerestek boldogulást, mint amit az iskola ajánlott 
nekik. 10—12 volt kisegítő-iskolái növendék ment fodrásznak, annak 
dacára, hogy ezt az életpályát az iskola nem ajánlotta nekik s azon 
boldogulnak is. Ma is azon a véleményen van például, hogy a gyenge
tehetségű nem borbélynak való. Van növendék, aki számolásban nem 
vitte annyira, hogy a 10-es kört átlépte volna az iskolában, az életben 
sem tudja megolvasni heti keresetét, de azért mint bádogos-szerelő 
megállja a helyét, sőt ez a növendék a háborúban a pékmesterséget is

* Lapunk múlt évi 1—3. számának 23. oldalán, Descoeudres könyve 
nyomán közöltük azt a kimutatást, amely az intelligenciavizsgálatok 
eredményekép és ahoz kapcsolódva megjelöli az egyes értelmességi 
fokoknak megfelelő foglalkozási ágakat. Szerk.
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megtanulta. Másik mint elektrotehnikus keresi meg kenyerét, jóllehet 
beszélni alig, írni,, olvasni egyáltalán nem tud. Van, aki fogtehnikus 
lett s itt mint segítő szakmunkás igen jól keres. Ezek az esetek csak 
azt bizonyítják, hogy a pályaválasztási tanácsadás a szellemileg fogya
tékosoknál még több nehézségbe ülközik, még komplikáltabb, mint a 
normálisoknál. Örömmel kell üdvözölni, ha ez irányban is történnek 
kezdeményező lépések.

A Vakok Budapesti Kir. Országos Intézete 
államosításának 50-ik évfordulója

írta : KIRSCHENHEUTER FERENC

Március lió 23-án ünnepelte a Vakok Budapesti Kir. Országos 
Intézete államosításának ötvenedik évfordulóját egy nemes egy
szerűséggel, nagyvonalúan rendezett, minden részletében sikerült és 
előkelő tónusú ünnepség keretében. A jubiláns ünnepen megjelent 
dr. József Ferenc királyi herceg és Zsófia királyi hercegnő', a vallás - 
és közoktatásügyi minisztérium képviseletében Ruszka Jenő dr. 
miniszteri tanácsos, több minisztérium, egyház, törvényhatóság, 
egyesület és intézmény képviselője, ott voltak a főváros gyógy
pedagógiai intézeteinek igazgatói és tanárai csaknem teljes szám
ban s az intézet dísztermének padsorait és erkélyeit nagyszámú 
közönség töltötte meg.

Pap-Váryné—Szabados Hiszekegy-évei nyitotta meg az ünne
pet a vak növendékek vegyeskara, orgonakísérettel. Az imádságot 
a közönség állva hallgatta végig.

Ezután Herodek Károly, az intézet igazgatója meleg szavak
kal üdvözölte a főherceget, főhercegnőt, a hatóságok és intézmé
nyek képviselőit, valamint a közönséget. Nagy vonásokban rá 
m utatott az ünnep jelentőségére. Száz éves immár a vakok intézete 
„s a száz év első felében a szeretetnek e kivirágzását a magyar 
társadalom átadta a magyar kormánynak, mondván: a magvat én 
hitettem, a csemetét én ápoltam, már gyümölcsöt hozó fává növe
kedett; vedd át most te, államkormányzat, gondozd s tedd naggyá! 
Trefort Agosf nagy kultúrpolitikusunk adta meg rá  a választ az 
1873. évi XXXI. törvénycikkel, mely kimondja, hogy az intéz
ményt az^ állam átveszi s azt igenis fejleszteni, fölvirágoztatni 
fogja“. Hálával emlékezik meg Herodek igazgató József nádorról, 
az intézmény alapítójáról s mindazokról, „kiknek áldozatos szere- 
tete tapad ahhoz az intézethez s annak minden téglakockájához, 
mellyel a magyar faj megmutatta, hogy nemcsak harcolni tud, 
nemcsak az ekevasat tudja tartani, hanem, ha kell, áldozni is képes 
a szeretet oltárán“. Nagyszabású beszédében megismertette az inté
zet történetét s végül bemutatta a nyugateurópai színvonalon álló 
intézményt jelenlegi szervezetében, "a vakok nevelés-oktatásának 
minden irányában kiterjedő ágazataival.

Az igazgató beszéde után a hatóságok s intézmények üdvözöl
ték a jubiláló intézetet. Elsőnek a vallás- és közoktatásügyi minisz
térium üdvözlőirata került felolvasásra, mely a hála szavaival adó
zik az alapító József nádornak és az intézet későbbi államosítását

3
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előmozdító hatóságoknak; elismeréssel emlékezik meg az intézmény 
„volt és jelenlegi igazgatóiról s tanárairól, kik értékes közszolgála
tok és embermentő munkásságuk által a nyugati kultúrnemzetek 
előtt mindenkor becsülést és elismerést szereztek a magyar gyógy- 
pedagógigai oktatásügynek; végül őszintén kívánja, hogy ez az 
áldásos, emberbaráti intézmény a jövőben is eddigi múltjához 
méltóan töltse be nemes hivatását és hozzon enyhülést azoknak 
a felebarátainknak, akiknek számára a nehezebb utat jelölte ki az 
Élet“.

A evangélikus egyház képviseletében Csengődi/ Lajos dr. lel
kész, Budapest székesfőváros közönsége nevében Schöberl Ferenc 
fővárosi tanácsnok, Pest megyét képviselve pedig Rexa Dezső vár
megyei főlevéltáros üdvözölte az intézetet. „Büszke önérzettel 
jelenhet meg az ünnepen a nemes vármegye, — mondja Rexa — 
mert tudatával él annak, hogy megtette emberbaráti és hazafiúi 
szent kötelességét, midőn elveté azt a magot, melyből derék sudár 
szökkent. József nádor ugyanis, mint Pest-Pilis és Solt egyesülj 
vármegyék főispánja ajánlotta az 1825. évi pozsonyi diétán a vakok 
intézete létesítését, később pedig, 1835-ben, a vármegye akkori al
ispánja, Földvári/ Gábor, sorsjátékot rendezett, melynek jövedelme 
lehetővé tette, hogy az intézet üllői-úti szűk helyiségeit elhagy
hassa és a Király-utcában emelt új épültében találjon otthont. 
Mindannyian emlékezünk — folytatta a főlevéltáros —- a király- 
utcai zöld salugáteres szürke házra, melyből oly gyakran láttuk 
a Liget felé sétálni a világtalanokat, kik derűs gondtalansággal 
siettek a szabadba. Nagy gondolatot fejezett ki e sorssujtotta, de 
víg csapat. Az emberszeretet isteni hatalmát, mely besugároz egy 
sötét világot, melynek melege az emberi szívekben lobogó érzés. 
Kifejezte azt a hitet az emberi biztonságban, hogy nincs elhagyatva 
az, akit egy átok sújtott, hogy megtalálja istápját az, akitől kegyét 
megvonta a gondviselés és van szeretet a világon, amely a  szeré
téiért vagyon, mely nem kér semmi jutalm at, mert tettének jutalma 
— mint Shakespeare mondja —, tettének jutalm a az, hogy tette“.

A magyar piarista-tanítórend képviseletében ScJiandl Miklós 
kegyesrendi kormánytanácsos mondott őszinte szeretettől áthatott 
és különösen az intézet nevelő és tanító m unkáját méltányoló^ mély 
lélekismereten alapuló beszédet. „A nevelő, oktató hivatása — 
mondja a klasszikusan szépszavú pap-tanár — olyan hivatás, mely 
egész embert kíván, melyhez a lélek teljes nagy erejére, a szív vég
telen szeretetére van szükség, de ennek a szeretetnek a nyomában 
aztán csak öröm, gyönyörűség és boldogság fakadj olyan öröm, 
mely forrását termékenyíti meg, olyan gyönyörűség, mely leg
inkább azt a lelket tölti el, melyből eredt, és olyan boldogság, mely 
legnagyobb mértékben éppen annak ju t osztályrészül, kinek a szívé
ből fakadt. A hiten, a szereteten, a meggyőződésen táplálkozó ideá
lizmus képesítette az intézet vezetőit a, múltban nagy tettekre, ez 
tartsa a jövőben is erősen kezükben azt a fáklyát, amellyel a világ
talan világ fölött világosságot gyújtanak, melyből a hajnal deren
gését érzik azok, akiknek nem kel föl a nap. Ez az ideálizmus köny- 
nyítse meg mindenkor nehéz munkájukat, ez az ideálizmus adjon
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önöknek erőt a jövőben is nemes, emberbaráti hivatásuk betölté
sére.“

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság nevében Imre Sándor dr. 
államtitkár, a társaság elnöke, a Vakokat Gyámolító Országos 
Egyesület képviseletében Grósz Emil dr. egyetemi tanár, az egye
sület elnöke, a Siketnémaintézeti Tanárok Országos Egyesülete 
részéről Záborszky Árpád gyógypedagógiai tanár, a gyógypeda
gógiai intézetek szakfelügyelője nevében Ungermann József gyógy
pedagógiai tanár, a Budapesti Állami Gyógypedagógiai Nevelő-és 
Tanintézet képviseletében Karnay Árpád gyógypedagógiai tanár, 
s a Vakokat Gyámolító Országos Egyesület alföldi fiókja, vala
mint szegedi intézete képviseletében Török Sándor, az intézet igaz
gatója üdvözölte a jubiláló intézményt.

Az írásban érkezett üdvözlések bejelentése után az intézet óvó
jának vak gyermekei m utattak be egy kis allegorikus, énekes szín
játékot, melyben az intézet alapítói iránti hála jutott kifejezésre.

Ezután Hinger Boldizsár, az intézet növendéke zongorán el
játszotta Mozart D-dúr szonátájának I. tételét, majd a növendékek 
vegyeskara előadta Thern Károly op. 30. „Ünnepen'4 című karát.

Csokonai Vitéz Gizellának, az intézet volt növendékének 
„József nádor emlékezetére“ című verse volt a következő szám, 
melyet Heim Teréz vak növendék szavalt el s ezt követte a növen
dékek zenekarának száma: a) fír. Huszka Jenő: Részlet a „Bob 
herceg“ című operettből, b) Linken: „Losonc romlása“ (zenekép).

A himnusz eléneklésével a vegyeskar zárta be az ünnepet, 
melynél szebb, amennyire mi visszaemlékezünk, még nem volt a 
vakok királyi intézetében.

Az ünneppel kapcsolatban dr. József Ferenc királyi herceg 
1,000.000, Grosz Emil dr. egyetemi tanár 1,000.000, Rexa Dezső 
főlevéltáros 1,000.000, Lewin Imre a Magyar-Olasz Bank Rész
vénytársaság főfelügyelője 35.000 és Horn Fülöp porcellánkeres- 
kedő 25.000 koronát adományzott az intézetnek.^ A Grosz professzor 
által fölajánlott összeg az adományozó óhajának megfelelően a 
pontírású könyvtár gyarapítására fordítódik.

A siketnéma-oktatás jelen fejlődésének útjain.
Irta: SCHULMANN ADOLF.

Ha figyelemmel kísérjük úgy hazai, mint külföldi vonatkozás
ban azokat a törekvéseket, amiket szakférfiaink szellemi és gyakor
lati téren a siketnémák oktatásának a fejlesztése, tökéletesbítése 
érdekében kifejtenek, úgy egy nagyobb irányú, speciális oktatás
ügyünk mélyébe ható munkaáramlatot veszünk észre, amely ter
jedelménél és tartalmánál fogva arra látszik hivatottnak lenni, 
hogy módszeres eljárásunknak újabb és< elevenebb irányt szabjon 
és ügyünk terén értékes eseményeket produkáljon siketnéma növen
dékeink javára.

De l’Épée és Heinicke működése a X V III. század második felé
ben a siketnémák oktatásának rendszeresítését eredményezte és — a 
francia és német módszer fölött folytatott évtizedes küzdelmük a3*
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német módszer diadalát hozta. A jelenlegi német módszer alapjait 
a nagy reformátor Hitt rakta le, mondván: „Ügy fejleszd a siket
néma gyermek beszédét, amint azt az élet maga az épérzékűnél ki
fejleszti.“' Módszerének fó'pillérét a közvetlen hangbeszédasszociá- 
ció képezte, vagyis a képzetnek és fogalomnak a hangbeszéddel tör
ténő közvetlen társítása, mindennemű intermédiának, így a szim
bolikus jelnek, az ujjnyelvnek, a hangjelnek, az írásos képnek a 
valóságos vagy képzelt kizárásával. Ennek a tiszta hangbeszéd- 
módszernek a keretén belül több, többé-kevésbbé élesen megkülön
böztethető irány fejlődött ki, amelyek azonban mind a nagy cél 
szolgálatában állottak, t, i., hogy a siketnéma a beszélő emberi tá r
sadalomnak, annak hasznos tagjaként adassák vissza. Az egyik 
irány a grammatikai alapot, a másik a leíró szemléltető alapot, 
a harmadik a fonetikai elemet, a negyedik a szabad társalgási 
formát, az ötödik az alkalomszerű eseményeket, a hatodik a siket
néma gyermek önkéntes megnyilatkozásait veszi vezérlő fonálul 
a cél eléréséhez. A tiszta hangbeszédmódszer tökéletesítésén — külö
nösen a siketnéma-intézeti tanároknak 1880. évi milánói kongresz- 
szusa óta — immár egy félszázad óta hatalmas munka folyik. Hitt 
reformmunkáját szakpedagógusaink tökéletesbítették és megadták 
a siketnémák hangbeszédre való tanításának mai ¡szépen fejlett 
alakját. Az utóbbi évtizedek legismertebb pedagógusait említem 
csak meg: a német Walther és Valter, a francia Thollon és a 
magyar Borbély. Borbély tanításai szerint — és ez vonatkozik álta
lában a ma követett módszerre — a tanítás központjában a gyer
meknek kifejezésre ju tn i akaró gondolat- és érzelemvilága áll.1 K i
induló .pontját az artikulációs oktatás képezi, amely a beszéd
hangok mesterséges úton való kifejlesztésével kezdődik és azoknak 
összetevésével folytatódik. Alapvető tényezői e módszernek az a rti
kuláción kívül még a fogalom, cselekvés, mondattartalom közvetlen 
szemlélete, a nyelvalaknak gyakorlat útján való tudatossá tétele, 
továbbá a természetes jelnek megvilágító szerepe a fogalomalkotás
nál és társításnál. A jelre vonatkozólag már itt kívánom meg
jegyezni, hogy valóban csak a legutóbbi másfél évtized foglalkozik 
a teimészetes jelnek méltóbb szerepével a konkrét képzetalkotás 
és absztrakt szómegjelölés között és a fogalomtársítás terén. Isme
retes Valternek, a jel legnagyobb ellenzőjének, az a mondása, hogy 
mindaddig, amíg a siketnémák intézeteiben jelelnek, az egész okta
tásügy, és így a hangbeszédre való tanítás, rákfenében szenved. 
Mimikát és akciót azonban tanítás közben még ő is használt. E rre 
mondja Schneider:- „Egyről megfeledkezik V alter űr, t. i., hogy 
mimika és akció semmiféle elvi ellentétben nincsen a jellel. Ha 
mimika és akció a szellemi fejlődéshez és a hangbeszéd elsajátításá
hoz szükségesek, mennyivel inkább szükséges ehhez a jel, még pedig 
magasabb, jelentősebb értelemben.“

A milánói kongresszus óta a német hangbeszédmódszer hatá
rozottan nagy változásokon ment át, tökéletesbült és vele a siket
néma tanulók kiképzésénél általában kielégítő, némely mester kezé- * 3

1 A németek ezt Erlebnisunterriclit-nek is nevezik. Sch.
3 Schneider M.: Das Denken und Sprechen des Taubstummen. 1908. 

60. 1. (Zickfeldt-Osterwieek.)
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ben pedig bámulatos eredményeket értek el. Gyakorlati, szociális 
és etikai szempontból egyedül csak a német módszer képes a siket
némát izolált helyzetéből kiemelni és őt a beszélő társadalomba 
hasznosan behelyezni. A francia-, vagyis a tiszta jelbeszédmódszer, 
a siketnémát nem társadalmosítja ,ellenkezőleg a cs'ak jelelő siket- 
némát a beszélő emberek társadalmától elkülöníti, szociális és gya
korlati érvényesülését és versenyképességét megbénítja, lecsökkenti. 
Érthető tehát, ha a német módszer fejlődése döntő kihatással van 
siketnémáinknak az életben való boldogulására. És érthető az a 
lankadatlan törekvés is, amely ezt a módszert a lehető legnagyobb 
tökélyre kívánja emelni. Tagadhatatlan, hogy a német módszer 
alkalmazásával elismerésre méltó isikert ért el oktatásügyünk, de 
épp oly igaz az is, hogy még nagyon sok javítani való van rajta, 
temérdek akadály vár leküzdésre addig, amíg a szakember is az 
eredménnyel meg lesz elégedve. Mert be kell vallanunk azt, hogy 
a német módszer gyakorlati kivitelében bizonyos, túlhajtások és 
egyoldalúságok is észlelhetők, amelyeket a siketnéma magára nézve 
fölöslegesen terhesnek, a szakember pedig pszihológiailag meg
támadható területnek érez. A német módszer teljes kifejlődésétől 
még messze vagyunk. Ennek igazolására elégséges egy döntő értékű 
tényt fölemlítenem, hogy siketnémáinkban ma nem tudjuk kifej
leszteni a nyelvérzéket és a beszédkedvet; e kettő nélkül pedig 
csonka a mi beszédtanításunk eredménye.

Sok szakember a siketnéma gyermek beszédtanulását az ép
érzékű gyermek idegen nyelvtanulásával hasonlítja össze, — amit 
különben a német módszer grammatikai-logikai fölépítése is igazol. 
Az bizonyos, hogy a beszéd fölépítésére, főként annak alaki részére, 
az idegen nyelvtanítás módszere nagy hatással volt. (Itt meg
jegyezni kívánom, hogy viszont a siketnémák oktatása is hatással 
volt az épérzékűek oktatására. Simon Antal váci igazgató írva- 
olvastató módszere például korszakos alkotás volt a népiskolák 
részére.) Az is bizonyos, hogy az idegen nyelvtanítás módszerében 
sok hasznosítható dolog akad a siketnémák beszédtanítása javára, 
de — nem vétetett kellőleg figyelembe az a tény, hogy a két tanuló- 
kategória közötti párhuzam nem teljes. És ez a pszihológiai hiba 
tévútra vezetett. Az épérzékű, aki idegen nyelvet tanul, már előző
leg birtokában van anyanyelvének. Az idegen- és az anyanyelv 
között nincs elvi ellentét, mindkettő hangzó nyelv, ugyanazon 
hangelemekből állanak és grammatikai-logikai fölépítésükben sem 
szembenállók. A beszéd felfogásánál és reprodukciójánál ugyan
azon érzésterületek, motorikus szervek, tehát ugyanazon agycentru
mok és idegutak működnek. Másként áll ez azonban a siketnémánál 
a szülőházi jelbeszéddel és a megtanulandó hangbeszéddel kapcsolat
ban. Az agycentrumok és idegutak különbözők, a hallás érzékszerve 
teljesen hiányzik. A jelnél utánzó mozgások a kifejezési eszközök, 
a hangbeszédnél hangbeszédmozgások és hangelemek; a jel konkrét, 
a szó absztrakt jellegű; a jel — mint kifejezési egység — csak álta
lános jellemvonásokat jelöl meg, szóviszonyításra korlátoltan al
kalmas, míg a hangban a. legpontosabb tagoltság, koordináció és 
egy életteljes, sokoldalú relativitás jelentkezik. Ha még hozzá
vesszük azt, hogy az idegen nyelvet tanuló épérzékű gyermek ki
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fogástalanul uralja hangadó szerveit, a szó és tárgy közötti 
asszociáció elevenen él lelkében, hogy van nyelvérzéke és beszéd
kedve, valamint, hogy a siketnéma gyermeknél mindezek hiányza
nak, úgy világosan fölismerhető az a sokkal nehezebb és fárasztóbb 
út, amelyet a siketnémák beszédtanításánál követünk, de óva int 
egyben attól is, hogy a siketnémák beszédtanításánál az épérzékű 
idegenny elv-tanulását, különösen grammatikai vonatkozásában, 
mindenben kövessük. Joggal mondja Huber-Winnenden:s „Mert 
Vatter (Frankfurt) az ő tiszta hangbeszédmódszerét erős gramma
tikai alapon építette föl, az a hit támadt, hogy a gTamrnatizálás- 
nak ez a módja lényeges alkotórésze a német módszernek. így 
azután a beszédanyag kiválasztásánál és elrendezésénél a gramma
tikai szempontok erősen előtérbe léptek, úgy, hogy a siketnéma- 
képzés alapvető problémája, a megismerések kifejlesztése és beszéd
beli megjelölése majdnem feledésbe m e n t. . .  Meg kell állapítanunk 
— mondja Huber —, hogy a német módszer súlyos pszihológiai 
bűnt követ el, de nem azáltal, hogy a siketnémára a hangzó beszé
det kényszeríti, hanem' azáltal, hogy ezt oly alakban teszi, amely 
a gyermeki léleknek, főképen azonban a siketnéma gyermek szel
lemi állapotának idegen és ellentmondó . . .  A nevelési cél nemcsak 
szubjektív, de objektív természetű is; az útnak azonban, melyhez 
a gyermeknek joga van, a növendékek pszihéjéhez kell alkalmaz
kodnia. A német módszer hibája éppen abban van, hogy nem 
pszihológiai, hanem grammatikai-logikai szempontok alapján 
építi fel a beszédet.“

Lássuk újból H űl tételét: „Ügy fejleszd a  siketnéma gyermek 
beszédét, amint azt maga az élet az épérzékűnél kifejleszti.“ Ha 
most párhuzamot vonunk a normális gyermek beszédfejlődése és a 
siketnéma gyermek beszédképzésénél követett mai módszer között, 
kénytelenek vagyunk megállapítani azt, hogy a két ú t teljesen 
ellentétes csapásokon halad. A normális gyermekre a beszéd meg
tanulása semilyen terhes munkát nem ró, sőt az nála oly tevékeny
ség, amelyet örömmel és bátran végez. Minden újabb beszédbeli 
megnyilvánulása, még ha az hibás is, örömet okoz hozzátartozói
nak, ami viszont a gyermek beszédkedvét fokozza. Szülei folyton- 
folyvást beszélnek hozzá, nem nagyon ügyelve grammatikai rend
szerességre, bőven telítik értelmét beszéddel és — a gyermek nap- 
ról-napra fejlődik a beszédtudásban. A  pazarul nyújto tt beszéd
anyagból és a pazarul gazdag gyakorlásból kifejlődik a gyermek
ben a nyelvérzék, amely öntudatlanul nő benne és végül, egyéni 
életkörülményeinek megfelelően, a beszéd helyes birtoklásához 
vezet.

A normális gyermek napsugaras beszédtanulásához képest mily 
más az ú tja a kis siketnéma beszédtanulásának! Eszmélése idején 
szükségszerűen egy vérszegény jelbeszédet kell önönmagának és 
környezetének megteremtenie, hogy egymással érintkezhessenek. 
Intézetbe kerülvén pedig megkezdődik a mesterséges artikuláció, 
a hangzó beszéd tanítása: egy hosszú-hosszú^ ideig igen keskeny 
ösvény, telve fáradsággal, nehézséggel, akadállyal és igen kevés 3

3 Huber: Die re iné Lautspraehmethode im Lichte dér kindlichei) 
Sprachentwicklung. Bl. f. Taubstbl. 36. évf. 1. sz. 13—14, o.
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napsugárral. A beszédnek, mint közlési eszköznek pedig semilyen 
rokonvonása nincsen a szülőházi jelnyelvével. Röviden így jelle
mezhető a kétféle nyelvtanulás közötti különbség: a halló gyermek 
beszédtanulását a beszédnek egészében való felfogása, az önmaga 
végezte korrektúra és az egészből származó differenciálódás jel
lemzi; míg a siketnémák beszédtanulása a tiszta hangbeszédmód- 
szer alapján a hangok képzésével kezdi és folytonos szintézissel 
halad a cél felé.

„Ha- szemére vetjük a német módszernek azt, hogy grammatikai- 
logikai jellemvonása pszihológiai szempontból kifogásolható, úgy annak 
horderejével teljesen tisztában vagyunk. Ez nem jelent -sem többet, sem 
kevesebbet annál, mint hogy a tantervnek alapos megváltoztatására 
van szükség a beszédfelépítés tekintetében. A siketnéma gyermek 
beszédfejlődését tehát pszihológiai törvényszerűségnek kell alávetni 
egészen más módon, mint ahogy az idáig az életjelenségek és alkalom
szerűségek (Erlebnisunterricht) tanításbeli felhasználása kapcsán tör
tént,“4 '

A mai életküzdés szövevényessége hatványozott mértékben 
követeli meg a szakembertől, hogy minden igyekezetével a siket
némák jobb verseny képességének a biztosítására törekedjék. Hül 
és közvetlen követői idejében a gyermeki nyelvfejlődés és gyermek- 
pszihológia alig mívelt terület volt és így érthető, ha az ezirányú 
pszhológiai kutatások eredményei nem juthattak akkoriban 
érvényre. A belga Mirguet, a francia Buisson, az amerikai Chris- 
man — akitől a pedológia kifejezés is származik — és a német Pre- 
yer voltak az elsők, akik a pszihológiai kutatások rendkívül fontos 
voltára rámutattak. W undt, Meumann, Ebbinghaus, Áment, Idel- 
berger, Neugebauer, Stern  közelebbről foglalkoztak a gyermeki 
nyelvfejlődéssel és igen értékes munkát végeztek. Különösen a 
őw n-házáspár empirikus kutatásai fedtek föl kiválóan értékes és 
meglepő megfigyeléseket e téren. Valóban itt a legfőbb ideje, hogy 
mi, siketnémaintézeti tanárok is alaposan és mélyen foglalkozzunk 
a nyelvkutatás eredményeivel, mert ha valahol, úgy nálunk élet
kérdés e tudományág szoros bekapcsolása módszeres fejlődésünkbe. 
A nyelvkutatással együtt a mai ps-zihológia, fiziológia és öröklés
tannak az ügyünkkel kapcsolatos mélyszántásé művelése is szük
séges, mert ettől várhatjuk azt a bizonyos napsugarat, amely néma 
növendékeink képzésének útját melegebbé és örömteljesebbé teszi; 
e tudományágak alapos mívelése és hasznosítása nélkül kiszáradna 
a mi gyönyörűséges kertünk.

Igen érdekes megállapításokat találunk a siketnémaoktatás- 
ügyre vonatkozóan W. Sternnek, a neves boroszlói pszihológus- 
nak Helén Keller című művében, a pedagógiai összefoglalások 
második részében.5 Bár Stern  megállapításai inkább analógiát lá t
szanak képezni a vak-siketnémák oktatásához, mégis hasznos reánk 
nézve az ő megfigyeléseinek a megismerése, mert a módszerünk 
elevenébe vágó kérdést tárgyal: a nyelvmegértés, beszédkedv, 
beszédkészség biztosítását. Anélkül, hogy az ujjnyelvről véleményt

4 Hubert: Die reine Lautsprachmethode im Lichte der kindl. Sprach
entwicklung. Bl. f.T., 36. evf.

5 W. Stern: Helen Keller, Die Entwicklung und Erziehung einer 
Taubstummenblinden. Sammlung v. Abhandl. aus dem Gebiete der päd. 
Psychologie u. Physiologie. V. Ziegler u. Ziehen. VIII. k.
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mondanék, szó szerint közlöm, megfigyeléseit, amelyek nálunk alig 
ismeretesek:

„A siketnéma-ohtatásról.“ Ha a szellemi fejlődésnek magas 
foka, amelyre Keller Helén eljutott, nemcsak kiváló s-zellemi képes
ségeire és energiájára, hanem talán tanítónőjének szerencsés metó
dusára is visszavezetendő, úgy önként vetődik fel az a kérdés, 
vájjon az átlag-siketnémák mélyebb szellemi színvonalának oka 
nem rejlik-e részben oktatási módjuk bizonyos hiányosságában!

A siketnéma intellektuális visszamaradottsága a vakkal szemben 
kétségen felül abban leli okát, hogy defektusa elzárna előle, vagy^ leg
alább is megnehezíti néki a szellemi fejlődés legfontosabb eszközének, 
a beszéd megértésének útját. Amíg a siketnéma, miként Franciaország
ban, a — bár mesterségesen — kibővített jelbeszédre van utalva, addig 
az ő intellektuális fejlődése is visszamarad. Hogy tehát őt szellemileg 
felszabadítsuk, elengedhetetlen követelmény — ha lehetséges —, őt a mi 
kultúrnyelvünk áldásaiban részesíteni. . .

. . .  A mi (német) siketnéma iskoláinkban minden törekvés oly
annyira oda irányul, hogy a tanulónak oly beszédet nyújtsanak, amely- 
lyel magát megértetheti, hogy a beszéd szellemképző ereje ezzel a törek
véssel szemben háttérbe szorul. A siketnéma a hangbeszédet nem tanul
hatja meg úgy, mint a normális gyermek az ő anyanyelvét, a természe
tes, közvetlen társalgás útján, hanem megtanulja azt, miként mások 
egy idegen nyelvet: szisztematikusan, elemeiből fölépítve, hangokról 
szavakra, szólamokra, mondatokra haladva,

A siketnéma oktatása hosszú időn át jórészt küzdés a hangoztatás
sal, az artikulációval, a száj- és nyelvállásoknak, az ínymozgásoknak, 
ki- és belégzéseknek gépies gyakorlása, amelyeknek értelmét és értékét 
kezdetben nem képes felfogni, s amidőn későbben ezek tudatára ébred, 
azok akkor is semilyen bensőbb hatást nem váltanak ki belőle. Hogy 
minden kezdő beszédtanuláisnak egyidejűleg gondolkodás-tanulásnak is 
kell lennie és hogy mindkettőnek, beszédnek és gondolkodásnak a maga 
spontán fejlődési fázisaiban kell kialakulnia, az a siketnémák oktatásá
nál túlságosan mellékes szerepet visz. Nem csoda, ha a drága idő, amely 
tisztán tehnikai begyakorlásokra fordíttiatik, a szellemi kifejlődés szem- 
Tiontjából pótolhatatlanul elvész és hogy minden fáradság dacára a 
siketnémák jó részénél a hangbeszéd sohasem válik szellemi létük ter
mészetes kifejezőjévé, — hogy az iskola mögött és az iskolai idő után 
a jel és ezzel az intellektuális stagnáció veszélyébe esnek vissza.

Ezzel a körülménnyel szemben alapos megfontolásra int az az el
járás, amelyet némely amerikai intézetben követnek és Miss Sulivcm- 
nak Keller Reléiméi elért szép sikere. Itt bebizonyosodott, hogy a jel
es a hangbeszéd között a siketnéma-oktatásban még egy közbülső ter
mészetes fokozat létezik, amely a szellemet a mimikái megkötöttség 
nívójából kiemeli és a hangbeszéd későbbi elsajátítását a legszerencsé
sebben előkészíti: az ujj-abc. Az első évek teljesen egyoldalii beszéd- 
tehnikai oktatása helyére egy kiadós tárgyi oktatás léphet, amelyben 
a nyelvalak és nyelvtartalom szerves kapcsolatban folyton tökéletesít
hető. A tárgyi oktatás mellett természetesen megmarad az artikuláció 
is, de nem szellemet ölő és domináló mehanizmusával. Eljő azután nem
sokára az az idő is, amidőn a hangbeszéd az ujj-abc fordításos nyelve
ként megtanítható lesz...  Első nyelvként a hangbeszéd minden nehéz
ségével csak gépiesen sajátítható el, míg mint második nyelv egy érte
lemmel összekapcsolt, tanítási anyaggá válnék.. .  Egy utolsó szempont, 
amely az ujj-abc mellett szól, az a jelnek csak ily módon elérhető sike
res elnyomása. Hogy ez az elnyomás kívánatos, az világos; mert egy 
primitívebb nyelvalaknak a fennállása egy magasabbrendű nyelv mel
lett, megakadályozza azt, hogy a magasabbrendű nyelv a szellemi fej
lődés természetszerű viselőjévé váljék; ezért küzd a német siketnéma 
oktatás a jel ellen. Másrészt azonban mindenünnen beismerik, hogy ez 
a küzdelem még nem hozott teljes sikert. . .  A siketnémában élő amaz 
erős ösztön, hogy a kézzel gesztikuláljon, az ujj-abc-vel nem nyomatik
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el erőszakosan — ami úgysem sikerülne •—, hanem célszerűen értéke
síttetik és a magasabb szellemi képzés szolgálatába állíttatik — és végül 
a jel feleslegessé válik.“

Máishelyütt azt mondja Stern: „Amidőn Miss Sulivan jött és az, njj- 
abc által K. H. bensejébe ntat csinált magának, nyomban beigazolódott, 
mint már ezerszer, hogy benső diszpozíciók csak a megszabadulásukra 
vártak, hogy törekvések robbanásszerűen törtek elő. A lelki élet külső 
és belső tényezőinek kölcsönös viszonyára ez villámszerű fényt vet. 
Bizonyos, addig hiányzott érzéki ingereknek kellett jönniük, hogy a 
lélek megkezdhesse a maga intellektuális munkáját; ezek az érzéki 
ingerek azonban csak kiváltói és nein okozói voltak e tényeknek. Hetén 
lelke egy túltelített oldathoz hasonlított, amelynek kristályosodási folya
matát csak meg kellett indítani.“

A siketnéma oktatásügy korszerű kifejlesztéséért jelentkező 
törekvésekben méltó hely ju t Schneider* braunschweigi tanárnak 
is. Sch. törekvéseit itt csak röviden közlöm, mert művének jelen
tős részét fordításban közöltem a „M. S. 0 .“ 1909. és 1910. évi szá
maiban és azt a „M. S. 0 .“ 1921. évi 1—8. ¡számában Michels Fülöp 
részletesen ismertette. Sch. Brockdorff pszihológiájának alapján 
állította fel tételét: „Minden megértés a jelek útján  való meg
értés“. Sch. ezzel a tételével nemcsak a nyelvfejlődés stádiumát 
veszi szemügyre, hanem a kérdés genézisébe hatol bele. Azt mondja, 
hogy a dolgok jelenségei csak a mozgás, és pedig közelebbről a 
saját szerveink mozgása útján hatnak reánk, és váltanak ki belő
lünk érzéseket. Ebben az értelemben a jel viselője minden megisme
résnek és prototípusa minden szimbolizáló tevékenységnek. Sch. 
helyesen ismerte fel a jelnek a siketnéma gyermek gondolkodására 
és beszédére kiható nagy értékét és pszihológiai szempontból 
elismerésreméltó tevékenységet fejtett ki, amikor munkájában a 
jelnek nagy didaktikai értékére hívta fel a siketnéma-intézeti 
tanárság figyelmét. A jel a halló gyermek beszédfejlődésénél is 
nagy szerepet játszik, úgy tehát valóságos bűn volna azt a siket
némák alsóbbfokú oktatásánál, a fogalom magyarázásánál, a meg
értés^ elősegítésénél mellőzni. Pszihológiai értéket azonban csak a 
természetes jelnek lehet tulajdonítani, lévén ez egy univerzális 
megértési eszköz. Sch. szerintem túlmegy a célon, amidőn az elje
lelt kifejezést még grafikai jellel is alátámasztja, mert ez felesle
gesen előtérbe helyezi a jelet általában a hangos beszédbeli kifeje
zés rovására, de meg nem is képez fiziológiai szükségességet a siket
néma számára. Lindner azt mondja, hogy; „A tiszta hangbeszéd- 
módszernek eltévelyedése az, amidőn a nyelvtanulást a beszéd - 
tanulástól teszi függővé, amidőn a tanítás elejére és központjába 
a beszédet helyezi. Ennek az eljárásnak kárát vallja úgy a nyelv
beli kiképzés, m int a beszéd megtanulása.“ Göpfert, Heidsik, 
Forckhammer, Lindner az ujj-abe-t és az írásjelmódszert ajánlják 
e hiány kiküszöbölésére, hogy a szellemi és nyelvi képzés az isko- 
lábalépéskor nyomban kezdetét vehesse. Kunze-Weissenfels, 
Schmer-Straubing_ és Huber ezzel szemben az írásmódszernek 
előnyt ad, bár elismerik, hogy mindkét eszköz könnyű megtanul
hatósága hamarosan szabad és könnyen járható utat teremt a  nyelv- 
tanulás számos oly pszihológiai momentumához, amelyek a halló

* M. Schneider: Das Denken u. 
1908, W. Zickfeldt, Osterwick/H.

das Sprechen des Taubstummen,
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gyermek nyelvfejlődésénél jelentkeznek. Az ujj-abe azonban 
aránylag rövid idő múltán elhagyatik a nyelvtanulás eszközei 
sorából, míg az írás mindvégig megmarad.

Értékes és figyelemreméltó W. Querll lipcsei tanárnak tanítás - 
beli eljárása és felfogása a siketnémák beszéd tanításáról.*

„A vizuális képek és az írott beszéd segítségével szerzett, nyelv- 
megértésből, valamint az azokat kísérő hanglej!őrlési (kiáltó-, lallázó- 
és ritmikus-) gyakorlatokból fejlődött ki, illetve fejlesztetett ki a siket
néma gyermekeknél a nyelvhasználat. Az artikuláció a társalgási nyelv 
élő mondataiból származott, amiket a gyermek a látás és írás révén már
régen megértett“.........„Minden tanításnak teljes fejlődési lehetőséget
és teljes fejlődési szabadságot kell a gyermek részére biztosítani, az arti
kulációnak a kezdés, terjedelem és kivitel szempontjából a gyermek egyé
niségéhez kell alkalmazkodnia és a tanítás folyamán csak akkor szabad 
fellépnie, ha a gyermekben a hangos beszéd szükségérzete már fel
ébredt, Ezt a szükségérzetet azután minden eszközzel fejleszteni és támo
gatni kell, egyrészt a minél gazdagabb nyelvadással, beszédnyujtással, 
másrészt pedig az egyéni megnyilatkozások hangzásbeli differenciáló
dásával egészen az egyes hangoknak egyénileg szükséges artikuláció
jáig. így  egy adott nyelv spontán utánzási kísérletéhez kapcosltan egy 
individuális artikulációs oktatás fejlődött ki, amely egyrészt differen
ciálta avagy továbbfejlesztette azt, amit minden gyermek spontán pro
dukált, másrészt pedig a mondatból, szóból, kifejezésből a hangot fej
lesztette ki a gyermekben.“

A hangfejlesztési során a ¡szokásos fonetikai segédeszközökön 
kívül felhasználta még Lindner fonoszkópját, ¿'-lángját és rezoná
torát. , ,

Általában hiányosnak tartja  az eddig rendelkezésére álló fone
tikai segédeszközöket és reméli, hogy a fonetikai kísérletek és a 
technika fejlődésével sikerülni fog valamilyen elektro-fonetikai, 
mechanikai-fonetikai eszközt konstruálni, amely a beszédet minden 
viszonylatában szemlélhetővé teszi.

„Hogy a szülőházi nyelv kezdettől fogva — az első időkben a ter
mészetes jelmagyarázó szerepe mellett, amely azonban a fejlődő beszed- 
megértéssel majdnem a normális ember jelhasználatáig visszaszorul 
leolvasható, hogy a siketnéma gyermeknek is majdnem ugyanolyan 
módon és mennyiségben nyújtható nyelvi megnyilatkozás, tehát beszed, 
mint amily mértékben a szülő azt halló gyermekének nyújtja, azt Miss 
Gcírett (Philadelphia) már sok évvel ezelőtt állította — akkoriban — 
mondja Querll — én magaan»époly kevéssé hittem benne, műd sok 
más —, ugyanazt Koch-Tilsit négy éve próbálta ki és magam már három 
éve gyakorlom b) osztályú újonc siketnéma növendékeimmel. Koch 
hasonló irányú kísérletéről mit sem tudtam és így annál jobban örü
lök annak, hogy tapasztalataimat nála is igazolva látom.“ Máshelyütt 
azt mondja Querll': „Most — három iskolai év után — növendékeim 
spontán beszédprodukcióikban annyira vannak, hogy a közös, szigorú 
artikulációs oktatás megkezdődhetik és meg is kezdődött s mint beszéd
tanítás előreláthatóan tovább vitetik fokozatosan, mind a nyolc évfo
lyamon keresztül. Idáig növendékeinkkel a szorosan vett artikulációt 
az'első két iskolai évben fejeztük be. egészen szépen beszéltek abban az 
időben, azonban a nyelv fokozódó tartalmával beszédtechnikájuk min
dig rosszabbodott.“

Huberrel és Querllel szinte egyidőben Malisch (Ratibor) is 
hasonló csapásokon halad. A hangfejlesztésnél Malisch szintén a 
beszéd-egészből (Sprachganzen), tehát teljes kifejezésekből indul

* W. Querll: Die Sprach- und Sprechentwicklung: der Mutter
schule. Bl. f. Taubstbl. 35. év i, 22—24. sz. és 86. év i, 1. sz.
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ki és az egyes kifejezések keretében fejleszti és jav ítja  a beszéd
hangot. 1922-ben Malisch módszerével már 3-ik éve dolgozott 
Groenke (Ratibor)* és az elért eredményekről így nyilatkozik:

.. .  A II. évfolyamnak 12 különböző tehetségű növendéke volt, köz
tük négy gyenge. Az osztály kitűzött célját valamennyien elérték, egy
nek kivételével, aki ebben az évben is tüdőbaj miatt körülbelül csak 
60 napig járt iskolába... Ha a kísérleti osztály 2-ik évének eredményét 
összefoglalom, megállapíthatom, hogy a tiszta és folyékony beszéd az 
egyes hangok artikulációja nélkül is lehetséges, és hogy ez a beszéd 
tartós értékű. Ez az állításom osztályom legtöbb látogatójának az ítéle
tére is támaszkodik. A kiejtés a 2-ik évben az 1-ső évihez képest javult. 
És ha némely gyermek kiejtése nem lenne olyan jó, mint más intézet 
anyai-osztályában (Mutterklasse), úgy ez nem írható a módszer rovására, 
hanem abban leli okát, hogy a gyermekek szellemi élénkségétől űzve, 
nagyobb gondot fordítottam a tartalomra, mint a beszédre, valamint 
hogy osztályomban aránylag sok a gyenge tanuló. A gondolatok írásos 
kifejezésében eléggé előrehaladtak a növendékek, a nyomtatott német 
írást el tudják olvasni, a nyelvalakokban pedig túlhaladtuk a tanterv 
célját... A másutt is űzött eddigi kísérletek — tudtommal — beváltot
ták azt, amit Ígértek, bár végső ítéletet csak a. tanulmányi idő teljes 
befejezése után, avagy még későbben szabad kimondani. Nemcsak a 
főcélt, tudniillik az érthető kiejtést érték el, hanem a beszéd terjedelmét 
es növendékeink beszédszükségletét is magasabb fokra emelték.

Huber, Kocli, Malisch, Querll módszeres eljárásának indítóit a 
nyelvkutatástannak, a gyermeki beszédfejlődésnek, a gyermeki 
pszihológiának tudományos eredményei szolgáltatták. Az ő gya
korlati eredményeikhez objektíve hozzászólnom nem áll módom
ban, azokról közvetlenül nem győződtem meg. Az a törekvés azon
ban, amelynek az a célja, hogy a siketnémák mai tiszta hangbeszéd- 
módszerét az említett tudományoknak nálunk hasznosítható meg
ismeréseivel, igazságaival és konkrét tapasztalataival felüdítsék, 
megtermékenyítsék és ezzel a siketnémák rögös nyelvtanulását 
járhatóbbá egyék, — tekintetbe; vevén még azt it, hogy komoly 
szakférfiak mélyen és komolyan évek óta foglalkoznak a gyakor
latban is ezzel a nagy problémával: föltétlenül komoly érdeklődést 
és figyelmet érdemel.

Érdekes összetalálkozása az eseményeknek az a jelenség, hogy 
1878-ban, a lipcsei siketnéma intézet keletkezésével indult el világ
hódító útjára Heinicke német hangbeszédmódszere, a weissenfelsi 
(Hitt)' és m ajnafrankfurti (Váttér) reformáló állomáson át, ismét 
Leipzigba látszik visszatérni Querll, Göpfert, Lindner).

Azt hiszem nem végzek fölösleges munkát, ha Querllnek néhány 
nagyon értékes megállapítását — röviden — megismertetem:

— A z általános nyelvkutatás eredményeiből: Az emberi nyelv 
a lelki élet megnyilatkozásainak a kifejezésére, a legősibb, legter
mészetesebb és legprimitívebb megnyilatkozási eszközből, a jelből 
származott hangbeszédet használta. Egyetlen nép sem alkotott 
magának artikuláció útján beszédet, hanem azt a lelki megnyilvá
nulások tartalma teremtette meg, a használat adott neki alakot, a 
beszéd technikája pedig kifejlesztette. Minden nyelvnek elsőrendű 
alakja a hangbeszéd, másodrendű alakja az írás. A hangbeszéd a

# Das zweite Schuljahr der Versuchsklasse nach Malisch. Groenke. 
Bl. f. Täubstbld. 1922., 2. sz., 18—23. 1.
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megértésből a beszélésliez, az íro tt nyelv az olvasásból az íráshoz 
halad, míg a nyomtatott írás csak beszédmegértést kíván.

— A  gyermeki nyelvkutatás eredményeiből: 1. Az anya, majd
nem minden számonkérés nélkül, annyi nyelvanyagot nyújt gyer
mekének, amennyire csak képes. A gyermek szellemét^ teletölti 
beszéddel és nyugodtan várja, amíg belőle a nyelvhasználat csep- 
penként kiszivárog. Egész szívével beszél gyermekéhez, életvidá- 
man és mindig egész mondatokban. Beszédjét tartalom és alak sze
rint biztos érzékkel igazítja a gyermek hallásához, értelméhez és 
éi'zéséhez. A fáradhatatlanul adott nyelv a gyermeket lassanként 
annak megértésére vezeti. A nyelvtartalom mellett a beszéd dalla
mossága — ritmus, hangsúly, artikulációs különlegességek — csak 
egyéni emlékeztető értékkel bírnak. A nyelvfejlődésnek első ú tja  
tehát a nyelvmegértés.

A bőséges nyelvmegértésből fejlődik ki a  nyelvhasználat. A 
nyelvhasználat pedig az egyénileg értékes tartalomból fejlődik 
tovább. A beszédtechnikát a gyermek a beszéd utánzás _ kapcsán 
— az egészből — spontán és kísérő tünetként önmaga fejleszti ki, 
tökéletesíti. Az anya sohasem artikulál gyermekével.

A gyermek, beszédének minden alaki és technikai tökéletlen
sége mellett, már kezdettől fogva egy érzést, egy gondolatot, egy 
egész mondattartalmat fejez ki. A nyelvhasználatban a nyelvmeg
értés és beszédtechnika szinte ösztönszerűleg összefolynak, amellett 
azonban mennyiségileg teljesen különbözők. A nyelvmegértés köré 
mindig nagyobb a használati körnél és, ámbár a fokozódó nyelv
tudással ez a különbség arányosan csökken, még az emberi nyelv
fejlődés legmagasabb fokán sem tűnik el egészen. A nyelvhasználat 
a nyelvmegértés ápolásával egyre növekszik.

A nyelv eleme a mondat. Egyes szavakat, pláne szótagokat, 
avagy egyes hangokat az élő nyelv nem ismer. Az abc a  kész nyelv
ből utólagosan kiválasztott elem, amelyet fonetikailag kényelme
sen lehetne még további beszédmolekulákra aprózni. Az anya elejé
től fogva egész, élő mondatokban beszél gyermekéhez, de a gyer
mek is már első produkcióinál egy egész mondattartalmat fejez ki.

A gyermeki nyelvtanulás kezdete és terjedelme a megértés, 
alkalmazás és technika szempontjából egyénenként nagyon külön
böző: az egyik gyermek korán, a másik későn tanul meg beszélni. 
Öröklött nyelvdiszpozició, tehetség, nemi különbségek, felfogó- és 
képzelő-képesiség, kisebb vagy nagyobbfokú önbizalom, otthoni kö
rülmények, általános nevelési befolyások, amelyek sokszor az érzék
szervek begyakorlását is határozott irányba kényszerítik, általános 
életföltételek teremtik ezeket a különbségeket. Az említett előfel
tételek létezése arányában fejlődik ki a gyermek nyelve az élő 
nyelv bőségéből — minden külső kényszer nélkül. Minél több nyuj- 
tatik a gyermeknek a nyelvből, minél jobb annak tartalma, alakja 
és technikája, annál nagyobb lesz a gyermek nyelvmegértése, annál 
gyorsabban érik a nyelvhasználat terjedelemben és tökéletességben 
és annál jobban fejlődik ki a gyermek beszédtechnikája.

A sok és jó beszédből, annak tartalmából, ritmusából és hang
súlyából, a beszédmozgásoknak a  mondatban való mechanikai, síma 
egybefolvásából, a magánhangzók sorrendjéből, a tartalom és alak.
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képzet és fogalom, gondolat és szó egymáshoz való viszonyából fej 
lődik ki a beszédmegértéssel és a — nemcsak a saját hallószervén, 
hanem foképen a felnőtt egyének beszédjén — kontrolleált produk
cióval kapcsolatban, lassanként a nyelvérzék. A nyelvérzék a gyer
meknek adott beszéd bőségével és jóságával nő és válik biztosabbá. 
Gorídolkodva tanulja meg a gyermek a nyelv képzettartalmát és 
gondolati összefüggéseit megismerni, annak tartalm át átérezni és 
alakját felfogni. Logika és nyelvérzék szorosan egymáshoz tartozó 
tényezők, amelyeknek minél gyorsabban és biztosabban kell együtt
működésre képessé válniok. A gyermeki gondolkodóképesség foko
zatos fejlődését, érését igazolja a modern gyermekpszihológia, a 
gyermeki beszéd grammatikai és logikai szempontok szerinti tag
lalásával mélyres'zántóan foglalkozik a gyermeki nyelvkutatástan; 
a gyermek nyelvérzéke mostanig azonban alig vétetett figyelembe. 
Pedig az iskolába lépő hatéves normális gyermek birtokában van 
egy, a fejlődési fokához mért, valamint tartalmi, alaki és technikai 
szempontból tökéletes nyelvnek, anélkül, hogy grammatikáról va
laha is hallott volna; ezt a nyelvet biztos érzékkel érti, használja 
és beszéli. A grammatika csak egy későbbi kor tudományos mun
kásságának az eredménye, amely a nyelvet alkotó elemeire bon
to tta az elméleti tájékozódás végett. Grammatikai alapon csak szűk 
körben tanulja a gyermek a nyelvet megkonstruálni; annak biztos 
és természetes alkalmazására csak a megértés és használat képesít. 
A szülőházi nyelvtanulás nem ismer grammatikát, de kifejleszti a 
gyermekben a nyelvmegértést és nyelvérzéket.

— A siketnéma gyermek fejlettségi állapota is kot áb álé páskor. 
Tényleg jelen van: az érzéki erőknek bizonyos, egyénileg különböző 
energia-mennyisége, amely azonban csak négy érzékterületre osztó
dik; a taktilis és vizuális benyomások és képzetek nagy szánra; 
folyton fejlődő és erős hatóerő, amely érzéseinek, benyomásainak 
és képzeteinek környezetével való közlésére ösztönzi; a szellemi 
működés bizonyos foka, amely őt a képzetek közti különbségek, ille
tőleg összefüggések (szám, alak, szín stb.) felfogására és utánzá
sára képesíti; az érzések (szeretet, hála, bosszú stb.) egy bizonyos 
mélysége; különböző irányú szellemi képességek; bizonyos fokú kéz
ügyesség; egy maga-alkotta prim itív jelnyelv.

Hiányzik nála: a természetes úton kifejlődött szülőházi hang- 
beszéd; a szellemi és erkölcsi fejlődésből az a rész, amely a hang- 
beszéd nevelői behatásaiból származik; hiányzik nála az önkéntes, 
részben utánzó gyermeki játék, mint a hangbeszéd kapcsán szárma
zott megfigyelésnek és magyarázásnak produktuma és annak vissza
hatása a hangbeszédhasználatra, a megfigyelés élességére, a gondol
kodásra és fantáziára; a jelnek mint nyelvnek a kifejlődése és 
annak kihasználása a hangbeszédbeli fejlődéshez.

— Minő teljesítményelv várnak az iskolai munkásságra a siket- 
némaképzés terén?

1. A siketnéma-képzés célja, hogy a siketnéma gyermeket a 
hangzó beszédben való kiképzés által az emberi társadalom produk
tív, versenyképes tagjává neveljük. Ehhez képest: a) ki kell fejlesz
teni nála az élő, természetes, praktikus érintkezési nyelvet, a hang
beszédet, valamint b) magtanítandó az írott nyelv használatára.
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2. Az iskolábalépéskor való fejlettségi állapotához mérten:
a) legközelebbről a szülőház! beszédtanulás pótolandó,
b) a szellemnek a beszédtelen, iskola előtti időből származó 

visszamaradottsága beszédbeli behatások, bőséges beszédnyujtás 
által való fejlesztése,

c) föl ébresztendő és kifejlesztendő nála a gyermeki játék a 
maga teljes jelentőségében: az érzékek gyakorlásával, a beszéd- 
megértéssel és használattal, a gondolkodással és fantáziával kapcso
latban,

d) a nevelési fogyatékosságok, amelyek a beszédnek a hiányá
ból származtak, helyrehozandók.

3. A nyelvfejlődés ú tjá t a gyermeki nyelvkutatástan és a gyer- 
mekpszihológia természetes törvényei szabják meg:

a) A tanár bőségesen nyújtja  növendékeinek az élő beszédét 
és annak megértésére kell őket képesítenie.

b) A megértés nagy köréből fejlődik ki lassanként a használat.
c) A beszéd eleme a mondat. Tartalma mindjobban megvilágo

sodik a gyermekben a fokozatosan tovahaladó differenciálódás 
által. Mondatról-mondatra haladva tanul meg beszélni.

d) A gyermeki nyelvtanulás kezdete és terjedelme a megértés, 
használat és technika szempontjából egyénileg nagyon különböző. 
Minden kényszer, minden séma kerülendő.

ej A gyermeknek természetesen és biztos érzékkel kell a nyel
vet használnia és nem nyelvtanilag konstruálva megtanulni. A bő
séges beszédből fejlődik ki a gyermek nyelvérzéke.

f)  Az írott nyelvbe való bevezetésnek szintén ugyanazt a ter
mészetes u ta t kell követnie, vagyis a mondatból való kiindulás alap
ján: a megértésből a használathoz kell haladnia.

g) A gyermeki jelnyelv eleme szintén a mondat. Gyökerei min
den ember természetes jeleibe nyúlnak. E  jel természetszerűen 
tovább fejlesztendő.

h) A siketnéma gyermek fejlődése is pszihikai értelemben 
véve, a tehetségek érése, gyakorlati értelemben pedig a tapasztalá
son nyugvó tanulás. A gyermek 12. életévéig ez inkább az után
zásban és játékban jelentkezik és a  produktív öntevékenység csak 
később, a fokozatosan emelkedő életjelenségek megismeréséből vál
tódik ki. Ebben a fejlődési processzusban a stagnáció m int belső
leges feldolgozás, az érés és energiagyiijtés új expanzióival vál
takozik.

4. Ennek a nyelvi, gyakorlati és szellemi-erkölcsi kifejlődésnek 
az eszközei:

a) A nyelvnek valamennyi kifejező és szemléltető eszköze 
— tartalom, alak és technika szerint — használandó: hangbeszéd, 
jelbeszéd, kísérleti fonetikai segédeszközök, írásbeszéd, rajzolás, 
mintázás, építés stb.

b) Valamennyi kifejezési eszköz használatának élő alakjában, 
a szemléleti eszköz pedig a jelenkor legmagasabb technikai kifej
lettségében. A legelsőrendű kifejezési eszköz a hangbeszéd.

c) Valamennyi kifejezési és szemléleti eszköz a lehető leg
korábban és a lehető legnagyobb mértékben alkalmaztassák.

d) Szervezeti intézkedések: gyermekkerti nevelés legkésőbben
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a 4. életévtől; családi nevelés úgy a gyermekkertben ̂ (óvodában), 
mint az intézeti életben, ahol a gyermekek felkeléstől lefekvésig 
f oly ton-f oly vast bőséges élő beszéddel vétetnek körül; már az isko- 
iábalépéslől megfelelő mozgási szabadság a praktikus élet terén, 
amely tartalm akat nyújt és magyaráz és a beszéd szükségességé 
nek tudatát ébreszti fel; tanácsadó hely siketnéma gyermekek szü
lői részére, ahol azok kioktatást nyernének, hogy a 4-ik életévig 
miként neveljék és készítsék elő nyelvi, erkölcsi, szellemi és gya
korlati szempontból gyermeküket; a tanulmányi idő meghosszab
bítása, inasműhelyek berendezése, a továbbképzés kiépítése.^

— Lehetséges-e a siketnémánál is a szülőházi iskola természetes 
nyelvtanító útját követnit Querll azt feleli erre, hogy lehetséges, 
ha: 1. a siketnéma gyermeknek is ugyanolyan bőségben nyújtjuk 
az élő nyelvet, mint ahogy azt az élet — és nemcsak a szülőház
— nyújtja a halló gyermeknek; 2. ha a beszéd a cél érdekében a 
nyelvadás kezdetétől, az első mondattól, m int egész lesz — a nyelv- 
megértés számára tartalom, alak és technika tekintetében: a látás, 
a tapintás s izomérzés és. hallásmaradvány útján — felfoghatóvá.

a) A látás útján: egész beszédnek a szájról való leolvasása; 
az írott beszédnek, mint egésznek, szimultán felfogása; a jelnek 
természetes beszédként való felfogása; a beszédnek, mint egésznek 
elektro-fonetikai szemlélettel való felfogása.

b) Az érzés útján: a tapintással, hanghullámoknak és elektro- 
fonetikai ingereknek a felfogása által.

c) A hallási maradványoknak a szokásoson felül, egész mon
datokkal való gyakorlása által.

3. A szülőház nyelvtanító ú tjá t követjük, ha a siketnéma gyer
mek nyelvmegértéséből kifejlődő beszédet, úgy, amint ez a halló
szervnél történik, ellenőrizhetővé és fejlődőképessé tesszük: a leol
vasás útján; beszédérzéseken, amelyeket egy kizáróan egyéni a rti
kulációs oktatásmenet (az egészből származó differenciálódás, 
avagy az egyesből tovahaladó kifejlődés) vált és fejleszt ki a gyer
mekben; a beszédet szemléletivé, felfoghatóbbá tevő elektrodone- 
tikai és más fonetikai eszközök segítségével, végül pedig a hallási 
maradványok útján.

Az eddigieknek mintegy rövid összefoglalásaként, újból cso
portosítani próbálom azokat az áramlatokat, amelyek a hang- 
beszédmódszer megjavítására mind erősebben jelentkeznek. Így:

Göpfert (Leipzig) és dr. Forchhcmmer (Fredericia) a siket
néma nyelv megértésének a biztosítására a nyelv másodrendű 
alakját, az írást és ujj-abc-t választották, míg Kunze (Weissen- 
fels), Schmer (Straubing), Huber (Winnenden) és Querll (Leip
zig) az írott beszédet egyedül. Valamennyien megfelelő szerepet 
biztosítanak a természetes jelnek.Schneider  pl. egyenesen tagadja 
a közvetlen hangbeszédasszociációt, amidőn azt állítja, hogy min
den megértés a jelek útján való megértés. A z említett szakférfiak 
eljárásukkal tehát a nyelvmegértést a mai szintétikus hangbeszéd- 
tanítástól függetlenítették. Sőt, magát a beszédet is_ -— a normális 
gyermek szülőházi nyelvfejlődésének törvényszerű útjához hasonlóan
— mint egészet a nyelvmegértés szolgálatába állították,. A z artiku
lációs oktatást pedig nem szintétikusan, egyes hangokból kiin-
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dúlva, hanem az egészből, kifejezésekből kiindulva haladnak a 
differenciálódás felé. A  hangbeszédtanítás természetesen elsőrendű 
követelmény, csak a módszeres kivitel, különösen az oktatás ele
jén, a maihoz viszonyítva, éppen ellentétes csapásokon halad. I tt  
szintézis, ott az egészből való differenciálódás, továbbá a segéd
eszközök nagyobbmérvü felhasználása és kiterjesztése. Módszeres 
eljárásukat a tudomány mai állása szerint igazolva látják és a 
miénknél jobb gyakorlati eredményekre hivatkoznak. Végleges 
ítéletet azonban ezeknek a módszeres áramlatoknak a helyes, jobb 
és egyedül boldogító voltáról még nem szabad magunknak alkot
nunk^ mert itt nem egyszerű részlet javításról, hanem egész rend
szerváltozásról van szó. Malisch (Ratibor), Querll stb.-iek még 
dolgoznak rendszerükön sok lelkesedéssel és fanatizmussal és egé
szen bizonyos, hogy ennek a lelkesedésnek, fanatikusan jobbra 
való törekvésnek szintén nagy része van a nagyobb eredmények 
elérésében. Magában véve azonban ez a fejlődési áramlat nagyon 
egészséges és örvendetes, mert napsugarat várunk onnan siket
némáink boldogítáisára : az eszmék tüzében kristályosodik ki a cél.

A teljesség kedvéért, de különben is nagyon tanulságos és 
érdekes, ha még szóváteszem az ezirányú máshonnan származó 
törekvéseket. Francia és olaisz kartársaink is érezték azt, hogy a 
bármily alaposan végzett beszédtanítás a siketnémák zöménél nem 
Vezet oly eredményre, amilyet a szakember célként kitűz magának. 
Lehetnek ezek az eredmények igen szépek, nagyon értékesek, de 
még mindig nagy távolság választja el őket a végső célkitűzéstől. 
Űj forrásokat keresvén a hangbeszédtanítás módszerének a fel 
'frissítésére, természetszerűleg a pszihológia tudományához for
dultak és francia kartársaink a „Bulletin international de l’Ensei
gnement des Sourd-Muets“ c. nemzetközi évkönyvbe a megtárgya
landó problémák közé, a beszédösztön létezésének a kérdését vet
ték fel.

G. Ferreri, a milánói nemzeti siketnéma-intézet igazgatója 
így ír e kérdésről:6 Be kell vallanunk azt, hogy túlságosan sokat 
foglalkozunk az artikulált szó fonetikai nehézségeivel. . .  Bizo
nyos, hogy mesterséges úton és módon kell azt kifejlesztenünk. 
Mindamellett azonban megfeledkeztünk arról, hogy a szónál, mi
ként minden megnyilatkozásnál az ösztönnek van a legfontosabb 
szerepe, az akarat e sötét és tökéletlen alakjának, amely úgy az 
egyénnek, mint a fajnak életfenntartásában nélkülözhetetlen. . .  Az 
artikulációs oktatás túlkorai megkezdésével a beszédösztön nem 
vétetett figyelembe és ezzel hibát követtünk el. Azt hiszem elég
séges arra utalnom, hogy a szómozgások egybefolyó jelenségek, 
amelyek éppúgy folynak le, m int ahogy az az összefüggő organi
kus reflexmozgásoknál történik, A siketnéma gyermeknek a 
beszélő szája korai megfigyelésére való rávezetésével nagyon sok 
előnyt nyernénk, amelyek amerikai intézetekben máris észlelhe
tők, különösen az arcmozgások természetessége, a hangfejlesztés 
megkönnyítése és a száj ról-olvaisás gyorsasága és biztossága tekin
tetében.

6 Bulletin international... Paris, II. évf. 1910: L’enseignement de 
la parole aux sourds-muets, par G, Ferreri.
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Mary^ Garrett (Philadelphia), akinek eredményeire Ferreri 
tulajdonképen hivatkozik, a következő feltűnő eredményekről szá
mol be. (Bulletin int., II . évf. 1910.):

„Miután a hangosan kiejtett szó és szájról-olvasás kellő megalapo
zása megtörtént (t. i. előzetes bőséges és folytonos beszédnyujtás által, 
a jel kizárásával) lassanként áttérünk az írás és olvasás tanítására. A 
tanítás későbbi folyamán a reáliákra térünk át, miáltal növendékeink 
az idők folyamán arra tétetnek képesekké, hogy tanulmányaikat a 
halló gyermekekkel együtt, elemi iskolában folytathatják. Mi'csak azt 
követeljük, hogy olyképen ültessék őket az iskolában, hogy a tanító 
arcát teljes megvilágításban láthassák.“

M. Garrett eredményeit nem merem kritika tárgyává tenni, 
nem láttam, tőlünk más sem látta ezeket a helyszínen. Mégis bizo
nyos fenntartással kell ezeket fogadnom, különösen akkor, ha 
visszagondolunk arra az alapos, erős, tudományosan megindult 
munkára, amelyet német kartársaink, többé-kevésbbé hasonló csa
pásokon haladva, végeznek évek óta, — nem a beszédösztönre, 
hanem a gyermeki nyelvkutatástan és pszihológia általános igaz
ságaira alapozottan — és ily fényes eredményekről nem igen nyi
latkoznak, csak: jobb eredményekről. Viszont azonban a phila
delphiai iskola eredményeinek a mérlegelésénél feltétlenül tekin
tetbe veendő az iskola szervezettsége, amelybe már 4 éves kora 
óta veszik fel a siketnéma gyermeket és a családi iskola módjára, 
reggel től-estig __ állandóan céltudatosan nevelik a gyermeket a 
beszédnek a szájról való leolvasása útján történő nyelvmegértésre. 
Oly előfeltétel ez, amelyet a német hangbeszédmódszer reformálöi 
is nyomatékosan hangoztatnak, de ott még keresztül víve nincsen.

Ferreri és Garrett cikkei alapján — amelyekben a beszédösz- 
fön létezését állítják —■ B. Thollon, a Bulletin international szer
kesztője felkérte G. Lamarque francia neves pszihológiist, hogy 
az alábbi három kérdésre vonatkozólag fejtené ki véleményét:

1. Létezik-e a siketnéma gyermeknél a gondolkozás eszköze
ként a beszédösztönnek bizonyos foka?

2. Ha ilyen nincsen,^ tapasztalható-e a beszédösztön létezése 
tisztán fizikai szempontból?

3. Ha ez sem léteznék, van-e legalább hangadási ösztön, amely
nek hatásaként természetes beszédhang volna nyerhető?7

1. A beszédet tekintve, mondja Lamarque, könnyűnek látszik 
a felelet, öröklött volna a beszéd akkor, ha a gyermek önmagától 
törekednék arra, hogy gondolatait artikulált beszédhangokkal ki- 
fejezze. A fájdalom, a harag, vagy az öröm megnyilvánulását 
kísérő hangok és gesztusok azonban a gyermek érzelmi és értelmi 
világának csak legprimitívebb benyomásainak a kifejezői, ame
lyek nincsenek összefüggésben a beszéddel, mint a törvényszerű 
gondolkodást kifejező eszközzel. Minden állatnak megvan a maga 
sajátszerű hangja, amelyet ösztönszerűleg hallat bizonyos esetek
ben. Továbbá az artikulált beszéd nem mindig játszotta azt a sze

7 B. Thollon: L’enseignement de l'articulation et l’instinct de là  
parole. — G. Lamarque: Les sourds de naissance ont-ils un instinct 
de la parole? (Bulletin int., IV. k„ 1913. Paris.) (L. még Schulmann: A 
siketnéma oktatásügy feladatainak nemzetközi megvitatása. M. S. O.,
1914., 42-46. ].).

4
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repet, amellyel most bír a civilizált országokban. A nyelvtudo
mány is megállapította, hogy amint a barbár népeknél még most 
is tapasztalható, nálunk is volt egy időszak, amikor a fogalom 
kifejezője egyedül a jel, a gesztus volt, a hang pedig csak a figye
lem felkeltését szolgálta. Tudott dolog, hogy a ¡siketnéma nem a 
nyelv törvényszerűsége alapján fejezi ki gondolatait, hanem a cse
lekvés természetiszerűsége irányítja a beszédben. Lamarque mind
ezekből azt a következtetést vonja le, hogy a gyermeknél a gon
dolkozás eszközeként beszédösztön nincsen.

2. Azok, akik öröklött hajlamot tételeznek fel a szó iránt, tálán 
nem annyira magára a beszédre gondolnak, mint inkább azokra a 
hangjelenségekre, amelyek a szót teszik. A sokféle asszociáció 
között, amelyekből a felnőttnél a ¡szó áll, csak az az egy alapvető 
és ősi eredetű és bír az ösztön jellegével, az, amely a hallott han
gokat reprodukálni képes. A beszédbeli kifejezésnek minden más 
alakja csak a nevelés eredménye. Darwin szerint csak a célszerű 
alakulatok öröklődnek át, vagyis azok, amelyek a környezethez 
való alkalmazkodást lehetővé teszik és sohasem azok a különösebb 
sajátságok, amelyek kevésbbé fontosak és jellegzetesek. Mivel a 
szó a gondolatot — a hang útján — bizonyos ^távolságra viszi, 
amely összeköttetés a hangadó szervek és a fül útján létesül, leg
feljebb arról lehet szó, hogy ezek a hallási és beszédszervi mecha
nizmusok válhatnának egyedül ösztönszerűvé. A siketnémánál erről 
sehogy sem lehet szó, mert ő a beszedet a látás, a szem útján  
tanulja meg a szájról leolvasni. Tehát a siketnéma gyermeknél 
beszédösztön fizikai vonatkozásban sincsen.

3. Létezik-e a siketnéma gyermeknél a hangotadás bizonyos 
ösztöne? Az abnormális, ki csak siketsége következtében néma, 
ugynazokat a fonetikai képességeket örökli, m int a halló. Mivel 
azonban beszédszervei a hosszú tétlenség folytán károsan befo- 
lyásoltattak, így a szinte megmerevedetten szunnyadó gégefőből 
kell a hangokat mesterséges módon létrehozni. Ámbár tapasztal
juk azt, hogy a normális hangadáshoz szükségelt természetes segéd
eszközök nem elegendők, azt idáig még sem tudjuk pontosan, meny
nyiben működnek azok a normális hangot célzó hang fejlesztésnél 
közre. Szükséges tehát, — hogy a normális mechanizmusnak meg
felelő működést létrehozzuk, — a hangképződés és képzés mecha
nizmusának alapos és mély ismerete és bármely kísérlet, amely 
nem biztos ismereteken alapszik, veszélyt rejt magában. E  tekin
tetben a tudományos vizsgálódások és kísérletek alkalmával egyet
len egy segítőforrásra támaszkodhatunk és — ez a fonetika.

A “Bulletin international IY. kötetében Dupuis és Legrand 
(Páris) egy közösen megírt tanulmányt közöltek, amelyben a 
hangbeszéd ösztönének a létezését próbálták igazolni. Lamar que 
állításai nyomán azonban a beszédösztön létezését megdöntöttnek 
vehetjük, mert a kifejezési ösztön — amint azt a nyelvkutatás tan 
genetikus vizsgálatai igazolják — nem téveszthető össze: egy 
hangos beszédadásra indító beszédösztönnel. A Bulletin-nek IY-ik 
kötetében B. Thollon8 „Keller Helén és a beszédösztön“ c. tanul- 8

8 Helen Keller et l’instinct de la parole, par B. Thollon. Bulletin int., 
Paris, 1913.
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Hiányában e kérdéssel kapcsolatban így ír: „ . . .K e l le r  Helénnek 
hirdetett és tapasztalt nyelvérzéke nem szolgálhat alapul ahhoz, 
hogy belőle a születése óta siketnémánál beszédösztön létezésére 
következtethessünk, mert nyelvérzékét 19 hónapos koráig szerzett 
hallási benyomásainak köszönheti“.

Mielőtt egy harmadik és utolsó, hazánkra vonatkozó stációra 
áttérnék, szükségesnek érzem azt, hogy az előbbiekben kifejtett 
két áramlási kört rövid összefoglalásban újból megelevenítsem. 
A németek, akik a nyelvkutatásban és pszihológia tudmányára 
támaszkodnak, úgy tudományos, mint gyakorlati szempontból 
határozott, pozitív eredményeket jelentenek. Ide kell még sorolni 
aẑ  amerikaiakat és angolokat is, akik — bár náluk oly mélyre- 
szántó tudományos vizsgálódás nem folyik a siketnéma oktatás 
módszerének elvi terén, mint a németeknél —- a fajukat jellemző 
praktikus érzékkel a németeket is megelőzve, oly intézeti szerve
zeteket létesítettek és módszeres eljárásokat honosítottak meg, 
amelyek a siketnémák kiképzését a szülőházi beszédtanuláshoz 
közel hozták, a siketnémák nyelvmegértését és tárgyi ismeretszer
zését pedig nagyon elősegítik. Így ez államokban majd mindenütt 
létezik a siketnémák részére óvoda, a növendékek tehetség szerint 
elkiilöníttettek, a tanulmányi idő lényegesen nagyobb. Még az inté
zeti szervezettség koronáját, a Gallaudet-kollégiumot kívánom fel
említeni, ahol az óvodától kezdve a főiskoláig, minden iskola
típus a siketnémák képzését szolgálja. A franciák, bár nagyon 
élénken és mélyrehatóan foglalkoznak szintén a siketnéma-oktatás 
elvi kérdéseivel, főként a hangbeszéd-módszernek a régi alapokon 
való kiépítésével foglalkoztak, e téren elismerésreméltó eredmé
nyeket értek el, fonetikai láboratóriumuk tudományos alapon dol
gozik. Amidőn az új áram lat szele feléjük közeledett, a beszéd
ösztön kérdésében negatív eredményt produkáltak: a beszédösz
tönnek a siketnémánál való hiányát Lwmarque és Tholton beiga
zolták.

A német, vagyis a tiszta hangbeszéd-módszernek a legjelleg
zetesebb képviselője hazánkban Borbély Sándor. A „Tanterv“ és 
„Vézérkönyy“ c. műveiben vannak a hangbeszéd-módszer elvei 
lefektetve és — a m agyar siketnéma-oktatás dicsőségére válik, 
ezek az irányok és elvek jellegzetesen egyéni felfogásban jelent
keznek. Elvei nem oly merevek, mint a nénitekéi, minden új szel
lem befogadására alkalmasak. Természetesen a módszer alapja, a 
kiindulás itt is az egyes hangok képzéséből kiinduló szintézis és 
a nyelvmegértésnek a beszédtanulás körétől és terjedelmétől való 
függősége. Szinte önként kívánkozik a toliamra e három név: 
Valter, Thollon és Borbély. B ili művét a lehető tökélyre emelték. 
És amidőn művük fejlődésének csúcspontján vala, természet
szerűen, a folytonos fejlődés törvényszerűségéből kényszerültén a 
siketnémák oktatásának módszere immár újabb, frissebb levegő 
és napsugár után áhítozik. És ez jelenti az örök életet!

A németek komoly törekvéseiről, sőt eredményeiről is tudo
mást szerezvén, önként eszembe ju tott Ákos Istvánnak egy nagyobb 
tanulmánya, amely szintén nem a szintézisből indul ki a siket
némák beszédtanításánál, hanem a szóból való differenciálódást

4'
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ajánlja.9 A hangképzés célját Ákos elsősorban a beszéd érthetősé
gében látja s csak másodsorban a kiejtés tisztaságában. . .  „egyes 
szavak eléggé tisztán ejthetek ugyan ki, de mihelyt két vagy három 
szóból álló mondatot kell kimondani, a kifejezés hiányossága az 
érthetőséget semmivé teszi. . .  Az egyes hangok a szavakban más
kép színeződnek, mint önmagukban. H a azt figyelembe vesszük s 
ha ennek a helyességét elismerjük, akkor arra a következtetésre 
kell jutnunk, hogy a hangoknak önmagukban való hangoztatása 
sokkal csekélyebb fontosságú, semhogy arra olyan temérdek időt 
használjunk fel, mint azt sok helyt teszik. Sokkal természetesebb
nek tartom, ha minden hang a megfelelő szóban rögzíttetik meg, 
illetőleg fejlesztet.ik k i . . .  Azt mondhatnám, hogy a tanítás mes - 
térségi része a hangok kicsalása, összefűzése, a betűk Íratása a mel
lékes cél, a főcél pedig az, hogy azt a jelekkel érte
kező gyermeket az élőszó, a hallók beszédjének, közlési módjának 
szükségességéről, nélkülözhetetlenségéről meggyőzze, hogy az a 
gyermek kényszerűségét érezze annak, hogy szóval nyilatkozzék 
meg.“

Medgyési János a játékot állította a siketnémák beszédtanítá
sának szolgálatába. Michels Fülöp a beszéd időmértékes r it
musával törekszik a siketnémák beszédhangját kellemessé, a 
beszéd alakját és tartalmát felfoghatóbbá tenni.  ̂ „Az idő
mértékes ritmus hatása a siketnémák beszédtanításánál nemcsak 
a felfogás, az egységes motorizálás és a beszédemlékezet szempont
jából érvényesül, hanem a beszédautomatizmus kifejlődésének is 
egyik leghathatósabb tényezője. . .  A ritmus az elemeket egysé
gekbe foglalja, forrasztja össze. A ragok és képzők, a viszonyt és 
vonzatot kifejező szóelemek, nem eshetnek és nem is esnek ki többé 
a siketnéma időmértékes beszédéből. A ritmus az összefogás ter
mészete mellett különösen a kezdő- és végsőtagok fölött uralko
dik . . . “ (L. Magyar Siketnéma-Oktatás, 1923. 11-—12., 1924. 1—3. 
Michels F.: A siketnémák beszédének ásthetikája.) Adamcsik 
István10 „Hogyan mozdítsuk elő növendékeink beszédkedvét, hogy 
azok maguktól is szívesen használják a hangos beszédet?“ című 
értekezésében nagyon időszerű és oktatásügyünk elevenébe vágó 
gondolatokat és kívánságokat penget: 1. Az intézeteket a beszéd 
céljaira kell berendezni. 2. Ismernünk kell a siketnémák beszéd
anyagának az irányát. 3. Ismernünk kell a gyermekbeszéd törvé
nyeit. 4. Ismernünk kell a siketnémák jelnyelvét. 5. Meg kell sza
badítani a siketnémákat a hangos megnyilatkozás testi és lelki 
gátlásaitól. 6. A beszédet el kell választani a fonetizálástól. 7. Ál
landóan töiténjék körülötte valami, hogy a beszédből ki ne fogy
jon. 8. A beszédet csak beszéddel lehet előmozdítani, a beszélő
kedvet a beszélőkedvvel, a szívességet^ a szívességgel.

Hazánkban a jelen pillanatban három fontos és sürgős meg
oldásra váró probléma vetődött felszínre: mind a három hivatva 
van arra, hogy ügyünknek szép lendületet adjon. Az egyik azt 
célozza, hogy a dr. Ranschburg Pál professzor vezetése alatti

9 Ákos István: Hangképzés-beszédtanítás. Magy. Gyógypedagógia. 
T^nrlaní^t 1911

“ L. Magyar Siketnéma Oktatás. 1914. 59-63. 1.



gyógyped. pszich. laboratórium működése a siketnémák gyermek
tanulmányozására is kiterjeszt essék. Ebben az ügyben a Siketnéma- 
intézeti Tanárok Orsz. Egyesülete (1923 szept. 22-i választmányi 
gyűlés határozatából) és a Magyar Gyógypedagógiai Társaság I. 
országos értekezlete (1923. o k i 13—14) kérelmet intézett a kultusz
miniszter úrhoz. Eeméljiik és hisszük, hogy a miniszter úr ezt a 
fontos kérelmet a siketnémák ügye javára meghallgatja és 
teljesíti. Előadásom előzményeiből világosan kitetszik en
nek a kérdésnek a nagy fontossága, ezért fölmentve érzem 
magam úgy ennek a kérdésnek, mint a következő két kérdésnek a 
bővebb méltatásától. A siketnémák differenciált oktatása, amely a 
művelt államokban mindenütt keresztülvitetett, immár nálunk is 
elodázhatatlan szükségességet képez.11 A nagyothallók iskolai 
intézményének a létesítése, amely főképen dr. Török Béla profesz- 
szor érdeme és amely dr. Bárczi Gusztáv vezetése alatt m ár három 
éve működik, ennek a differenciálódásnak az első eredménye.12 
E  téren azonban megoldásra vár még a beszédmaradványos sike
tek, a gyengetehetségű siketnémák és hibásbeszédűek, dadogok el
különített iskolai oktatása. A váci kir. országos intézetben 
ugyan Szentgyörgyi Gusztáv vezetésével megnyílt a folyó tanév
ben egy elkülönített osztály a gyengetehetségű siketnémák szá
mára, ez azonban távol áll még a kérdés generális rendezésétől, 
amely a külföldi tapasztalatok szerint külön intézetben oldható 
meg a legjobban. A siketnémaint. Tanárok Orsz. Egyesülete 1923. 
szept. 22-i választm. gyűlésének határozatából kifolyólag a kultusz- 
miniszter úrtól egy fonetikai laboratóriumnak a megszervezését 
kérte. Bármilyen legyen is a siketnémák beszédtanításának a mód
szere a beszédnyujtás és felépítés tekintetében, egyik alapvető p il
lére, amely még a beszédtanítás fejlődésére is nagy hatással van, 
marad és lesz az artikulációs oktatás. A tudományos kutatások 
mélyítése itt is elodázhatatlan szükségesség. A Magyar Siketnéma- 
Oktatás c. szaklapban az 1924.1—3. sz.-tól kezdődően Istenes Károly 
tollából folytatólagos közleményekben egy körülbelül 9—10 ívre 
terjedő fonetikai munka jelenik meg „Hangkapcsolódások a ma
gyar beszédben, különös tekintettel a siketnémák beszédére“ címen. 
E  mű különösen a hangoknak egymáshoz való kapcsolódását tá r
gyalja, nyelvkényelmi szempontból, amelynek a isiketnémák hangos 
beszédének érthetősége szempontjából van nagy értéke.

Nagy vonásokban igyekeztem azokat a fejlődési áramlásokat 
kerekded egészben bemutatni, amelyek mind a siketnémák jobb 
kiképzését célozzák, javát szolgálják. Lehet, hogy egyik-másik 
törekvés hitében és fanatizmusában túllő a célon, a másik melléje 
talál, a harmadik azonban el fogja találni a még jobb utat, amely- 
lyel néma növendékeink ajkára is napsugarat varázsolhatunk. Az 
bizonyos, hogy az egyéniségben és a szorgalomban leledzik a leg
jobb módszer, de viszont bizonyos az is, hogy a harc, még ha az 
pedagógiai módszeres téren folyik is le, termi az egyéniségeket.

11 L. Nagy Péter: A siketnémák differenciált oktatása. M. S. O.,
1923., 11—12. sz.

12 L. Magyar László: A nagyothallók ügye hazánkban. M. S. 0.„
1923., 11—12. sz.
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Annyit föltétlenül és objektíve kell konstatálnunk,^ hogy a siket - 
némák ügyének az előbbrevitéléért komoly és mélyülő munka folyik 
és tőle értékes eredményeket remélhetünk. __

A siketnéma-ügy mezején való tartozásom^ összefoglaló ered
ményeként és befejezéséül még azokat a kívánalmakat sorolom 
fel számszerűen, amelyeket a tudomány és gyakorlat az ügy egész
séges fejlődése érdekében megkövetel:

I. A jelenlegieken felül a következő tudományágaknak okta
tásügyünkbe való szoros belekapcsolása és pedig:

1. Az általános nyelvkutatástan, de különösen a gyermeki 
nyelvku tatástan.

2. Az általános pszihológia, de különösen a gyermekpsziho- 
lógia.

3. Az örökléstan.
II . A tudományos kísérletezések terén:
1. A m. kir. gyógyped. psziholóiai laboratórium működésé

nek a siketnémákra való kiterjesztése.
2. A fonetikai laboratórium megszervezése.
3. Szakpedagógiai szeminárium létesítése.
II I . Intézeteinknek a siketnémák kiképzésének céljához mért 

megfelelő berendezése, nevezetesen:
1. Legalább kétéves előkészítő tanfolyamok (óvodák) beállí

tása, a szülőházi iskola pótlásaként.
2. A tanítási időnek és a növendékekkel való célszerű foglal

kozásnak a reggeltől estig való kiterjesztése, a bőséges beszéd- és 
ismeretnyujtás jegyében.

3. A felsőbb osztályú növendékeknek családokhoz, az életbe 
való kihelyezése.

4. aj Az artikuláció, beszéd és általános ismeretek tanításához 
megkívántató célszerű tanítási segéd- és szemléltető eszközökkel 
való bőséges ellátás, b) Siketnémaiigyi múzeum. __

5. A siketnémák oktatása módszerének javítását célzó törek
véseknek és azok bevált eredményeinek a megismerése é shasznosí- 
tása ¡szempontjából szaktanároknak bel- és külföldi tanulmány
útra való kiküldése.

IV. A növendékek differenciált oktatásához:
1. A nagyothallók iskoláinak szaporítása.
2. Iskolák a beszédmaradványos siketek részére.
3. Budapest székesfőváros területén külön intézmény a gyenge

tehetségű siketnémák oktatására és nevelésére.
4. Speciális iskolák a hibásbeszédű és dadogó gyermekek szá

mára.
5. Az iskolát végzett, valamint felnőtt siketnémák továbbkép

zésének az intézményes biztosítása.
6. A siketnémák tankötelezettségének végrehajtása.
7. A szakorvosi intézmény rendszeresítése és kiépítése.
8. Tanácsadó intézmény a siketnéma gyermekek szülői részére.
9. Preventív intézkedések a siketnémaság meggátlására, illető

leg csökkentésére.
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Kisegítő iskolák.*
ír ta : ZSENATY DEZSŐ.

Jelenleg kétféleképen vannak elhelyezve a kisegítő iskolák, 
vagy szétszórtan a város területén egyes elemi iskoláknál vannak 
az osztályai, vagy pedig egy helyen, központilag.

Az elemi iskoláknál szétszórtan elhelyezett kisegítő iskola egy- 
egy magában álló osztálya meg nem értett, szomorú kis társaság 
képét m utatja. Hiába van meg minden törekvés, a szétszórtan 
lévő osztályoknál a kisegítő iskola jellegét megadni nem lehet. 
Gúnynak vannak kitéve a növendékek, meg nem értésnek az iskola. 
A szülőnek örökös fájó seb, hogy abban a nagy iskolaépületben 
épp az ő gyermeke van elkülönítve. Nem akar a szülő ebből látni 
semmit mást, mint az elemi iskola testén lógó külön büntető ter
met, hol több összeválogatott gyermek van, de az övét nem ta rtja  
közéjük valónak. A megértés legtöbb esetben látszólagos, csak az 
a szülő van megelégedve gyermeke sorsával, kinél kirivó fogya
tékosságról van szó. Megtörtént, hogy inkább elvitte a szülő gyer
mekét másfele, csakhogy kisegítő iskolába ne járjon. A szülő 
könyörgésére az elemi iskola is visszavette több ízben a kisegítő 
iskolába já rt növendéket, — tanácsunk ellenére. Nem igen van 
módjában elzárkózni az elemi iskolának a ¡szülők e kérelme ellen 
a legújabb népoktatási törvény paragrafusai alapján se, mivel 
abban csak a beiratási lehetőség van kimondva, a szellemi fogya
tékosság miatti kizárásra csak a legsúlyosabb esetekben helyez
kednek. Az elemi iskolai tanítóság nincs egészen tisztában a szét
szórtan működő kisegítő iskolával. Az elemi iskolában való elkü
lönítés és nem az elemi iskolához való tai’tozás zavarossá teszi a 
helyzetet. Kisegítő osztályoknak akarják tekinteni, hová a tanu
lásban bármily okból elmaradó gyermeket át lehet tenni. Mivel ez 
nem így történik, gyakran hallható az a kijelentés, hogy a kise
gítő iskola csinálta a gyengetehetségű gyermekeket; eddig is vol
tak rossz tanulók, ismételtek egyszer-kétszer, aztán csak vitték 
valamire, a kisegítő iskola se csinál egyebet, — akik pedig nem 
haladnak itt, ott se haladhatnak. Sokan, felvilágosító törekvéseink 
dacára se látják meg a különbséget a rossz tanuló és a gyengetehet
ségű gyermek közt.

Vendég az elemi iskolánál egy-egy ilyen magánosán lévő kise
gítő iskolai osztály és néha nem szívesen látott vendég. A kise
gítő iskola tanerői se érezhetik jól magukat, nem lehet meg a szét
szórtan működő tantestület tagjaiban az egységes szellem. Az ilyen 
iskolánál az iskolavezető feladata is nehéz: az ellenőrzés, egységes 
irányítás, az előforduló helyettesítések megoldása, a tantermek 
rendes takaríttatása, fűtése stb., stb., ¡számos egyéb ok miatt.

Az egy helyre, mondjuk központilag összevont kisegítő iskola 
megértésben könnyebben részesül és sokkal jobban meg tudhat 
felelni céljának, mint a szétszórt osztályokkal működő, ha a város 
egész területéről a leginkább odavaló növendékek összevonását 
biztosítani tudja és nem esik abba a hiába, hogy növendéklétszám

* Közöljük ezt. a cikket, de a cikkíró úr véleményét mindenben nem 
osztjuk. Hozzászólásokat szívesen veszünk. (Szerk.)
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kedvéért betegeskedést vagy mulasztások m iatt visszamaradt 
tanulókat is felvesz.

A kisegítő iskoláknál tekintetbe kell venni újabban azt is, 
hogy zárt intézetek hiánya m iatt nemcsak gyengetehetségű, hanem 
mindtöbb súlyosabban fogyatékos gyermek felvételét kérik. 
A budapesti állami kisegítő iskolának, amely nemcsak az egész 
főváros területéről, de vidékről is kap növendékeket, jelentős szá
zalékban a gyengetehetségűeknél terheltebb növendékei is vannak. 
Vannak a vidéki kisegítő iskolák egy részénél is. A bejárni tudó, 
súlyosabban fogyatékois gyermekek jórészt eredménnyel is tud
nának haladni a "kisegítő iskolában, tehát a zárt intézetek hiánya 
m iatt eddig elhelyezhetetlennek látszó, szellemi fogyatékos növen
dékeknek az oktatása részben megoldást nyerne^ a kisegítő iskolák
nál is, de ez nem mehet mindenütt egészen simán. A kisegítő isko
lákkal ugyanis levettük az elemi iskolák vállairól a gyengetehetségű 
gyermeket, hogy azok munká ját megkönnyítsük, de azzal, hogy súlyo
sabban fogyatékos gyermekeket is kénytelenek vagyunk felvenni 
a gyengetehetségűek közé, magunk is segítségre szorulunk, mert 
épp olyan kerékkötő a kisegítő iskola osztályaiban a gyengetehet
ségűek' között a súlyosabb szellemi fogyatékos, mint az elemi isko
lában a gyengetehetségűek voltak.

Az egy épületben elhelyezett kisegítő iskoláknál megoldást 
nyerhet a dolog. Ott legalább számolási készségnek megfelelőleg 
és egyébként eddig is megkísérelték csoportosítani az együvé való
kat, a szétszórt osztályú kisegítő iskoláknál ez a megoldás lehetet
len. — Ez az oka annak, hogy a súlyosabban szellemi fogyatékos 
gyermek esztendőkön át ül egy osztályban a kisegítő iskolákban is, 
mint ült az elemi iskolában. így  származik aztán az említett véle
mény részben, mely a szétszórt osztályokban működő iskolákkal 
kapcsolatban elhangzik: „hogy a kisegítő iskola csinálta a  gyenge- 
tehetségű gyermekeket és aki nem tud haladni itt se, ott se halad
hat“ stb. Innen van a szülők idegenkedése is, midőn a fogyatékos
ság külső jeleit magán viselő gyermekek között lá tja  a sajátját.

Zárt intézetek hiánya m iatt meg lehet, meg is kell oldani a 
szellemileg súlyosabban fogyatékosak egy részének az oktatását a 
kisegítő iskoláknál, de az csak úgy kívánatos és célszerű, ha azok 
külön, mondjuk gyógypedagógiai osztályokba vannak összevonva, 
ennek vezetője pedig teljes képesítésű gyógypedagógiai tanár 
legyen.

A felsoroltak már indokolják, hogy látható összetartozás, törzs 
nélkül nem adható meg a kisegítő iskolának az a működési lehető
sége és tekintélye, melyre kultúrszoeiális fontosságánál fogva szük
sége van. Igaz az is, hogy a m a i . nehéz szociális viszonyok 
mellett átmenetileg a szétszórt osztályokkal működő kisegítő isko
lák is jelentenek valami megoldást, de az ily módon való elhelye
zést, szervezést lehetőleg el kell kerülni a. jövőben, mert ez nem 
felel meg a kisgítő iskola jellegének és tekintélye emelésére se igen 
szolgál.

Véleményem szerint a kisegítő iskola megszervezéséhez az a 
helyes kiindulási pont, ha a szervezés az érdekelt szülők óhajára 
indul meg, minden presszió nélkül. Induljon meg a kisegítő iskola
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a legszűkösebb keretek között, de az érdekelt szülők komoly támo
gatása, gyermekeikért aggódó figyelme kísérje. Ehhez osatolódjék 
természetesen az a másik szükségesség, hogy az isokla különálló, 
csak a saját céljaira szolgáló épületben nyíljék meg, hol fejlődési 
lehetősége is biztosítva van. Szerény, kicsi körben, igazán szak
szerűen, csak odavaló növendékanyaggal kell a munkát megkez
deni. H a az iskolának saját, meleg otthona van, hol jellegét egy
séges, céltudatos, fokozatos munkával ki tudja domborítani, akkor 
az odairányuló figyelem kezdettől fogva kielégítő, megnyugtató 
választ kap és mindtöbb támogató jóbarátot a kisegítő iskola ügye. 
így  fel sem ébredhet az iskola lényegének, céljának megnemértésé- 
ből származó idegenkedés. A kisegítő iskola tekintélye elnémítja 
azon véleményt is, hogy a kisegítő iskola csinálja a gyengetehetségű 
gyermekeket. Ha ilyen, bizalommal bíró, életerős törzse van a kise
gítő iskolának, akkor nem kell attól se félni — amennyiben arra 
szükség lenne —, hogy parallel alsó osztályok nyíljanak meg eset
leg a város külsőbb részén fekvő elemiiskolaépületben. Maguk 
fogják ezt kívánni az érdekelt szülők.

A tantestület nem tudhat máskép egységes szellemet, kölcsö
nös megértést, az iskola értékének emelésére irányuló fokozott mun
kát kifejteni, csak úgy, ha munkájához a környezet megfelelő, ha 
saját otthonában van, hol munkája támogatására megtalálhatja a 
lehetőséget.

Kisegítő iskolákra zárt intézetek hiánya m iatt a mai nehéz 
szociális viszonyokból származó okok következtében igen fontos 
feladat nehezedett; tisztázódott az is, hogy a kisegítő iskolák 
gyógypedagógiai intézmények.

Áz újabb keletű nekilendülés túlvitte a kisegítő iskolát a kísér
letezés korán, ma már ott tartunk, hogy a kisegítő iskolát érintő 
kritika az egész gyógypedagógiai ügyet érintheti, közös érdek tehát, 
hogy a kisegítő iskola mind több és több figyelemmel kísértessék.

Lehet az elemi iskola osztályai mellett parallel kisegítő osztály 
normális, gyenge vagy egyéb külső okból elmaradt gyermekek 
részére — ehhez a gyógypedagógiának semmi köze.

A kisegítő iskola nem ily növendékek befogadására való intéz
mény, hanem debilis és olyan imbecillis gyermekek részére, kiknél 
zárt intézetben való elhelyezésére nincs szükség, mint bejáró növen
dékek is taníthatók.

Rossolimo rövid vizsgáló módszere óvodáskorú 
gyermekeknél.*

Közli: HORVÁTH KÁLMÁN.

Ez a rövid módszer 14 egyszerű feladat megoldásából áll s a 
gyermek szellemi tulajdonságainak pszihológiai elhatárolására és 
megítélésére, más szóval arra szolgál, hogy kiderítsük, vájjon nem 
korlátozott-e a gyermek természetes fejlődése a 4—Alfz éves kor
ban, normális színvonalon áll-e és hogy meg tud-e felelni az óvoda 
követelményeinek. R. nagyszámú normális, jó és gyengetehet-

* Prof. G. I. Rossolimo: Metód iszledovanija elementarnih pred- 
sztavlenii v periode pervogo gyetsztva, Moszkva 1921.
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ségíí gyermekeken végzett előzetes vizsgálatok alapján kimu
tatta, hogy a gyermekeknek egész csomó képzeteik vannak a hosszú
ságról, magasságról, szélességről, kiterjedésről, térről, távolságról, 
alapszínekről, térbeli kihelyezésről, egyszerű számfogalmakról álta
lában, alakról, vastagságról, mélységről, súlyról és időről (gyorsa
ságról). Igazolták a vizsgálatok, hogy ezek a képzetek egyik gyer
meknél lasisan, másiknál igen gyorsan jelentkeznek. A vizsgálatnál 
a különböző gyermekek nem m utatnak fokozatos fejlődést, a vizs
gálat csak a 4—4V2 éves korra szorítkozik, aura a korra, amikor 
a gyermek normális viszonyok között az óvodába kerül, s ezen kor 
jellegzetes vonásait veszi figyelembe.

Gyakorlati és pedagógiai szempontból fontos annak kiderítése, 
hogy a gyermek meg tud-e felelni az óvoda követelményeinek. így 
egyrészt lehetővé teszi a normális gyermekanyag kiválasztását az 
óvodák számára, másrészt feltünteti, hogy a 4—41/a éves gyermek 
fejlődésében zavar nincs; tehát az óvodának nem kell speciális 
és nehéz pedagógiai eljárással azon fáradoznia, hogy pótolja, amit 
a természet a gyermektől megtagadott. Yégiil lehetővé teszi ez a 
vizsgálat a szellemileg elmaradt 4—4/2 éves gyermekek kiváloga
tását s a kisegítő iskolához hasonló külön, speciális intézmények
ben, óvodákban való elhelyezését, amint ezt Moszkvában R. mun
kássága és sürgetésé folytán dr. Rabinovics meg is valósította.

A vizsgálat alapelve a két tárgy közötti egyenlőség fölismerésén 
nyugszik. Természetes, hogy a kiválasztandó tárgynak erősen el- 
iitőnek kell lennie a melléje helyezett hasonló tárgytól. A gyerme
kekhez intézett vizsgálati utasításoknak rövideknek és könnyen 
érthetőknek kell lenniök. A gyermektől nem^ kell okvetlen szóbeli 
választ kapunk, válaszolhat puszta ráírni tatással is, annyival in
kább, mert sok gyermek ebben a korban még nem is rendelkezik 
a megfelelő szóbeli kifejezésekkel.

A helyesen, illetve az esetleg csak rámutatással, de azért jól 
megoldott feladatokat plusz, a rossz feleleteket minusz jelzéssel lát
juk el. A normálisan fejlett 4‘/2 éves  ̂gyermekek mind a 14 felada
tot — amint azt a nagyszámú vizsgálatok igazolták — gyorsan és 
hiba nélkül oldják meg. Vizsgálat közben a vizsgálónak minden 
fölösleges utasítástól tartózkodnia kell; nem szabad kérdésekkel 
vagy utasításokkal elárasztani a gyermeket. De ez nem jelenti azt, 
hogy a gyermekekkel a vizsgálat közben nem kell szépén bánnunk. 
Különösen helyénvaló és nagyon is ajánlatos, hogy a vizsgálat 
előtt valami úton-módon a gyermek bizalmát fölébresszük, meg
nyerjük.

A vizsgálati eljárás.
1. A  hosszúsági érzék vizsgálata. K ét különböző hosszúságú 

vonalzót helyezünk a gyermek elé az asztalra. Másik két, amazok
hoz hosszúságban, nagyságban és alakban teljesen azonos^ vonal
zót magunknál tartunk. Ezen magunknál tarto tt vonalzó közül 
aztán az asztalra tesszük az egyiket és felszólítjuk a gyermeket, 
hogy az asztalon levő vonalzók közül adja ide azt, amelyik ezzel 
teljésen egyforma. Ugyanezt megismételjük a másik vonalzóval is.

2. A  magasság-érzék vizsgálata. Az asztalra két különböző
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magasságú hengert helyezünk; ugyanilyen másik kettőt pedig ma
gunknál tartunk. Az eljárás ugyanaz, mint a hosszúsági érzék vizs
gálatánál.

3. A szélesség-érzék vizsgálata. Ennél is úgy járunk el, mint 
a fenti két vizsgálatnál, azzal a különbséggel, hogy most két pár, 
egyenlő hosszúságú, vastagságú, alakú, de különböző szélességű 
deszkáeskát teszünk a gyermek elé.

4. A  térérzék vizsgálata. Két pár különböző kiterjedésű formá
val vizsgáljuk. Az első pár a második párral teljesen azonos. Az 
eljárás olyan, mint fent.

5. A  távolságérzék vizsgálata. Két teljesen egyenlő kis tárgyat 
(például széket) állítunk az asztalon a gyermek elé, 2—3 cm távol
ságra egymástól; azután egy másik párat adunk néki és fölszólít
juk, hogy ezeket is éppen úgy állítsa fel, mint ahogyan az első 
pár fel van állítva. Ha ez megtörtént, leveszünk mindent az asztal
ról és a két székecskét egymástól 20—25 cm távolságra állítjuk fel 
a gyermek előtt. Erre felszólítjuk, hogy a kezébe adott két kis 
széket ő is úgy állítsa fel, mint mi tettük.

6. A színérzék vizsgálata. A gyermek elé 6 alapszínt teszünk 
az asztalra; a színek egyforma nagyságú kartonlapokra vannak 
felragasztva. A gyermek másik kartont kap a kezébe és felszólít
juk, hogy az azzal egyforma színűt keresse meg és adja nekünk, 
így járunk el a többi, még az asztalon maradt 5 színnel is. A gyer
mekeknek minden színt helyesen kell kiválasztaniok.

7. A térbeli kihelyezés érzékének vizsgálata. A gyermeket 
asztal elé állítjuk, kezébe labdát vagy nagyobb golyót adunk s fel
szólítjuk: a) most tedd a golyót az asztalra, b) az asztal alá, c) az 
asztal elé, cl) az asztal mögé, e) az asztaltól jobbra, f)  az asztaltól 
balra. Ezután ezt a 6 feladatot a gyermeknek magától kell meg
ismételnie.

8. Számérzék vizsgálata. A gyermeknek huzamosabb megszem
lélésre kisebb és nagyobb csomó cérnára (sodronyra) fűzött gyű
rűt, vagy gyöngyöt adunk át. Ezután egyszerre három különböző 
csomót teszünk eléje, amelyek között egy éppen akkora, mint az 
előbb bemutatottak egyike. A gyermek feladata az, hogy a három 
csomóból a már látottat kiválassza. Azután másik hármas csomót 
mutatunk a gyermeknek, ezek közül a másik csomót kell kiválasz
tania,

9. .4 formaérzék vizsgálata. Az asztalra kört, négyszöget és 
háromszöget teszünk és felszólítjuk a gyermeket, hogy nézze és 
tapogassa meg azokat jól. Ezután hasonló formákat mutatunk neki 
és felszólítjuk, hogy a felmutatottal teljesen egyformát az asztalon 
keresse meg.

10. A vastagság-érzék vizsgálata. Ezt két pár különböző vas
tagságú, de máskülönben egyforma tárggyal vizsgáljuk. Az eljárás 
azonos a hosszérzék vizsgálatával. Űg’y láttam, hogy Rossolimo kis 
leánykáknak két babát, fiúknak pedig két katonát adott a kezébe.

11. A  kiterjedés érzékének vizsgálata. Az eljárás az 1., 2. és 3. 
pont alattival azonos. A bemutatásnál két pár különböző kiterje
désű kockát adunk a gyermeknek.

12. A mélység érzékének vizsgálata. Az asztalra két egyenlő
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nagyságú vályácskát teszünk, de amelyek közül az egyik jóval 
mélyebb, mint a másik. Azután egy másik, az asztalra helyezettek 
egyikével azonos mélységű vályút m egtapogatta tok  a gyerekkel 
és' felszólítjuk, hogy a hozzá, hasonlót mutassa meg az asztalon.
Majd a másik mélységűt is megtapogattatjuk. ...............

13. A súlyérzék vizsgálata. A gyermek kezébe két különböző 
súlyú tojást adunk, hogy jól tapogassa és mérlegelje meg. Aztán 
elvesszük azokat tőle és egyenkint két-két, súlyra erősen különböző, 
más tojással újból a gyermeknek adjuk, felszólítva őt, hogy keresse 
ki azt, amelyik legelőször a kezében volt és adja ide. Így járunk el 
másodízben is, hogy a másik tojást kikerestessük.

14. Az idő érzékének vizsgálata. Felszólítjuk a gyermeket, hogy 
nézze és hallgassa meg jól, amit csinálunk. Erre először gyorsan 
megütjük az asztalt kezünkkel 6—7-szer (taktusra, 2—2 ütést 1 mp 
alatt), mire felszólítjuk a gyermeket, hogy ismételje meg ezt. Ez
után pedig 3—4 ütést csinálunk (taktusra, 3 ütést 1 mp alatt) és 
megismételtetjük.

sz. A  gyermek neve

A z  elemi képzetek vizsgálata (R ossolim o szerin t).

Hosszúságérzék ___________ _  Számfogalomérzék--------
Magasságérzék _____________  Alakérzék -----------------
Szélességérzék _____________ Vastagságérzék-----------
Térérzék___ ________________ Kiterjedésérzék-----------
Távolságérzék_______________ Mélységérzék--------------
Színérzék_________--------------  Súly érzék-------------------
Távbeliségérzék _____________  Időérzék -------------------

A jó l megoldott feladatok száma---------- -
A rosszul megoldott feladatok száma-----

Összesen : ___________
A vizsgálati idő tartama: --------------------

Jegyzet.
Keltezés.

A vizsgáló.
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Gyógypedagógiai gyakorlat*
Közli: ÉLTES MÁTYÁS.

A vízről. (Tanulmányúti jegyzeteimből.) — Ezt a tanítást J. Val
ter, a majnafrankfurti siketnéni a-intézet igazgatója tartottta 1901-ben 
a vezetése alatt álló intézet első osztályt végzett növendékeivel. Előre 
elkészítve kéznél van: cukor, só, tej, ecet, néhány virág (szegfű, rózsa, 
rezeda), égetni való spiritusz, gyors forraló, főzőedény, mosdótál, agyag, 
egy korsó friss víz s egy darab jég. Az egész tanításból az érzékelés és 
megfigyelés intenzív gyakorlásával kapcsolatosan a kiejtés, valamint a 
szóbeli fogalmazás elsajátíttatása domborodik ki.

I. A szaglás útján megállapítják:
a) A rózsa (szegfű, rezeda) jó szagú, a víz nem.
b) Az ecet erős szagú, a víz nem.
c) A spiritusz rossz szagú, a víz nem.
Felírja a táblára: A víznek nincs szaga.
II. Ízlelés útján megállapítják:
а) A cukor édes ízű.
б) A só erős (sós) ízű.
Felírja: A víznek nincs íze (a későbbiek alapján ehhez hozzáfűzi) 

csak friss és hűvös.
III. Tapintás útján megállapítják (fel is írjuk):
a) Ez a víz hideg.
b) Ez a víz hűvös.
c) Ez friss.
d) Ez langyos.
ej Ez meleg.
f) Ez forró. (A hólyagokra, hullámokra, a gőzölgésre külön is erősen 

felhívja a figyelmet.)
A gy őrsi orraié és a spiritusz használata, (óvás).
g) Ez, jég.
IV. Látás és tapintás (hallás) útján megállapítják (felírják):
a) A víz csepeg.
bj A víz zúg (ha a mosdótálba öntjük a korsóból, vagy a vízvezeté

ket nagy megeresztjük. (Felírás).
V. Látás útján megállapítják (felírjuk):
a) A víz átlátszó.
b) A víz tiszta.
c) A tej, az agyag, (a sár, piszok) zavarossá teszi a vizet.
d) Lapos felületen a víz megáll (bemutatjuk az asztallapon). Állóvíz.
e) Mélyedésben összegyűl, (bemutatjuk) ez a tó.
f) Ferde asztallapról (felületről) a víz lefolyik, ennek a neve patak, 

(folyó).
VI. A táblára felírt fogalmak elolvastatása, és begyakorlása. 

(Leírás, házifeladiat.)
Jegyzet. Az érzékszervek gyakorlásában minden gyermek résztvesz 

és tisztán szabatosan mondja el tapasztalatait. A fogalmakat készen, 
©sak szóbelileg közölni nem sokat ér.

A gyermekek cselekvő részvétele mellett a tanítás rendkívül élénk, 
és a hallgatókra is lebilincselő volt.

(Ez a lecke a kisegítő-iskola második vagy harmadik osztályában 
is igen jól felhasználható.)

* Külföldön járt kartársainkat kérjük, ne tartsák elzárva tapasz
talataikat, hanem közöljék a közjó érdekében kartársaikkal.
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Szakirodalom.
Hans Goepfert. Bericht über den ersten Kongress für Heilpadago- 

gik in München, 1922. Berlin 1. Springer 1923.
A kongresszus a különböző hivatása, a gyógypedagógia iránt 

érdeklődő szakembereket akarta összekapcsolni abból a célból, hogy az 
egész gyógypedagógia és az azzal rokon tudományszakok területein 
folyó legújabb kutatások állásáról adjon tájékoztató képet.

A kongresszus szervezete: nem kapcsolódik be valamely 
meglévő állami szervezet keretébe, hanem a Forschungsinstitution 
für Heilpádagogik egyik fontos munkaszervét képezi. Maga a német 
Gyógypedagógiai Társaság is e kongresszus keretében alakult meg 
és ezen első kongresszusán, mint központon át igyekezett kijelölni 
a további gyógypedagógiai kutatások irányát. így a folyó év, júliusá
ban tartandó második kongresszus tárgysorába felvették azon fontos 
szociológiai és nemzetgazdaságtani kérdés megvitatását, „mekkora a 
fogyatékosok azon tömege, melyet valamely egészségesen dolgozó 
államszervezet még elviselhet.*

A kongresszus programmjában találunk A) orvospedagógiai és 
orvospszihológiai előadásokat; B) gyógypedagógiai szakreferátumokat 
s végül C) gyógypedagógiai oktatásügyi, szervezeti és intézeti kérdése
ket tárgyaló előadásokat.

A) Orvospedagógiai és orvospszihológiai vonatkozású előadások:
1. M. Isserlin: Elmegyógyászat és gyógypedagógia címen rámu

tatott e két tudományos diszciplína kölcsönös vonatkozásaira. 
Előadó szerint a siketnémák, a vakok, a hülyék tanítása és a 
pszihopatológia úgy elméleti, mint gyakorlati téren igen szoros 
érdekközösséget mutat, Az elmegyógyászat és a gyógypedagógia között 
fennálló kölcsönhatások sorozata szükségszerűen hozza létre a siket- 
néma-oktatáis és vakok-oktatásának szoros beletartozását a gyógypeda
gógia egész testi szervezetébe és e diszciplínák különválasztása szükség
szerűen vonná maga után úgy az általános gyógypedagógia, mint a 
vak- és siketnéma-oktatásnak biztos elsekélyesedését. A pszihiatria és 
a siketnéma-oktatás szoros kapcsolataira mutat — egyeljek között — az 
afázia és az intelligenciazavar kapcsolatainak ma még kellőleg fel nem 
derített kérdése, továbbá a siketnémák által elérhető értelmi- és 
erkölcsi fokok felette érdekes problémája is. A pszihiatria körébe vág 
a gyógypedagógia kérdései közül: a gyógyítónevelésre alkalmasi anyag 
kiválasztása, a prognózis felállítása, a képezhetőség fokának megállapí
tása, a fajlagos módszertannak a kiépítése, a legsúlyosabb értelmi
fogyatékosak orvosi kezelése és az orvosi megelőzés munkája. A gyógy
pedagógia hivatása: a mérsékeltfokú elmefogyatékosak nevelése.

Előadó nyomatékkal mutat rá arra, hogy: egyedül azon elmetani, 
elmekórtani törvényeken épülhet fel és fejlődhetik gyümölcshozóan a 
gyógypedagógia, mely törvények alapján a lelki élet is a gyakorlati 
ismeretek egységes, tagolatlan épületeként áll az objektív kutató szem
lélődése előtt. Ezen elvszög alatt tekinti át I. az egész gyógypedagógiai 
oktatás eljárását s szabatosan megjelöli azon pontokat, hol kell a pszi- 
hiaternek, illetőleg a gyógypedagógusnak egymagában és hol vállvetve 
együttesen dolgozniok.

A gyógypedagógus necsak azt kérje az elmegyógyásztól, hogy 
keresse meg az értelmifogyatékosság okát, hanem joggal kérje a<z egyes 
egyén testi és elmebeli részletes elemzését, és az individuum összegyéni- 
ségének képét. Az összegyéniség megismeréséhez vezető utak közül a 
lélek-elemzéssel (pszihoanalizissal) szemben előadó előnyt ad az intuitíve 
dolgozó pszihológusnak. A gyógyítónevelés végcéljául pedig 1. az önálló, 
erkölcsileg cselekvő személyiségek képzését tűzi ki. A pszihiater tehát 
keresse az okát az értelmifogyatékosságnak, tegyen orvosi jóslatot a 
kezelhetőségre vonatkozólag, jelölje meg az utat a beteg egyének neve

* E k érd és k a p c sá n  fo g ja  t á r g y a ln i  t e h á t  a  N ém et G y ó g y p ed ag ó g ia i T á rs a sá g  a 
fo g y a té k o ssá g  m egelőzésének  p ro b lé m á já t, m e ly  a  M a g y a r  G y ó g y p e d a g ó g ia i T á rs a sá g  
m ú lt  év i I .  k o n g re ssz u sá n a k  v o lt eg y ed ü li tá r g y a .
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lésére; a gyógypedagógus dolgozza kî  a nevelés gyakorlati módszer
tanát és hajtsa végre a nevelés e nehéz munkáját,

2. W. Spielmeyer (München): az elmefejlődés zavarainak agyanato- 
miájáról értekezett s megállapította, hogy: a legelső gyermekévekben 
szerzett fertőző megbetegedések nyomán beállott agyfejlődési zavarok 
felette gyakrabban okozzák az elme fejlődésének megakadását, mint 
esiraisérüiések vagy elfajzások.

3. K. Isemanw (Nordhausen) a járványos agy-gyulladás gyógypeda
gógiai jelentőségét ismertette.

4. W. Fürstenheim (Frankfurt a/M.) a kisegí tőiskolás gyermekek 
biológiájához, hozott adatokat. Veleszületett, értelmifogyatékosságot 
eseteinek %-ban talált. Ebből Va esik a szülők alkoholizmusára és egyéb 
krónikus megbetegedésére. A szerzett bajok az esetek %-ban vezettek 
értelmifogyatékossághoz, Előadó úgy véli, hogy szociális és pedagógiai 
intézkedésekkel V«-el volna csökkenthető a kisegítőiskolások száma.

5. Th. Gött (München) a gyermekék ösztöngyengeségeit tárgyalta. 
Szerinte: az értelmifogyatékosság legkoraibb jele: az ösztön-mehaniz- 
musok hiányos fejlettsége pl. az éhség-jelzés elmaradása a csecsemő
korban, a szopásiképtelenség, a fájdalomérzés és fordulási-reakció 
hiánya csecsemőknél.

6. Tóni Schmidt—Kraepelin (München) 212 mannheimi kisegítő- 
iskolás gyermeken végzett orvosi vizsgálatáról számol be. Megállapításai 
szerint: a •kisegítőiskolás tanulók nemzósi-dátuma a nyári hónapokra 
esik. Az apák 40%-ban tanulatlan munkások. A debilisek 39%>-a él ren
dezett, 34% pedig szűkös, erkölcsileg aggasztó viszonyok között.

Az értelmifogyatékosság eredetére vonatkozólag kiderül, hogy: a 
törvénytelenségnek, a munkanélküliségnek, a szerencsétlenségnek 
semmi szerepe sincs. Alkohol az esetek %-ban, elmebetegség 5 :212 közül, 
terheltség 7%-ban, első szülő ttség 19% (!); merev görcs 8%-ban található. 
Nagyon gyakori az angolkór. Öröklött a baj 28%-ban, szerzett 30%, csira- 
sériiléises 29%-ban, ismeretlen eredetű 23%.

A debilisek %-a rosszul táplált. Intellektusok általában 21/2 évi 
elmaradást mutat (Binet—Simon szerint).

A pedagógiai előmenetel 75% kielégítő. — Előadó következő 
indítványait terjesztette elő: az értelmi fogyaték osság megelőzése céljá
ból meg kell javítani az orvosi vizsgálatokat; az iskolaorvos kapcsolata 
legyen szorosabb a gyermekvédelmi, pályatanácsoló, fiatalok felett ̂ ítél
kező szervezetekkel és egyéb szociális intézményekkel; az iskolanővér
intézmény fejlesztendő; iskolákban működjenek szakorvosok is, így 
főleg szem-, fül-, bőr-, fogorvosok; állíttassanak fel pszihiátriai^ meg
figyelőállomások gyermekklinikákon; gyermeken és szülőkön vérvizs
gálatok eszközöltessenek; legyen gondunk a kisegítőiskolások további 
sorsára is (katamnezis); a kisegítőiskola iskolaorvosa legyen mindig az 
elmekórtanban és az, ideggyógyászatban jól képzett orvos.

7. E Rüdin (München) 350 müncheni kisegítőiskolás gyermekeken 
végzett vizsgálatairól számol be. (1919—23).

E gyermekek vizsgálata kiterjedt: vérvizsgálatra, testi és szellemi 
vizsgálatra, genealógiai (öröklési) vizsgálatra, végül pedagógiai előme
netelre. Előadó megállapítja, hogy: kisegítőiskola alacsonyabb (1—3) osz
tályú a g y e r m e k e k  26’8%-a, a felsőbb (4—5 osztályos) tanulóknak 21'5%-a 
vérbajos. A nem hülyék, de nagyothallók 16-6%-ban, a normális iskolai 
hasonló korúak pedig csak 5-2%-ban mutatnak pozitív Wassermann. 
reakciót. Az értelmileg fogyatékosak családjában sokkal nagyobb az 
öröklött terheltség szerepe, mint normális gyermekek vagy elmebeteg 
felnőttek családjaiban. Alkoholizmus az esetek %-ben szerepel. Pajzs- 
mirigyinűködésizavar 82%-ban (!) található kisegítőiskolásokon, míg 
normális gyermekeknél csak 41%.

A Binét Simon-féle intelligencia vizsgálatról előadó azon nézetének 
ad kifejezést, hogy az normális gyermekeken alkalmazható, kisegítősö- 
kön már nehezen, mert: a módszeresen mért elmaradás mindig felül
múlja, a valóságos elmaradást,

8. H. W. Gruhle (Heidelberg) előadásában a bűnözés kapcsolatát 
kereste a pszihopatiához. Szerinte: a züllöttek 55%-a pszihopata. A pszi-
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hopatia egymaga csak ritkán oka a bűnözésnek, legfeljebb a bűnözés 
formai megjelenését determinálja,

A psziliopatiának igazi jelentőségét nem a bűnözés kóroktanában, 
hanem a bűnözők késelésében kell keresni. Ép ezért fontos volna a 
javitónevelő pedagógusok számára pszihopatológiai előadásokat és 
betegbemutatásokat rendezni.

9. 1. Lindworsky (Köln) „Akarathibásságok a normálpszihológia 
szempontjából“ című előadásában mély pszihológiai betekintést ad az 
akarati jelenségek normálpszihológiai _ folyamatainak egyes fázisaiba 
(motívum, elhatározás, akarati cselekvés), majd .saját akaratteóriájának 
alapján igyekszik a normális elmén belül mutatkozó legkülönfélébb 
akarati hibásságok mehanizmusát megadni.

10. P. Pauli (München) a tesztpszihológia kísérletes és módszertani 
vizsgálatairól számolt be röviden,

11. H. BartSch (Lipcse) azon kérdést tárgyalta, mily követelések 
adódnak a gyógypedagógia számára a pszihológiás profil megállapítá
sából. Szerinte: az elmeprofilok felállítása arra bírja a kisegítőiskolai 
pedagógust, hogy: .az első kisegítőiskolai évek pro grammja nem lehet 
az iskolai tantárgyak oktatása, hanem lelki orl'opadia. Csak ezen lelki 
ortopadia sikeres elvégzése után jöhetnek a komoly oktatás évei. Fel
derítendő a pszihológiás profil útján a pszihopata gyermekek aikarat- 
és ösztönzavarainak eredete. Összehasonlító vizsgálatok volnának vég
zendők normális és gyengetehetségű pszihopata egyéneken annak a 
felderítése céljából, hogy az elmebeli működések mily nagyfokú hibás- 
sága szükséges ahhoz, hogy a pszihopaták nevelését a gyógyítónevelő 
intézetekre bízzuk.

12. H. Weiskopf (Fürth-Zirndorf) azon pszihoanalitikai irányokat
ismertette, melyek a gyógyító nevelés terén szülők, orvosok és tanítók 
részéről alkalmazhatók. Dr. Ss.

A. A lexander, I. F isch er: Siketnémák klinikai vizsgálatai, tekin
tettel a hallószerv és a testalkat közötti vonatkozásra. Megjelent az 
„Eos“ 16. évfolyamában. — Szerzők a bécsi izraelita siketnéma-intézet 
1917/18. és 1918/19. tanévi 98_, mindkét nembeli növendékét tették vizsgá
latuk tárgyává. Az intézeti anyakönyvek alapján tekintetbe vették az 
egyes növendékek általános képezhetőségét, előmenetelét, kiejtési és 
leolvasási képességét, írását és jelelését, sport- és tomabeli ügyességét, 
végül kézügyességét.

Az orvosi vizsgálat kiterjedt: a test külső alakulatára (súly, magas
ság, bőr, csontrendszer,, izomziat); a belső szervekre (intern- és neurológiai 
állapotra); a fülre, orra, gégére (hallási fokra, labirintra, reflexekre, 
kiejtésre, lélekzésre); a szemre (fundusra, visusra, refrakciós anomá
liákra); a vérre (Wassermannra); a Pirquet-féle reakcióra; urinra 
(fehérjére, cukorra). Leleteik alapján, tisztán klinikai szempontból a 
következőkép csoportosították a siketnémákat:

I. Konstitucionális, öröklött degenerációs, belső fül-oktávus affiek- 
ció mutatkozott íntrafötál i s állapotban 43-nál, postfötális (fiatalkorú 
progresszív fülmegbetegedés otoisklerosis) 6-nál, összesen 49 növendéknél 
(50%).

A 43 intrafötális esetnél a siketiséggel való direkt terheltség 5, 
indirekt 38 esetben ki volt mutatható. A gyermekek 95%>-a testileg fej
lettlen, mely jelenséget a többi, minden esetben és nagymértékben fellel
hető öröklött degenerációs jelekhez sorolják a szerzők. Szemelváltozás 
(hypertropia, astigmatismus, strabismus, retinitis pigmentosa) 39-5°/o- 
ban volt jelen. Hiallási maradvány 56 esetben mutatkozott. A pedagógiai 
cenzúrák közepesek, 4 esetben szellemi visszamaradás volt észlelhető. 
A 6 postfötális esetnél a a szülők bevallásai alapján 2 hónaptól a 2 éves 
korig hallottak a gyermekek. A siketséggel való öröklött direkt és indi
rekt terheltség, ¡az öröklött degenerációs jelek nagyszáma és testi fej- 
lettlenség ki van mutatva. A siketséggel való öröklött terheltség azon
ban csak a szülés után vezetett; a hallás elpusztulásához. 3 esetben hal
lási maradvány volt jelen. A pedagógiai cenzúra: 1 esetben nagyon jó, 
1-beu jó, 1-ben elégséges és 2 esetben elégtelen.

II. Egyénileg szerzett belsőfül-oktávus affekciót találtak, aj intra
fötális: trauma után 0, lues, után 4, akut fertőzés után 0. b) postfötális:
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trauma után 2, meningitis után 12, akut fertőzések után 5, krónikus fertőzé
sek után 0, rahitis után 0, összesen 23 növendéknél (23:16°/o) - À 4 lues esetnél 
a szülőket nem vizsgálhatták meg; siketnémasággal való öröklött ter
heltség nem volt jelen, egyéb degenerációs jelek hiányzanak, testi fejlett
ségük normális, a pedagógiai cenzúrák jók, zörejhallás csak egy gyer
meknél volt észlelhető,. A postfötális traumának, mint a siketség okának, 
nagy jelentőséget adnak a szerzők: mindkét esetben hiányzott a hallás. 
A 12 meningitises esetnél normális testi és szellemi fejlődés és a degene
rációs jelek hiánya van kimutatva. A labirint reflexműködése 10 esetben 
(83%) hiányzott, amikor a tornában mégis jó előmenetel volt észlelhető. 
Az 5 akut fertőzésnél (3 esetben sa Hah, 1-ben kanyaró, 1-ben lokális 
fülbántalom), testileg szellemileg normálisan fejlettek, a gyermekek 
2 esetében hallási maradvány iis volt.

III. Belsőfiilaffekciók, egyéb megbetegedésekkel, degenerációs 
állapotú egyéneknél a) intrafötális: trauma 0, lues 10, akut fertőzés 0; 
b) postfötális: trauma 2, meningitis 8, más akut, fertőzés 4, krónikus fer
tőzés 0, rahitis 2, összesen 26 növendéknél, (26-84%) mutatkozott, A 10 
intrafötális lueszes siketségnél részint a siketség, de minden esetben 
erős terheltség, testi és szellemi fogyatékosság volt kimutatható a csa
ládban. Más jelenségekből azonban a szerzett süketségre kellett követ
keztetni. Az egyénileg szerzett siketségtől a degenerációs jelek miatt 
kellett megkülönböztetni. A Wa s s e r m a n n- reakció hiánya, az öröklött dege
nerációs terheltség jellemzi ezeket. Testileg mind fejletlenek (60%-ban sem
minemű hallás). A pedagógiai cenzúra eléggé kielégítő. A 2 postfötális 
traumánál (esés) ugyancsak öröklött degenerációs jelek és testi fejletlen
ség van jelen. A 8 meningitisnél 5 esetben siketség van a családban és 
minden esetben erős degeneráció. Testileg fejletlenek, képezhetőség jó, 
(50% teljesen siket). A 4 akut fertőzéses esetnél szamárhurut és kanyaró 
okozta a siketíséget, a 3—5 életkorban. A siketség a családban minden 
esetben ki volt, mutatható, erős degenárcióval együtt. A gyermekek tes
tileg fejletlenek és degenerációs jelekkel elhalmozottak. A képezhetőség 
általában jó, 2 gyermek teljesen siket, A 2 rahitisnél siketség és degene
ráció a családban. Testileg fejletlenek; zörejhallás van jelen. A szerzők 
összefoglalásukban kijelentik, hogy a degenerációs momentumon kívül 
az öröklött lues (98 esetből 14) és a meningitis főoka, a siketségnek. Az 
összes esetekben, amelyben a kochlearis-működés nem volt jelen, nem 
volt, kiváltható a c4 hangvillával az akusztikai szempillareflex sem. A 
tornában elért eredmény nem függ a labirint működésétől. A szerzők 
továbbá azt találták hogy a szó- és beszédhallással bíró gyermekek relatív 
jó hallóképsségük miatt alig elégséges eredményt tudtak felmutatni a 
siketek iskolájában. Szerzők ebből azt következtetik, hogy ezek nem is 
valók a siketnémák intézeteibe. Vizsgálati eljárásuk bevezetését ajánl
ják. különösen az iskolába lépő ifjoncok szempontjából. Michels.

A. H am ide: La Méthode Decroly, Delachaux & Niestlé. Neuchâtel, 
1922. — Ez a gazdagon illusztrált könyv, Decroly módszere pedagógiai 
életrevalóságának új bizonysága és oly tanulságos, hogy rövid ismerte
tés helyett inkább teljes fordítást érdemelne. Az előszót a genfi psziholó- 
gns. Ed. Claparède egyet, tanár írta, kinek „Gyermekpszihológia“ c. m üve  
dr. Weszely Ödön fordításában közkézen forog. Decroly felsőbbségét 
a jelen kor psz,Biológusai fölött abban látja, hogy amellett, hogy kiváló 
pszihológus, elsőrendű pedagógus is. Tanítva ismerte meg a gyermeket 
és alakította át a pedagógiát, alapul véve a gyermeki tevékenységet, 
az életet, a gyermeki érdeklődés kielégítésének szükségletét, magát a 
gyermeket. Decroly teljes mértékben fölismerte az intelligencia-vizsgá
latok szükségességét és Binet módszerét helyesbítette és kiegészítette. 
Mint Montessori, ö is az abnormális gyermekek nevelési tanulságaiból 
indult ki, az általános pedagógiai elveknek újból való megállapítása 
céljából. A nevelési és tanítási törekvéseknél fölismerte a gyermeki sza
badság fontosságát, a gyermeki szükségletek kielégítése felé való törek
vés szabadságának jogosultságát. Decroly belátta, hogy az iskolát 
munkateleppé kell átalakítani, az eddigi előadói helyiségek helyébe. 
Decroly életet akar vinni az iskolába, cselekvést, a gyermek cselekvési 
készségének kifejlesztésével. A gyermeki cselekvés formája pedig a játé
kos cselekvés. A játékos cselekvéssel, melynek rendszerét mesteri módon
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teremtette meg, megfigyelésre, összehasonlításra, kombinálásra, gondol
kozásra, alkotásra neveli a gyermeket és az életbe helyezi bele. Tizenöt 
év eredménye igazolta Decroly módszerét, mely a szellemi rendellenes 
gyermekek nevelési tanulságaiból épül fel és ma már tizenkét brüsszeli 
elemi iskolában nyer alkalmazást.*) Hantidé kisasszony öt évi tapasz
talattal és eredményekkel kimutatta, hogy Decroly módszere nemcsak 
a kiváltságos, a gazdag gyermekek egyéni nevelésére alkalmas, hanem 
a szegény néposztály gyermekeinek tömegtanításánál is pótolhatatlanná 
vált már. Előttünk fekvő könyve is ennek bizonysága. E könyvet azon
ban nem szabad szolgailag utánzandó vezérkönyvül tekinteni, a gyakor
lati kivitelben; csak szellemét kell magunkévá tenni és a gyermeki lélek 
aktuális szükségletei szerint gyakorlatilag megvalósítani. Mert a nevelés 
a művészetnek egy ága, melyet művészeknek kell megvalósítaniok; a 
művészi munka pedig nem szolgai másolás. A Deeroly-iskolák életet 
jelentenek a gyermek számára, ezt az életet pedig nagyon tökéletlenül 
adhatja vissza a könyv. A művészet állandó teremtést jelent; a teremtő 
elme alig szorítható korlátok közé, még ha azokat egy geniális előd álla
pította is meg. Azért hatoljon bele kiki a Decroly-módszer mély értel
mébe, a gyermeki szellem pszihológiai fejlődésének magas törvény- 
szerűségeibe, melyeket büntetlenül átlépni nem lehet, — de a gyakorlati 
kivitelt illetőleg maradjon mindenki szabad, önálló és eredeti. A szerző 
a bevezetésben Decroly fejlődéstörténetét vázolja: Ovid Decroly 1871-ben 
született Eenaix-ban. Az orvosi doktorátus elnyerése után Berlinben, 
Párisban, majd Brüsszelben folytatja tanulmányait. 1901-ben a szellemi
leg visszamaradt gyermekek számára intézetet alapít, amelyben minden 
egyes esetre vonatkozó pszihológiai pedagógiájának elveit kezdi meg
állapítani és megvalósítani. 1907-ben az „Élet iskoláját“ (Ecole pour la 
vie pár la vie) létesíti normális gyermekek számára. 1920-tól a brüsszeli 
egyetemen a gyermekpszihológiai tanszéket tölti be. Decroly a nevelés 
kérdéseivel 1901 óta foglalkozik, melyeket mindenkor fizikai, intellektuá
lis, morális szempontból és a jövő hivatás szempontjából, tehát négy
szeres látószögből törekedett megoldani. Két főelve: „Készítsük elő a 
gyermeket az élet írtján az életre“ és „Szervezzük meg a gyermek kör
nyezetét olyformán, hogy benne a hajlamának megfelelő fejlődési tényező
ket megtalálja“, rövid idő múlva teljes értékben kialakult. 4—5 évi gyakor
lati tanulmányozás során kialakultak Decroly gondolatai az iskolai fegyel
met, a koedukációt, a gyermeki önsegélyt és önkormányzást, az egyéni 
és tömegeselekvés fontosságát és a gyermeki alkotásvágy kielégítésének 
szükségességét illetőleg, úgy, hogy nevelési eszméit normális gyerme
kekig is alkalmazhatta, Így jött létre 1907-ben Brüsszel külvárosában 
az „Élet iskolája“, mely a mai napig fennáll, azóta létesült 12 hasonló 
irányú iskolával egyetemben. A könyv szerzője öt éve tanított egy 
ilyen iskolában, amikor elhatározta magát, hogy könyvében egy egész 
tanév feldolgozott anyagát és az elért eredményeket fogja bemutatni.

A bonyolultan gazdag, változatos, kellemesen meglepő, játékosan ked
ves, újszerű iskolai életet, mely a könyv 198 oldaláról kisugárzik, nem 
kísérelhetjük meg e helyen visszaadni; meg kell elégednünk Decroly 
módszertani elveinek rövid bemutatásával. 1. Az iskolának oly környe
zetben kell lennie, hogy a gyermek naponta figyelhesse meg a természet 
jelenségeit, az élet megnyilvánulásait és az embert az élet föltételeihez 
való alkalmazkodása közben. 2. Csak kevésszámú növendéket gyűjtsön 
össze, de minden korból, a 15. évig és mindkét nemből. 3. Az iskola föl
szerelése a műhelymunkához és ne a hallgatólagos tanuláshoz legyen 
alkalmazott, 4. A tanítószemélyzet legyen cselekvő, művelt, teremtő kép
zelőtehetséggel megáldott, az állatok, növények és a gyermek meg
figyelésére képes; szeresse a gyermeket és a gyermektanulmányozást, 
5. A gyermekek homogén csoportosítása annál szükségesebb, minél több 
gyermek kerül egy osztályba. Az osztálylétszám ne legyen több 25 nö
vendéknél. 6. A szellemi fogyatékos gyermekek osztálylétszáma 15. Az 
ilyen osztályok számára a legügyesebb pedagógusokat kell kiválasztani. 
7. A beszéd-tehnika óráit (olvasás, helyesírás, nyelvtan) és a számtant

Budapesten az „Űj iskolában“ tanítanak az ő módszere nyomán.
Szerk.
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a nap első óráiban kell tanítani és játékos formában kell azokat meg
valósítani. 8. A többi órákban a megfigyelést, az összehasonlítást, a 
vonatkoztatást, a rajzot és a kézimunkát kell tanítani. A pedagógust 
mindenkor a növendékek érdeklődése vezesse. 9. A délutáni órákat kézi
munkával és idegen nyelvekkel kell kitölteni. 10. A délelőtti órákban 
gyakran kell tanulmányi kirándulásokat rendezni. 11. A szülőket az 
iskola szellemével meg kell ismertetni, hogy munkájában részt vehesse
nek és egy bizottság útján az iskola adminisztrációjába is be kell vonni 
őket. 12. Az iskolai fegyelemnek a közös munka szelleméből kell kiala
kulnia. 13. A kezdeményezés és összetartás képességeinek fejlesztésére 
a növendékek mindenkor maguk választotta tárgykörben megbeszélése
ket tartsanak a tanító passzív résztvevőse mellett. 14. Az egyénf'es 
tömegmunkára való nevelést a munkahelyiség rendtartása, a különféle 
gyíijemények kezelése, használati tárgyak készítése, törött tárgyak és 
szerszámok javítása és a köz iránti felelősségérzet kifejlesztése által 
kell megvalósítani. A régi iskola hibái: a gyermek különböző tevékeny
ségeit nem gyakorolja összefüggésükben, — a tananyaga nem alkalmaz
kodik a gyermek érdeklődéséhez és fejlettségi fokához, — az egyes tár
gyak elhatárolása nincs viszonyban a tanulók gondolatköreivel, — a tan
anyag sokszor túllépi a növendék felfogásának és megtartó képességé
nek, határát, — az előadó tanalak túlságosan kidomborodik, — nem ad 
alkalmat a gyermek közvetlen és személyes megnyilatkozására. A De- 
eroly-iskola célja, hogy a növendéket önmagával, szükségleteivel, kíván
ságaival, céljaival és ideáljaival megismertesse; hogy megismertesse 
azt a környezetet, melyben az ember él, melytől függ, melyre hatnia 
kell, hogy szükségleteit, kívánságait, céljait és ideáljait megvalósíthassa. 
E cél eléréséhez alkalmazkodik a Decroly-iskolák tananyaga, melynek 
részletes feldolgozását tartalmazza a szerzőnek itt bemutatott munkája.

Michel's Fülöv.
Dr. Vértes O. József: A közvetlen emlékezet problémái és a vakok 

emlékezete. „A Gyermek“ 1916. évf. 298—324. I. (Németül is megjelent 
újabban.) — Az orosz Krogius-ról, aki 20 vaknak vizsgálta meg a köz
vetlen emlékezetét, azt mondja a szerző: „A megvizsgáltak kora 10—19 
év között, váltakozott s az egyes korokra nézve pozitívumot, a megvizs
gált kevés gyermek nagy korkülönbsége miatt nem lehetett megállapí
tani“ (tudniillik Krogiusnál) és ugyanakkor ő (dr. Vértes), aki szintén 
csak húsz, 7—14 éves vakot vizsgált meg, a nyert adatokból mégis több 
általános érvényű lélektani törvényt vél megállapíthatónak. (—s —s)

Dr. Maria Montessori: The Call of Ed/ucaMon. L’appel' de Véducation. 
La chiamata deli’educazione. Psychopedagogical journ. intern, organ of the 
Montessori movemenit. Edited by Dr. Marin Montessori with tke cooperation 
of Prof. Dr. Géza Révész and Dr. 1. C. L, Godefroy, Vol, I, Nr, 1, 1924. 
Published: H. 1. Paris, Amsterdam. — Ennek az új nemzetközi folyóirat
nak, melyet a gyógypedagógusból orvossá, majd újból ismét gyógypeda
gógussá lett s módszeréről világszerte ismert dr. Montessori Mária szer
keszt dr. Révész Géza és dr. Godefroy közreműködésével — „A nevelés 
szózata“ a címe. Célja, amint azt a szerkesztő „L’appel“ felíráséi vezető 
cikkében kifejti „összegyűjteni oly sokaknak szétszórt munkáját, akik 
Montessori nevelési módszere által szabaddá lett gyermekek lelkét köve
tik, szolgálják és megfigyelik; abból eleven és számottevő erőt akarnak 
alkotni; — szózat mindazokhoz, akik ma érzik annak a pillanatnak 
nehézségeit, amelyen keresztülhaladunk“.

__ A társadalom újjáépítésének kísérletei sohasem fordultak közvetet- 
leniil az emberi lélekhez. A Montessori-iskola az emberi lélek mélységeit 
hozza felszínre. Iskoláiban látható az xíj gyermek, aki mély problémák 
spontán megoldásának tűnik fel.

, A gyermeki lélekről rengeteg sok téves magyarázat terjedt el. Ezek 
tették a gyermeket gyenge akaratú, zavart öntüdatú, megnyilatkozásra 
képtelen, a jó és rossz különbségét nem ismerő tévelygővé. Pedig ezek a 
gyermeki lélek felszínes megnyilatkozásai.

A mai ember mélyen csalatkozik műveltségében és erejében. Volta- 
képen az általa teremtett miliő legyőzöttje és erre a miliőre vetíti ki 
a benne megmaradt űrből jövő illúzióját. Sok mehanikai intelligenciát
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fejlesztett ki, de műveletlenül hagyta az alapéleterőket. A teremtő erők 
tunyasága a mai embert azokhoz a sötét fázisokhoz juttatta, amelyek a 
fejlődés megállását jellemzik. A mai napig ismert gyermek az, első foka 
annak az embertípusnak, mely a saját kifejlődését a miliő fejlődésének 
áldozza fel. Története: az ember benső erőinek lassú és folytonos feláldo
zása a külső dolgok diadala érdekében. A neveléstől várjuk az ember 
helyzetének változását. Az ember egyénisége teremtő szellemének győze
delmesen föl kell emelkednie és dominálóvá kell lennie.

A gyermek mélységes energiái a meg nem felelő miliő ellen való 
védekezésében elerőtlenednek. Felületes megnyilatkozásait manapság a 
gyermeki szellem jellegzetességének tartják és ezért az intelligenciát 
niagára hagyják. Az önzés, a hazudozás, az engedetlenség stb. mind „ter
mészetes és normális“, mert a védekezés természetes és normális dolog. 
De kivétel nélkül a lélek felszínéhez tartoznak.

Ily nézőpontból tekintve a nevelést, problémája abban áll, hogy 
a gyermeki léleknek „akadályoktól“ felszabadított miliőt adjunk. És a 
védekezés jellemvonásai eltűnnek s a lélek mélységei megnyilatkozni 
kezdenek.

A második cikk Quelques porspectivcs, Dr. J, C. L. Godefroy tollá
ból való. Kifejti ebben, hogy a Montessori-módszernek gyors elterjedése 
szükségessé teszi a központosítást, oly közlöny szerkesztését, mely min
denkit irányíthat.

Hogy a Montessori-féle módszer elterjedt az egész földön, a leg
különbözőbb népek között, annak oka az, hogy mindenki megtalálja 
benne sajátos céljainak, eszméinek megvalósítását. Az a tény, hogy itt 
megtalálja mindazt, amit mint a saját lelkének megfelelőt keres, iga
zolja, hogy Monté,ssori eszméi a lélek általános szükségleteihez szólnak.

A gyermekmegfigyelőnek sok drága előítéletet félre kell tennie. 
Bizonyos időre a tudományos lélektanra való törekvését is föl kell füg
gesztenie. A Montessori-iskola egészen új lélektant hoz, mely nemcsak 
némely lelki működés pontos tanulmányozáson alapuló ismerete, hanem 
oly tudomány, mely mélységes érintkezést, kölcsönös és bensőséges cse
lekvést állít fel a megfigyelő és alanya között.

G. Heymans szerint korunk boldogsága és életöröme csökkenésének 
okai: hogy az, emberek idegenek 1. egymás előtt, 2. saját lelkűk előtt, 
8. a dolgok mély értelme előtt. Ezen a téren a Montessori nevelés segít. 
A legmegkapóbb egy Montessori-osztályban az a nagy törekvés, amely- 
lyel egymásnak segítségére vannak a gyermekek. Á Montessori-iskola 
növendékei határozottabb jellem, nagyobb akaraterő és képességeik 
ismerete által tűnnek ki. A Montes-sori^iskola növendékei örömmel dol
goznak, mert itt a munka a benső életük kifejezése.

Dr. Révész Géza Introduction cím alatt a következőket mondja: 
Nem akarják tagadni, hogy más új módszerek szintén sikert érnek el, 
sőt remélik, hogy mindezek valaha egyesülni fognak, de azt hiszik, hogy 
a kifejlődés kezdő stádiumában szükséges az, hogy minden módszer 
szabadon fejlődjék ki és mutassa meg, mit érhet el.

Iskoláikat úgy fogják bemutatni, mint amilyenek.
Az iskoláknak és a szülőknek hasznos tanácsokat akarnak adni, a 

módszer kifejlődéséről felvilágosítást; a gyermek viselkedésének némely 
részleteire figyelmüket felhívni akarják, bogy ezáltal a, nevelésben segít
ségükre legyenek.

Dr. Mária Montessori egy régebbi londoni előadását is hozza a 
folyóirat a kisdedek megfigyeléséről, L’Observation d'e's tout-petits 
címen. Néhány példa, amikből kiviláglik, hogy a kisdedeknek pszihikai 
életük van, amelyet mi nem veszünk számításba. Kitűnik ezekből, hogy 
a mi nevelő szerepünk kevésbbé a gyermek szellemének a kielégítése, 
mint inkább az, hogy kifejezésében segítségére legyünk.

A kisdedek nemcsak szóval igyekeznek kifejezni magukat, de min
den módon. ■

Egy alig kétéves gyermeknek képekkel illusztrált könyvet mutattak. 
Az egyik képen Jézus volt, gyermekektől körülvéve. Magyarázatot adtak 
a képről s amikor a gyermeket kielégítettnek gondolták, tovább lapoz
tak. „Dodo“, szólt a gyermek (alszik). Eleinte nem vették figyelembe ezt 
a szót, de a gyermek erre izgatott lett. Amikor aztán a lapot visszafordí
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tották, látták, hogy Jézus szemei lezártaknak tűntek, mintha aludnék, 
mert lefelé nézett a gyermekekre. Tehát a magyarázattól függetlenül, 
ez hívta fel a kisded figyelmét,

A képzettársítás példája: Megmutatták a kisdednek az Űr színe
változását a hegyen. „Kis nyulacska“, szólt és kezébe vette a nyakában 
függő játék-nyulacskát, Eleinte azt hitték, hogy nem vette figyelembe a 
képet s csak amikor ríjra figyelmesen megnézték, vették észre, hogy a 
háttérben egy kis fiú nyulacskát szorongat karjai közt.

Máskor grammofonlemezt és zsebkendőt hoztak neki egyszerre. 
Amikor következő nap megpillantja a zsebkendőt, nézi és így szól: 
„muzsika“.

Példákat mutat be arról, hogy a. gyermekek egy bizonyos korban 
gyakran kifejezik előttünk annak szükségét, hogy az őket körülvevő 
személyeknek és tárgyaknak fix helye legyen, legalább egy bizonyos 
időre. Ebben a korban ai kisdednek úgy látszik szüksége van a körülvevő 
tárgyak stabilitására, hogy számontarthassa őket és tájékozódni tudjon.

Ungermann.
Lett József: A b es séd ki n l Iá s módjának megjavítása a siketnémák

nál. M. Gyp. 1921. évf. IS. I. és 1921. évf. IS. I. (Válasz Michaels Fülöpnek). 
A Magyar Gyógypedagógia 1923. évi 4—8. számában fenti címen cikket 
írtam, melyben tanítási eljárásom egyik alapvető mozzanatát és ennek 
hatásait ismertettem, amivel csupán a javítás volt^célom. Ilyenkor elke
rülhetetlen, hogy eljárásunkat az eltérő eljárásokkal és azok eredményei
vel össze ne hasonlítsuk. Michels kartársam mégis szokatlan módon meg
támadott ezért. Azt állítja, hogy csak a. saját érdekemért ítélem el a 
múlt és jelen tanítási eredményeit. És kifogásaimat úgy igyekszik fel
tűntetni, mintha ezek a tanárok ellen is szólnának. így  akar ellenszenvet 
kelteni ellenem és az általam ajánlott tanítási eljárás ellen. Ezzel szem
ben ki kell emelnem, hogy engem a t'a'nterv és1 a vezérkönyvek alapján 
elérhető eredmények nem elégítenek ki, tehát, mikor kifogást emelek az 
eredmények miatt, akkor mindig a tantervre és a vezérkönyvekre gondo
lok. Ami pedig azt a vádat illeti, hogy csak a saját érdekemben beszélek 
elítélőleg a tantervről, a vezérkönyvekről és az eredményről, ezt, ha 
valaki rosszakaratú, mindenkivel szemben elmondhatja, aki bármin 
javítani akar s e célból a hibákra is rámutat.

Azt a vádat, hogy kritikámban nem vagyok tárgyilagos, a követ
kező tények elég beszédesen megcáfolják. Michels ugyanis említett vádja 
igazolására felhozza, hogy a cikkemben előforduló, a „Tantervire vonat
kozó következő citátum: „A siketnéma. gyermek kifejezéséire jutni akaró 
érzelem- és gondolatvilágát ellessük, esetleg magunk teremtünk érdek
keltő helyzeteket“ — nincs benne a tantervben. De igenis az 1908-ban 
kiadott újabb tanterv 40. oldalán a második bekezdésben ez, a citátum 
szóról-szóra benne van. Ellenben amit ő citál az, én megcáfolásomra, az 
nincs benne az, új tanterviben, hanem csak az 1900-ban kiadott, a hasz
nálatból már rég kiment régi tantervben van meg. Michelsnek ez a kis 
tévedése nemcsak az én tárgyilagosságomnak egyik bizonyítéka, hanem 
élénken rávilágít oktatásügyünkben való nagy tájékozatlanságára is. 
Ebből ugyanis meg lehet, állapítani, hogy az, iijiabb tantervet, nem for
gatta sokszor, különben észre kellett volna vennie, hogy nem jó helyen 
keresgél. Mi jogon állítja, tehát, hogy én nem értelmezem helyesen a tan- 
tervet,?! A Magyar Gyógypedagógiai Társulat ülésén tartott előadásom
ban továbbá számos bizonyítékot soroltam fel, melyekből kétségtelenül 
kitűnik, hogy a tanterv és a vezérkönyvek utasításai gépies tanításra 
kényszerítik a tanárokat, minek következtében a beszédtanítás csak fél 
eredménnyel jár. Erre most részletesen nem térhetek ki újból. Ami 
dicsérőt tehát Michels a saját idézetéről mond, hogy ez önmagában is 
jobban, szebben és meggondoltabban fejezi ki azt a, beszédetianítási eljá
rást, amit én sürgetek, — ez csak üres frázis, mert gyakorlati eredmé
nyek nem igazolják éltékét. Ugyanebben a kijelentésben benne van az 
az állítás is, hogy az én eljárásom a tanterv és a vezérkönyvek utasítá
saival lényegben megegyező. Ez nem így van. Ugyanis sem a tanterv, 
sem a vezérkönyvek egy szóval sem említik sehol sem, hogy a növendék 
szabad megnyilatkozása képezze a beszédtanítás gerincét. Maga az a tény, 
hogy a vezérkönyvekben a beszédanyag elő van írva, mindennél jobban
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bizonyítja, hogy írójuk erre nem is gondolt. Ugyanígy a nyelvalakok 
tudatossátételére vonatkozó eljárás is sokkal hatékonyabb az általam 
ajánlott tanításmódban, mint a tanterv szerinti eljárás. Igaz, hogy a tan
tervet nem vetem el egészen. Csak azt állítom és a tények igazat adnak 
nekem, hogy annak az anyagán és az ottani utasítások szerint a gyerme
kek beszédtudását, nyelvérzékét sohasem bírjuk kellő mértékben kifej
leszteni. Azonban az ott felsorolt konvencionális kifejezésekre a minden
napi életben szükség van, ezért beszédtudásukat ezzel ki kell egészíte
nünk, tehát ha a növendék szabad megnyilatkozási készségét kimerítet
tük, mint másodrendű beszédtanítási anyagot s ha jobb tanítási mód 
nem kínálkozik ez anyag tanítására, az ott ajánlott eljárást is igénybe 
kell vennünk. Ezt a könyvemben is hangsúlyozom. Az elmondottakból 
az is kitűnik, hogy eljárásomban a szabad megnyilatkozáson kívül egyéb 
tényező is szerepel és Miehels ennek ellenkezőjét csak azért állította, 
mivel könyvemet nem olvasta, tanítani sem látott, eljárásomat tehát nem 
ismeri.

Helyszűke miatt nem térhetek ki újból annak bizonyítására sem, 
hogy az átalam ajánlott eljárással az eddiginél általában szebb, telje
sebb értékű eredményt lehet elérni, ami mindenkit ki fog elégíteni és 
meghozza a siketnéma-int. tanárok részére az igazi megbecsülést,

Legjellemzőbb Miehels utolsó mondata: „Ha a szerző eléri a mondott 
szép eredményeket, ez csak azért van, mert a „Tanterv“ szellemében 
tanít, persze a nélkül, hogy ismerné, illetőleg hogy helyesen értelmezné.“ 
Maga a mondat tartalma képtelen állítás. Jellemző, hogy előzőleg egy
oldalúnak mondja eljárásomat.

Végül a másik idéztére meg kel] jegyeznem, hogy azt fejből idéztem, 
mivel vezér könyvet nem tudtam kapni, mikor a szövegre szükségem 
volt. És bár nyolc éve nem volt a kezemben a vezérkönyv, miként a 
Miehels írásában egymásmellé állított szövegek bizonyítják, az utasítás 
lényegét hűen adtam vssza. A két szöveg tartalma ugyanis teljesen fedi 
egymást. Ez a tartalmi hűség keltette bennem akkor azt a hitet, hogy a 
szövegre is, mely akkor lelkemben felújult, hűen emlékszem vissza. A 
tartalmi hűség ellen tehát nem vétettem s ez a fő. Lett József.

Gyógypedagógiai tanácsadó.
(A  „Magyar Gyógypedagógiai Társaság“ tanácsadó irodája a hozzáfor
duló szülőknek útbaigazítást ad abnormis gyermekeik neveltetését ille
tőleg. A Tanácsadó hivatalos helyisége: Budapest, V il i ,  Mosonyi-utca 

6. szám alatt van. Telefon: J. 56.)
4. kérdés: Mi az a mannheimi rendszer?

Felelet: Németországban az iskolakötelezettség a 14. életévig tart, 
a rendes növendék a nyolc osztály elvégzésével lép ki az életbe. A meg
bukott gyeremek azonban gyakran a VII., esetleg  ̂a. VI. osztályból 
hagyja el az iskolát. Sőt vidéken még az V. osztályból is. Az utóbbiak 
nem nyernek teljes befejezett képzést, akár csak nálunk, aki nem végzi 
el mind a hat osztályát a népiskolának. A sokféle képességű gyermek 
már az első félév után igen különböző eredményt mutat fel, hát még 
nyolc évi együttsét után. Ha valamely osztályt a gyermekek tehetsége 
szerint vizsgálunk meg, köztük bizonyos (kb. 75) százaléknyi rendes 
(normális) képességű gyermeket találunk. Találunk azonban az előb
binél sokkal gyengébb csapatot (kb. 10—12°/o), mely csak lassan, a 
tanító különös ügyességét és rátermettségét igényelve tud megbirkózni 
az előírt anyaggal. Ezek tehát a normális képességű gyermekek alatt; 
állanak. Végre következik egy kicsiny (l1/*—2) százalék, akik egyálta
lán nem tudnak megfelelni. Ez a szomorú megbélyegzett kis csapat az 
osztály terhe, mely ambició, munkakedv és sokszor önérzet nélkül húzó
dik meg a haladó tömeg után.

Van aztán egy jó százalék (10—12°/o), akik játszva mennek tovább, 
ezek az osztály tehetségesei, a jobb készséggel érkező, a jövőre sokat 
ígérő kis emberek.
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A normális és a tehetséges gyermek idejekorán végzi el az iskolát 
s kellő képzettséggel megy ki az életbe. A kevésbé tehetséges nem jut 
el a felső osztályokba, hiányos képzéssel megy neki az életnek s ez 
majdnem, jövő boldogulására is kihat; a legutolsó csoport pedig még 
kevesebb tudással megy neki az életnek, pedig ezek szorulnának leg
inkább rá az iskola jótékony hatására.

Iskolarendszerünk ezen nagy hiányát akarta kiküszöbölni dr. 
SicMnger Mannheim városának tanügyi taácsnoka s oly iskolarendszert 
teremtett, amelyben lehetőleg' minden gyermek a tehetségének megfelelő 
osztályba keiül. Szóval az iskola alkalmazkodik a gyermekhez és nem 
megfordítva.

A mannheimi iskolarendszer alapja, hogy a normális képességű 
gyermekek, valamint a szellemi fejlődésben elmaradt, gyengébb tehet
ségnek, végre a képezhetetlenek számára külön osztályok, intézetek 
vannak berendezve. A mannheimi iskola főrészei ezek:

I. A főosztályrendszer. Ez nyolc osztályú és a normális képességű 
gyermekeknek való. Ezzel kapcsolatos a kétféle mellékosztály: a) az 
előkészítő III—IV. osztály, a felsőbb tanintézetbe (gimnázium-, reál- 
gimnázium-, főreál-, reformiskolába) készülő tanulók számára, b) Elbo
csátó osztályok a VII. évfolyamnak megfelelő fokon, melyből olyan 
gyermekek lépnek ki az iskolából, akik valamely oknál fogva (egyszer 
megbuktak, betegség miatt ismételtek és már 14 évesek, tehát nem 
iskolakötelesek) előbb kénytelenek az iskolát elhagyni.

II. Fejlesztő-íosztályrendszer (Förderklassensystem) a kevésbé 
tehetséges és munkabíró, továbbá fejletlen gyermekek számára. Ez hat, 
illetve öt évfolyamú. E rendszer mellékosztályai: a) ismétlő-osztályok a 
bukottak és hátramaradottak számára, ez I—IV. osztályú; b) befejező 
osztályok, ahol az ismétlők oktatása befejezést nyer, azaz lezáródik. Ez 
az V., VI. osztály az ismétlő-osztályok fölé van helyezve.

III. Kisegítő-osztályrendszer gyengetehetségű, beteg gyermekek 
számára, akik még mint ismétlők sem tudtak megfelelni. Végül:

IV. A hülyék intézete.
A főosztályrendszerhez tartozó osztályokban a tehetségesebb elem 

halad a kijelölt úton. Az előkészítő osztályokba gyűjtik össze azokat a 
tanulókat, akik a középiskolába szándékoznak s ezeket behatóbban tanít
ják, különösen a helyesírásra s a német nyelvi-e, hogy a középiskola 
követelményeinek inkább megfelelhessenek. Az elbocsátó osztályok, 
melyek hetedik évfolyamnak vagy osztálynak felelnek meg, növendé
keiket a rendes VI. vagy VII., esetleg az ismétlő-osztályok fölé helye
zett befejező VI. osztályból kapják. A növendékek a már jelzett okok
nál fogva a VIII. osztály elérése nélkül fejezik be iskolalátogatásukat, 
s ilyenformán nem kapnának teljes iskolai képzést, ezt adja meg az 
elbocsátó osztály.

A fejlesztő-osztályrendszer két részből: az I—IV. ismétlő-osztályok- 
és a V—VI. befejező osztályokból áll.

Ha valamely tanuló már az első félévben elárulja, hogy a tanév 
végén nem tud megfelelni, azt — az osztálytanító, az igazgató és az 
iskolaorvos vizsgálata alapján — a neki megfelelő ismétlő-osztályba 
helyezik. Itt intenzivebb tanításban részesül, rendesen régebbi, kipróbált, 
gyakorlatilag is képzettebb tanító tanítja; másrészt a tanítás és neve
lés is egyénibb, mivel a gyermekek létszáma itt a 25-öt nem haladhatja 
meg. Ha a tanuló az ismétlő-osztályban teljesen megfelel és szorgalmá
val körülbelül azt a biztosítékot nyújtja, hogy a következő rendes osz
tályban megállja helyét, akkor a következő tanév elején a neki meg
felelő rendes osztályba megy vissza. Ha a tanuló nem helyezhető vissza 
mindjárt az első fokon, akkor marad az ismétlő-osztályokban esetleg 
végig, vagy adandó alkalommal később megy vissza a rendes osztályba. 
De ha ez nem is történik meg, a gyermek nem veszít semmit, mert az 
ismétlő-osztály tananyaga ugyanaz, mint a normális osztályé, csak a 
tanító ügyes vezetésére bízzák, hogy az osztály szellemi nívójához 
képest annak legfontosabb részeit tárgyalja behatóan. Az a tanuló, aki 
az ismétlő-osztály különös kedvező berendezése által sem képes ott meg
felelni, azt az iskola vezetője, az iskolaorvos és az osztály tanítójából 
álló bizottság vizsgálata alapján besorozzák a megfelelő kisegítő-osz
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tályba, mely határozottan, kimondottan a gyengetehetségűek iskolája. 
Aki aztán itt sem felel meg, az szanatóriumba vagy hülyék intézetébe 
kerül. A kisegítő-iskolának négy osztálya van s aki ide kerül, testileg 
és szellemileg a rendes képességű gyermekektől messze elmarad. (Lásd 
Tas József cikkét a Népművelés IV. évfolyamában.) Ez volna dióhéjba 
foglalva a mannheimi iskola-rendszer.

Kérdésének másik felére nehéz válaszolnunk. Lehetségesnek tartja 
Ön, hogy máról holnapra egy nagy város iskolarendszerét be lehet „ren
dezni ilyen nagy változásra? Meglesz a szükséges hozzáértés elsősor
ban a tanítóság részéről? Mi előttünk ez kétségesnek látszik. Dr. Sickin- 
ger maga is csak akkor vágott neki, elméletileg igen szép rendszere 
megvalósításának, amikor azt tanítótestületeivel alaposan meghányta- 
vetette, nálunk is bizonyosan így lesz. Annak csak örülni lehet, ha ezt 
a rendszert mielőbb megvalósítják.

5. kérdés. Szakiskola-e a kisegítő-iskolaf
Felelet. A kisegítő-iskola gyógypedagógiai szakiskola, de csak 

akkor, 1. ha minden kétséget kizáróan gyengetehetségű és gyenge
elméjű gyermekek járnak bele;

2. ha a felvett gyengeelméjű és gyengetehetségű gyermekeket 
helyesen csoportosítják;

3. ha tanításuk és nevelésük közben hozzáértő egyének azokat a 
módszereket alkalmazzák, amelyek az alacsony értelmi képességgel ren
delkező gyengetehetségű és gyengeelméjű gyermekeknek megfelelnek.

A kisegítőiskolák szakszerűségét tárgyalja a, 96.191.449/24. sz. ren
delet, melynek főbb intézkedései a következők:

A beiratás és beiskolázási zavarok elkerülése végett a gyengetehet
ségű gyermekeknek az elemi népiskolából a kisegítő iskolába való 
árjelentése iránt nem a tanév elején, hanem mindig a tanév végén (má
jus havában) kell intézkedni.1

Az elemi népiskolából csak azok a gyermekek jelentendők át a 
kisegítő iskolába, akik az elemi népiskola I. vagy II. osztályát ismétlés 
után sem voltak képesek megfelelő eredménnyel elvégezni. Ezen eljárás 
alól kivételt képeznek azok a gyermekek, akiknél a szellemi fogyaté
kosság az elemi népiskola I. osztályába történt beiratkozásuk után min
den kétséget kizáró módon megállapítható, — ezek a gyermekek elemi 
népiskolába való járás nélkül is ¿{jelenthetők a kisegítő iskolába.

Rendkívül szigorúan kell arra vigyázni, hogy a kisegítő iskolába 
normális gyermekek helyet ne foglaljanak.

A kisegítő iskolába a súlyosabb fogyatkozásrí gyengelméjű gyer
mekek is felveendők.

Á gyengetehetségű gyermekeknek a kisegítő iskolába való átje
lentése az elemi iskola által kiállítandó ajánló-lapok útján történik.

Ezek a lapok a kisegítő-iskola igazgatóisága által bocsájtandók ren
delkezésre.2

A kisegítő iskolába felvett gyermekeknek az osztályokba való be
osztásánál az írás-olvasási készség az irányadó. És pedig az I. osz
tályba osztandók be azok a növendékek, akik a betűket nem ismerik, 
vagy csak néhány betűt ismernek, azonban összekapcsolni azokat sem 
tudják; a II. osztályba, osztandók be azok, akik több betűt ismernek s 
azokat összekapcsolni is tudják; a III. osztályba valók azok, akik az 
összes betűket ismerik és szótagba lassan olvasnak.

A számolásban visszamaradt gyermekek a kisegítő-iskolái oktatás 
egséz folyamán, — függetlenül attól, hogy hányadik osztályba járnak, 
— számolási tudásuknak megfelelő csoportokban tanulják a számtant.

1 A tanévet a gyermek az elemi iskolában fejezi be.
2 A felvétel a kisegítő-iskolába csak akkor következhetik be, ha a 

szülő ezt kifejezetten kéri, vagy az elemi iskolai tanítótestület a gyer
meket kizárja. (130.700/22. VKM rend. 18. és 37., 38., 39. §§.)
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Vegyesek.
Miniszteri biztosi kiküldetések. A vallás- és közoktatásügyi minis?,- 

térum az első félévben elért tanítási eredmény megvizsgálására minisz
teri biztosai kiküldte:

Berkes János szakfelügyelőt a siketnéniák budapesti és kecskeméti 
intézetéhez, a kecskeméti és erzsébetfalvai állami, a Budapest Miklós-téri 
községi kisegítő iskolákhoz és a vakokat gyámolító országos egylet 
budapesti iskolájához.

Borbély Sándor igazgatót a siketnémák budapesti izr. és debreceni 
intézethez, a beszédhibások állami és a nagyothallók Érsek-utcai tan
folyamához.

Herodek Károly igazgatót a budapesti állami gyógypedagógiai 
nevelő intézethez, a vakok szombathelyi intézetéhez és miskolci fog
lalkoztató intézethez.

Klis Lajos igazgatót a siketnémák szegedi és soproni, a vakok 
szegedi intézetéhez.

Simon József tanárt a siketnémák egri intézetéhez, az egri kisegítő 
iskolához és egri beszédhibások tanfolyamához.

Tóth Zoltán igazgatót a vakok budapesti országos királyi és 
Wechselmann-féle intézetéhez.

Puha László tanárt a siketnémák kaposvári intézetéhez.
Ungermann József tanárt a kiskunhalasi és új pesti állami, a Buda

pest Dugonich-utcai és Tűzoltó-utcai községi kisegítő iskolákhoz.
Szabó Károly helyettes igazgatót a budapesti, szegedi és csongrádi 

állami, a Budapest Toldi Berenc-utcai, Lehel-utcai és Kápolna-téri köz
ségi kisegítő iskolákhoz.

Éltes Mátyás igazgatót a békésgyulai gyógypedagógiai intézethez, 
a debreceni és kispesti állami, a Budapest Váli-úti és Érsek-utcai köz
ségi kisegítő iskolákhoz. Lapunk zártakor értesülünk, hogy a látoga
tások a tanév végén megismétlődtek.

Hány Istók vagy az elvadult állapotban élő ember. A gyógypeda
gógiai szakirodalomban több esetet találunk leírvui, hogy kiskorú gyer
mekek az emberi társadalomtól elszakíttattak és erdőkben, vad állatok 
társaságában éltek. Különösen dr. Räuber ír le néhány igen érdekes 
esetet. (Homo sapiens ferus — oder die Zustände der Verwilderten und 
ihre Bedeutung für Wissenschaft, Politik und Schule, Leipzig, Denickes 
Verlag, 1885. című munkájában.) Érdekes adattal egészíti ki B. művét 
a Hány Istók története, akit néhány szépirodalmi munka is tárgyalt 
már. Többek közt Jókai „Névtelen vár“ című gyönyörű regényében, 
fantasztikus környezetben írja le annak élete folyását. Ez azonban a 
történeti igazságtól lényegesen eltér. Sziklai János „Hány Istók“ című 
ifjúsági elbeszélésében már közelebb jut az igazsághoz. Németh János 
kapuvári prépost-plébános az ottani polgári fiú_ és leányiskola 1902—3. 
évi értesítőjében tárgyalja „Hány Istók“ történetét, kétségbe vonja 
annak hitelességét és az egészet a fantázia termékei közé sorolja.

Ezzel szemben álljanak itt az alábbi hiteles" adatok. A kapuvári 
keresztelőkönyv 3-ik kötetében az alábbi latin feljegyzést találjuk: 
N. B. 1749. die 17. Mártii baptisatus est conditionative puer demens reper- 
tus in silva Stephanus, circiter annorum 8, cuius patrini Michael Ho- 
chinger et Anna Maria Meznerin. (1749. évben, március 17-én feltételesen
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megkereszteltetett egy esztelen fiú, István, aki az erdőn találtatott, 
körülbelül 8 éves. kinek keresztszülői Hochinger Mihály, Mezner Anna 
Mária.) Az 5. szánni keresztelőkönyv utolsó lapján pedig azt a bejegy
zést olvashatjuk (1749-ből): Es ist anno 1749 den 17 Märtz durch die 
Kapuvaréi- Fischer Nagy Ferencz und Molnár Mihály ein Knab gleich 
einem vilden Thier, dessen Gestalt aber vollkommener Mensch und bey 
leiffig 10 Jahr alt v.ar, gefangen, in das Schloss eingebracht und veilen 
der Bub gar nichts reden konte, conidtionative getaufft vorden vie folget 
„anno etc. (L. a fenti latin szöveget.) Der Bub war1 nackigt frass lediges 
Gras, Heu, und Stroh litt keine Kleidung und wann er einen Menschen 
erblickte, sprang er solgleich ins Vasser und schwimmt« einem Fisch 
gleich. Fast ein Jahr var er in Schloss, ass bereits gekochte Speisen, liess 
sich auch ankleiden und fieng ziemlich an ein förmlicher Mensch zu 
verden; eben in dieser Absicht die Trabanten ihm zuviel traueten und 
dieses Vassermandl ganz unverhofft inverlohr geraten und nicht mehr 
gefunden vorden ist, vermuthlich ist er in die unveit von Schloss vor- 
bey fliessende Raab gesprungen und abermalen in Hanyság, vo er 
gefunden vorden ist abgesehvunden. Paul Roisenstingl m. p. Verwalter. 
(1749. évi március 17-én Nagy Ferenc és Molnár Mihály kapuvári halá
szok egy vadállathoz hasonló fiút fogtak, akinek alakja azonban tökéletes 
ember, kora körülbelül 10 év volt; a várba hozták és mivel a gyerek 

.beszélni semmit sem tudott, feltételesen megkeresztelték. A gyermek 
mezítelen volt, nyers füvet, szénát és szalmát evett, ruhát nem tűrt 
magán és ha embert látott, azonnal a vízbe ugrott és úszott, mint a hal. 
Majdnem egy évig a várban volt, megette már a főtt ételt, megviselte a 
ruhát is és elkezdett meglehetősen teljes emberré átalakulni. Éppen azért 
a hajdúk nagyobb bizalommal viseltettek iránta és az a vizi emberke 
egészen váratlanul elveszett és többé elő nem került; valószínűleg a 
várhoz közel folyó Rábába ugrott és leúszott a Hanyságbai ahol találták. 
Rosenstingl Pál s. k. tiszttartó.) Räuber ezekből az esetekből azt követ
kezteti. hogy ha a gyermek egész kiesi korában kinagadtatik az emberi 
társadalomból és ilyen állapotban hosszabb időt eltölt, a fejlődés lehető
ségét elveszti és ha később be is kerül ismét a társadalomba, tökéletes 
emberré soha sem lesz, mert az emberi társadalmon kívül eltöltött fejlő
dési éveket nem tudja pótolni. Az ilyen gyermek egész életére gyenge
elméjű marad. (L. még; Zerpák A. Vasárnapi Újság, 1855, 9. — Magassy 
L.: Hazánk s a külföld, 1867, 28. sz.)

M ár a sik etek  is  hallanak. A napokban a ferrarai színházban nyil
vános kísérletet mutattak be a huzalnélküli telefonnal bizonyos Giovanni 
Benini nevű 26 éves siketnémán, akire a hallókészüléket ráerősítették. 
A telefon londoni (!) állomásán ebben a percben a jazz-band zajos dal
lama zendült meg és Benini most életében „hallott“ először zenét. A hall
gatóság csodálkozva látta a szegény siketnémia örvendező taglejtésein, 
hogy hallja a londoni zenét, A testére alkalmazott ellenőrző készüléken 
az orvos percenként 100 szívütést állapított meg. Ez a tünemény most 
további kísérletek kiindulási pontja. Valószínű, Marconi telefonjai a 
siketeknek valóságos megváltása lesz. (A fantasztikusan hangzó hírt 
a „8 Órai Újság“ április 4-i száma közölte.)

K isebb hírek. Zsenaty Dezső a kispesti kisegítő iskolák szervezése, 
létesítése körül kifejtett eredményes működésének elismerésével az isko
lák vezetése alól saját kérelmére felmentetett és előbbi állomáshelyére
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visszarendeltetett. Az, iskolák vezetésével Berták J. Andor bízatott meg-. 
— A siketnémék egri intézetének igazgatójává Leopold Rezső katritár- 
sunkat nevezte ki Őexcellenciája. — A gyógyped. pszihológiai labora
tóriumba szolgálattételre berendelt Schnell János kartársunkat június 
9-én avatták az orvostudományok doktorává. — Kemény ff y  Károlyt, a 
budapesti állami siketnéma-intézet tanárát június 15-én avatták fel 
a vitézek sorába. Gratulálunk.

La G azette des Sourds-M uets, M ai 1924. (Siketnémák Közlönye.) 
Szerkeszti. H. Goillaid, Paris, rue de la Marc 94. — Ezt a minden bó 
20-án megjelenő kitűnő lapot kizárólag siketnémák közleményei töltik 
meg-. Legutóbbi szamaban bosszú cikkben számol be a magyarországi 
viszonyokról s a magyar siketnémák otthonáról ílcyer). Közli az otthon 
tisztikarát, jelenti, hogy helyiséget akarnak szerezni, ahol a sorstár
saknak többféle munkaágakból műhelyeket rendeznek be, miáltal a 
magyar sorstársak helyzetén akarnak segíteni.

M eghívó. Értesítjük a kedves kar társaikat, hogy líe in h o ld  G ürtler, 
a vakok és gyengeelméjűek chemnitzi (Szászország) állami intézetének 
igazgatója, a „Zeilschrift fiir die Behandluwg Schwachsinniger“ című 
kitűnő gyógypedagógiai folyóirat szerkesztője, f. évi július hő 7-én dél
előtt 9 órakor, Budapesten az áll. kisegítő iskola helyiségében (V ili., 
Mosonyi-utea 6.) előadást fog tartani a kartársaknak. Az ügy érdeké
ben felette kívánatos lenne, hogy az előadáson — melyet Michels Fülöp 
kollégánk fog magyarul tolmácsolni — a, kartársak minél nagyobb 
számban vegyenek részt. Az előadáson érdeklődőketJs szívesen látunk. 
Az előadás címe: T riebgem asser E rleb n isim terrich t.

Zászlóavatás. Gyönyörűséges, nívós ünnepe volt június 21-én a 
siketnémák budapesti áll intézetének. Ekkor avatták fel a már előzőén 
felszentelt intézeti ifjúsági zászlót. A zászlóanyai tisztet Apponyi 
Albertwé grófné végezte, míg a kultuszkormányt dr. Bielek Aladár min. 
tanácsos képviselte. A zászlót néh. Watzke Rezső rajztanár tervezése és 
néh. Derbészné Krenpl Sarolta km. tanítónő vezetése mellett az intézet 
leánynövendékei hímeztek fehér selyemre és Székelyné Sólymos Bea 
művészi festése díszíti, amely a bibliai Effata-jelenetet ábrázolja. Klis 
Lajos igazgató bevezető szavai után az intézeti növendékek mutatták 
be a lefolyt iskolai évben végzett tanulmányaikat. Lukács Olga V ili. 
oszt. növendék Pohánka Margit siketnéma költőnő alkalmi versét sza
valta. Pártás leánykák magyar táncokat lejtettek. Lélekemelőén illett 
be az ünnepi keretbe Székelyné Sólymos Bea saját szerzeményű irre
denta szavalata, a Vitézi Rend regőseinek dalai, az alkalmi zenekar 
édes-bús knrncdalai, az árvahazi gyermekénekkar precíz, számai, az 
intézeti cserkészcsapat fogadalomtétele és elvonulása a zászló előtt. 
Egyetlen szempár sem maradt szárazon, amidőn Klis igazgató felolvasta 
Ravasz László püspöknek szülői köszönő levelét és amidőn Almássy 
László, a Nemzeti Színház tagja, a szülők nevében hálás köszönetét 
mondott a tanári karnak emberfölötti munkájáért, nemzetmentő és 
hazafias fáradozásáért. A meleg* ünnepséget a növendékek „Nem, nem, 
soha!“ felkiáltása és a közönség Szózatja zárta be. (S)

V akok B u d ap esti K ir  Orsz. In tézetéb en  az évzáró vizsga, mely 
június hó 19-én tartatott meg, értékes és érdekes programmjával túl
lépte a hasonló természetű vizsgák szokványos kereteit, A maga nemé
ben speciális volt a dísztorna. Serdült leányok és ifjak mutatták be.
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A leánykák víg énekszó mellett vonultak fel s mintegy varázsütésre 
foglalták el az intézet tágas és árnyas udvarán kijelölt helyeiket. Aztán 
a vak ifjak zenekarának melodikus ütemei mellett mutatták be lelket 
és szívet gyönyörködtető szabadgyakorlataikat. Elvonulásuk ugyan
csak zeneszó mellett történt. Majd sorra kerültek a fiúk, akik szabad- 
gyakorlataikat szintén zeneszóra végezték, bámulatos ügyességgel és 
precizitással. Az egybégyűlt közönség lelkes tapsa jutalmazta mindkét 
csapat felejthetetlenül szép tornamutatványait és lelkes éljenzéssel 
köszönte meg fáradozását Fiedler Lajos és Konrád György tanároknak.

A dísztomát nyomon követte a záróünnepély, mely az intézet dísz
termében folyt le. Sorra kerültek Schnitzl Gusztáv tanár fáradhatatlan 
és szakavatott vezetése mellett a szebbnél-szebb ének-, zenekari- és 
zongoraszámok. Általános tetszést aratott Heim Teréz kilépő növendék 
„Hív az élet“ című költeménye, melyet a szerző gondos kidolgozásban 
szavalt el; de még inkább megnyerte a közönség és a szülők tetszését 
Szabó> Lajos kilépő növendék búcsúbeszéde, mely nemcsak gondolatok
ban volt gazdag, de formailag is ügyesen felépített beszédek közé sorol
ható, Az intézet igazgatójától, tanáraitól és nevelőitől vesz, évfolyamot 
végzett kilépő osztálytársai nevében, búcsút. A beszéd könnyekig meg
hatotta a szülőket és a közönséget. Majd Herodek Károly igazgató szó
lott buzdító és lelkesítő szavakban a kilépő növendékekhez és kiosztotta 
a részükre gyűjtött pénzösszeget, A 17 kilépő növendék egyenként 
360.700 koronát kapott útravalóképen. Az évzáróünnepély a Himnusz 
akkordjaival végződött, Kiállításon iparcikkek, női kézimunkák és 
szlöjd-tárgyak szerepeltek, (—le)

A  budapesti állami gyógyped. nevelőintézet növendékei 1924. évi 
június hó 22-én évzáró ünnepélyt tartottak. Ezen évzárás úgy a szoká
sos évvégi osztályvizsgáktól, mint a tanévzáró ünnepélyektől teljesen 
eltérő volt, E kettő egyesítve volt az ünnepély műsorában olyan új 
alakban, hogy a hallgatóközönség szórakoztató, gyönyörködtető for
mákban nyert bepillantást az intézet egy évi munkásságába.

Az ünnepély műsorának két növendék szereplése adta meg az eg’y- 
séges keretet. Ezek a legelsőnek léptek színpadra s előzetes mókázások 
s a figyelem felhívása után egy olyan képeskönyv lapozgatásába fog
tak, amelynek képei élnek, járnak, kelnek fiii-gén s hangosan beszél
nek. A képeskönyvben benne van mindaz, amit az iskolában ősztől 
Péterpálig tanultak. Az ünnepség végén pedig becsukják a könyvet, 
vége a tanévnek.

A csinosan diszített színpadra föllépett az előkészítő osztály 12 
növendéke — a leggyengébb anyag — épúgy, mint a VI. osztály egyet
len tanulója. Bemutatásra került minden tantárgy: az előkészítő érzék
szervi gyakorlatai, olvasás, írás, beszédgyakorlat, szülőföldismeret stb. 
Minden tantárgy, részletanyag megszemélyesítve került színpadra.

Az érzékszervi gyakorlatokat bemutató növendékek a főbb színe
ket, ízeket, hangokat személyesítették meg, a színeket — színes táblá
kat — magukon hozták a színpadra, az édeset, sósat a valóságban ízlel
ték, nehezet (vasat), könnyűt (tollat) a kezükkel emelgették.

A beszédértelemgyakorlatban az élő kakasról s kutyáról mondtak 
két rövidke verset, majd a tavaszt, nyarat, őszt és telet megszemélye
sítő négy gyermek az évszakoknak a fák életében végzett munkáját 
mesélte el vonzón. S ugyanazt hat gyermek rajzokon is bemutatta. Eg>
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gyermek mint méter mutatkozott be, a másik meg mint liter mondotta 
el szomorú sorsát, mondván, üres folyton a hasa.

A szülőföldismeret földrajzi részét 10 IV. osztályos növendék hozta 
színre, mindegyik mint egy-egy kerület megszemélyesítője. Az egyik 
gyermek a Dunát a színpadra fektetvén, elmondta Buda és Pest fekvé
sét. Majd a kerületek sorjában a földrajzi elhelyezkedésnek megfelelő 
helyükre léptek s mindegyik tréfás versbe foglalva mesélte el saját 
kerületének nevezetességeit.

Az írási részt a színpadon való írással mutatták be, a rajzolásban 
tett előhaladási*ól pedig szintén a nézőközönség szeme előtt készült hat 
nagyíves rajzlapra, színes krétával készített rajzzal tettek tanúságot.

Nagy figyelemmel s állandó tetszéssel kísérte a közönség a fürge 
rapzolókat. Hat növendék színes karikativ pózban mutatta be, mint jár
tak pórul a nyulak azért, mert cipőben, csizmában akartak járni. Az első 
képen egy ravasz nyúl a cipő viselése mellett harcol, szónokol hevesen, 
a többiek hallgatják. A második képen már vígan hordják a cipőt, 
csizmát, de bezzeg, a vadász megriasztotta őket s a harmadik képen 
az egyik rajzoló Önkarrikatúrában magát mutatja be, amint a nyulak 
lábáról leesett lpukastalpú cipőt megtalálja. — A tornát zene hang
jaira színpadra vonuló növendékek szabadgyakorlataikkal mutatták 
be. Az ünnepélyt a közbeékelt egy- és kétszólamú, majd tréfás, énekes 
jelenetek élénkítették.

A tantárgyak ilyen kerek, egészben való bemutatása igen alkalmas 
volt a gyógypedagógiai oktatás, minden más oktatási ágtól eltérő, spe
ciális vonatkozásainak kidomborítására. — Az ünnepélyt Pánczél Imre 
rendezte, az énekszámokat Horváth Frigyes tanította be, a rajzszámo
kat pedig Füzesi Árpád tervezte s mutattatta be. — A nagyszámú kö
zönség zajosan ünnepelte az érdemes tanári testületet, a szülők pedig 
könnyező szemekkel, hálát rebegve járultak Berkes János igazgató elé, 
megköszönve azt a sok szépet és hasznosat, amit fogyatékos gyermekük 
az intézetben tanult. Az évzáró-ünnepélyről a Budapesti Hírlap külön 
tudósításban is beszámolt. (1924. VI/24.) (p)

Egyesületi hírek.
A  g y ó gyp ed agóg ia i tanárok  f. évi április hó 10-én kongresszust 

tartottak. Herodek Károly elnök nagy figyelemmel hallgatott, 
szívből eredő s szívhez szóló, a sérelmeket igaz megértéssel feltáró elnöki 
megnyitója kapcsán elhatározták, hogy a sérelmeket írásba foglalva 
eljuttatják a nagyméltóságú m. kir. vallás- és közoktatás- és a pénzügy
miniszter urakhoz. A memorandumot Puha László terjesztette elő, me
lyet a kongresszus helyesléssel el is fogadott. A rendkívül népes kon
gresszuson jelen volt dr. Hoór Károly miniszteri osztálytanácsos úr, akit 
lelkes ovációval üdvözölt a kongresszus. Tar József a kisegítő-iskolái 
kartársak ügyét is szóvátette. A memorandum előterjesztését küldött
ségre bízták. A küldöttséget 12-én Zsitvay Tibor Öméltósága, a nemzet- 
gyűlés alelnöke vezette dr. Ivlebelsberg Kunó miniszter úr elé és igen meleg 
hangon ajánlotta a sérelmek orvoslásának kérését a kultuszminiszter úr 
figyelmébe, „meg vagyok győződve, — úgymond — hogy kérésüket, ha 
meghallgattad, teljesítetted is.“ — Utána Herodek Károly élénken 
ecsetelte a státus sérelmeit ■ és ezek orvoslását sürgette. Őnagy- 
méltósága kijelentette, hogy ismeri a gyógypedagógiai tanárság 
sérelmeit; többször foglalkozott is vele, ennek eredménye az a 
40 állás, amit a pénzügyminiszter úr a gyógypedagógiai tanárság
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státusának rendezésére engedélyezett, (Azóta a kinevezések le is 
érkeztek. SZerk.) Tovább is hajlandó támogatni a sérelmek kiküszö
bölését, bár arra a mostani nehéz idők s a korlátozott hitel nem nyújt 
nagy lehetőséget. Felemlítette Őexcellenciája, hogy az akták tanulmá
nyozása közben rájött, mikép a gyógypedagógusok státusrendezése a 
többi státusok mögött tényleg elmaradt, még pedig azért, mert a 
Károlyi-féle kormány idején, amikor valamennyi státus előlépett, a 
gyógypedagógiai tanárság kebelében nagy volt a széthúzás; nem tudtak 
megegyezésre jutni s a rendezésből kimaradtak. Ajánlja, hogy a pénz
ügyminiszter urat is igyekezzenek meggyőzni ügyük igazságáról. Az 
ötödéves korpótlékok visszaállításával nem biztathatja a küldöttséget, 
ellenben az igazgatói pótlékok újból való engedélyezésének, úgy látja, 
nincs akadálya. Ugyanekkor tisztelgett a küldöttség dr. Iluszka Jenő 
min. tanácsos úr Öméltósága előtt is, akitől szintén ügyük támogatását 
kérték. Öméltósága szíves volt felvetni a kérdést, hogy az engedélyezett 
állásokat a rangsor vagy a szolgálati idő szerint kívánja-e a tanárság be
tölteni. A küldöttség odanyilatkozott, hogy ha nem lelhet a szolgálati idő 
szerint az egész vonalon rendezni a státust, a kinevezéseknél a rangsort 
tartsák be. (így is történt. S'zerk.) Április 12-én a pénzügyminisztériumba 
ment fel a küldöttség. Útközben Kegler Ferenc igazgató, aki addig a kül
döttség tagjaival beszélgetve igyekezett fel a várba, az alagútnál 
összeesett és rögtön meghalt. A küldöttség tagjainak egy része mellette 
maradt s csak néhányan mentek fel KernUer államtitkár úrhoz, aki 
előtt Herodek elnök felemlítette a szomorú esetet s aztán előadta a 
kérelmet. Az államtitkár úr kijelentette, hogy tudomása van a sérel
mekről, azokat igyekezni is fog orvosolni, a részletekre vonatkozólag- 
azonban Ígéretet nem tett, A küldöttség tagjai sokáig szomorú megille- 
tődéssel tárgyalták Kegler Ferenc tragikus elhunytét.

A Magyar Gyógypedagógiai Társaság április 13-án délután 5 óra
kor az izr. siketnémák orsz. intézete dísztermében tartott propaganda- 
előadást,, melyen Tóth Zoltán, Kanizsay Dezső és Füzessy Árpád 
volt az előadó. Május hó 4-ík és 5-ik napján Győrött tartott a Társaság 
propaganda-előadásokat, A szakelőadáson dr. Fet'ser Antal megyés 
püspök, dr. Darányi Ferenc főispán. Farkas Mátyás polgármester urak, 
mint védnökök is megjeletnek s a város színe-java zsúfolásig meg
töltötte az állami leánygimnázium tornacsarnokát. Nagy sikert ara
tott dr. Rottewbiller Fülöp államtitkár úr, a Társaság elnöke és a többi 
szónokok is, akiket kitartó figyelemmel hallgatott végig a díszes közön
ség. Az értekezlet végén — közkívánatra — Csokonai Vitéz, Gizella el- 
szavalta „Anyámhoz“ című gyönyörű versét, melyet tapsviharral jutal
mazott a közönség. Az ifjúsági és a népszerű előadásokon is nagyszámú 
hallgatóság volt jelen. — Május 8-án dr. Kenyeres Elemér óvóképző
intézeti tanár, a kiváló író és gyermektanulmányozó, tartott a 
Társaság tagjainak rendkívül értékes előadást a kis gyermek 
beszédének fejlődéséről. Előadása közben felolvasta négy és fél 
éves kisleányán végzett megfigyeléseit, amelyek a Stern W.-féle meg
állapításokat részben megerősítik, részben megváltoztatják, részben más 
világításban tárják a kutatók szeme elé. — Május 12-én, 13-án, 14-én és 
15-én Kőszegen, Szombathelyen és Sárvárott tartottak propaganda-elő
adásokat a Társaság tagjai s mind anyagi, mind pedig erkölcsi sike
rekben bővelkedve tértek vissza. Kőszegen és Szombathelyen a katona
ságnak külön előadásokat rendeztek, melyeken az egész, helyőrség részt- 
vett. A parancsnokság ily célú előadások tartását a katonaság részére 
szükségesnek tartja, — Május 19-én, 20-án és 21-én Kispesten voltak 

* propagandán gyűlések. Itt dr. Imre Sándor államtitkár úr, a Társaság 
elnöke tartott előadást a szakértekezlet alkalmával. Kispesten is — mint 
mindenütt máshol — a város egész társadalmának élénk érdeklődése 
kísérte az előadásokat és nagyértékű erkölcsi eredménnyel végződtek. 
Az itteni előadások sikerét dr. Válya Gyula polgármester úr 
és az egész városi tanács osztatlan közreműködése nagyban elő
segítette. A város tanácsa Társaságunk elnökségét utóbb átirat
ban is felkereste, melyben a Társaság munkájának értékelését újból 
hangsúlyozva kijelentette, hogy a fogyatékosság elleni küzdelembe be
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kíván kapcsolódni, mely célra, a város mai nehéz viszonyait tekintve, 
500.000 K támogatást küld. — Május 23-án dr. Deutsch Ernő, a neves 
gyermekorvos tartott eőadást az alkohol káros hatásáról s a nála meg
szokott kedves és élvezetes módon, világos okfejtéssel és demonstrációk
kal bizonyította az alkohol végzetes hatását.

A  G yógyp ed agóg ia i T anárok Orsz. E g y esü le te  május hó 19-én 
rendkívüli közgyűlést tartott, melyen egy megfelebbezett tagfelvétel 
felett döntöttek s a felebbezést 6 szóval 2 ellenében helybenhagyták. 
Berényi Ferenc a pályaválasztásról értekezett.* Kisebb ügyek elintézé
sével a közgyűlés véget ért,

A  S ik etn ém a-In tézeti T anárok Orsz. E g y esü le te  f. évi június hó 
7-én d. e. 9 órakor tartotta rendes közgyűlését a vakok kir. orsz, intéze
tében, melyen többek közt napirendre került Istenes Károlynak „Hang
kapcsolódások a magyar beszédben“ című és Sckreiner Ferencnek 
„Érdeklődés és érdekkeltés“ című előadása, A nagy tetszéssel fogadott 
előadásokhoz többen is hozzászóltak. A tisztújítás során elnökké Bor
bély Sándort, társelnökké Herodek Károlyt, alelnökké és titkárrá Schan- 
nen Pétert, szerkesztővé Schulmann Adolfot választották meg. A választ
mányi tagok kijelölése után közös ebédre gyűltek össze a tagok, ame
lyen a vakok zene- és énekkara Schnit'zl Gusztáv tanár vezetése mellett 
magas művészi színvonalon álló ének- és zenedarabokat adott elő. Ebéd 
alatt több felköszöntő hangzott el. A társaság tagjai kedélyes beszélge
tés közben együtt maradtak s csak a délutáni órákban búcsúztak el a 
kedves vendéglátó intézettől.

Szülők S zövetsége  címen új alakulásról számolhatunk be, melyet 
a Magyar Gyermektanulmányi Társaság által redezett „Szülők isko
lája“ teremtett meg. Az alakuló ülésen Glücle Frigyes udvari tanácsos 
iír, a minden nemes törekvés meleg támogatásáról közismert ember- és 
gyermekbarát elnökölt. Az új egyesület célját és feladatait dr. Imre 
Sándor államtitkár úr, Társaságunk elnöke s a „Szülők iskolájáénak 
egyik előadója fejtegette. Mélyen járó, gondolatokban gazdag, érdekes 
előadásában oly meggyőzően adta elő az ríj egyesület szükségességét,, 
hogy az emberben önkéntelenül is azt az érzést keltette fel: miért is 
nem csináltuk mindezt már korábban meg. A szövetség megalakult, az 
alapszabályokat és a munkatervet elfogadták. Annak a bejelentésével, 
hogy az ősszel dr. Nógrády László vezetésével a pesti oldalon is meg
nyílik — a Budán már 10 év óta működő s Domokos Lászl'óné vezetése 
alatt álló intézmény mintájára — az úgynevezett „Új iskola“, a közgyű
lés véget ért.

A lap v izsgá la tok  a g y ó g y p ed a g ó g ia i tanárképzőn. A gyógypedagó
giai tanárképző másodéves hallgatói, névszerint: Cserháty József, Fal
iéi1 Lajos, Igler Lajos, Major László, Mundy Béla, Péter Antal, Samay 
Ödön, Slarkó Aurél, Stangl László, Wellbach Zsigmond és Vida Lajos 
alapvizsgálatra bocsáttatván, június 23-án tették le írásbeli, 25-én és 
26-án pedig szóbeli vizsgálatukat. Az alapvizsgálat jó eredménnyel vég
ződött s a dr. Hoór Károly min. oszt.-tanácsos, min. biztos elnöklete 
alatt működő vizsgálóbizottság valamennyi jelöltet az alapvizsgálaton 
képesítettnek nyilvánította. Sok szerencsét kívánunk lelkes ifjú kar
társainknak, akik valóban nehéz időkben szánják el magukat a gyógy
pedagógiának különben is rögös útjára.

G yászrovat. A megszokottnál is sűrűbben szedi áldozatait kartár
saink sorából a kíméletlen halál. Újabban Kegler Ferenc Körmöc
bányáról menekült áll. siketnéma-intézeti igazgatót szakította ki körünk
ből (ápr. 14). Egyike volt azoknak a szerencséseknek, akik gyógy
pedagógiai rátermettségüket oktatásügyünknek mind a három ágaza
tán bebizonyíthatták. Az egyesített tanárképző első hallgatóival együtt 
került a. pályára. Eleinte Vácott működött elismerést követelő szép 
eredménnyel; később a budapesti áll. siketnéma-intézetben tanított. 
A háború kitörésével a budapesti áll. kisegítő-iskolához osztották be,

* Az előadást lapunkban közzétettük.
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1915-ben Körmöcbányára ment igazgatónak,ahonnét a csehek igazi 
magyar érzelmei miatt elüldözték. Azóta a vakok budapesti orsz. kir. 
intézetében működött. Mindenütt szerető kartársnak ismerték és becsül
ték. Halála osztatlan részvétet keltett mindenfelé. Hosszú ideig szer
kesztette az M. S. O. című lapot. 49 évet él. — Zewnhó Péter is elment. 
Halála, bár nem jött oly váratlanul, mint Kegleré, mélyen megrendí
tette a kartársakat. Újabban — felsőbb hatóságunk megértő jóakara
tából — már nem tanította rajongásig szeretett némáit, hanem inkább 
mint az intézet gondnoka ügyelt testi-lelki fejlődésükre. De ez sem hasz
nált. Az életre keltő tavasz az ő elhervadását, letörését hozta meg. 42 
éves volt, 20 évig tanítgatta beszélni a némák ajkait, közben a szakiro
dalomban s az egyesületi életben is tevékeny munkásságot fejtett ki. 
— Utólag értesülünk, hogy 1923 dec. 23-án elhúnyt Szász György, aki 
az egri áll. kisegítő-iskolának 14 éven át buzgó tanítója s a háború 
alatt helyettes igazgatója volt. Nyugodjanak békében! i

Szerkesztői üzenetek.
Dr. H. E. Elvünk, hogy a „Gyógypedagógiai gyakorlat“ c. rovatunk 

alatt csak mintaleckéket hozunk s ezekhez csak akkor lehet hozzászólni, 
ha a hozzászóló a maga felfogását kidolgozott mintaleckével világítja 
meg. Ön szíves volt ennek eleget is tenni s „A 12 éves Jézus altemplom
ban“ c. mintaleckét velünk más felfogásban közölni. De az Ön minta
leckéje, bár egyik-másik részlete bővebb, — a sátorkészítés elmés mód
jaival, a közbeiktatott illusztráló rajzokkal, a „zsinagóga“ és a „tem
plom“ között levő különbség feltüntetésével, az egésznek az úrnapi kör- 
menetre való vonatkoztatásával, a templom mellett levő papnevelő
iskola jellegének kidomborításával, az „okos“ és a „bölcs“ szavak értel
mének elmés megmagyarázásával stb.-vel igazi „minta“-leckévé lett — 
felfogásunkat nem dönti meg. Sőt megerősíti, különösen, mikor az 
egyik *) alatti jegyzetben azt mondja : „Azt a beállítást, mely szerint Jézus 
szándékosan maradt el, hogy szüleinek megmutassa: ,Én nemcsak a ti 
fiatok vagyok, hanem én Isten is vagyok' — ezen a fokon a gyenge- 
tehetségűeknél még túlságosan nehéznek tartanám“. Teljesen egy néze
ten vagyunk tehát. A kedves tanulmányt félre is tettük s örömünkre 
szolgál, ha azt mielőbb közölhetjük. — B. D. Igaza van: az idegen szók 
írásánál egyöntetű eljárást kell követnünk, mert feltűnő, ha a fonetika 
tudományának gyakorlati alkalmazói egyszer psychológiát, máskor 
pszychológiát stb.-it írnak. Elvünk, hogy idegen szókat ne használjunk, 
de ha még sem kerülhetjük ki őket, akkor a meglionosodottakat magya
rosan írjuk. A magyar Abc például „ch“-t nem ismer (legfeljebb tulaj- 
dón nevekben), s helyette „h“-t mond, helyébe tehát ezt a betűt kell írni. 
Ha mar most pl. a lélektant a görög szóval akarjuk jelezni,^ írjuk így: 
„pszihológia“; erő mii tan helyett „mehanika , műszaki tudomány helyett 
„tehnika“. Az Ön által felemlített szóban nem „h“-t, hanem „k -t mond 
a magyar ember, ép azért írjuk ezt s a hozzá hasonlókat „kemiá  ̂-nak 
(s nem hennának). Így lesz „ehorus“ helyett a magyarban „kórus , 
„chorista“ helyett „kórista“, „chria“ helyett „kria , „chromka helyett 
„krónika“ és így tovább. — Többeknek. Elnézést kérünk, hogy a cikkeket 
és könyvismertetéseket mind nem hozhattuk. Legközelebb sorra kerül
nek — A rangsor“ közlésétől egyes kartársak aggályoskodása miatt 
elálltunk. -  Könyvtáros. Lapunk 1909., 1910., 1911., 1912., 1913 1914.,
1916 1917. évi évfolyamait egyenkint 15.000 koronáért rendelheti
meg.’ — Amrnan „Surdus loquens“-e 10.000 K (Wallis művével együtt), 
— Kirschenheuter „A háború vakjai“ 5000 K , Istenes K . „A háború 
siketéi stb “ 5000 K, — „Az 1910. évi kongresszus naplója • 3000 K, --  
„Törvényes rendelkezések a külföldön“ 5000 K, — Euritmikus torna- 
gyakorlátok 2000 K. Amíg a készlet tart.______________
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